
  

شهر�� تقي ���� �نصا��
 

 مقدمه: علم كه �� بز�� ترين جريا� ها� هستي 
�� �ئينه �نسا� به شما� مي ���� يكي �� مسائل حيا� 
نيز مي باشد. بد�� شك �گر علم تعيين كنند� نبو� � �� 
سرنوشت ���ني حيا� مؤثر ��قع نمي شد� هرگز 
نمي تو�نست �ين �ند��� مو�� توجه قر�� بگير� كه حتي 
بعضي �� �� مثل ب�ت بپرستند. پژ�هش ها� چندبعد� 
�� ���يا� علم نشا� مي �هد كه كالبد شكافي علم� 
خو� گاهي �� مسير علم � با�شناسي ��قعيت �� 

�ست. 
هما� طو� كه حركت  �� به �شد � پيشرفت 
فنو� گوناگو� بر �سا� علم صو�� گرفته �ست به 
هما� �ند��� نيز غنا� ���ني علم مربو� به جنبه ها� 
معنو� � شهو�� مي باشد. بسيا�� �� عقال� شر� � 
غر� عقيد� ���ند كه مقوله «شهو� � با�قه ها� معنو� 

فكر» همو��� �� متن علم حضو� ��شته 
�ست. به �ين �ليل عد� �� �� پيشتا��� 
علم تصريح كر�� �ند كه با� «شهو�» �� 

كنا� با� «علم» قر�� ����. 
�ستا� جعفر� با نظر به تحقيقا� � 
تتبعا� خو� به �ين نتيجه �سيد� �ست 
كه تزكيه نفس تو�� با �ياضت ها� 
مناسب به �نسا� ��شنايي �� مي �هد 
كه �� نتيجه �� مي تو�� با حقايق 
جا�� �� جها� هستي� �شنا شد � �� 

���� �نسا� ها نفو� كر�� � �� ها �� بد�� مقدما� 
منطقي ��� كر�. بر�� چنين �فر���� ���ها� 
���ني �نسا� ها� معمولي مثل ��� ها� كو�كا� بر�� 

بز�گساال� ��شن �ست. 
�ين �گاهي بعضي ��قا� به طو� مستقيم به ���� 
�نسا� نفو� مي كند � گاهي به �سيله قيافه� مخصوصا� 
با نظر به مشخصا� چشم� مي تو�� حقايق بسيا�� �� 
��� كر�. نو� ��� تا حد��� طبيعي تر �ست � حتي 
ممكن �ست �فر��� بد�� �ياضت هم با �قت �� 
�ضع قيافه شخص بتو�نند شئو� ثابت يا پديد�  ها� 
متغير مر�� �� بشناسند. �� هر حا� شناسايي �نسا� ها 
منحصر به حو�� نبو�� � نخو�هد بو� (جعفر�� 

 .(418� �1345
��يافت شهو��: �ستا� جعفر� ��يافت شهو�� 
�� به �� نو� تقسيم كر�� �ند: �لف � ��يافت شهو�� 
محصو� هما� ��� � قريحه �ست كه �� عناصر 

هنر��  �سا� �بد�� � �بتكا� � نو���� �ست.  

� � ��يافت شهو�� �� مافو� علم � �ستدال� 
قر�� ���� كه �� مو��� مختلف �� ��تباطا� چها�گانه 
(��تبا� �نسا� با خو�� با خد�� با جها� هستي � با 

همنو� خو�) بر�� �نسا� ها بر�� مي كند. 
�� عقيد� ���� نمي تو�� بر�� كسي كه به كلي 
فاقد �ين حس �ست� ��يافت شهو�� �� مطر� كر�� 
�ما نبايد تصديق � تكذيب �ين نو�� مر�� فاقد حس 

برين ��� مال� ��قعيت يا عد� ��قعيت قر�� ���. 
با مر��� �� تا�يخ �فكا� � �نديشه بز�گترين 
شخصيت ها� علمي � فرهنگي جها�� مي تو�� به 
�ين نتيجه �سيد كه �� ها «��يافت شهو��» �� با 
كما� قاطعيت � صميميت �ظها� مي ���ند: «شكو� 
� عظمتي كه �� مافو� �ين جها� هستي بر همه �ين 
جها� مي تابد� مي تو�ند معني ��� � �هنگ ��� بو�� �ين 

جها� �� �ثبا� كند.» (جعفر�� 1379� 46) 
�ستا� جعفر� �� ���مه �ين مبحث �ضافه مي كند 
�شر�� پرستي � شهو� جال� � عظمتي 
كه �� عالم فو� طبيعت به جا� ها� 
پا� ��ميا� مي تابد� �� مهم ترين عو�مل 
��يافت خد��ند �ست. لذ� � �بتها� 
� شكوفايي بسيا� با عظمتي كه �� �ين 
�شر�� بر هستي � شهو� جال� � 
عظمت عالم ملكو� �� عرصه �ين 
جها� � جا� ها� پا� ��ميا� بر�� 
�نسا� ها� خد�يا� �� عرفا� �سالمي 
به �جو� مي �يد� قابل توصيف نيست. 
تنها �شخاصي مي تو�نند �ين لذ� � �بتها� � شكوفايي 
�� ��يافت كنند كه بيد�� شد� � به حركت بيافتند. 
بعضي ��قا� شد� �بتها� � شكوفايي به حد� 
�ست كه �نسا� عا�� مي خو�هد �� قالب ���مد� � به 

ملكو� پر��� كند. (جعفر�� 1378� � 49) 
�ستا� جعفر� عقيد� ���ند كه �ين �شر�� � 
شهو� � �بتها� يا مر�تبي كم � بيش حتي �� ميا� 
��نشمند�ني كه تو�نسته �ند �� ��نش محد�� خو� � 
غر�� به �� گا� فر�تر نهند� نيز بسيا� �يد� مي شو�. 
ما �� �ينجا به نمونه �� �� �� ها �� شر� � غر� 

�شا�� �� مي كنيم: 
شيخ �لرئيس حكيم �بوعلي سينا يكي �� بز�گا� 
عرصه علو� طبيعي � پزشكي � �� عين حا� فلسفه 
� عرفا� �ست كه مسايل عالي �� ��با�� «شهو�» 
� «عرفا�» �� �� بخش پاياني كتا� «�شا��� � 
�لتنبيها�» به نا� «مقاما� �لعا�فين» مطر� كر�� � �� 

�� توضيح ���� �ست. 

 

�كتر مصد�

آموزه
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 �يژ � فرهنگ� تا�يخ � تمد� �ير�� � جها� 

 �ندگي �نساني به طو� عا�� متناسب با تصوير� 
كه �نسا� �� خو� ���� � نيز متناسب با تصوير� كه 
�يگر�� �� ما به �ست مي �هند � خو� � يا بد �� �� 
به ما تحميل مي كنند� تد��� پيد� مي كند � ما بر �سا� 
هما� تصوير پيش مي ��يم � س���عي مي كنيم �گر 
تصوير موجو� خو� �ست� �� �� بهتر سا�يم � �گر 
خو� نيست� تصوير� بهتر � مناسب تر جايگزين 

�� كنيم.
به همين جهت� هر كجا كه ميا� تصوير ���ني 
�نسا� �� خو�� � تصوير� كه بير�� ���ئه مي كند� 
تعا�� � تناقض پديد مي �يد� �نس���ا� مي كوشد با 
�فع �ين تعا�� � تناقض ها �� ��ما� تصوير ��قعي 
خويش ���� بگير� � حركت خويش �� �� جستجو� 
تصوير ��ست � ��قعي �� سر بگير�. �� كوتا� ترين 
تعبير ممكن مي تو�� گفت: �ندگي صحنه تصوير 
�ست� تصوير �نس���ا� �� خو�� � تصوير� كه �� 
نز� �يگر�� ����. �� �ين صحنه� تال� �صلي بر�� 
�سيد� به تصوير� ��ست ��شتني � قابل قبو� هم به 
لحا� شخصي � �� �هن خو� � هم �� نز� �يگر�� 

� ��ها� �يگر �ست.
بر همين �س���ا� � به �ليل �هميت تصوير � 
تعيين كنند� بو�� �� � محو�يتي كه �� �ندگي هر 
شخصي ����� جابه جايي تصا�ير � حركت ���ني 
� بير�ني تصوير يكي �� ��قعيت ها� جا��� پيوسته 
� همه ���� �نسا� �ست كه پيوسته �هن �� �� بي قر�� 
مي كند. برخي �� تصا�ير بر�� �نسا� ���مبخش �ست 
� خشنو�� �� �� به �نبا� مي ����. �ما تصا�ير� �يگر 
�� �� منقبض � بدحا� � حتي �فسر�� مي كند. ما تحت 
هيچ شر�يطي بي تصوير نيستيم � هر تصوير�� حا�� 
�ها���� ���ني � بير�ني �س���ت كه به حاال� ما 

شكل مي �هد.
تصوير ها� �لخو�� � مطلو�� �نس���ا� �� �� 
موجي �� �سايش � ش���ا�ماني � �ضايت غوطه �� 
مي كند �ما تصويره���ا� نامطلو� موجبا� نا���مي 
�� �� فر�هم مي كند � �ش���وبي �هني �� �جو�� 
پديد مي ���� كه بالفاصله �� �فتا�ها� �� نمو� پيد� 
مي كند. به �ين ترتيب� ���� � بير�� �نسا�� عرصه 
جنگ ها � صلح هايي �ست كه تصا�ير برپا مي كنند: 
تصوير �نسا�. تصويرهايي غمبا�ند � پرند� ���مش 
�� �� �جو� �نس���ا� به پر��� � كو� ����� مي كنند � 
تصا�ير� شا�� ���ند � پرند� ���مش �� به النه �جو� 

�نساني برمي گر��نند. 
تصا�ير� موجب خشمند � تصا�ير� �يگر� 
نوعي �� لذ� � مستي �� بر �جو� مستولي مي كنند. 
تصا�ير� جا� �� به س���كو� � �نجما� � �فسر�گي 
مي كش���انند � �� مقابل تصا�ير� �يگر هيجا� � 
تو�نايي � قد�تي بي پايا� �� �� جا� �نسا� به حركت � 
جنب � جو� ����� مي كنند � چنين �ست كه �نسانها 
ملهم � متأثر �� تصويرهايي كه خو�سته � ناخو�سته 
�� �هن �نها قا� بسته مي شو�� موجو�يت خويش �� 
ساما� مي �هند � �فتا�ها� فر�� � �جتماعي خويش 

�� تنظيم مي كنند.
ش���اهد بر �ين موضو�� ح���اال� � �طو�� � 
�فتا�ها� هر �نسا� �� هر ��� � هر ساعت �ست  كه 
پيوسته به گونه �� �ست � هيچ ��� � هيچ ساعتي بر 
يك منو�� نيست � �� شما چه پنها� كه قابل پيش بيني 

هم نيست. 

�نسا� هر ���� هر ساعت

قلم �ند��

همه بايد سعى كنيم �� جامعه 
يك عقيد� � مر�مى باشد. �گر 
ملتي بى مر�� باشد� �� ملت �� 

بين مى-���.
نه378

�يي

4-5

مير�� فرهنگى �� سا�ما� 
تجا�� تا ساختما� �����
كجا  �يستا�� �يم

�� تمد�  كد�� مهم تر �ست

هنر� تطو� � چشم �ند�� فرهنگي
هنر � تكنولو    ��

3

هنر

گاند� به ���يت ��من ��ال�
گاند� �� �ند��

7

ا�
جه

يا�

تأسيس يا تد����

6

�� كوچه با�  �نديشه 

غزلي ��
مرحو� مسعو� فقيه

5

و�
ل

كر
ف

گاهى به مر� نگا� كنيم!

6

بقيه �� صفحه 2 

شهو� گر�يي �� منظر �ستا�
ویژه فرهنگی ضمیمه اطالعات  امروز صفحه 5

پیش به سوی
مصرف منطقي 
آنتي بیوتیك ها

گزارش

صفحه 7

جهان
در انتظار ثبت گنج

 40 میلیون ساله

اقتصادي

صفحه 11

کارنامه افتخارآمیز 
نیروی دریایی ارتش 

در دفاع مقدس

حماسه پايداري
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 * دف�اع از عظم�ت اي�ران، از فرهن�گ اي�ران
از خانواده ی ايرانی، از حرکت باش�کوه مّلت 
ايران و ... فقط با سخنرانی و نگارش نیست؛ 

هنر بايد میداندار باشد
* عظمت و اس�تقالل و ش�جاعت و ظرفّیتهای علمی و عملی

 

اين مّلت را با زبان هنر بیان کنید
* در س�ريال ها ب�ه مس�ائل مّل�ی بپردازيد؛ از ش�هدای عزيز

 

اس�المی زندگ�ی  از س�بک  انق�الب،  از  مق�ّدس،  دف�اع  از 

 

از انگیزه ه�ای ايمان�ِی مّل�ت و مظاهر آن، از ايستادگی ش�ان

 

در برابر ابرجنايتکاران و مفسدان عالم، از راهپیمايی اربعین 
و و و ... بگويید

* برخی جنگ نرم همه جانبه  دش�من را  انکار می کنند و اين 
خود نیز بخشی از جنگ نرم است

*  در اين جنگ، هنرمندان و اهالی فکر و نظر، در حکم نیروهای 
مسّلح در جنگ سختند

* برخ�ی بی تف�اوت از براب�ر اي�ن حادث�ه ی مّلی م�ی گذرند

 

 برخ�ی ه�م ب�ا دش�من همراه�ی و ب�ه او کم�ک م�ی کنن�د؛ 
آنها مسئولّیت ناپذير و اينها دشمن شیفته اند

* در مقايسه با نیروهای مسّلح در جنگ سخت، می توان گناه 
اين دو دسته را تشخیص داد

صفحه2صفحه4

ارجاع صدها پرونده تخلف از ضوابط 
معماري و شهرسازي به دادگاه

آلمان و فرانسه میزبان کانال مالي اروپا
با ایران مي شوند

 * دکتر ش�کرچي زاده رئیس مرکز تحقیقات مس�کن:  برخي س�ازه هاي جديد در کالنش�هرها
و مراکز پرجمعیت بر اثر مکان يابي غلط و استفاده از مصالح نامرغوب مقاومت کمي دارند 

* متاسفانه به برخي تحقیقات مرکز درباره نوسازي بافت فرسوده کم توجهي مي شود

* معاون سیاس�ي وزير امور خارجه بر ضرورت تس�ريع در اجراي تعهدات س�اير اعضاي 
برجام و به ويژه اتحاديه اروپا تأکید کرد 

* عراقچي: در صورت تعلل اروپا، ايران بر اساس استقالل و منافع خود تصمیم مي گیرد

برای دفاع از عظمت ایران
هنر باید میداندار باشد

* ديدبان حقوق بشر : »بن سلمان« در نشست »جي 20« به ارتکاب »جنايت جنگي« محکوم مي شود
* ديدبان حقوق بشر از آرژانتین خواست ولیعهد سعودي را به اتهام ارتکاب جنايت جنگي 

در يمن تحت پیگرد قضايي قرار دهد 
 * دادس�تاني آرژانتی�ن مي توان�د بر اس�اس قوانین اين کش�ور، »بن س�لمان« را به اتهام

ياد شده محاکمه کند 
 * نی��روه�اي يمن��ي ب�ا 2 ف�رون��د م�وش�ک بالس�تیک، مواضع ائتالف س�ع��ودي را 

هدف قرار دادند 
 * مغ�رب همچنی�ن خواس�تار ب�ه تعويق افت�ادن نشس�ت از پی�ش برنامه ري�زي ش�ده

» کمیته عالي مشترك مغرب � عربستان« شد

مغرب »بن سلمان« را
راه نداد

صفحه16

صفحه2

* عضو مجمع تش�خیص مصلحت نظ�ام علت اصلي تهیه 
طرح استیضاح وزير امور خارجه را مخالفت هاي عده اي از 
ابتدا به طور عام با دولت و به طور خاص با ظريف دانست 

* بي تردي�د دکت�ر ظريف يک�ي از اليق تري�ن، تواناترين و 
متدين تري�ن مديران نظام جمهوري اس�المي ايران و فردي 

انقالبي، خدمتگزار مردم و از مخلص ترين وزيران است 
* م�ردم اي�ران هرگ�ز خدم�ات طاقت فرس�ا و اقدام�ات 
ش�جاعانه و مدبرانه وي را در مقابله هوش�مندانه و عملي 
 با اس�تکبار جهاني، رژيم صهیونیس�تي و ارتجاع منطقه

فراموش نمي کنند 
 * تضعی�ف س�رداران خ�ط مق�دم مواجه�ه ب�ا دش�منان
 و در رأس آنه�ا دکت�ر ظري�ف اقدام�ي ب�ه دور از عقالنیت

و برخالف منافع ملي است

مجيد انصاري:

اگر تالش هاي ظریف
نبود، برنامه ترامپ
به نتیجه مي رسید

صفحه2

* يوسف نژاد عضو هیات رئیسه 
مجلس: طرح استیضاح وزير امور 
خارجه را براي بررسي بیشتر به 
کمیس�یون امنیت ملي و سیاست 

خارجي ارجاع داديم 
اي�ن  در  ابت�دا  مذک�ور  ط�رح   *
کمیس�یون بررسي مي ش�ود، اگر 
پس از رس�یدگي تعداد امضاهاي 
آن ب�ه کمتر از 10 نماينده برس�د، 
استیضاح در صحن علني مجلس 
بررسي نمي ش�ود ولي اگر تعداد 
امضاه�ا باالي 10 بود اس�تیضاح 

در مجلس رسیدگي مي شود

طرح استيضاح
دكتر ظريف تحويل 

هيات رئيسه مجلس شد

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
آيت اهلل دکتر سيد مصطفي محقق داماد

   اخالق و حقوق خانواده 
در اندیشه امام خمیني  )ره( خاورمیانه مرکز نبرد

صفحه2

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

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

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

با�كا�� مؤلفه ها� هويت ملي �� شاهنامه فر��سي
نوشتة �كتر منوچهر ��نش پژ�ها�

قطع وزيري، 320 صفحه، چاپ اول
هويت ملي در جامعه ايراني محوري بنيادين براي انسجام و اقتدار ملي است و عامل 
ــي نقشي ممتاز و سهمي  ــود. ادبيات فارس ــوب مي ش مانايي و پويايي جامعه محس
ــازي كاربري مؤلفه ها و عناصر  ــازگاري و همگون س ــازي، س منحصربه فرد در بازس
ــاهنامه در ميان آثار  ــش ش هويت ملي ايراني دارد. در اين ميان، آفرينش و درخش
ادبي فارسي، بهترين گنجينه براي معرفي هويت ملي ايرانيان محسوب مي گردد و 

در مسير بازتوليد هويت ملي ايرانيان، نقشي انكارناپذير دارد.
ــازد، رويكرد  ــاهنامه متفاوت مي س آنچه كتاب حاضر را با ديگر پژوهش ها درباره ش
ــاهنامه است.  ــنجش مؤلفه هاي هويت ملي در ش ــته اي آن در تعيين و س بين رش
نويسنده در بازكاوي مؤلفه هاي هويت ملي، ضمن بهره گيري از يافته هاي تاريخي، 
به جنبه هاي كاربردي آنها نيز به عنوان ذخيرة فرهنگ و تمدن ايران، براي جامعة 

كنوني ايراني اشاره كرده است.
اين كتاب در چهار بخش زير تدوين شده است: بخش اولـ  كليات (مشتمل بر پنج 
ــينه هويت  فصل: مفاهيم بنيادين پژوهش، هويت ملي، نظريه هاي هويت ملي، پيش
ملي ايرانيان، مؤلفه هاي هويت ملي ايراني)، بخش دومـ  فردوسي و شاهنامه (مشتمل بر شش فصل: زندگي نامه فردوسي، معرفي شاهنامه، 
ــاهكار او از نگاه چهار شاهنامه پژوه جهان، اهميت شاهنامه، ضرورت پژوهش در شاهنامه، كاركردهاي هويتي شاهنامه)،  ــي و ش فردوس
ــاهنامه (مشتمل بر نه فصل: هويت فرهنگي، هويت ديني، هويت تاريخي، هويت جغرافيايي،  ــومـ  مؤلفه هاي هويت ملي در ش بخش س

هويت سياسي، هويت زباني، هويت قومي و نژادي، هويت اقتصادي، تجلي هويت ملي در شاهنامه)، بخش چهارمـ  نتيجه گيري.

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

ش�ركت توليد نير�� بر� ش�هيد �جائي �� نظر ���� �نجا� خدما� 
پشتيباني � ����� خو� �� به صو�� حجمي بر�بر ضو�بط قانوني �� طريق 
مناقصه عمومي يك مرحله �� � �نعقا� قر����� به شركت ها� ��جد شر�يط 

� ����� صالحيت � مجو� فعاليت ��گذ�� نمايد. 
كليه مر�ح���ل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� تا ���ئه پيش���نها� 
مناقصه گر�� � با�گشايي پاكت ها �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي 
��لت (س���تا�) به ���� www.setadiran.ir به ش���ما�� فر�خو�� 
200971500000008 �نجا� خو�هد ش���د. ال�� �س���ت مناقصه گر�� 
�� صو�� عد� عضويت قبلي جهت ثبت ن���ا� � ��يافت گو�هي �مضا� 

�لكتر�نيكي �� سامانه �قد�� نمايند. 
1. �ما� فر�� �لكتر�نيكي �سنا� مناقصه �� طريق سامانه ستا�: 

�� سه شنبه 97/09/06 تا پايا� �قت ����� ��� يكشنبه 97/09/11 
2. �خرين مهلت با�گذ��� �لكتر�نيكي پيشنها� �� سامانه ستا� 
� تحويل نس��خه فيزيكي ��: تا پايا� �قت ����� ��� پنجش���نبه 

 97/09/22
3. مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 393/658/177 �يا� 

4. �ما� با�گشايي پاكت ها: ��� شنبه 97/09/24 ساعت 10 صبح 
5. مبلغ فر�� �س��نا� مناقصه: مبلغ 327/000 (سيصد � بيست � 

هفت هز��) �يا� پر��خت �� طريق سامانه 
6. محل تحويل نس��خه فيزيكي پيش��نها�ها: قز�ين� خيابا� 
مالصد��� كوچه �نديشه 28� پال�13� ضمنا� پيشنها� �هندگا� مي تو�نند 
جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� تما� 33653211 � 028 تما� 

يا به سايت http://rajaei.tpph.ir مر�جعه نمايند. 
���بط عمومي شركت توليد نير�� بر� شهيد �جائي  

شركت توليد نير��
 ب��ر� شهيد�جائى

�گهي مناقصه عمومي 
شم�ا��      97/6 

 نوبت ��� 

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله �� 
(نوبت ��� ) شما��   97/122

ــعه و احداث  ــتان تهران در نظر دارد اجراي پروژه هاي توس ــركت توزيع نيروي برق اس ش
ــتاي سرخدشت) در محدوده منطقه  ــبكه هاي توزيع (برق رساني به روس ــازي ش و بهينه س
برق فيروزكوه را با توجه به شرايط مندرج در اسناد از طريق برگزاري مناقصه عمومي يك 

مرحله اي به شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد.
لذا از شركتهايي كه داراي رتبه بندي از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (داراي حداقل 
رتبه 5 نيرو) و تجربه و سابقه كاري مي باشند دعوت به عمل مي آيد، از روز سه شنبه مورخ 
ــناد به  ــنبه مورخ 97/09/13 جهت خريد اس 97/09/06 لغايت پايان وقت اداري روز سه ش

شرح ذيل اقدام نمايند.
فر�� �سنا�: شركت ها مي توانند جهت دريافت اسناد از طريق سايت شركت توزيع نيروي 
برق استان تهران به نشاني: WWW.TVEDC.IR اقدام نمايند. تلفن هاي تماس: 35081342 

ـ 33318591 و نمابر 33349048
� تا�يخ تحويل (عو��) �سنا�: حداكثر تا ساعت 10 صبح روز يكشنبه مورخ 97/09/25 به 
ــتان تهران به نشاني تهرانـ  ميدان شهداـ   ــركت توزيع نيروي برق اس دبيرخانه مركزي ش

خيابان 17 شهريور شماليـ  جنب مترو تحويل نمايند.
� تا�يخ با�گشايي پاكت ها� پيشنها�: ساعت 11 روز يكشنبه مورخ 97/09/25 در سالن جلسات.

ـ ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 685/000/000 ريال
ـ به پيشنهادهاي فاقد سپرده، مشروط، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي مدت، مطلقاً 

ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
ـ هزينه درج آگهي به عهده شركت توزيع نيروي برق استان تهران مي باشد.

شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
ــت و اطالعات مناقصه از  ــناد مناقصه مندرج اس ــاير اطالعات و جزئيات مربوطه در اس س
ــاني: ــور به نش ــازمان مديريت و برنامه ريزي كش ــاني مناقصات س طريق پايگاه اطالع رس

 HTTP:  //IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و پايگاه اطالع رساني شركت توانير به نشاني: 
HTTP:  //TENDER.TAVANIR.ORG.IR در دسترس مي باشد.

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا�  تهر��

شركت تو�يع نير�� بر� 
�ستا� تهر��

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  شهريور 

 سـال 1323

قيمت هر  CD  70000  ريال

(�گهي مناقصه عمومي)
شما�� 97/146-1
شركت �ير�� تر�نسفو

در نظر دارد انواع مهره شـش گوش، واشـر و پيچ را از طريق 
مناقصه عمومي خريداري نمايد.

ــماره تلفن  ــتر با ش ــان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيش متقاضي
ــوده  ــل نم ــاس حاص ــاعت 12-10 تم 33790548ـ024 از س
ــبت به  ــار آگهي نس ــدت 7 روز از تاريخ انتش ــرف م ــر ظ و  حداكث
ــايت ــل از طريق مراجعه به س ــخصات كام ــناد و مش ــت اس درياف

ــزام نماينده خود به همراه  ــا اع  www.iran-transfo.com و ي
معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام نمايد.

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

آدرس: زنجان، كيلومتر 5 جاده تهرانـ  كارخانه هاي ايران ترانسفو  
شركت �ير�� تر�نسفو [خريد ��خلي] 

فو 
نس

ر�
� ت

ر�
ت �ي
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�گهي مناقصه عمومي تك مرحله �� 
موضو� مناقصه: خريد و نصب پايه چراغ هاي فرماندهي تقاطع طرح يزد

ــركت در  1) مبلغ � نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: مبلغ ضمانت ش
مناقصه به صورت مقطوع به ميزان 250/000/000ريال مي باشد 
ــاب 2091520071 بانك  ــورت واريز به حس ــه مي تواند به ص ك

تجارت شهرداري يزد و يا به صورت ضمانت نامه بانكي در وجه حساب مذكور و يا 
اوراق مشاركت بي نام باشد.

ــام تعهدات در هنگام عقد  2) مبل�غ � نو� س�پر�� �نجا� تعهد��: مبلغ ضمانت انج
قرارداد معادل ده درصد مبلغ قرارداد مي باشد.

ــرارداد را به عنوان  ــد 25درصد مبلغ كل ق ــهرداري مي  توان 3) پيش پر��خ�ت:  ش
پيش پرداخت در ازاي دريافت ضمانت نامه بانكي به پيمانكار پرداخت نموده و در 

هر پرداختي اين مبلغ مستهلك مي شود.
4)  نحو� تأمين �عتبا� پر���: پروژه از محل بودجه سال 1397 شهرداري يزد تأمين 

اعتبار مي شود.
مهلت خريد � تحويل �سنا�: زمان فروش اسناد از تاريخ 1397/9/7 مي باشد. حداكثر 
تاريخ تسليم پيشنهادها به دبيرخانه محرمانه اداره حراست شهرداري تا پايان وقت 
اداري روز چهارشنبه مورخ 1397/9/21 مي باشد و كليه پيشنهادها در ساعت 10 
صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/9/22 در دفتر معاونت مالي و اقتصادي شهرداري 

يزد مفتوح مي شود.
محل �نجا� كا�: شهر يزد

   www.yazd.ir محل ��يافت �سنا�: سايت شهرداري يزد به نشاني
قيمت � �ما� فر�� �سنا�: مبلغ فروش اسناد 750/000ريال به صورت واريز نقدي 
ــاير اطالعات و جزئيات  ــماره 2091521000 نزد بانك تجارت، س ــاب ش به حس

مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده و امضاء،  مشروط، مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از 
انقضاي مدت مقرر واصل شود، سپرده هاي مخدوش و كمتر از ميزان مقرر، چك 

شخصي و نظاير آن مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ــناد، با مراجعه به  ــت قبل از واريز وجه جهت خريد اس تمامي متقضايان مي بايس

سايت yazd.ir فرم پيش خريد اسناد را دريافت و مطالعه نمايند.
درصورت عدم رعايت اين بند و واريز وجه، شهرداري نسبت به استرداد اين وجه 

هيچ گونه مسئوليتي ندارد.
ــپرده هاي آنها به  ــوند س ــه برندگان اول تا دوم حاضر به انعقاد قرارداد نش چنانچ

ترتيب ضبط خواهد شد.
شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

شركت در مناقصه و دادن پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف شهرداري يزد 
موضوع ماده10 آيين نامه معامالت شهرداري هاي مراكز استان ها مي باشد.

هزينه چاپ و نشر آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
مديريت ��تباطا� � �مو� بين �لملل شهر���� يز�

ت ���
 نوب

آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي شماره 325 
فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نيروي زميني ارتش در نظر دارد. 
از طريق برگزاري مناقصه عمومي نسبت به خريد يك قلم نيازمندي خود 
به شرح جدول زير اقدام نمايد. لذا از كليه شركت ها و فروشندگان عمده 
دعوت به عمل مي آيد از مورخه 97/09/07 لغايت 97/09/17 با در دست 
داشتن مدارك مشروحه ذيل به آدرس اعالمي مراجعه و برگ شرايط و 

مشخصات نيازمندي مشروحه را اخذ نمايند. 
مالحظا� مقد�� مو�� نيا� (كيلوگر�) شر� جنس ��يف 

ـ 1/300/000برنج هندي دانه بلند 1121 1

1ـ  فيش واريزي به مبلغ 300/000 ريال به حساب جاري طاليي شماره 
6158800178505 بانك سپه به نام غير قابل برداشت عوايد داخلي ف 

آما و پش نزاجا 
2ـ  معرفي نامه كتبي 

آدرس: تهرانـ  اقدسيهـ  ابتداي بزرگراه ارتش جمهوري اسالمي ايرانـ  
پادگان فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نزاجا مديريت خريد و پيمان. 

تلفن: 22806684  تلفكس: 26127344 

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني
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(�گهي مناقصه شما�� 97/21056-66)
شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا�

در نظر دارد از طريق مناقصه نسبت به تأمين انواع واشر تخت فلزي و 
پيچ اطاقي با مهره اقدام نمايد. لذا از شركت ها و تأمين كنندگان واجد 
ــوابق مرتبط درخواست مي گردد در صورت تمايل  ــرايط و داراي س ش
ــن 33791541ـ024 تماس حاصل نموده  ــماره تلف به همكاري با ش
ــبت به  ــنبه مورخ 97/9/12 نس ــاعت 10صبح روز دوش و حداكثر تا س
تحويل حضوري اسناد مناقصه و يا از طريق پست اين شركت به آدرس 

زير اقدام نمايند.
الزم به ذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه 

مي توانيد به سايت اين شركت به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
WWW.TTZCO.COM

(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)
����: �نجا�� كيلومتر4 جا�� تهر��� جنب شركت �ير�� تر�نسفو

شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا� (��حد خريد � سفا�شا�)
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(�گهي مناقصه شما�� 97/21057-67)
شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا�

ــيم جوش نقره و  ــبت به تأمين انواع س در نظر دارد از طريق مناقصه نس
محفظه رطوبت گير اقدام نمايد. لذا از شركت ها و تأمين كنندگان واجد 
ــوابق مرتبط درخواست مي گردد در صورت تمايل  ــرايط و داراي س ش
ــن 33791291ـ024 تماس حاصل نموده  ــماره تلف به همكاري با ش
ــنبه مورخ 97/9/13 نسبت به  ــاعت 10صبح روز سه ش و حداكثر تا س

تحويل حضوري اسناد مناقصه و يا از طريق پست اقدام نمايند.
الزم به ذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه 

مي توانيد به سايت اين شركت به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
WWW.TTZCO.COM

(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)
����: �نجا�� كيلومتر4 جا�� تهر��� جنب شركت �ير�� تر�نسفو

شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا� (��حد خريد � سفا�شا�)

«�گه�ي مناقص�ه» 
شـركت سيمان دورود در نظرد دارد عمليات بارگيري 
سيمان فله و كيسه اي بارگيرخانه هاي خود را به پيمانكار 
ــان مي توانند جهت  ــرايط واگذار نمايد. متقاضي واجد ش

آگاهي از شرايط و دريافت اسناد مناقصه حداكثر ظرف مدت (10) روز از 
تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي بازديد 
و پيشنهاد قيمت خود را در پاكت ممهور به مهر تحويل امور قراردادهاي 

شركت سيمان دورود نمايند. 
* تلفن امور قراردادها 43227220 - 066 
* تلفن هاي شركت 43222101-4 - 066

WWW.DCCO.IR :سايت
آدرس: دورود لرستان، خيابان امام خميني(ره)، خيابان پاسداران شمالي 

ــت و پنجاه ميليون ريال)  نوع و مبلغ تضمين: مبلغ 250/000/000 ريال (دويس
ــماره 970300965108 بانك سپه شعبه  ــاب ش به صورت واريز وجه نقد به حس

كارخانه سيمان و يا ضمانتنامه بانكي معتبر به نفع شركت سيمان دورود 
گشايش پيشنهادها: اولين جلسه كميسيون معامالت پس از انقضاي مهلت مقرر. 

شركت سيما� �����

شـركت كشـت و صنعت كارون در نظر دارد بيمه هاي ذيل را از طريق مناقصه 
عمومي به شركت هاي فعال بيمه اي (داراي سطح توانگري يك) واگذار نمايد. 

مبلغ تضمين (�يا�) �ستگا� موضو� شما�� ��خو�ست 

190ـ907ـ97ـ7
بيمه بدنه ماشين هاي كشاورزي 
آتش سوزي و واژگوني حادثه و... 

دستگاه هاي هاروستر
2650/000/000

564100/000/000بيمه شخص ثالث خودروهاي شركتي 191ـ907ـ97ـ7
متقاضيان جهت دريافت اسناد مناقصه و اطالعات بيشتر مي توانند از تاريخ درج 
ــتن معرفي نامه از طرف سرپرستي كل  ــت داش آگهي، به جز ايام تعطيل با در دس
ــنهاد قيمت خود را به همراه چك  ــتان به يكي از مراكز زير مراجعه و پاكت پيش اس
ــده بانكي يا ضمانت نامه بانكي به مبلغ مندرج درجدول فوق حداكثر  تضمين ش
ــنبه مورخ 97/09/21 منحصراً به مركز شركت تحويل  ــاعت 13 روز چهارش تا س
نمايند. كليه پيشنهادها رأس ساعت 14/30 همان روز در مركز شركت بازگشايي 
و قرائت خواهند شد. هزينه درجه آگهي مناقصه در روزنامه به عهده برنده مناقصه 

مي باشد، شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد. 
ــركت كشت و  ــتر، كيلومتر17 جاده قديم دزفولـ  ش ــركت: شوش آدرس مركز ش

صنعت كارون، حوزه مديريت بازرگاني (امور قراردادها)
تلفن:72 و 6222071ـ  0613 (داخلي2489) فاكس: 6227306ـ 0613 

ــن: 3335850 ـ   ــارف و لقمان تلف ــقراط، بين ع ــواز: امانيه، خيابان س ــر اه دفت
3338222ـ  0613 

دفتر تهران: خيابان كردستان شمالي، شيراز جنوبي، بن بست موسوي پالك يك. 
شركت كشت � صنعت كا���88063691ـ  021 

�گهي مناقصه 
شما�� 97/032 

شركت آب و فاضالب روستايي استان سيستان و بلوچستان 
فراخوان ارزيابي كيفي مناقصه گران و تأمين كنندگان مالي 

مناقصه شما�� 97/17 موضو�: �جر�� بخشي �� سامانه �نتقا� �� �� سد پيشين به شهرستا� چابها� 
شركت آب و فاضالب روستايي استان سيستان و بلوچستان با اخذ مجوز شماره 1533958 
ــاده 12 قانون برگزاري  ــور و رعايت بند ج م ــازمان برنامه و بودجه كش مورخ 96/09/04 س
ــاده واحده قانون  ــالمي و آئين نامه اجرايي م ــوراي اس مناقصات مصوب 1383 مجلس ش
ــي از مقررات مالي دولت به شماره  اصالح ماده 56 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخش
69454/ت 50913 هـ مورخ 93/06/20، در نظر دارد تأمين مالي و اجراي پروژه انتقال آب 
ــند ميرثوبان، نگور و كمبل سليمان از سد  ــرب و بهداشتي به دهستان هاي باهو كالت، س ش
پيشين را به متقاضيان واجد شرايط واگذار نمايد. مناقصه گران ابتدا از نظر توانايي فني و مالي 
مورد ارزيابي قرار مي گيرند و شركت كنندگان واجد صالحيت پس از دريافت اسناد مناقصه، 

نسبت به ارائه پيشنهادهاي فني و مالي اقدام خواهند نمود. 
ــت 13ـ   ــتـ  نبش بهداش ــدانـ  بلوار بهداش ــزار: زاه ــتگاه مناقصه گ ــاني دس  1. نام و نش

تلفن 33426312 - 054 
كدپستي: 9816913137 فكس: 33445056ـ  054

ــه طول حدود 70  ــراي خط انتقال آب ب ــخصات و مقادير كار: اج ــرح مختصري از مش 2. ش
كيلومتر با استفاده ازلوله هاي فوالدي و GRP به قطرهاي 350، 1000، 900، 600 و 1100 

ميليمتر و اجراي جاده سرويس مورد نياز 
3. مشاور طرح: مهندسين مشاور طرح و اجراي كاسون 

4. محل اجرا: شهرستان چابهار بخش مركزي و دشتياري 
5. مدت اجراي كار: 24 ماه 

6. شرايط متقاضيان شركت در ارزيابي: 
ــكاري (حدقل رتبه 3 آب) با اخذ  ــاركت پيمانكار داراي گواهينامه صالحيت پيمان الف: مش

تائيديه از سايت ساجار و همچنين صالحيت ايمني از وزارت كار و امور اجتماعي 
ب: و يا مشاركت پيمانكار داراي صالحيت فوق الذكر و تأمين كننده مالي

ــازمان برنامه و بودجه كشور  ــود تسهيالت توسط س ــرايط كلي: بازپرداخت اصل و س 7. ش

تضمين خواهد شد. شروع بازپرداخت تسهيالت شش ماه پس از تحويل موقت پروژه و مدت 
ــهيالت به مدت پنج سال با اقساط شش ماهه مي باشد. محاسبه  بازپرداخت سود و اصل تس
ــهيالت در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا مصوب 1362 با  ــود و بازپرداخت تس س
ــود مورد پذيرش مصوب شوراي پول و  رعايت عقود اسالمي مندرج در آن، و حداكثر نرخ س

اعتبار بانك مركزي خواهد بود. 
ــود مورد انتظار و مبلغ هر قسط بازپرداخت، توسط تأمين كننده منابع مالي پيشنهاد  نرخ س
مي شود و تأمين كننده مى بايست اسنادي دال بر توانايي تأمين مالي تسهيالت تعهد شده كه 

مورد قبول دستگاه اجرايي باشد، ارائه نمايد. 
ــه آدرس ــتاد) ب ــت (س ــك دول ــداركات الكتروني ــامانه ت ــناد: س ــت اس ــل درياف 8. مح

 www.setadiran.ir 
زمان فروش اسناد ارزيابي از تاريخ 97/09/07 لغايت 97/09/11

9. آخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي: پايان وقت اداري مورخ 97/09/27 مي باشد. 
10. تاريخ و ساعت بازگشايي پاكت هاي ارزيابي كيفي: ساعت 10 مورخ 97/09/29 مي باشد. 
ــور را دريافت نمايند دعوتنامه  ــركت كنندگاني كه امتياز الزم در ارزيابي كيفي مذك 11. ش

جهت دريافت اسناد فني و مالي براي آنان ارسال خواهد شد. 
ــتاد و تحويل به صورت  ــده: بارگذاري بر روي  سامانه س ــليم اسناد تكميل ش 12. محل تس

فيزيكي به دبيرخانه شركت آب و فاضالب روستايي استان س و ب. 
تذكر: ضمناً كليه شركت كنندگان ملزم به بارگذاري پاكت هاي ارزيابي كيفي بر روي سامانه 

ستاد مي باشند در غير اينصورت پاكت هاي آنها تحويل و بازگشايي نخواهد شد. 
تلفن تماس: 33426312ـ  054 داخلي 120 

نمابر: 33445056ـ  054
 �مو� قر�����ها� شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا� 

صفحه13صفحه2
اجرای نمايش هوايی در آسمان خليج هميشه فارس

عکس ازپرتو جغتايی- باشگاه خبرنگاران جوان

رهبر معظم انقالب دريادداشتی پس از ديدار با جمعی از برنامه سازان صدا و سيما :



چهار شنبه 7 آذر 1397ـ  20 ربيع االول 1440ـ 28 نوامبر 2018ـ سال نودوسومـ   شماره 27157 2اخبار داخلی

سرویس سیاسی – اجتماعی: رئیس مجلس شورای 
اسالمی با تاکید بر این که   "معامله قرن" طرحی اسرائیلی 
و آمریکایی است، افزود: ما مقابل رژیم اسرائیل می ایستیم 
و نمی گذاریم این معامله در منطقه شکل بگیرد. اگر امروز 
آمریکایی ها ایران را تحریم می کنند و فشار می آورند، دلیلش 

آن است که ایران مقابل اسرائیل ایستاده است.
علی الریجانی در مراسم اختتامیه کنفرانس وحدت 
اسالمی اظهار داشت: تحرکاتی در منطقه بین کشورهای 
اسالمی وجود دارد که باید ماهیت آن را شناخت. اگر این 
معرکه به طور دقیق باز نشود و شناخت درستی از آن نداشته 
باشیم ممکن است به بیراهه برویم و انرژی ما در جاهای 

دیگری صرف شود.
وی با بیان این که طی چند سال اخیر به هم ریختگی 
امنیتی در منطقه ایجاد کرده اند، افزود: طی هشت سال اخیر 
دائماً ناامنی در مناطق اس���المی را دامن زدند که این دامن 
زدن ریش���ه در اختالف شیعه و سنی ندارد چون شیعه و 
سنی سال هاست در کشورهایی همچون سوریه، عراق و 
افغانستان با یکدیگر زندگی می کردند و بحران ناامنی هم 
وجود نداش���ت. آن ها گاهی در کشورهای اسالمی جنگ، 
بمباران و گاهی تحرکات برخی جریانات را راه می اندازند 
که هدفشان ایجاد ناامنی و به هم ریختگی امنیتی در منطقه 

است.
الریجانی با بیان این که آن ها به دنبال خلق جریانات 
تندرو و تروریستی هس���تند، تاکید کرد: معلوم است این 
جریانات را کجاها درس���ت می کنند که داعیه خالفت و 
جریان های اصیل اسالمی را دارند. آن ها می خواهند انرژی 
کشورهای اسالمی را مستهلک کنند به طوری که طی چند 
سال گذشته اقداماتشان، سالح ها را از بین برده و نظامی ها را 
دچار فرسودگی کرده اند و همچنان همین وضع ادامه دارد و 
به رغم این که شدت آن در عراق، سوریه و افغانستان کاهش 

پیدا کرده ،ولی همچنان باقی است.
رئی���س مجلس اف���زود: موضوع دیگر، مس���ابقه 
تسلیحاتی ای اس���ت که در منطقه راه انداخته اند و حجم 
زیادی سالح وارد منطقه کرده اند که این طبیعی نیست. قطعا 
حفظ امنیت و اقتدار منطقه به این حجم از سالح احتیاجی 
ندارد. تدارک این اندازه س���الح آن هم برای کشورهای 
کوچک منطقه چه معنایی دارد؟ البته از یک بُعد در جهت 
منافع آمریکاست که از محل فروش سالح پول به دست 

می آورد که این سرقت و یا پوشش محسوب می شود.
الریجانی با طرح این سئوال که ایران با عربستان یا 
امارات چه اختالفی دارد؟ ،تاکید کرد: مساله ما این ها نیست 
ما با آن ها کاری نداریم. اگر با سعودی ها مخالفیم به خاطر 
رفتارهای عجیب و غریب و جناتکارانه شان در یمن است. 
ما با عربس���تان و امارات و یا کشورهای دیگر مشکلی 
نداریم. سعودی ها و برخی کشورهای منطقه بعد از پیروزی 
انقالب اسالمی به جای آن که خوشحال باشند حکومتی سر 
کار آمده  اس���ت که دیگر پشت آمریکا و اسرائیل نباشد، 
به جای آن مقابل مردم ایران ایس���تادند و به صدام کمک 
کردند. این اشتباه بزرگی بود که خودشان هم قبول دارند. در 
آن زمان مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی با ملک عبداهلل 
گفتگوهایی داشت که رابطه ایران و عربستان بعد از جنگ 
خوب شد و روابط در سطوح مختلف سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی وجود داشت.
رئیس مجلس  افزود: ما مشکلی با آن ها نداریم چون 
عربستان را کشور اسالمی می دانیم اما نباید از ایران توقع 
داشته باشند که راه غلط شان را تائید کنیم. می گویند ایران 
حوثی ها را حمایت می کند و به همین دلیل با ایران درگیرند. 
حوثی ها بخش���ی از مردم یمن هستند و این شما هستید 
که دخالت کردید و نگذاشتید علی عبداهلل صالح در آنجا 

حکومت کند.
وی تاکید کرد: گاهی می گویند ایران به دنبال هالل 

ش���یعی است اما ما نه نیازی به این کار داریم و نه اهل آن 
هس���تیم. چون امام)ره( فرمود، وحدت بین فَِرِق مسلمین 

مساله استراتژیک برای جمهوری اسالمی است.
الریجانی اف���زود: اگر به حزب اهلل کمک می کنیم به 
همان نحو هم به حماس و جهاد اسالمی کمک می کنیم. 
مردم فلسطین اهل سنت هستند. اما اکنون کشورهایی میزبان 
نتانیاهو ش���ده اند و او دوره گردی را در منطقه راه انداخته 
است. این دولت ها بدانند که راه دادن نتانیاهو به کشورشان 

هیچ فایده ای برای آنها ندارد. 
رئیس مجلس در ادامه با طرح این س���ئوال که "آیا 
آمریکا و اسرائیل در اجرای طرح معامله بزرگ قرن موفق 
می شوند؟"، گفت: از نظر آرایش سیاسی تعزیه گردانی در 
منطقه راه انداخته اس���ت که برخی کشورها هم میزبانی 

می کنند. برخی از کش���ورهای بزرگ تر هم این خطا را 
مرتکب ش���دند. حال این که اگر پرده ها کنار رود شرایط 
تغییر می کند. تحت هیچ شرایطی مردم، فلسطین را فراموش 
نمی کنند. ممکن است دولت های شان برای منافع خود و 
خوشایند آمریکا چیزی بگویند و یا سکوت و با اسرائیل 
ارتباط برقرار کنند اما مردمان شان از این کار نفرت دارند. 
مردم منطقه در هر کشوری اسرائیل را غده سرطانی می دانند 

و از آن نفرت دارند.
وی افزود: بر این اس���اس دولتمردان کشورهایی که 
از نخست وزیر دوره گرد اس���رائیل میزبانی می کنند فقط 
خودشان را از بین می برند و ضعیف می کنند، چون بیداری 
در کشورها به  ویژه نسل جوان زیاد شده است و شرایط 
همچون گذشته نیست که امراء و حکمرانان یک چیزی 
بگویند و بقیه عمل کنند. نمون���ه را می توان در جنایت 
س���عودی ها در ترکیه دید که همه از آن مطلع شدند. پس 
این طور نیست که چهار دولت یک کاری با اسرائیل کنند و 
بقیه هم از آن تبعیت نمایند چون روشن بینی در بین مردم به  

ویژه در جوانان ایجاد شده است.
الریجانی خطاب به شرکت کنندگان در این کنفرانس 
تاکید کرد: اگر امروز آمریکا، ایران را تحریم می کند و فشار 
می آورد به این دلیل اس���ت که ما دست شان را خوانده ایم 
مبنی بر این که آن ها می خواهند اسرائیل را در منطقه حاکم 
کنند و این ایران است که ایستاده و مقاومت می کند. لذا شما 
بزرگان کشورهای اسالمی می توانید شرایط را عوض کنید .

وی همچنین گفت: برخی کشورهای منطقه دست از 
بازی دوگانه بردارند. آن ها بیرون کارهای دیگری می کنند 
و بعد به ما پیغام های دیگری می دهند. رو راس���ت باشید! 

این رفتارها را نمی پذیریم. نمی شود پشت سر، یک عده را 
علیه ایران تحریک کنید و بعد پیغام بفرستید که با ما مشکل 
ندارید و می خواهید کار کنید. فکر می کنم شرایط در آینده به 

رغم تمامی تبلیغات سوء و تصورات، تغییر خواهد کرد.
 آیت اهلل اراکی:قدس محور وحدت مسلمانان است

همچنین در مراس���م اختتامیه سی ودومین کنفرانس 
بین المللی وحدت اس���المی، آیت اهلل محس���ن اراکی 
دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اس���المی گفت: از 
جمله پیش���نهادهای عملیاتی شده دوره های قبل، تشکیل 
اتحادیه های جهان اسالم بود که اکنون در حدود ۱۴اتحادیه 
داریم. همچنین در آستانه آن هستیم که یک رسانه تقریبی 
راه اندازی کنیم که بیانیه پایانی اجالس متشکل از پیشنهادات 

مهمانان شرکت کننده است.

همچنین حجت االسالم والمسلمین اختری، دبیر مجمع 
جهانی اهل بیت )ع( با تشکر از برگزارکنندگان این اجالس، 
گفت: این اجالس در شرایطی برگزار می شود که دشمن 
تالش می کند مساله فلسطین و حقوق فلسطینیان را نادیده 
بگیرد. برگزاری چنین اجالسی با حضور شخصیت های 
برجسته جهان اسالم پرمعنا و الزم است که امیدواریم با 
بهره گیری از این اجتماع بتوانیم گام های موثری برای مبارزه 

علیه رژیم اسرائیل برداریم.
در ادامه این مراس���م، خلیل حمدان، عضو شورای 
رهبری جنبش لبنان با بی���ان این که این کنفرانس بیانگر 
اهمیت وحدت در جهان اسالم است، گفت: مساله فلسطین 
از دستور کار جهان عرب خارج شده و این در حالی است 
که امروز باید اتحاد خود را در مقابل دشمن صهیونیستی 
بیشتر کنیم. از سوی دیگر باید در مقابل تحریم های ظالمانه 
علیه ایران ایستادگی کنیم چراکه ایران به علت حمایت از 
قدس مورد تحریم قرار گرفته اس���ت. قدس محور امت 

است، بنابراین هرگز نباید آن را به فراموشی بسپاریم.
همچنین در این مراسم، سایر شخصیت های تقریبی به 
بیان نظرات و دیدگاه های خود درباره ضرورت وحدت و 

دفاع از مواضع فلسطین پرداختند.
نکوداشت شخصیت های تقریبی

در ادامه مراس���م نکوداشت شخصیت های تقریبی 
برگزار شد. از جمله شخصیت هایی که در مراسم اختتامیه 
سی ودومین دوره کنفرانس وحدت اسالمی از آن ها تقدیر 
شد، می توان به شیخ احمد یاسین بنیانگذار حماس، شهید 
فتحی ش���قاقی بنیانگذار جهاد اسالمی فلسطین، جعفر 
عبدالسالم، روژه گارودی از شخصیت های علمی فرانسه، 

روزان نجار امدادگری که شهید شد، عفاف حکیم عضو 
هیأت امنای اتحادیه بین المللی زنان اسالم و شهید عماد 

مغنیه اشاره کرد.
در ادامه این مراسم دختر شهید عماد مغنیه با تشکر 
از علی الریجانی و گرامیداشت یاد و خاطره امام راحل، به 
نمایندگی از مردم لبنان از برگزاری این مراسم تقدیر کرد و 
گفت: شهید مغنیه همان نگاهی را به جهان اسالم و جهان 
عرب داشت که به جنوب لبنان داشت. مادر این شهید یار 
و یاور تمام شهیدان است و مادر این شهید بود که پوشش 
اسالمی را در لبنان رواج داد که اکنون خیلی ها از این پوشش 

استفاده می کنند.
همچنین در این مراسم ، از کتب تاریخ قرآن، مقاومت 
اسالمی از منظر امام خمینی )ره(، کتاب سه جلدی »از نهر 
تا بحر«، کتاب هفت جلدی دانشنامه دستاوردهای ۴۰ساله 
 انقالب اسالمی، فلس���طین از منظر مقام معظم رهبری، 

مسجد االقصی و فقه مقارن رونمایی شد.
در پایان بیانیه سی ودومین کنفرانس بین المللی وحدت 

اسالمی قرائت و از تابلوفرش وحدت هم رونمایی شد.
بنا به این گزارش س���ی ودومین کنفرانس بین المللی 
وحدت اسالمی با صدور بیانیه ای با عنوان »قدس، محور 

وحدت امت«  به کار خود پایان داد .
در بخشی از بیانیه آمده است:شرکت کنندگان تاکید 
کردند که آرمان فلس���طین مسئله محوری و عادالنه  امت 
اسالمی و نخستین دشمن جهان اس���الم، رژیم غاصب 
صهیونیستی است؛ لذا باید تمامی تالش ها برای مقابله با این 
رژیم غاصب همسو شود؛ چرا که این رژیم غده ای سرطانی 
اس���ت که با هدف تضعیف نهضت و سلطه بخشیدن به 
آمریکا و نا امن کردن منطقه در قلب آن کاشته شده است، 
منطقه ای که با وجود نژادهای متعدد از محبت و عزت و 
کرامت بهره می برد .حاضران همچنین بر ضرورت وحدت 
بین مسلمانان، پایان دادن به نزاع های داخلی و منطقه ای 
از طریق تشخیص دشمن، وهمچنین عبور از اختالفات و 
تمرکز بر نقاط مشترک و دعوت به گفتگوی بین کشورها 
و نیروهای مؤثر در کشورهای اسالمی و فعال سازی کمیته 

مساعی حمیده برای رفع نزاع ها تأکید  کردند.
 در ادامه بیانیه تاکید ش���ده است: علمای حاضر در 
کنفران���س مخالفت خود را با معامل���ه قرن ترامپ که با 
هدف به حاش���یه راندن آرمان فلسطین و فراموشی آن و 
تمامی اشکال س���ازش با دشمن صهیونیست و طرح های 
تسلیم در برابر دشمن و روند شهرک سازی و ابطال حق 
بازگشت و یهودی سازی قدس و مسجد االقصی و منتقل 
کردن پایتخت رژیم صهیونیستی به این شهر طراحی شده 

است را اعالم می کنند.
ش���رکت کنندگان در ادامه مخالفت خود را با همه 
اشکال عادی سازی سیاسی، بازرگانی، فرهنگی و ورزشی 
را با رژیم صهیونیس���تی اعالم کردند؛ چرا که این اقدام از 
نظر شرعی و عقلی حرام است و بر هر مسلمانی واجب 
است که از تمامی ابزارهای موجود برای رویارویی با این 

رژیم استفاده کند.
ش���رکت کنندگان همچنین در بیانه خود از جامعه 
بین المللی و تمامی کش���ورها خواستند برای پایان دادن به 
جنگ ظالمانه علیه یمن، رفع محاصره، مبارزه با گرسنگی 
این ملت، حمایت از راه حل سیاس���ی، برقراری صلح از 
طریق حفظ تمامیت ارضی این کشور، آشتی ملی فراگیر و 
همکاری با گروه های یمنی جهت آبادانی کشور اقدام کنند.

حاضران در کنفراس همچنین از رهبر، دولت و ملت 
جمهوری اسالمی ایران، به جهت پایداری و مواضع ثابت 
آن ها در برابر آرمان های عادالن���ه، که در رأس آن آرمان 
فلسطین قرار دارد، تقدیر و تشکر  و محاصره ایاالت متحده 
علیه ملت ایران را محکوم کردند و از جامعه بین المللی 

خواستند که به این فشارهای ظالمانه تن ندهد.

طرح اس���تیضاح محمد جواد ظریف وزیر امور 
خارجه با 2۴ امضا و در ۱۱ محور تحویل هیات رئیسه 

مجلس شد.
علی اصغر یوسف نژاد عضو هیات رئیسه مجلس 
در حاشیه جلسه علنی مجلس افزود: طرح استیضاح وزیر 
امور خارجه دیروز به هیات رئیسه مجلس تقدیم شد و ما 
آن را برای بررسی بیشتر به کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی ارجاع دادیم.
وی یادآور شد: طرح مذکور ابتدا در این کمیسیون 
بررسی می شود، اگر پس از رسیدگی تعداد امضاهای 
آن به کمتر از ۱۰ نماینده برسد، استیضاح در صحن علنی 
مجلس بررسی نمی شود ولی اگر تعداد امضاها باالی ۱۰ 

بود استیضاح در مجلس رسیدگی می شود.
متن کامل طرح استیضاح ظریف خطاب به هیات 

رئیسه مجلس به شرح زیر است:
اینجانب امضا کنندگان زیر به عنوان نمایندگان مردم 
در مجلس به استناد اصل 89 قانون اساسی و ماده 22۰ 
آیین نامه داخلی مجلس تقاضای استیضاح جناب آقای 
دکتر محمدجواد ظریف وزیر امورخارجه به دالیل زیر 

را داریم.
۱ - اظهارات و اتخاذ مواضع ناصواب از جمله اتهام 

پولشویی به جمهوری اسالمی
2- بی توجهی به اقتصاد در دیپلماسی کشور و عدم 
اجرای برنامه های اعالمی به مجلس به منظور اخذ رای 

اعتماد
3- عدم توجه کافی به توسعه و فعال کردن روابط با 

عموم کشورها در قاره آسیا، آفریقا و آمریکای التین
۴- اس���تفاده از برخی سفیران ناکارآمد که ارزیابی 
عملکرد آنها در توسعه روابط با کشورهای مقصد قابل 

ارائه نیست از باب نمونه سفیر ایران در استرالیا
5-فرصت سوزی و عدم انتخاب سفیر برای برخی 
کش���ورهای دوست مانند چین و هند که ارتباط خوبی 

داریم ولی تا مدتها در آن کشورها سفیر نداشتیم
6- دستگیری دیپلمات های ایرانی در کشورهای 

اروپایی به بهانه های واهی و عدم مقابله به مثل و تحرکات 
کافی در دفاع از دیپلمات ها

7 - عدم اس���تفاده از فرصت هایی که مقاومت در 
منطقه فراهم کرد

8- موضع منفعالنه دستگاه دیپلماسی در خصوص 
کشتار حجاج در منا و عدم احقاق حقوق ملت ایران و 

خانواده های آنها
9- به کارگیری افراد نامطمئن در مذاکرات حساس 

و مهم
۱۰- تهدید بنیه دفاعی کشور و از بین رفتن توانایی 

آن
۱۱- عدم تامی���ن منافع ملت ایران در قراردادهای 

منعقد شده
حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر وعضو 
شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان والیی مجلس طراح 

این استیضاح است.
در پی اظه���ارات اخیر ظریف درب���اره پدیده 
 پولش���ویی در کشور و هشدار وی مبنی بر این که دلیل 
فضا سازی هایی که علیه مصوبه های ضدپولشویی می شود 
'منافع اقتصادی' افراد اس���ت، منتقدان رئیس دس���تگاه 
دیپلماس���ی محمل تازه ای برای هجمه و تخریب وی 
پیدا کردند.ظریف در این گفتگو تاکید کرده بود که » من 
نمی خواهم این پولشویی را به جایی نسبت دهم « با این 
حال منتقدان وزیر امور خارجه به وی نسبت اتهام زنی 

به نظام دادند.
وزیر امور خارجه پس ازفضاس���ازی ها گفت که 
مستندات س���خنان او در دسترس عموم است، ولی باز 
هم منتقدان دول���ت موضوع را رها نکردند.هنگامی که 
صدای منتقدان بلندتر شد، دادستان کل کشور خواستار 
ارائه مس���تندات وزیر امور خارجه شد و در نهایت نامه 
۱2 صفحه ای ظریف در این باره 29 آبان به دادستانی ارسال 

شد.
یک مقام مس���ئول در دادستانی کل کشور دیروز 
گفت که پاسخ ۱2 صفحه ای ظریف به نامه محمدجعفر 

منتظری دادستان کل کشور، پنجم آذر واصل شده است.
حاجی دلیگانی  گفته است: اگر نامه وزیر امور خارجه به 
دادستان کل کشور درمورد پولشویی در اختیار ما قرار گیرد 
آن را بررسی می کنیم ،اما اگر در اختیار ما قرار نگیرد به 

مسیرمان برای استیضاح ادامه می دهیم.
طرح سئوال از رئیس مجلس منتفي شد

 یک عضو هیأت رئیسه مجلس می گوید امضای 
نمایندگان مجلس برای سئوال از رئیس مجلس شورای 

اسالمی از نصاب افتاده است.
علی اصغر یوسف نژاد نماینده ساری و عضو هیأت 
رئیسه مجلس درباره درخواست تعدادی از نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی از رئیس مجلس به دلیل ارجاع 
دو الیحه پالرمو و پولشویی به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، بدون بررسی مجدد در صحن به ایرناپالس گفت: 
اگر 25 تن از نمایندگان مجلس نسبت به وظایف رئیس 
مجلس که طبق آیین نامه به او محول ش���ده اس���ت، 
ایرادی وارد کنند، می توانند درخواست اعتراض خود را 
به کمیسیون آیین نامه اعالم کنند و کمیسیون در این باره 
اظهار نظر می کند.وی ادامه می دهد: درخواست سئوال از 
آقای الریجانی 27 امضا داشته، ولی در حال حاضر به 2۰ 
امضا کاهش پیدا کرده است و چون از نصاب افتاده است، 

دیگر قابل بررسی نیست.
این عضو هیأت رئیسه مجلس درباره علت این که 
الریجانی دو الیحه پولشویی و پالرمو را بدون ارجاع به 
کمیسیون و بررسی در صحن به مجمع تشخیص ارسال 
کرده است می گوید: این از اختیاراتی است که نمایندگان با 

رأی گیری به رئیس و هیأت رئیسه مجلس می دهند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا آیین نامه چنین 
حقی به آقای الریجانی داده است، تأکید می کند: بله. اگر 
در موضوعی ابهامی وجود داشته باشد، رئیس مجلس 

می تواند به کمیسیون ارجاع دهد.
نماینده س���اری درباره این اقدام نمایندگان معتقد 
اس���ت که این کار از حقوق نماینده است، ممکن است 
نماینده ای چنین تشخیصی داشته باشد و جز او به کسی 

ربطی ندارد.
دیروز، حس���ینعلی حاجی دلیگانی به خبرگزاری 
فارس خبر داد 27 تن از نمایندگان، در نامه ای خواستار 
استیضاح علی الریجانی شده اند. بر اساس آنچه در متن 
این نامه آمده است، آن ها ارسال لوایح پولشویی پالرمو 
به مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون بررسی مجدد 
در صحن را مغایر اصل ۱۱2 قانون اساسی و 2۰۰ آیین 
نامه داخلی مجلس می دانند و با استناد به ماده 2۴ آیین 
نامه داخلی مجلس، خواستار پاسخگویی او در این باره 

شده اند.
غالمي: موسسات آموزشي غیرانتفاعي به طور 

مستمر نظارت مي شوند
وزیر علوم با تاکید بر این که دانشگاه های غیردولتی 
و موسس���ات آموزش���ی و غیرانتفاعی تحت نظارت 
و بازرس���ی مس���تمر قرار دارند، گفت: تا اواخر سال 
۱39۱، 353 موسسه غیرانتفاعی تشکیل شد که اکنون با 
بازرسی های انجام گرفته این میزان به کمتر از 3۰۰ موسسه 

رسیده است.
به گزارش ایسنا، منصور غالمی دیروز در صحن 
علني مجلس حاضر شد و به سئوال محمد فیضی نماینده 
اردبیل مبنی بر این که علت توسعه تجهیزات تکمیلی در 
موسسات آموزشی غیرانتفاعی بدون داشتن حدنصاب 
هیات علمی چیست و چرا علی رغم افزایش دانشجو در 
دانشگاه پیام نور مکانیزمی برای تطابق رشته با اعضای 

هیات علمی وجود ندارد، پاسخ داد.
وزیر علوم اظهار داشت: حضور بخش غیردولتی 
در مجموعه های آموزش عالی در راستای تحقق اصل 
۴۴ قانون اساسی بوده است و وزارت علوم تالش کرد 
وظایف خ���ود را در این زمینه به خوبي انجام دهد.وي 
افزود: البته در یک بازه زمانی، توس���عه آموزش عالی به 
لحاظ کمی در کشور زیاد ش���د ، اما در شرایط فعلی با 
کاهش جمعیت داوطلب ورود به دانشگاه ها باید این وضع 

ساماندهی پیدا کند.
غالمی توضی���ح داد: در این بازه دانش���گاه های 

غیردولتی تحت نظارت و بازرسی مستمر قرار گرفتند به 
طوری که از 353 موسسه غیرانتفاعی که تا اواخر سال 
۱39۱ ش���کل گرفت کمتر از 3۰۰ موسسه وجود دارد؛ 
برخی از موسسات منحل شده و برخی دیگر در جریان 
نظارت قرار دارند. دو بخش���نامه در نیم سال گذشته به 
دانشگاه ها و موسسات از جمله موسسات غیردولتی ارسال 
شد که در صورت عدم تطبیق با شرایط و ضوابط برای 
سال تحصیلی آینده با مشکل ادامه کار و پذیرش دانشجو 

مواجه می شوند.
وزیر عل���وم در بخش دوم صحبت هایش با تاکید 
بر این که به صورت جدی پیگیر وضع دانش���گاه های 
غیردولتی هستیم، گفت: در یک سال گذشته فعالیت بیش 
از 5۰ موسسه غیردولتی کامال متوقف و منحل شده است. 
این کار بعد از بررسی در کمیسیونی خاص انجام گرفت 
و سیاست آن ساماندهی آموزش عالی و بخش غیر دولتی 
است تا در سال آینده بعد از برطرف کردن نقاط ضعف 

خود، بتوانند به فعالیت شان ادامه دهند.
غالمی گفت: فرآیند بررسی احکام استخدامی در 
هیات علمی طوالنی شده است، بنابراین عناوین احکام در 
هیات علمی  چون پیمانی مشروط و موقت دارای اشکال 
است. ما در یکی دو سال گذشته تمام تالش مان را برای 

ساماندهی این وضع به کار بردیم.
وی با اشاره به وضع دانشگاه پیام نور اظهار داشت: 
در حال ساماندهی وضع استخدامی هیات علمی از باب 
شاخص های مد نظر هستیم. البته برخی از واحدها متناسب 
با ظرفیت دانشجو هیات علمی ندارند که باید ساماندهی 
شوند و امیدوارم قبل از پایان سال با پیگیری های انجام 
شده وضع استخدامی هیات علمی دانشگاه پیام نور سامان 

پیدا کند.
در نهایت ، نماینده مردم اردبیل از پاسخ های وزیر 
علوم در مورد وضع هیات علمی دانشگاه های غیرانتفاعی 
و همچنین استخدام هیات علمی دانشگاه های پیام نور 

قانع شد.
بقیه در صفحه ۱۴

الریجانی:    نمی گذاریم طرح  اسرائیلی و آمریکایی»معامله قرن«  در منطقه شکل بگیرد

طرح استیضاح دكتر ظریف تحویل هیأت رئیسه مجلس شد

آلمان و فرانس���ه احتماال در طرحی مشترک، 
میزبانی کانال مالی اتحادیه اروپا را بر عهده خواهند 

گرفت.
به گزارش ایسنا به نقل از روزنامه وال استریت 
ژورنال از بروکسل، در این طرح اگر فرانسه میزبان 
این کانال مالی ش���ود، یک مقام آلمانی ریاست آن 
را برعهده خواهد گرفت و اگر این مس���ئولیت را 
آلمان برعهده بگیرد، ریاست کانال مالی را یک مقام 

فرانسوی بر عهده خواهد گرفت.
بر اساس گزارش یورونیوز، کانال مالی اتحادیه 
اروپا برای معامله با ایران موس���وم بهSPV، تجارت 
میان ایران و اتحادیه اروپارا در ش���رایطی که آمریکا 

ایران را تحریم کرده است، تسهیل خواهد کرد.
عراقچی: براساس منافعمان تصمیم می گیریم

معاون سیاسی وزیر امور خارجه هم بر ضرورت 
تسریع در اجرای تعهدات سایر اعضای برجام و به 
ویژه اتحادیه اروپا تأکید کرد و گفت: در صورت تعلل 
در اجرای تعهدات، ایران براس���اس استقالل و منافع 

خود تصمیم می گیرد.
 وی در چهارمی���ن دور گفتگوه���ای بلندپایه 
سیاس���ی بین جمهوری اس���المی ایران و اتحادیه 
اروپا بادس���تور کار گفتگوها، ناظر به همکاری های 
دوجانب���ه در حوزه های کش���اورزی، آموزش و 
تحقیقات، تجارت، ان���رژی و تغییرات آب و هوا، 
حمل و نقل، مس���ائل بانکی، پناهندگان، مواد مخدر، 
 بالیای طبیعی، حقوق بش���ر و مبارزه با تروریسم ،

 در بروکس���ل   با تأکید بر اهمی���ت راهبردی برجام 
برای صلح و امنیت بین المللی و منطقه ای و یادآوری 
تأیید پایبن���دی کامل جمهوری اس���المی ایران  به 
 تعهدات خود ذیل برجام در س���یزدهمین گزارش 
پی در پی آژانس بین الملل���ی انرژی اتمی، ضرورت 
تسریع در اجرای کارآمد، قابل دوام و متقابل تعهدات 
س���ایر اعضای برجام و به خصوص اتحادیه اروپا و 
کشورهای اروپایی، در ش���رایط خروج غیر قانونی 

آمریکا از توافق را خاطرنشان کرد.
وی یادآور ش���د: تعلل در اجرای تعهدات، این 
دستاورد مهم دیپلماس���ی برای جامعه بین المللی را 
با چالش جدی روبرو خواهد س���اخت و جمهوری 
اسالمی ایران در این صورت بر اساس استقالل و منافع 

خود تصمیم خواهد گرفت. 
این دور از گفتگوهای بلندپایه همزمان با سومین 
سمینار عالی رتبه همکاری های هسته ای صلح آمیز بین 
جمهوری اس���المی ایران و اتحادیه اروپا، به ریاست 
مشترک علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و 
رئیس س���ازمان انرژی اتمی و آقای کانیته، کمیسیونر 

انرژی اتحادیه اروپا برگزار شد.
عراقچ���ی  در مذاک���رات دو جانب���ه ب���ا 
هلگا اش���میدمعاون مس���ئول سیاس���ت خارجی 
 اتحادی���ه اروپا ه���م  آخرین تح���والت روابط 
دو طرف در حوزه های مختلَف و   پیش���رفت ها و 
تحوالت در مذاکرات میان ایران و سه کشور اروپایی 

و اجرای برجام را بررسی کرد .
صفحه نمایندگی ایران در اتحادیه اروپا در توییتر 
نوشت: عراقچی و اشمید روز دوشنبه در بروکسل در 
چارچوب همکاری های مشترک دیدار کردند و در 
این دیدار از پیشرفت های به دست  آمده استقبال شد و 

بر سر برنامه های سال آینده توافق کردند.
بیانیه اتحادیه اروپا

 اتحادی���ه اروپ���ا ه���م در  بیانی���ه ای
 اعالم کردکه مقامات اروپایی و طرف های ایرانی  در 

زمینه طیفی از مسائل مشترک تبادل  نظر کردند.
در این بیانیه آمده است: »روز 26 نوامبر 2۰۱8 
، چهارمین نشست در سطح عالی  مذاکرات سیاسی 
میان اتحادیه اروپا و ایران در بروکسل  برگذار شد. این 
نشست، بخشی از تبادل نظرهای متداول میان اتحادیه 
اروپا و ایران بود.  دس���تور جلسه متمرکز بر مسایلی 
مانند بازرگانی، انرژی، حمل و نقل، محیط زیس���ت، 
مهاجرت، کمک های انس���انی، سیاست های مربوط 
به )مبارزه با( موادمخدر، آموزش، فرهنگ، تحقیق، 
مبارزه با تروریس���م و مسائل منطقه به ویژه سوریه، 

عراق، یمن، لبنان و افغانستان بود.
به موازات آن، مذاکرات در زمینه حقوق بش���ر 
هم به عنوان بخش کامل مذاکرات سیاس���ی  ایران 
و ادام���ه تبادل نظر متداول که نوامبر و فوریه س���ال 
2۰۱6 صورت گرفت، برگزار شد. طرف ایرانی برای 
این مذاکرات هم خانم »پروانه سلحشوری« نماینده 
مجلس و رئیس فراکس���یون زنان و آقای »عبدالرضا 

مصری«  نماینده مجلس شورای اسالمی ایران بودند.

سرپرست شهرداری تهران با 
تاکید بر ایجاد ارتباط بهتر با مردم 
اعالم کرد که به کمپین »سه شنبه های 

بدون خودرو« پیوسته است.
به گزارش مرکز ارتباطات و 
امور بین الملل ش����هرداری تهران، 
پیروز حناچی دیروز در جلس����ه 
شورای مدیران اظهارداشت: تصمیم 
دارم سه شنبه ها از خودرو شخصی 
استفاده نکنم و از شما هم به عنوان 
مدیران شهری می خواهم این کار را 

انجام دهید.
 وی همچنین از بخش های 
ارتباطی شهرداری خواست در قالب 
کمپین ها و فعالیت های رسانه ای و 
شبکه های اجتماعی عواقب خطرناک 
آلودگی هوا را برای مردم روش����ن 
کنند تا مردم هم بیشتر از همیشه با 
مدیریت شهری برای کاهش آلودگی 

همراهی کنند.
 تهدید ه��ا را به فرصت تبدیل 

کنیم
حناچي در ادامه این جلسه با 
اشاره به وضع مالی و عملکرد هشت 
ماهه مدیریت شهری خاطرنشان کرد: 
اگر به همین شکل به فعالیت هایمان 
ادامه دهیم بودجه مصوب شهرداری 
ته����ران تحقق نخواه����د یافت و 
شرایط پیش رو و تحریم هایی که 

به کشورمان تحمیل شده است می 
تواند مشکل ساز باشد.

سرپرست ش����هرداري تهران 
با تأکید بر ای����ن که می توانیم این 
تهدیدها را به فرصت تبدیل کنیم 
به حجم باالی نقدینگی در کشور 
اشاره کرد و یادآور شد: این حجم 
باالی نقدینگی در کشور که هر از 
گاهی در بخش های مختلف اقتصاد 
مشکل ایجاد می کند می تواند برای 
ما یک فرصت باشد به این صورت 
که  در عرصه ش����هری می توانیم 
 با ارائه پروژه های معقول، پرسود و 
کم عارض����ه ای����ن نقدینگی را 
ج����ذب و ضمن حل مش����کل 
 کس����ری بودج����ه، زمینه ه����ای

 رضایت مردم در عرصه شهری را 
فراهم کنیم.وی در عین حال تصریح 
کرد: این کار دشوار اما ممکن است.

حناچی به گزارش معاونت 
حمل و نقل و ترافیک ش����هرداری 
تهران درباره مقابله با آلودگی هوا 
اشاره و خاطرنشان کرد:   اهداف این 
گزارش باید به تصمیمات اجتماعی 
مردم از طریق شبکه های اجتماعی 
و رسانه های موثر منجر شود، این 
اهداف باید  به گونه ای شود که همه 
دستگاه ها و ادارات آن را دنبال کنند و 

مردم هم با آن همراه شوند.

شهردار منتخب تهران در ادامه بر 
کاهش میزان کارگاه های عمرانی در 
سطح شهر تهران اشاره کرد و گفت: 
به عنوان مثال چرا مدت های زیادی 
است که مرکز میدان هفت تیر کارگاه 
عمرانی است؟ این نوع کارگاه های 
عمرانی باید در محیط های مناسب 
تر برپا شود نه در مرکز میدانی مانند 

هفت تیر.
حناچی ادامه داد:   پارکی در 
بخش جنوبی مهرآباد بود که   اکنون 
کارگاه ساختمانی شهرداری است که 

اتفاق مناسبی نیست.
سرپرست ش����هرداری تهران  
سپس با تاکید بر خدشه دار شدن 
اعتماد مردم به مدیریت شهری به 
واسطه بعضی اعمال، به یک خانه 
کتاب قدیمی در تقاطع شریعتی- پل 
صدر و در منطقه پل رومی اشاره 
کرد و گفت: شهردار منطقه در آن 
زمان این محوطه را به این شرط از 
صاحب آن گرفت که فضای سبز 
عمومی شود اما متاسفانه این ملک 
سرنوشت دیگری پیدا کرد. وقتی 
چنین رفتار می کنیم اعتماد مردم 
هم نسبت به ما سلب می شود در 
حالی که   باید دل مردم را به دست 

بیاوریم.
بقیه در صفحه ۱۴

 خاورمیانه مركز نبرد
جغرافیاي خاورمیانه اگر چه از نگاه بسیاري از استادان علوم 
سیاسي و کارشناسان ژئواس��تراتژیك هنوز حدود مرزي معین و 
مشخصي ندارد اما منطقه خاورمیانه را به چند شاخص مي شناسند 
و براساس همین ش��اخص ها کش��ورهایي در تعریف آن قرار 

گرفته  اند.
 شاخص اول، این منطقه، مرکز ادیان ابراهیمي، یهودي، مسیحي 
و مسلمان است. ش��رق و غرب عالم متأثر از این مرکزیت ادیان 

است که فرهنگ زیست پیروان این ادیان را تشکیل مي دهند.
شاخص دوم، حوزه خاورمیانه را مرکز انرژي جهان )نفت و 
گاز و...( مي ش��مارند. به گونه اي که جهان براي زیست، همچنین 

توسعه اقتصادي وابستگي به آن دارد. 
شاخص سوم، جنگ اس��ت که بعد از جنگ جهاني دوم و 
بخصوص نزدیك به یك قرن گذش��ته تا کنون منطقه خاورمیانه 
کان��ون اصلي و عمده جنگ و بحران بوده اس��ت. در نقد تاریخ 
سیاسي این منطقه بسیاري از نویس��ندگان نوشته اند که »نفت و 
بحران« مهم ترین شاخص حدود مرزي در تعریف خاورمیانه است. 
از آن زمان که نفت و گاز کش��ف ش��د، غرب )اروپا و آمریکا( 
سلطه بر منطقه خاورمیانه را مهم ترین و اساسي ترین استراتژي خود 
در تداوم معادله »نفت و بح��ران« طراحي و برنامه ریزي کرد. به 
صورتي که غربیان از کشورهاي خاورمیانه نفت و گاز بردند و به 
کشورهاي مسلمان منطقه بحران هاي گوناگون بخصوص جنگ ها 
را تحمیل کردند. معادله نفت و بحران شاخص تعریف خاورمیانه 
شده است. تا زماني که این سلطه براساس طراحي نفت و بحران 
در منطقه خاورمیانه ادامه دارد، کش��ورهاي این منطقه به توسعه 
پایدار دسترس��ي پیدا نخواهند کرد. بخصوص که این منطقه در 
نزدیك به یکصدسال همچنان در جنگ ها با انگیزه هاي گوناگون 

تعریف شده است. 
نزدیك به پنجاه س��ال )از گذر صدسال گذشته( با ظهور و 
سپس تثبیت نظام صهیونیستي در فلسطین، در کنار تداوم معادله 
»نفت و بحران« مجموعه کش��ورهاي خاورمیانه به جنگي فراگیر 
سوق داده شدند. ترور و تروریسم از آغاز تثبیت رژیم صهیونیستي 
شناس��نامه جدید از تعریف حوزه منطقه اي خاورمیانه اي شد که 

زماني مرکزیت ادیان ابراهیمي و صلح براي همه جهان بود.
صهیونیسم همانگونه که زماني در مجمع عمومي سازمان ملل 
مترادف با نژادپرستي تعریف ش��د و بعد از سالي با فشار دولت 
آمریکا این مصوبه پس گرفته شد، طاعون نژاد پرستي را در سراسر 
کشورهاي خاورمیانه کاشت. مسیر و حرکت رژیم صهیونیستي که 
پنجاه سال با جبهه اي گسترده از مقاومت مواجه شده است، به دنبال 
تثبیت هژموني بالمنازع بر سراسر خاورمیانه است. پیروزي انقالب 
اسالمي در ایران، آن گونه که »موش��ه دایان« از فرماندهان سابق 
صهیونیست ها توصیف کرد، »زلزله  اي بزرگ« در خاورمیانه شد تا 
امروز که ایران همچنان در صف مقدم این مقاومت قرار گرفته و 
در برابر همه فشارها و بحران آفریني ها از سوي آمریکا و اسرائیل 
ایستاده اس��ت و هزینه  مي پردازد. دیروز الریجاني رئیس مجلس 
شوراي اسالمي در مراسم اختتامیه سي ودومین کنفرانس بین المللي 
وحدت اسالمي گفت: »... ایران پاي مقاومت ایستاده است. ما مقابل 
رژیم صهیونیستي)اسرائیل( خواهیم ایستاد و نمي گذاریم به منطقه 

مسلط شود و معامله قالبي قرن در منطقه شکل بگیرد.«
خاورمیانه از دو دهه گذش��ته تا امروز مرکز نبرد شده است. 
از افغانستان و لبنان تا عراق، لیبي، سوریه و اکنون یمن میدان این 

نبرد است.
نبردي که از یکسو آمریکا و اس��رائیل قرار دارند که تثبیت 
هژموني رژیم صهیونیس��تي بر سراسر خاورمیانه را هدف گذاري 
کرده اند. در سوي دیگر جبهه مقاومت است که مانع اصلي استقرار 
آن اس��ت. آنچه تاکنون ترامپ انجام داده است، سپردن کلید به 
دست نتانیاهو است تا هژموني رژیم صهیونیستي را در خاورمیانه 
مس��تقر کند. ترامپ چندین بار گفته است براي حاکمان عرب در 
خاورمیانه ارزشي قائل نیس��ت. ویژگي اصلي آنها ذخیره بزرگ 
دالرهاي نفتي در جیب هایش��ان است که باید این سرمایه دالري 
بزرگ به واشنگتن برگردد. رئیس جمهور آمریکا به صورت علني 
در پرونده قتل خاشقجي که در آن محمدبن سلمان ولیعهد سعودي 
متهم ردیف اول است، گفت: در قیاس این قتل، حتي اگر دستور 
آن توسط ولیعهد س��عودي صورت گرفته باشد، اولویت براي او 
ادامه جذب دالرهاي نفتي اس��ت که تاکنون بیش از 120 میلیارد 
دالر آن را به آمریکا آورده اس��ت و با قراردادهاي فروش اسلحه 
به سعودي ها، و دیگر حاکمان در کشورهاي عربي منطقه بیش از 

400میلیارد دالر از حوزه خلیج فارس را به دست خواهد آورد.
 نتانیاهو و محمدبن س��لمان دوبازوي ترامپ اند تا خاورمیانه 
همچنان در فضاي جنگ و بحران بچرخد. یك مرحله از این مسیر 
جنگ و بحران با مقاومت در برابر تروریسم و انواع و اقسام گروه ها 
و تشکل هاي تروریستي که با حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستي 
ساخته شدند، گذشت. اّما شکس��ت آنها بخصوص در سوریه و 
عراق منجر به پایان جنگ نشده است، بلکه امروز ترامپ و نتانیاهو 
در پي فراهم آوردن جبهه اي گس��ترده تر علیه جمهوري اسالمي 
ایران هستند. آمریکا و اسرائیل)ترامپ و نتانیاهو( به دنبال جنگي 
و بحراني بسیار گسترده تر هستند تا آنجا که مجموعه خاورمیانه را 
به مرکز نبردي علیه ایران سوق دهند. تشدید فرهنگ نژادپرستي از 
سوي رژیم صهیونیستي با کمك نژادپرستان آمریکایي در گستره 
منطقه خاورمیانه با زنده سازي ش��عارهاي عرب و عجم، ترك و 
ف��ارس و... به جریان افتاده اس��ت. نتانیاهو مي گوید: جنگ ما با 
اعراب پایان گرفته اس��ت و اکنون با اجراي طرح »معامله قرن« 
نه تنها به راه حل با فلس��طینیان دست پیدا خواهیم کرد، بلکه با 
همه حاکمان عرب منطقه علیه حاکمیت اسالمي ایران صف آرایي 

خواهیم کرد.
 ترامپ با سپردن کلید به دست نتانیاهو بار دیگر خاورمیانه را 
به مرکز نبرد و جنگي فراگیر هدایت مي کند. اجراي  طرح تحریم 
علیه ایران از س��وي ترامپ به بهانه »ایران باید دست از دخالت 
در کشورهاي خاورمیانه بردارد.« در راستاي اجراي چنین هدفي 
است. خاورمیانه اکنون مرکز نبرد اس��ت. نبرد مقاومت در برابر 
هژموني طلبي  نژادپرستي که ریشه هاي آن در تعریف صهیونیسم 

نهفته است.

 عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
علت اصلی تهیه طرح استیضاح وزیر امور 
خارجه را مخالفت های ع����ده ای از ابتدا 
به طور عام با دول����ت و به طور خاص با 
ظریف دانست و گفت: اگر تالش های رئیس 
دستگاه دیپلماسی نبود، امروز شاهد موفقیت 
تحریم های به اصطالح فلج کننده ترامپ در 

ایران بودیم.
  حجت االسالم و المسلمین »مجید انصاری «
 دی����روز  در گفتگو با ایرنا درباره ارائه طرح 
استیضاح وزیر امور خارجه به هیات رئیسه 
مجلس اظهار داشت: بی تردید دکتر ظریف 
یکی از الیق ترین، توانا ترین و متدین ترین 
مدیران نظام جمهوری اسالمی ایران و فردی 
 انقالبی، خدمتگزار مردم و از مخلص ترین

 وزیران دولت یازدهم و دوازدهم است.
وی خاطرنشان کرد: مردم ایران هرگز 
خدمات طاقت فرسا و اقدامات شجاعانه و 
مدبرانه وی را در مقابله هوشمندانه و عملی 
با اس����تکباری جهانی، رژیم صهیونیستی و 

ارتجاع منطقه فراموش نمی کنند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
به دیپلماسی اقتصادی فعال و موفق ظریف 
و وزارت امور خارجه اشاره و تصریح کرد: 
اگر این اقدامات نبود ، امروز شاهد موفقیت 
تحریم های ب����ه اصطالح فلج کننده ترامپ 
در ای����ران بودیم.انصاری با یادآوری این که 
آمریکایی ها می خواستند صادرات نفت ایران 
صفر ش����ود، تاکید کرد: چه عاملی غیر از 
دیپلماس����ی فعال و فداکاری سفیران ایران، 
وزارتخانه های امور خارجه و نفت، پشتیبانی 
نیروهای امنیتی، نظامی و قاطع همه ملت از 
آنها توانست به وضوح آمریکا را در جنگ 

اقتصادی شکست دهد؟
وی ادامه داد: امور کشور در حال جریان 

است و گام به گام پیروزی های ما در عرصه 
اقتصاد بین الملل ظهور پیدا می کند و این یک 

نمونه از دیپلماسی اقتصادی موفق است. 
عض����و مجمع تش����خیص مصلحت 
نظام یادآور ش����د: رئیس دستگاه دیپلماسی 
می توانست مانند برخی مدعیان انقالبیگری 
با ادبیات تند و شعارگونه برای خود در میان 
این جریان وجاهتی را کسب کند، اما وزیر 
امور خارجه به خوبی می داند که تامین منافع 
مردم در جه����ان پیچیده امروز، ظرافت های 
خاص خود را دارد و باید با رعایت قواعد 
دیپلماتیک و ادبیات قابل فهم برای جهانیان 
از انقالب اس����المی، ایران بزرگ و مردم با 
فرهنگ این مرز و بوم دفاع و همزمان زخم 
زبان، بی مهری ها و بعضا دشمنی های برخی 

افراد در داخل کشور را هم تحمل کند.
انصاری، علت اصلی این استیضاح را 
مخالفت های عده ای از ابتدا به طور عام با 
دولت و به طور خاص با دکتر ظریف دانست و 
 گفت: سنگین ترین فشارهای تبلیغی و رسانه ای
 را در طول دوران دشوار مذاکرات هسته ای بر 
وی وارد کردند و در مجلس نهم حتی تا مرز 
برخورد فیزیکی با وزیر امور خارجه پیش 

رفتند.عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به 
شرایط سیاسی در منطقه اشاره و خاطرنشان 
کرد: در شرایط کنونی که جنگ دیپلماتیک، 
اقتصادی و روانی دشمنان علیه ایران و ملت 
آن با محوریت مثلث شوم آمریکا، اسرائیل 
و ارتجاع منطقه در جریان است، تضعیف 
س����رداران خط مقدم مواجهه با دشمنان و 
در راس آنه����ا دکتر ظریف اقدامی به دور از 

عقالنیت و برخالف منافع ملی است.
انصاری به اظهارات وزیر امور خارجه 
درباره پولشویی اشاره کرد و گفت: جنجالی 
که این آقایان درباره ای����ن اظهارات به راه 
انداختند این شائبه را در میان مردم به وجود 
آورده که مگر چ����ه منافعی وجود دارد که 
بعضی ها از شفافیت قانونی هراسان هستند. 
وی یادآور شد: همه می دانند که مساله 
پولشویی توس����ط باندهای مافیایی فاسد از 
جمله قاچاقچیان مواد مخدر و دیگر مفسدین 
اقتصادی در همه جای دنیا از جمله در ایران 
وجود دارد و به همی����ن دلیل رهبر معظم 
انقالب مکرر دستور قاطع با این جریانات 
فاس����د را صادر کردند و قوه قضائیه، ستاد 
تدابیر اقتصادی و سران قوا در ماه های اخیر با 
جدیت هر چه تمامتر در این موضوع ورود 
کردند و برخوردهای قاطعی هم با جریانات 

فاسد اقتصادی انجام شد .
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
تصریح کرد: مگر نه این است که در دولت 
نهم ودهم و سال های گذشته جریان فاسد 
اقتصادی و پولشویی موجب شد که ضربه های 
سنگینی به اعتماد عمومی و اقتصاد ملی وارد 
و پرونده های ۱۰ هزار میلیاردی و 3۰ هزار 

میلیاردی در قوه قضاییه تشکیل شود؟
انصاری خاطرنش����ان کرد: طرح این 
موضوع به صورت آشکار توسط وزیر امور 

خارجه که همه مردم از آن مطلع هستند و 
مسئوالن نظام هم مصمم به برخورد با این 
جریانات هستند گناه نابخشودنی از سوی 
مخالفان وی ش����ده است، در حالی که باید 
از این موضع درس����ت و شجاعانه دستگاه 
دیپلماس����ی همگی دفاع کرده و به کمک 
یکدیگر تالش می کردند این مطالبه به حق 
مردم ایران یعنی برخورد با جریان فس����اد 

اقتصادی را تقویت کنند.
وی درمورد محورهای این استیضاح  
هم اظهارداشت: من نمی خواهم به تک تک 
مواردی که در این متن استیضاح آمده پاسخ 
بدهم، چون درمقام پاسخگویی نیستم، اما 
قطعا برخی از این موارد ذکر شده ۱8۰ درجه 

برخالف واقعیت است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام 
ادامه داد: این که با یک ادبیات کلی زحمات 
سفرای ارزشمند و زحمتکش ما نادیده گرفته 
ش����ود و آنها متهم به ضعف در سطح دنیا 

شوند، کار جوانمردانه ای نیست.
انصاری یادآور شد: استیضاح و فشار بر 
ظریف و فضاسازی علیه وی در شرایط فعلی 
دقیقا مشابه برخی فضاسازی هایی است که 
توسط برخی بعضا در دوران دفاع مقدس و 
در هنگامه مواجهه سخت با صدام و صدامیان 
با تبلیغات مس����موم فرماندهان و نیروهای 
مس����لح و رزمنده ما را زیر فشار روانی قرار 

می دادند و متهم می کردند.
وی تاکید کرد: البته من مطمئن هستم 
مجلس شورای اس����المی و اکثریت قاطع 
نمایندگان ملت که هم به ش����رایط کنونی 
کشور، منطقه و جهان و هم به ضرورت های 
ایران آشنایی دارند، باز هم با حمایت قاطع از 
رئیس دستگاه دیپلماسی موجبات تامین منافع 

ملی را فراهم می کنند.

آلمان و فرانسه میزبان كانال مالي اروپا با ایران مي شوندمجید انصاري:اگر تالش هاي ظریف نبود، برنامه ترامپ به نتیجه مي رسید

سرپرست شهرداری تهران : برای  اداره شهر  با هزینه كمتر 
باید به مردم رو كنیم

رهبر معظم انقالب: 

برای دفاع از عظمت ایران
هنر باید میداندار باشد

در پی دیدار جمعی از تهیه کنندگان، کارگردانان و بازیگران سیما با رهبر معظم 
انقالب - که پنجشنبه  2۴آبان ماه ۱397برگزار شد- آیت اهلل العظمی خامنه ای فردای 
آن روز نکاتی را که به دلیل کمبود وقت نتوانسته بودند با این جمع در میان بگذارند، 

یادداشت   و برای آنان ارسال کردند.
پایگاه اطالع رسانیKHAMENEI.IR متن و تصویر دستنوشته رهبر معظم 
انقالب را که حاوی ن���کات مهمی درباره  وظایف جامعه  هنری در قبال جنگ نرم 
همه جانبه  دشمن علیه کشورمان است، برای استفاده  عموم جامعه  هنرمندان منتشر  کرد.

متن  یادداشت به شرح زیر است :
بسمه  تعالی

آنچه در نظر بود در دیدار دیشب با حضرات بازیگران و کارگردانان و تهیّه کنندگان 
سیما گفته شود و به    خاطر تمام شدن وقت گفته نشد:

-  جنگ نرم همه جانبه ی دشمن، امروز قابل انکار نیست.
  - با این حال، برخی آن را انکار میکنند و این خود نیز بخش���ی از جنگ نرم 

است.
- در این جنگ، هنرمندان و اهالی فکر و نظر، در حکم نیروهای مسّلح در جنگ 

سختند.
- برخی بی تفاوت از برابر این حادثه ی مّلی میگذرند، برخی هم با دشمن همراهی 
و به او کمک میکنند؛ آنها مسئولیّت ناپذیر و اینها دشمن شیفته اند. در مقایسه با نیروهای 

مسّلح در جنگ سخت، میتوان گناه این دو دسته را تشخیص داد.
- امروز در کشور بحمداهلل کم نیستند کسانی که دارای موضع مسئوالنه و تالش 

شایسته اند؛ این باید روزبه روز افزایش یابد.
- دفاع از عظمت ایران، از فرهنگ ایران، از خانواده ی ایرانی، از حرکت باشکوه 

ملّت ایران و ... فقط با سخنرانی و نگارش نیست؛ هنر باید میداندار باشد.
- جایگاه فیلم و سریال در این میان بسیار برجسته است.

- در سریال ها به مسائل مّلی بپردازید؛ از شهدای عزیز، از دفاع مقّدس، از انقالب، 
از سبک زندگی اسالمی، از انگیزه های ایمانِی مّلت و مظاهر آن، از ایستادگی شان در 
برابر ابرجنایت کاران و مفسدان عالم، از راه پیمایی اربعین و و و ... بگویید؛ عظمت و 

استقالل و شجاعت و ظرفیّتهای علمی و عملی این مّلت را با زبان هنر بیان کنید .
- پرداخت درست و هنرمندانه ی این موضوعات بسی جّذاب و پُرمخاطب است، 

هم در داخل کشور و هم در دیگر کشورها و مّلتها.
- سخنان شما دیشب نشان داد که شما هم عیناً همین دغدغه را دارید، موفّق و 

مؤیّد باشید ان شاءاهلل.
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رونمایی از کتاب اجرای موثر رأی و آیین اجرای محکومیت مالی
آیین رونمایی و جش����ن امضا از کتاب اجرای موثر رأی و آیین 

اجرای محکومیت مالی اثر دکتر حسن محسنی برگزار می شود.
در این آیین رونمایی دکتر مرتضی یوس����ف زاده و دکتر عبداهلل 
خدابخشی با حضور مولف سخنرانی خواهند کرد. این مراسم یکشنبه 
11 آذر ماه از ساعت 14 در خیابان جمهوری شرقی، نرسیده به چهار 

راه ظهیر االسالم پالک 92 شرکت سهامی انتشار برگزار می شود.
 رونمایی از پوستر مستند»حافظ و گوته« فرشاد فرشته حکمت

پوستر مستند س����ینمایی »حافظ 
و گوته« به کارگردانی فرش����اد فرشته 
حکمت که قرار اس����ت در جشنواره 
سینما حقیقت به نمایش گذاشته شود، 

رونمایی شد.
این فیلم به بررسی بخش هایی از 
زندگی نامه شمس الدین حافظ شیرازی 
شاعر بزرگ ایرانی و یوهان ولفگانگ 
فون گوته ش����اعر و درام نویس نامدار 
آلمانی می پردازد. در این فیلم همچنین 
تاثیر ادبی حافظ بر برخی آثار گوته به 

ویژه دیوان شرقی- غربی و الهام پذیری از فرهنگ ایرانی و شرقی در 
آثار این نویسنده جهانی مورد بررسی قرار گرفته است.

»حافظ و گوته« از آثار منتخب بخش مس����ابقه ملی مس����تندهای 

بلند دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت است که برای 
اولین بار در این جشنواره رونمایی می شود.فیلم برداری »حافظ و گوته« 
که ساخت آن سه سال طول کشیده است،در بهار سال 9۶ در هشت 
شهر آلمان از جمله فرانکفورت، وایمار، برلین، هایدلبرگ، الیپزیک، ینا، 
پلینز، روکن و…انجام شد و بعد از آن در پاییز همان سال بخش های 
دیگر فیلم در ش����یراز و تهران فیلمبرداری ش����ده است.. حامد فرشته 
حکمت مدیر فیلمبرداری این مستند را برعهده دارد و ناصر آقایی در 
نقش گوته و آرش رحیمی در نقش حافظ در این فیلم بازی می کنند. 
غزل زنگویی، ناتاشا الکساندرف، الدن کامیاب، فاطمه رزمجو، پانته آ 

پارسا و…از دیگر بازیگران آن هستند.
 آیین بزرگداشت دکتر محمد خزائلی در کتابخانه ملی 

آیین بزرگداشت دکتر محمد خزائلی در سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران برگزار می شود.

 به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، این 
نهاد فرهنگی هش����تاد ساله درنظر دارد در راستای پاسداشت خدمات، 
فعالیت ها و اقدامات »دکتر محمد خزائلی«، دانشمند و محقق نابینای 
معاصر و بازنمود نقش واالی اراده در گذار از محدودیت ها و نیل به 
توفیقاتی چندوجهی؛ و در راه فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به جامعه 
در زمینه توانمندی های افراد با آس����یب بینایی، الگوس����ازی و ارتقای 
آگاهی های اجتماعی، آیین بزرگداشت دکتر محمد خزائلی و رونمایی 
از سردیس وی را با حضور خانواده، دوستان و شاگردانش در آذرماه 

سال جاری برگزار کند.
 این برنامه، یکش����نبه 11 آذر س����اعت 9 صبح در سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران به نش����انی بزرگراه ش����هید حقانی)غرب به شرق(، 
بلوار کتابخانه ملی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مرکز همایش ها، 

تاالر قلم برگزار می شود.
روایتی زنانه از ترور میرزاده عشقی در جلسه »عصری با نمایش«

در ادامه جلسات نمایشنامه خوانی "عصری با نمایش"، این هفته 
نمایشنامه "عشقی، محرمانه کشته شود« نمایشنامه خوانی می شود.

به گزارش ایسنا، این نمایشنامه روایتگر قصه عشقی در روز ترور 
اس����ت. چهار زن، لحظه ی مرگ عش����قی و پیش و پس آن را روایت 
می کنند. زندگی، زمانه و زیس����ت میرزاده عشقی از صحبت های این 

چهار زن در بازپرس����ی شهربانی روایت و 
رخ نمایی می شود . نویسنده و کارگردان این 
نمایشنامه خوانی جواد عاطفه است و نقش 
خوانی آن را مرضیه وفامهر، پژند سلیمانی، 
س����اقی عطایی و عاطفه پاکبازنیا بر عهده 
دارند. این نمایشنامه روزهای هشتم و نهم 
آذرماه در خانه نمایش مهرگان نمایشنامه 

خوانی می شود.
دیگر اعضای گروه اجرایی این برنامه 
عبارتند از :طراح نور: روزبه حسینی،دستیاران 

صحنه: پری ناز بابایی، نسترن طاها،مجری طرح: گروه فیلم و تئاتر »و 
ناگهان«. نمایش����نامه "عشقی محرمانه کشته شود" ساعت 1۵ روزهای 
پنجش����نبه و جمعه ۸ و 9 آذر ماه در خانه نمایش مهرگان به نش����انی 
خیابان انقالب، نرس����یده به پل کالج، خیابان خارک، بن بس����ت اول 

نمایشنامه خوانی می شود.
نوشته زنده یاد بیژن مفید با   هفته گذشته نمایشنامه"ماه و پلنگ" 
کارگردانی علیرضا آرا در روزهای پنجش����نبه، جمعه و شنبه در چهار 

نوبت نمایشنامه خوانی شد.

تکمیل ظرفیت ارشد پزشکی ۹۷ لغو شد
رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی گفت: مرحله 
تکمیل ظرفیت برای آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم 
پزشکی برگزار نمی شود. این مرحله تنها برای رشته های 

دکتری تخصصی انجام خواهد شد.
دکتر آبتین حیدرزاده در گفتگو با مهر، افزود: قرار بود 
برای اجرای مرحله تکمیل ظرفیت آزمون کارشناسی ارشد 
گروه علوم پزشکی سال 9۷، دبیرخانه های تخصصی با 
توجه به رشته های مورد نیاز برای تکمیل ظرفیت تصمیم 
خود را اعالم کنند که این دبیرخانه ها به مرکز سنجش 
آموزش پزشکی اعالم کردند که نیازی به مرحله تکمیل 
ظرفیت برای آزمون کارشناسی ارشد گروه علوم پزشکی 
نیس���ت. وی افزود: شورای سنجش و پذیرش دانشجو 
 پیش از این اعالم کرده بود مرحله تکمیل ظرفیت برای 
آزمون های سراسری برگزار نخواهد شد، اما به صورت 
کاماًل محدود این اجازه را به وزارت بهداش���ت داده بود 
که در رشته های مورد نیاز مرحله تکمیل ظرفیت برای 
آزمون های کارشناس���ی ارشد و دکترای تخصصی گروه 

علوم پزشکی برگزار شود.
رئیس مرکز س���نجش آموزش پزشکی خاطرنشان 
کرد: مقرر شده بود که مرحله تکمیل ظرفیت برای رشته 
مقاطعی که دبیرخانه های مربوطه نیاز خود را اعالم کنند 
و شورای گسترش دانشگاه ها در وزارت بهداشت آن را 

تائید کند، اعالم شود.
حیدرزاده یادآور شد: در حال حاضر تکمیل ظرفیت 
فقط در رشته های مورد نیاز آزمون دکتری تخصصی سال 
9۷گروه علوم پزشکی انجام خواهد شد و رشته ها و میزان 

ظرفیت از هفته دوم آذرماه اطالع رسانی خواهد شد .
پذیرش بیش از ۶۰۰ نفر در تکمیل ظرفیت آزمون 

دستیاری پزشکی
جزئیات ظرفیت و رشته های مورد نیاز در تکمیل 
ظرفیت چهل و پنجمین دوره آزمون پذیرش دس���تیار 

تخصصی پزشکی بالینی اعالم شد.
به گزارش مهر، تمامی پذیرفته نشدگان چهل و پنجمین 
دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی می توانند در مرحله 

تکمیل ظرفیت این آزمون شرکت کنند.
بر اس���اس جدول منتشر ش���ده در سایت مرکز 
 س���نجش آموزش پزشکی تعداد ۶۳4نفر برای رشته های 
بیماری های داخلی، بیماری های عفونی و گرمس���یری، 
بیهوشی، پزشکی خانواده، پزشکی قانونی، جراحی عمومی، 
طب اورژانس و کودکان پذیرفته می شوند. دانشگاه های 
علوم پزشکی ارومیه، اصفهان، اراک، اهواز، ایران، کرمانشاه، 
بندرعباس، شهید بهشتی، بیرجند، تبریز، زاهدان، زنجان، 
شهرکرد، شیراز، قزوین، کرمان، گیالن، همدان، یزد، لرستان، 
کردستان، یاسوج، اردبیل، گلستان، البرز، شاهرود، قم، بابل، 
تهران، جهرم، رفسنجان، ارتش، سمنان، کاشان، مازندران، 
بوشهر، مشهد، ایالم، زابل در این مرحله پذیرش دستیار 
دارند. داوطلبان آزمون دستیاری که در این آزمون پذیرفته 
نشده اند می توانند تا ۸آذرماه 9۷با توجه به ضوابط اعالم 

شده در مرحله تکمیل ظرفیت شرکت کنند.
آخرین مهلت ثبت نام در المپیاد دانش آموزی علوم و 

فناوری نانو
المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو، اردیبهشت 
 سال آینده برگزار خواهد شد و متقاضیان حضور در این 
رقابت علمی می توانند تا 1۵بهمن ماه نس���بت به ثبت نام 

خود اقدام کنند.
به گزارش ایس���نا، دهمین المپیاد دانش آموزی علوم 
و فناوری نانو با هدف شناس���ایی و هدایت استعدادهای 
برتر دانش آموزی، پایدارسازی جریان تربیت نیروی انسانی 
متخصص در زمینه فناوری نانو و پیشتازی ایران در آموزش 
فناوری نانو از س���وی س���تاد توسعه فناوری نانو برگزار 

می ش���ود. ثبت نام این دوره از رقابت های دانش آموزی از 
۵آبان ماه آغاز شده و تا روز دوشنبه 1۵بهمن ماه امسال 
ادامه دارد. ثبت نام در المپیاد نانو، به دو روش انفرادی و 
گروهی )از طریق نهادهای ترویجی مورد تایید ستاد نانو( 

صورت می گیرد.
این رقابت علمی در سه مرحله برگزار خواهد شد. 
در مرحله اول در اردیبهش���ت سال 1۳9۸و در قالب یک 
آزمون کتبی با سواالت تستی برگزار می شود. در مرحله دوم 
که در تیر ماه سال آینده برگزار می شود، شرکت کنندگان در 

آزمون کتبی تستی- تشریحی شرکت خواهند کرد.
مرحله سوم این المپیاد در دهه اول شهریور ماه سال 
1۳9۸و به صورت یک اردوی علمی، آموزشی و رقابتی 

برگزار می شود .
المپیاد دانش آموزی علوم و فناوری نانو به تایید بنیاد 
ملی نخبگان رسیده است و برگزیدگان این المپیاد از جوایز 

این بنیاد بهره  مند خواهند شد.
دانشگاه آزاد شهریه پرداختی داوطلبان علوم پزشکی را 

باز می گرداند
رییس دانشگاه آزاد اسالمی گفت که واحدهای این 
دانشگاه 24 ساعت پس از دریافت درخواست باز پس گیری 

شهریه داوطلبان علوم پزشکی بالفاصله اقدام می کنند.
ب���ه گزارش ایرنا ، محمد مهدی طهرانچی در جمع 
خبرنگاران درباره آخرین وضعیت داوطلبان علوم پزشکی 
دانش���گاه آزاد اظهار داشت: اقدامات بسیاری برای بهبود 
اوضاع این داوطلبان با نظارت مجلس ش���ورای اسالمی، 
وزارتخانه های علوم و بهداشت انجام شد و دانشگاه آزاد 

یک مسیر طوالنی برای برقراری عدالت پیمود.
رییس دانشگاه آزاد به نپذیرفتن شرایط جدید قبولی 
در دانشگاه از سوی 10 درصد داوطلبان اشاره کرد و گفت: 
دانشگاه آزاد از داوطلبان خواست که نسبت به رشته جدید 
با توجه به تراز خود اقدام کنند، اما برخی داوطلبان نسبت 

به انتخاب رشته جدید رضایت نداشتند .
طهرانچی در ادامه درباره تکمیل ظرفیت دانش���گاه 
گفت: دانشگاه آزاد امسال ۵0 هزار دانشجو کمتر از سال 
قبل داشته است . وی افزود: سال گذشته باید اجازه تکمیل 
ظرفیت داده می شد، امسال علی رغم تصویب این موضوع 
اما هنوز ابالغیه ای به دست مسئوالن دانشگاه نرسیده است. 
به گفته رییس دانشگاه آزاد در صورت صدور ابالغیه نسبت 

به تکمیل ظرفیت در بهمن ماه اقدام می شود.
گفتنی اس���ت، دانشگاه آزاد اسالمی 2۳ مهرماه سال 
ج���اری ثبت نام 4 ه���زار و 2۶9 نفر از داوطلبان ذخیره 
رشته های علوم پزشکی را لغو کرد که تجمعات و اعتراض 
این داوطلبان و خانواده های آنها را در پی داشت. داوطلبان 
معترض بارها در مقابل ساختمان مجلس تجمع کرده و 

خواستار رسیدگی به موضوع از سوی نمایندگان شدند.
 بازنگری برنامه های دوره ارشد و دکتری 

رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت
دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و 
تخصصی از بازنگری برنامه های دوره ارش���د و دکتری 
رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، بر کاربردی بودن 

محتوی و نقش کارآفرینی این رشته خبرداد.
به گزارش ایس���نا، دکتر جمشید حاجتی در کارگاه 
مش���ورتی، هم افزایی و توجیهی اجرای برنامه آموزشی 
جدید دوره کارشناس���ی ارشد آموزش بهداشت و ارتقای 
سالمت با حمایت از بازنگری انجام شده برنامه های دوره 
ارشد و دکتری رشته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت، 
دو عنصرکاربردی بودن محتوی و نقش کارآفرینی رشته 
در بازنگری را به ویژه در ارتباط با موضوع  دانشگاه های 
نسل سوم با اهمیت برشمرد.  دبیر شورای آموزش علوم 
 پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی ابراز امیدواری کرد با 
برنام���ه ریزی و اجرای مناس���ب برنام���ه های جدید، 
فارغ التحصیالن این رشته، با احراز صالحیت حرفه ای باال 
بتوانند در راستای خدمت به جامعه، نه تنها برای خود که 

برای دیگران نیز ایجاد اشتغال کنند. 

پانزدهمین جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت با حضور فرمانده کل سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی و جمعی از 
مسئوالن و سینماگران در تاالر وحدت 

برگزار شد.
س���ردار محمدعلی جعفری، 
فرمانده کل س���پاه پاسداران انقالب 
اسالمی،دیگر سخنران این مراسم بود. 
وی طی سخنانی گفت: ما هرچه داریم 
از همین مقاومت ملت است. از هنر 
مقاوم���ت ملت بزرگ ایران در تاریخ 
هزاران ساله ایران و تاریخ چهل ساله 
انقالب که سرشار از این هنر آفرینی 
و مقاومت و ایس���تادگی است در دنیا 

بسیار گفته می شود.
وی تاکید کرد: مقاومت اسالمی 
ایستادگی مومنانه در برابر همه پلیدی 
هاست این راه همان راهی بود که امام 
حس���ین هزار و چهارصد سال پیش 
رفتند و به همه آزادگان جهان یاد دادند 
و این راه در حال طی شدن است و 
خدا را شاکریم ملت ایران در این راه 

موفق بوده است.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، با تاکید بر اینکه جوهر مقاومت 
اراده انسان ها است، گفت: جنگ ها 
حاصل جنگ اراده اس���ت و اساس 
مبارزه و پیروزی را اراده انسان ها شکل 
می دهند، این اراده بزرگ ملت ایران 
که زبانزد خاص و عام در مقاومت و 
ایستادگی به همراه سایر ملت ها است 

دنباله همان اراده الهی است.
سردار جعفری تاکید کرد: اراده 
الهی باعث پیروزی ایرانیان در مقابل 

تهدیدات و مشکالت شده است.
وی با بیان اینکه بسیج ملت ها 
در آینده بس���یار نزدیک پیروزی های 
چش���مگیرتری را نصیب جبهه های 
اسالمی و مقاومت خواهد کرد، افزود: 
هنرمند جبهه مقاومت باید تالش را با 
روحیه جهادی و کاربردی نشان دهد.

در ادامه این مراس���م جمشید 
هاش���م پور، محمد خزاعی، سردار 

غیب پرور، فرزند س���ردار همدانی، 
س���ردار محمدعلی جعفری، مریال 
زارعی، منوچهر شاهسواری و علیرضا 
رضاداد برای بخش نکوداش���ت ها 
روی صحن���ه آمدن���د و از خانواده 
 زنده یاد حبیب اهلل کاس���ه س���از، 
ضیا الدین دری، یداهلل صمدی و حمید 

آخوندی تقدیر و تجلیل شد.
در ادامه جوایزه بخش 40 سال 

سینمای مقاومت اهدا شد.
نرگس آبیار، ابراهیم حاتمی کیا 
و محمدحس���ین مهدویان در بخش 

فیلمنامه برگزیده شدند.
در بخ���ش بازیگ���ری پرویز 
پرس���تویی، هادی حجازی فر و مریال 

زارعی برگزیده شدند.
ابراهیم حاتمی کیا، مسعود ده نمکی 
و مرحوم رس���ول مالقلی در بخش 
کارگردانی جوایز برگزیده ها را دریافت 

کردند.
حاتمی کیا ضمن دریافت جایزه 

خود، گفت: کسانی که چشمشان در 
آن ۸ سال دفاع مقدس دید و در این 
عرصه اثر تولید کردند شایسته تقدیر 
هس���تند و من امروز به نمایندگی از 
همه آنها این هدیه را دریافت می کنم.

مس���عود ده نمکی نیز ضمن 
دریاف���ت جایزه خود، گفت: من این 
جایزه را به ابراهیم حاتمی کیا و خانم 

منیر قیدی تقدیم می کنم.
در بخش بهترین فیلم، فیلم های 
سینمایی آژانس شیشه ای، اخراجی ها 
و ش���یار 14۳ به عنوان آثار برگزیده 

معرفی شدند.
در ای���ن بخش دیپلم افتخار نیز 
برای مس���تند »بانو ق���دس ایران« به 

مصطفی رزاق کریمی رسید.
در ادامه مراسم حسین انتظامی 
سرپرست س���ازمان سینمایی نیز در 
س���خنانی گفت: به همه فیلمسازان 
دغدغه مند خی���ر مقدم عرض می 
کنم به وی���ژه مهمانانی که از خارج 

کشور آمدند.
وی افزود: جشنواره بین المللی 
فیلم مقاومت که تصویر ایثار و حمیت 
غیرتمندان اس���ت در چهل سالگی 
پیروزی انقالب اس���المی که پیروزی 
عزت و آزادگی است، روایتگر عشق 
و دلدادگی کسانی است که شجاعت 
و ایس���تادگی بر آرمانها را توشه راه 

خود کردند.
سرپرست سازمان سینمایی با بیان 
اینکه این جشنواره روایت هنرمندان 
مومن و انقالبی از لحظه های درخشانی 
است که مایه ارزش و اعتبار سینمای 
ایران شده است، گفت: جشنواره فیلم 
مقاومت ستایشگر تالش این فیلمسازان 
در ایران و جهان است که پانزدهمین 
دوره آن همزمان با هفته بسیج برگزار 

می شود.
انتظامی گف���ت: حضور تعداد 
زیادی فیلم سینمایی، مستند و کوتاه در 
دوره های گوناگون این جشنواره و نیز 

آثار سینمایی و غیرسینمایی این دوره از 
جشنواره که عموماً جزو آثار پرمخاطب 
سال گذشته و امسال سینمای ایران نیز 
بوده اند نشان از عزم و تالش سینماگر 

ایرانی در این عرصه است.
وی اف���زود: آنچه در این میان 
شایسته توجه است انتظار مشارکت 
بیشتر نهادهای مسئول و همه کسانی 
است که دلبسته این راهند تا این آثار 
 با حمایت و کمک موثر آنها ابتدا به 
 گونه ای شایسته تولید شوند و سپس به 
گونه ای شایسته به دست مخاطبان تشنه 
و عالقمند در داخل و خارج از کشور 
برسد و از این رهگذر به سهم و نقش 
شایسته خود در تولید و نمایش دست 
یابد که این انتظار سینماگران انتظاری 

معقول و به جاست.
انتظامی خاطرنشان کرد: برگزاری 
ای���ن دوره را ک���ه ب���ه همت همه 
همکارانم���ان در بنیاد روایت فتح و 
انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس 
و س���ازمان سینمایی وزارت فرهنگ 
و ارش���اد اسالمی صورت پذیرفته به 
جملگی سینماگران، مشارکت کنندگان 
و برگزار کنندگان به ویژه عزیزانمان 
در سازمان بسیج مستضعفین شاد باش 

می گویم.
در بخش دیگری از این مراسم 
برگزی���دگان بخش فیلم های کوتاه 
داستانی جوایز خود را دریافت کردند. 
راضیه س���راجی ب���رای فیلم باز هم 
سکوت، سید پوریا پیشوایی برای فیلم 
تاسوکی، ماریا ماوتی برای فیلم مادر 
نفرات برگزیده انتخاب شدند. در این 
بخش احمد زایری برای فیلم درخت 
زیتون س���عد تندیس و دیپلم افتخار 
دریافت کرد. پانزدهمین جش���نواره 
بین المللی فیلم »مقاومت« به همت بنیاد 
فرهنگی روایت فتح، انجمن سینمای 
انق���الب و دفاع مقدس با همکاری 
مراکز و سازمان های مختلف کشور از 
روز ۵ آذر آغ���از و تا 9 آذر در تهران 

برگزار می شود. 

3 اخبار داخلي
چهارشنبه 7 آذر  1397ـ    20  ربيع االول  1440ـ   28  نوامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27157

حسین انتظامی: جشنواره فیلم مقاومت مایه ارزش و اعتبار سینمای ایران است 

كوتاه آموزشي

آیین های موسیقیایی اقوام دامنه شمالی البرز در تهران اجرا می شوند
پنجمین فستیوال موسیقی نواحی »آینه دار«  از 9 تا 1۳ 
آذر  با حضور گروه های موسیقیایی استان های دامنه البرز 

در تاالر رودکی برگزار می شود. 
  »فس���تیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران« یا همان 
جشنواره موسیقی آینه دار با هدف معرفی فرهنگ غنی و 
موسیقی پربار نواحی و آیینی ایران از سال 1۳92آغاز بکار کرد؛ 
این جشنواره تا کنون چهار بار برگزار شده است و توانسته 
اساتید بزرگ موسیقی نواحی را در کنار یکدیگر جمع کند تا 
موسیقی غنِی اصیل ایرانی را در فضایی خارج از مناطق خود 
به اجرا بگذارند.   فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران  با 
مدیریت احس���ان رسول اف و دبیری هنری علی مغازه ای  
برپا می شود، فستیوال موسیقی نواحی »آینه دار«  در چهار 
دوره برگزاری  با تمرکز برموسیقی و آیین های محلی یک 
منطقه جغرافیایی ایران برگزار شده است؛ این رویداد موسیقیایی 

تجربه متفاوتی از جشنواره موسیقی نواحی ایران است که از 
کیفیت بسیار باالیی برخورد دار است و به صورت علمی 
موسیقی اقوام ایرانی را بررسی و معرفی می کند.    پنجمین 
دوره این رویداد با تمرکز بر آیین های موسیقایی اقوام دامنه 
ش���مالی البرز، مردمان ساکن استان های گیالن، مازندران و 
بخش کوهپایه ای اس���تان گلستان برگزار می شود . مراسم 
افتتاحیه فستیوال موسیقی نواحی و آیینی ایران روز جمعه 9  
آذر در تاالر رودکی و مراسم اختتامیه آن در روز سه شنبه 
سیزدهم آذر ماه در تاالر وحدت تهران برگزارمی شود. طبق 
برنامه ریزی اعالم شده از سوی ستاد برگزاری فستیوال، برنامه 

کامل اجراها به ترتیب زیر اعالم شده است:
چهارشنبه 29آذر ماه ) تاالر رودکی(

ساعت 1۸ : »قره داغ افسانه لَری ) افسانه های قره داغ(« 

- با حضور هنرمندان استان های اردبیل و آذربایجان شرقی از 
شهرستان های پارس آباد، ِگرمی، مشکین شهر و اََهر

س���اعت 20:۳0 : » اورمیه دریاچه س���ینین سوزلَری 
)قصه های دریاچه ارومیه(« - با حضور هنرمندان اس���تان 

آذربایجان غربی از شهرستان های ارومیه ، خوی و نقده
پنجشنبه ۳0آذر ماه ) تاالر رودکی(

ساعت 1۵:۳0 : نمایش فیلم مروری بر اجراهای پیشین 
فستیوال آینه دار

ساعت 1۸: »آذربایجان خلق موسیقی سی ) موسیقی 
مردمی آذربایجان (« - با حضور هنرمندان استان آذربایجان شرقی 

از شهر تبریز 
س���اعت 20:۳0: » شاد چیلله گئجه سی ) شادیانه های 
شب چله (« - با حضور هنرمندان استان های آذربایجان شرقی 

از شهرهای تبریز و اََهر

جمعه 1 دی ماه ) تاالر رودکی(
ساعت 1۵:۳0 : نمایش فیلم مروری بر اجراهای پیشین 

فستیوال آینه دار
س���اعت 1۸: »عاشیق افسانه سی )افسانه عاشق ها (« 
- با حضور هنرمندان اس���تان های زنجان،آذربایجان شرقی و 
آذربایجان غربی از شهرهای زنجان، هشترود، میانه و ارومیه

ساعت 20:۳0: » موسیقی بیرلیک دیلی میز )موسیقی 
زبان مشترک(« اس���تان های اردبیل، زنجان،آذربایجان غربی، 
آذربایجان شرقی از شهرهای پارس آباد، ِگرمی، زنجان، نقده 

و تبریز
شنبه 2 دی ماه ) تاالر وحدت(

س���اعت 21:۳0 :آیین اختتامیه چهارمین دوره فستیوال 
موسیقی نواحی آینه دار.

 سخنرانی ایران شناس فرانسوی 
در دانشگاه اصفهان 

پروفسور»پی یر بریان« یکی از 
بزرگترین هخامنشی شناس جهان 
در دانشگاه اصفهان سخنرانی کرد.

به گزارش ایلنا، پروفسور پی یر 
بریان از بزرگترین هخامنشی شناسان 
جهان با موضوع »آس���یای صغیر 
در بستر امپراتوری هخامنشی« در 

دانشگاه اصفهان سخنرانی کرد.
پیش از سخنرانی پروفسور 
بریان، دکتر »سنگاری« استاد دانشگاه 

اصفهان، ابتدا دربارۀ جایگاه پژوهش های علمی پی یر بریان در سطح جهان 
سخنرانی کرد و پس از آن پروفسور بریان به ایراد سخنرانی پرداخت.

پی یر بریان در این همایش با محوریت آسیای صغیر هخامنشی و به 
ویژه آسیای صغیر در آستانۀ فتوحات »اسکندر« به اوضاع سیاسی، اقتصادی 

و به ویژه فرهنگی آسیای صغیر در اواخر حکومت هخامنشیان پرداخت.
 وی در ابت���دا با بررس���ی واقعی���ت چندگانگی قومی و فرهنگی در 
آس���یای صغیر هخامنش���ی و بررسی کاوش های باستان شناسی در آسیای 
صغیر و اس���ناد و مدارک مکتوب و مادی به این مس���ئله مهم پرداخت که 
عبارت »یونان آس���یایی« مورد اش���اره مورخان باید کنار گذاشته شود، زیرا 
 یونانیان تنها یکی از عناصر اصلی این چارچوب فرهنگی در آسیای صغیر

 بوده اند.
بریان اشاره کرد که »یکی از ویژگی های امپراتوری هخامنشی، گوناگونی 
قومی، فرهنگی و دینی-آیینی بی نظیر آن است که از سارد در غرب امپراتوری 
تا رود سند و ایندوس در هند را دربرمی گیرد. برای مثال زبان های رایج و 
مکتوبات مورد اس���تفاده، دامنۀ گستردۀ زبانی را مشتمل بر زبان های ایرانی 
)از پارس تا آسیای مرکزی(، زبان های سامی )بابلی، فینیقی و عبری رایج 
در حد فاصل میان رودان و مرزهای سرزمین مصر( و زبان ها و مکتوبات 

مصری در مصر باستان را دربرمی گرفت.«
محور دیگر این سخنرانی حضور پارسیان در سرزمین های آسیای صغیر 
در عصر هخامنش���ی بوده اس���ت. وی با اشاره به منابع موجود از کتیبه ها، 
متون یونانی، سکه ها، مهر ها، استل ها و نقاشی های مربوط به خشثرپاون ها و 
پارسیان مهاجر به بررسی یکی از عناصر اصلی چارچوب فرهنگی و جایگاه 

هخامنشیان در آسیای صغیر پرداخت.
بریان در پایان سخنرانی تأکید کرد: »اگر ما در صدد برآییم که دریابیم 
در پی لشکرکشی اسکندر چه روی داده است، باید فتوحات مقدونیان را 
در بس���تر امپراتوری هخامنشی جای دهیم و این در واقع تنها راهی است 
که  به ما این اجازه را می دهد که تغییرات و تداوم سیاسی و فرهنگی را 
در نیمه دوم س���دۀ چهارم پیش از میالد، یعنی بین س���ال های ۳۵0 تا ۳00 
پیش از میالد بازسازی کنیم؛ در واقع، میان فرمانروایی فیلیپ دوم مقدونی و 
پادشاهی اردشیر سوم از یکسو و از سویی دیگر از هم گسیختن سازوکار 

امپراتوری هخامنشی در دوره جانشینان اسکندر .«
 پیش از این س���خنرانی نیز هجدهمین نشست علمی-پژوهشی ادارۀ 
کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان، تحت عنوان 
»هخامنش���یان، چشم اندازهای پژوهشی پیِش رو« با حضور پروفسور پی یر 

بریان با استقبال گسترده ای برگزار شد.
این س���خنرانی به مناسبت شصتمین سال تأسیس دانشکدۀ ادبیات و 
علوم انس���انی با حضور دکتر »دهقان نژاد« رئیس دانشکدۀ ادبیات و علوم 
انس���انی، دکتر »جعفری« مدیر گروه تاریخ و ایرانشناسی؛ دکتر »اله یاری« 
مدیرکل میراث فرهنگی اس���تان اصفهان؛ دکتر »کثیری« رئیس س���ازمان 
اس���ناد و کتابخانه مرکزی اصفهان و جمعی از رؤس���ا و مدیران دانشگاه ها 
و مؤسس���ات فرهنگی و اجرایی اس���تان و نیز حضور پرش���ور اساتید، 
 دانشجویان، محققان، فرهیختگان و هنرمندان اصفهان از سراسر کشور برگزار

 شد.

آغاز ثبت نام آزمون دکتری ۹۸
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از آغاز ثبت نام شرکت در آزمون 

ورودی دوره دکتری سال 9۸ از دیروز ۶آذر خبر داد .
دکتر حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: 
ثبت نام برای شرکت در آزمون دوره دکتری )پی اچ دی نیمه متمرکز( سال 1۳9۸در 
هفت گروه آزمایشی و 24۵کد رشته امتحانی شامل ۶2 کد رشته امتحانی گروه علوم 
انسانی، 4۶کد رشته امتحانی گروه علوم پایه، ۶0کد رشته امتحانی گروه فنی و مهندسی، 
۳۵کد رشته امتحانی گروه کشاورزی و منابع طبیعی، هفت کد رشته امتحانی گروه 
آزمایشی هنر، 2۶کد رشته امتحانی گروه آزمایشی دامپزشکی و 9کد رشته امتحانی زبان 
برای پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، نوبت دوم )شبانه(، دانشگاه آزاد اسالمی، 
دانشگاه پیام نور، مراکز آموزشی غیردولتی وغیرانتفاعی و پردیس های خودگردان 
 دانشگاه ها از دیروز سه شنبه ششم آذرماه 1۳9۷از طریق سایت مرکز سنجش به نشانی

www.sanjesh.orgآغاز شده و روز دوشنبه 12آذرماه پایان می یابد .
به گفته توکلی، با توجه به ضوابط، هر داوطلب بر اساس عالقه فقط در یک 
کدرشته متناسب با رشته فارغ التحصیلی در کارشناسی ارشد خود می تواند در این 

آزمون ثبت نام کند.
وی ادامه داد: داوطلبان می توانند پس از مطالعه دفترچه راهنمای ثبت نام که 
همزمان با شروع ثبت نام در سایت سازمان سنجش قرار دارد و اطالعیه تکمیلی 
این سازمان که روز شنبه ۳ آذر بر روی سایت منتشر شده است، در مهلت تعیین 

شده شخصا نسبت به تکمیل تقاضانامه اینترنتی ثبت نام اقدام کنند.
مش����اور عالی سازمان سنجش آموزش کشور در ادامه افزود: کارت ورود به 
جلس����ه آزمون ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز سال 9۸از روز سه شنبه ۳0بهمن 
9۷توزیع می ش����ود. وی همچنین تاکید کرد: داوطلبان از روز سه شنبه ۳0بهمن تا 
ساعت 12پنجشنبه 2اسفند می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به 

دریافت کارت شرکت در آزمون اقدام کنند.
توکلی در پایان خاطر نشان کرد: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون 
ورودی دوره دکتری نیمه متمرکز س����ال 9۸روز جمعه ۳ اس����فند 9۷در حوزه های 

امتحانی مربوط برگزار می شود. 

سه گانه »زمان و حکایت« منتشر شد
پل ریکور یکی از برجسته ترین فیلسوفان هرمنوتیک دوران معاصر 
است. زمان و حکایت، مشتمل بر سه کتاب مستقل، اثر محوری اوست. 
دل مشغولی اساسی، در تمامی آثار این اندیشمند برجسته، فهم هستی از 
دریچه ای تازه یعنی از دریچه ی تأویل متن است. بدین روی در زمان و 
حکایت، نگاه فلسفی به نقاط تالقی ادبیات و فلسفه، تحلیل امکانات 
و ظرفیت ه����ای حکایت از رهگذر تأمل در مقوله های زمان، و کاوش 
در باب نوآوری معناش����ناختی به مدد استعاره شاکله های اساسی این اثر 
بزرگ اس����ت. در طول این مباحثه رش����ته های بسیاری مطرح می شود، 
ازجمله پدیده شناس����ی زمان، تاریخ نگاری و نظریه ی حکایت داستانی. 
کتاب زمان و حکایت در سه مجلد با ترجمه مهشید نونهالی و از سوی 

انتشارات نی منتشر شد.
در کت����اب اول که پیرن����گ و حکایت تاریخی نام دارد ریکور با 
ارائه  دو مقدمه  مس����تقل، 
یکي نظریه  زمان قدیس 
آوگوستینوس و دیگري 
نظریه پیرنگ ارس����طو، 
مدافع این نظریه است که 
حکایت ش����امل سه بُعد 

تقلیدي است. 
در ارتب����اط با زمان 
زمان خاص  زیس����ته، 
پیرنگ و زمان خوانش. 
زمان مند تجربه  بشري و 
حکایت شدن این زمان 
منجر به تالقي ش����یوه 
تاریخي و شیوه داستاني 
حکایت مي ش����ود. این 
چارچ����وب کلي در این 
کتاب بر مبناي حکایت 
تاریخي مطرح شده است. 
بخش نخس����ت کتاب اول »حلقه میان حکایت و زمان مندي« نام دارد 
و ابتدا با مطمح نظر قراردادن کتاب یازدهم اعترافات آگوستین قدیس، 
به بحث درباره »معضل بود و نبود زمان«، »اندازه زمان«، »درون گستري 
و برون گس����تري« و »تضاد ابدیت« پرداخته مي ش����ود. در گام بعدي 
ریکور با قرائتي از بوطیقاي ارس����طو، به بحث در باب »هسته آهنگین: 
زوج MUTHOS-MIMESIS «، »پیرن����گ: یک الگوي هماهنگي«،  
»ناهماهنگ����ي گنجان����ده« و »پس و پیش پیکربندي بوطیقایي« پرداخته 
مي شود. بخش دوم کتاب اول »تاریخ و حکایت« نام دارد که در آن در 
سه فصل مجزا و با عناویني به نام »محاکمات در محاق«،  »دفاعیه هایي 
ب����راي حکایت« و »قصدی����ت تاریخي« جذاب ترین مباحث کتاب اول 

مورد بحث قرار مي گیرد.
پیکربندي زمان در حکایت داستاني عنوان کتاب دوم است. نظریه  
راویانگي که در بخش اول کتاب یک مطرح شده است. این بار نه در 
عرصه حکایت تاریخي که در عرصه  حکایت تخیلي مطرح مي ش����ود. 
موضوع اصلي کتاب دوم تجزیه و تحلیل پیکربندي زمان در حکایت 
تخیلي و از طریق آن است که باید آن را تداوم منطقي و ادامه داستاني 
کتاب اول با محاکات سه گانه دانست. در این کتاب، بخش سوم با عنوان 
دگردیسي هاي پیرنگ عرضه مي شود. الزم به ذکر است که بخش هاي 

اول و دوم در کتب اول و دوم عرضه شده بود.
 در این بخش مباحث پیرامون »دگردیسي هاي پیرنگ«، »اجبارهاي 
نشانه شناختي راویانگي«، »بازي با زمان« و »تجربه زماني تخیلي« شکل 
مي گیرد. پل ریکور در جمع بندي کتب اول و دوم به این نتیجه مي رسد 
که مس����ئله بازتصویرس����ازي زمان از طریق حکایت هنگامي به پایان 
مي رسد که بتوانیم اهداف ارجاعي حکایت تاریخي و حکایت تخیلي 

را با هم تالقي دهیم. 
تحلیل تجربه تخیلي زمان، دست کم یک نقطه عطف قطعي است 
در جهت حل مسئله اي که افق تمامي پژوهش هاي ما را تشکیل مي دهد 
و اندیشه چیزي چون جهان متن را به وجود مي آورد تا مکمل آن یعني 

جهان زندگي خواننده نیز ایجاد شود.
زمان نقل ش����ده عنوان کتاب س����وم حکایت و زمان است. تالش 
نویسنده اثبات این نکته است که پدیده شناسي، پس از طي راهي دراز 
از قدیس آوگوس����تینوس تاهایدگر، برخالف جامعه شناسي،  ناگزیر به 
معضل آمیزي زمان منتهي مي شود. قسمت دوم نشان مي دهد که بوطیقاي 
حکایت چگونه با استفاده از امکانات متقاطع تاریخ و داستان تخیلي  از 
راه خوانش به بن بست هاي اندیشه پاسخ مي دهد. کتاب سوم که متکفل 
ارائه بخش چهارم اس����ت، تحت عنوان »زمان نقل ش����ده« تبیین شده و 

شامل دو قسمت است.
 قس����مت نخست تحت عنوان »معضل آمیزي زمان بندي« ابتدا به 
بحث و بررس����ي پیرامون آراء هوسرل در برابر کانت از طریق کنکاش 
در باب »زمان شهودي یا زمان مرئي؟« مي پردازد. سپس با پیش کشیدن 
آراء هایدگ����ر و مفهوم عوامانه زمان، درباره »زمان بودگي، تاریخ بودگي، 

درون زمان بودگي« بحث مي شود. 
قسمت دوم تحت عنوان »بوطیقاي حکایت: تاریخ، داستان تخیلي،  
زمان« خودش از هفت بخش تشکیل شده است. »زمان تاریخي«، »درباره 
زمان«، »واقعیت گذشته تاریخي«، »دنیاي متن و دنیاي خواننده«، »تالقي 
تاریخ و داس����تان تخیلي«، »دس����ت کشیدن از هگل« و »به سوي تأویل 
آگاهي تاریخي« عناوین قس����مت دوم بخش چهارم »زمان و حکایت« 

را تشکیل مي دهد. 

 مریال زارعی در بخش بازیگری جایزه خود را دریافت می کند

بررسی موضوع» اخالق « در ویژه برنامه چهل سال با رسانه

وی���ژه برنامه چهل س���ال با رس���انه دیروز در 
فرهنگس���راي رسانه برگزار شد. در این برنامه که با 
حضور استادان دانشگاه و اصحاب رسانه برگزار شد، 
بحث اخالق یکي از مضامین اصلي جمهوري اسالمي 

مورد بررسي قرار گرفت. 
محمد کاظم انبارلویي، سید امیر پروین حسیني 
و منصور عزت زاده از میهمانان نخس���تین نشس���ت 
چهل س���ال با رسانه بودند که انبارلویي درباره اخالق 
در رسانه گفت: چهل سال پیش اصاًل صداي قرآن و 
اخالق در رسانه ها نبود و مردي قیام کرد که صداي 
اسالم را در جهان پراکنده کرد. صداي امام و صداي 
این ملت، متفاوت بود و اخالق که از آموزش اولیاي 
دین برگرفته شده بود با همت این مرد بزرگ که فقط 
یک قلم و کاغذ داشت، منتشر شد و صداي امام توسط 
نوارکاس���ت به همگان رسید. من هم کار خود را با 
همان لحظات شروع کردم و گفتگوي امام با لوموند، 
نخس���تین کار رسانه اي من بود که در شهر خودمان 
آن را منتشر کردیم. ما در برابر امپریالیزم خبري قرار 
داشتیم که از مسکو و لندن هدایت مي شدند اما آنچه 
باعث موفقیت شد، اخالقي بود که در این صدا بود 

و مخاطبش ملت جهان بود. 
سپس پروین حسیني درباره اخالق و رسانه در 
س���ینما گفت: اخالق مجموعه قواعد داوطلبانه است 
هیچ التزامي نباید داشته باشد. اگر اخالق را بر رفتار 
نیک تلقي کنیم در رس���انه  س���ینما هر رفتار نیکي، 
اخالق نیست. وي افزود: قانون و اخالق از یکدیگر 
جدا هستند، دین اسالم پایه خوبي است براي نهادینه 
کردن اخالق اما وقتي یک وظیفه را به صورت عدم 
کارشناس���ي به کسي مي سپاریم، او نمي تواند اخالق 
را رعایت کند پس هر رفتار نیکي در رسانه، اخالق 

حساب نمي شود. 
منصوره عزت زاده در این زمینه گفت: من کامنتي 
روي صحبت  پروین سلیماني دارم که مي گویند اخالق 
الت���زام قانون���ي ندارد. اما وقتي در پیچ کار بین چند 
ارزش اخالقي و منافع جامعه گیر مي کنیم باید بتوانیم 
عقالنی���ت و تفک���ر را مبناي کار خود قرار دهیم و 
گزینه اي را که اولویت دارد انتخاب کند. مثاًل عنوان 
کردن یک چیزي که از حریم خصوصي اس���ت، در 
جامعه رعب و وحشت ایجاد کند فرد رسانه اي گیر 
مي کن���د در یک تردید که باید کدام را انتخاب کند؟ 
کتمان حقیقت یا افش���اگري پس نمي توانیم بگوئیم 
فرمول ثابتي براي یک رسانه براي اخالق  مداري وجود 
دارد. بلکه در رسانه هاي فرهنگ هاي جوامع مختلف، 

اخالق رسانه اي متفاوتي وجود دارد. 
انبارلویي نیز در این باره گفت: ما وقتي صحبت 

از اخ���الق مي کنیم باید تعریف درس���تي از اخالق 
داشته باشیم. 

باید ببینیم فردي که اخالق مدار هست آیا دیندار 
هست یا خیر؟ آیا معتقد به ارزش اخالقي هست یا 
خیر؟ ما این مشکل را در اول انقالب داشتیم. حدود 
۳00 رس���انه داش���تیم که با آزادي که امام داده بود، 
باعث شد که ادب و اخالق را رعایت نمي کردند و 
از مسکو ایده مي گرفتند یا از شب گفته هاي بي بي سي 
را تیتر مي کردند. آیا اس���تقالل کش���ور را باید فداي 
آزادي هرکس���ي  کرد که اخالق را با معناي خاصي 

مي شناسد. 
آیا استقالل را باید فداي آزادي افراد کنیم، کساني 
که وابستگي هاي آنها مشخص بود که بعد این افراد 
قلم را تبدیل به مسلسل کردند. بعد بحث تجزیه ایران 
در کردس���تان مطرح شد و در مدت کوتاهي امنیت 
ملي تشخیص داد که باید رسانه ها تعطیل شود و با 
تعطیلي رس���انه ها، صداي آنها تبدیل به گلوله شد و 
ما هزینه زیادي در این زمینه دادیم که در این چهل 
س���ال بخش زیادي از مسائل مربوط به اتفاقات اول 

انقالب است.
وي افزود: در تعریف آزادي و اسالم، باید گفت 
ک���ه ما آزادي از قفس را در برابر تعریف متداول از 

آزادي قرار داده بودیم. 
پروین حس���یني گفت: شکي نیست که بحث 
آزادي ما و اخالق ما برگرفته از منابع اسالمي است، 
پس مشکل ما کجاست؟ شاید در عملکرد ما مشکل 
داریم. اینجا فاصله اي افتاده است بین تئوري و منابع 

و فرهنگ و آنچه عملي مي شود.
عزت زاده در این باره گفت: آیا آزادي از نفس یا 
آزادي بیان؟ در مورد چه حرف مي زنیم؟ به نظر من 
ما در رس���انه باید از آزادي بیان در چارچوب قانون 
صحبت کنیم تا جایي که لطمه به فرد و جامعه نزند و 
تشویش اذهان عمومي نکند. آزادي براي بیان حقیقت 
برمي گ���ردد به اعتماد و رکن اصلي آن برمي گردد به 
حقیقت که باعث مي شود کنشگر رسانه اي پیام خود 
را نزدی���ک به حقیقت به مخاطب خود عرضه کند. 
اآلن که هر انسان یک رسانه است چه تخصص داشته 
باشد یا خیر هر انسان معاصر هم گیرنده خبر است 
و هم فرس���تنده خبر و اکنون آزادي بیان و رعایت 
حریم خصوصي افراد مورد نظر اس���ت و مي خواهم 

بگویم ما یک منشور اخالقي داریم.
انبارلویي در جواب گفت: استانداردي که شما از 
آزادي رسانه مي گویید که در غرب هم تبعیت مي شود، 
آن فرد غربي هم این قواعد را رعایت نمي کند زیرا اگر 

رعایت مي کردند که به هفت تیرکشي نمي کشید.

 برپایی نمایشگاه
 »انقالب در پرسه های کامران شیردل«

عکس ها و فیلم های کامران شیردل از 
انقالب اسالمی که تاکنون به نمایش درنیامده 
است در قالب نمایشگاه "حوالی" به نمایش 

درمی آید.
 به گزارش ایسنا، کامران شیردل خالق 
مستندهای چون »اون شب که بارون اومد«،  
»پیکان«، »قلعه«، »ندامتگاه« پس از 40 سال، 
فیلم های سوپر هشتی و عکس هایش از انقالب 
اسالمی را در نمایشگاه تحت عنوان »حوالی؛ 
انقالب در پرسه های کامران شیردل« عرضه 

می کند.
 این نمایشگاه جمعه 9 آذر ماه در گالری نبشی افتتاح می شود و تا ۵ بهمن 
ماه ادامه دارد.  ساعت بازدید از این نمایشگاه جمعه  4 عصر تا ۸ شب است 
و از شنبه تا پنج شنبه 12 ظهر تا ۸ شب در خیابان ویال، نبش کوچه خسرو، 
پالک ۵1 میزبان عالقه مندان است.  کتاب این نمایشگاه با مقدمه بابک احمدی 
)نویسنده و مترجم( در این نمایشگاه رونمایی می شود.  کامران شیردل در نشستی 
که چند س���ال قبل درباره ی فیلم س���ازی مورد پرسش قرار گرفت، گفته بود: در 
مستندسازی و سینما، قاب بندی  ، ُمهر کارگردان است بنابراین ما امروز هم در 
سینمای جهان اگر تیتراژ یک فیلم مهم از کارگردان صاحب سبکی را ندیده باشیم، 
می توانیم بالفاصله از قاب بندی فیلم متوجه شویم که کارگردانش چه کسی بوده 
است.  این فیلم ساز با اشاره به تجربیات سالها مستندسازیش مطرح کرده بود: از 
زندگی یاد گرفتم که اگر زود نجنبی ممکن است زمان را از دست بدهی.استاد 
من در دانشگاه رم می گفت فیلمسازی درس ندارد و می توان آن را در عرض 10 
دقیقه یاد گرفت اما بقیه آن تجربه و شناخت زندگی و رفتن به درون آن است، 

به این جمله استادم آقای نانی لوی خیلی اعتقاد دارم.
 کامران شیردل در پاسخ به پرسش یکی از تماشاگران درباره سینمای مستند 
امروز ایران و شلختگی که در برخی از فیلم ها دیده می شود، گفته بود: لفظ بسیار 
درستی به کار بردید. من هم به شلختگی به عنوان بهترین توصیفی که شاید در 
این نوع سینما دیده می شود، اعتقاد دارم. در آن سالها، تالش کردیم نظام رسمی 
و دولتی بر سیستم ساخت و ساز مستند حاکم نشود در سالهای اخیر اما به دلیل 

ورود ابزار مدرن کار آسان شد، بنابراین این شلختگی ها هم به وجود آمد.

اطالعيهكوتاه فرهنگی
آگهى دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي

 بطور فوق العاده شركت توزيع نيروي برق استان تهران 
(سهامى خاص) 

 شماره ثبت 89212 و شماره شناسه ملى 10101336000
وسرمايه ثبت شده 000ر000ر150ريال

بدينوسيله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� شركت مى �ساند � جلسه 
مجمع عمومي عا�� بطو� فو� �لعا�� �ين ش���ركت ��� ساعت 8 صبح 
��� چها�ش���نبه مو�� 97/09/21 �� محل: تهر�� خيابا� �ليعصر � باالتر 
�� ميد�� �نك � خيابا� ياس���مى � ش���ركت ما�� تخصصى تو�نير � سالن 
كنفر�نس �فتر مجامع تشكيل خو�هد شد . لذ� �� سهامد���� محتر� �عو� 
به عم������ل مى �يد كه خو� � يا نمايند� �سمى �نا� �� موعد مقر� �� 

جلسه يا� شد� حضو� يابند. 

�ستو�جلسه : 
1- �نتخا� حسابر� � با��� قانونى بر�� سا� مالى 1397 

2- تعيين حق �لزحمه حسابر� � با��� قانونى 
3- �نتخا� ���نامه كثير �النتشا� 

 هيأ� مدير� 
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر��



اطالعيــه
�گهي �عو� به جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� 
فو� �لعا�� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� گلستا� 
(سهامي خا�) شما�� ثبت 2330 شما�� شناسه ملي 

10101336675 � سرمايه ثبت شد� 10/000/000 �يا�

بدينوسيله به �طال� كليه سهامد���� محتر� شركت مي �ساند� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين شركت ��� ساعت 13:30 
��� چها�ش���نبه مو�� 97/9/21 �� محل: تهر�� � خيابا� �ليعصر � 
باالتر �� ميد�� �نك � خيابا� ياس���مي � شركت ما�� تخصصي تو�نير � 
سالن كنفر�نس �فتر �مو� مجامع تشكيل خو�هد شد. لذ� �� سهامد���� 
محتر� �عو� به عمل مي �يد كه خو� � يا نمايند� �سمي �نا� �� موعد 

مقر� �� جلسه يا�شد� حضو� يابند.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي 1397
2� تعيين حق �لزحمه حسابر� � با��� قانوني

3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
هيئت مديره
شركت توزيع نيروي برق استان گلستان (سهامي خاص)

توضيحا� بانك ملت ��با�� صد�� كا�� ها� بانكي

وقفه در صدور كارت هاي بانك ملت
 موقت و به دليل اختالل در سامانه ثبت احوال بوده است

���بط عمومي بانك ملت �� ��كن���ش به خبر� مبني بر توقف صد�� 
كا�� �� شعب �ين بانك� �ين �قفه �� مقطعي � به �ليل �ختال� �� ��تبا� 

با سامانه برخط سا�ما� ثبت �حو�� كشو� �عال� كر�.
به گز��� ���بط عموم���ي بانك ملت� طبق ��يه ها� �بالغي نها�ها� 
قانوني � نظا�تي� ���يه خدمت صد�� كا�� �� بانك ها مس���تلز� �ستعال� 

برخط (�نالين) مشخصا� سجلي � هويتي مشتريا� �ست.
بر �ين �سا� ش���عب بانك ملت نيز �� هنگا� صد�� كا�� ها� بانكي 
�عم �� كا�� جديد� �لمثني � تمديد �عتبا� �� ها� �ين �ستعال� �� �� لحظه 

�نجا� مي �هند.
بر�سا� گز��� ���بط عمومي بانك ملت� �� ���ها� گذشته � �� با�� 
�ماني ظهر شنبه سو� ���ما� تا بعد��ظهر ��شنبه پنجم ���ما� (كمتر �� 
�� ��� كا��)� به �ليل �ختال� موقت �� ��يافت �س���تعال� ها� برخط �� 
س���ا�ما� ثبت �حو��� صد�� كا�� ها� بانكي با �قفه مو�جه شد. عليرغم 
�ين كه �ين �ختال� خا�� �� حيطه فني بانك ملت بو�� �ست� �ما با پيگير� 
مستمر كا�شناس���ا� بخش فنا��� �طالعا� �ين بانك� مشكل به سرعت 
برطر� ش���د � هم �كنو� صد�� كا�� ها� بانك ملت �� سر�سر كشو� به 

���� عا�� با�گشته �ست.
���بط عمومي بانك ملت بابت مشكل �� ���� �� مشتريا� عذ�خو�هي كر�.

4 اخبار داخلی
چهار شنبه7 آذر 1397ـ    20 ربيع االول  1440ـ   28 نوامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27157

نفت ، طال ، سكه و ارز
 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(
هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طال

بازار جهاني

بازار داخلي

51/68 دالر 
60/55 دالر 
 59/29 دالر      
1220/99 دالر    

 3800000 تومان
3920000 تومان
1970000 تومان
1150000  تومان
650000 تومان
354400 تومان

4200 تومان 
12202/2 تومان

12100 تومان 
4760/8 تومان
14033/9 تومان
14050  تومان
5381/1  تومان
15504/5 تومان
15600  تومان
1143/7  تومان
3283/4  تومان
3350  تومان

سكه طال طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(
سكه طال طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طال )به وزن 4/06گرم(
ربع سكه طال )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي
هر گرم طالي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دالر آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كاالهای اساسی(
دالر آمريكا)سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد(

دالر آمريكا)نرخ صرافی(
يورو)نرخ سيستم بانكي براي كاالهای اساسی(
يورو)سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد(

يورو)نرخ صرافی(
پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كاالهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كاالهای اساسی(
درهم امارات )سامانه سنا - ميانگين بازار ثانويه و بازار آزاد(

درهم امارات )نرخ صرافی(

نگاه

چرا قيمت ها كاهش نمي يابد؟
در حالي كه قيمت ارز در 10 روز گذش���ته رو به كاهش گذاش���ته و 
به حوالي 11 هزار تومان رسيده، اما قيمت بسياري كاالها در بازار نه تنها 
كاهش نيافته كه رو به افزايش هم گذاشته است. اين افزايش ها گاه به حدي 
غير منطقي است كه شنيدن قيمت جديد برخي كاالها دود از سر انسان بلند 
مي كند. اين در حالي است كه اصناف به عنوان بخشي كه عرضه كنندگان 
نهايي كاال به مردم بوده و طبيعتاً مورد سؤال خريداران قرار مي گيرند، هيچ 
توجيهي براي افزايش قيمت ها ندارند و با گرفته ش���دن بهانه رشد قيمت 
ارز، به گونه اي جويده و مبهم مي گويند قيمت شركت، اين است و ما هم 

مجبور به فروش به همين قيمت هستيم. 
اين چنين است كه پرسش هاي متعدد مردم در چرايي رشد قيمت ها 
بي پاسخ و ظاهراً رسيدگي به آن هم بي متولي مانده است. مردم مي پرسند چرا 
بسياري از توليد كنندگان و اصناف بالفاصله پس از رشد قيمت ارز كاالهاي 
خريد قبل خود را كه در انبار و حتي قفسه فروشگاه داشتند، افزايش قيمت 
دادن���د، ام���ا اكنون كه بهاي ارز كاهش يافته، حاضر به اعمال آن كاهش در 
قيمت كاالها نيستند؟ اين معادله ظالمانه كي بايد خاتمه يافته و چه كسي در 
دولت يا ساير قوا مسئول خاتمه دادن به آن است؟ چرا سازمان حمايت يا 
سازمان تعزيرات حكومتي در اين باره ساكت، كم عمل و منفعل اند؟ چرا به 
قول معروف در اين شرايط از سنگ صدا در مي آيد اما از اين سازمان ها صدا 
در نمي آيد؟ چرا مجلس طرحي فوريتي براي اصالح رويه هاي كهنه و زمان  
بر موجود در رسيدگي به تخلفات قيمتي و گرانفروشي كه خواست و نياز 
اصلي مردم است را بررسي و تصويب نكرده و به جاي آن به جروبحث هاي 
سياس���ي بي مايه و طرح هاي غير ضروري و بغض گشايي سياسي مشغول 
است؟ چرا دولت و قوه قضائيه در يك همكاري و هماهنگي مشترك شعب 
سيار دادگاه ها براي رسيدگي آني به تخلفات قيمتي را راه اندازي نمي كنند؟ 
چرا به گونه اي عمل مي كنند كه گرانفروشان گستاخ شوند و حتي كاالهايي 
كه هيچ ارتباطي به ارز و قيمت آن ندارد، چند برابر شود؟ به عنوان مثال 
ديروز اعالم ش���د قيمت ماهي س���فيد 2 برابر شده و به كيلويي 120 هزار 
تومان رسيده است. ماهي سفيد چه ربطي به قيمت ارز دارد؟ مگر هزينه 
توليدي جز هزينه صيادي بر آن مترتب است كه بايد بهاي آن 100 درصد 
افزاي���ش ياب���د؟ مانند اين كاال كه هيچ ربطي به قيمت ارز ندارد، اما قيمت 
آن چندين صددرصد افزايش يافته، زياد است. اما مسأله اينجاست كه قواي 
سه گانه در برابر اين همه تخلف آشكار كار موثري نمي كنند. جالب است 
كه تا سخن از گراني مي شود، آمار پرونده هاي رسيدگي شده اعالم يا گفته  
مي ش���ود انبارها پر از كاالهاي اساس���ي است، حال آنكه همه نياز مردم كه 
كاالي اساسي نيست، بلكه بخش بزرگي از هزينه هاي زندگي، هزينه خدمات 

يا كاالهايي است كه بر اساس تعريف دولت اساسي نيستند. 
بگذريم كه همان كاالهاي اساس���ي كه اين همه روي آن  مانور داده 

مي شود، هم از رشد قيمت ها مصون نمانده اند. 
اين چنين است كه خواست، مطالبه و حرف اصلي مردم با قواي سه گانه 
و نه فقط دولت اين است كه چرا كاري نمي كنند كه جلوي رشد قيمت ها 
گرفته شود. چرا اقدامات اعالم شده در اين راستا داراي رشد عيني و قابل 
لمس نيست و سرانجام برنامه اجرايي براي پايان دادن به اين دور باطل چه 

خواهد بود. اين ها سؤاالتي به ظاهر تكراري است. 
اما مطالبات واقعي يك ملت پشت آن خوابيده، مطالباتي كه تحريم، 
علت آن نيست، بلكه ريشه آن را بايد در كم كاري كم تحركي و سوءمديريت 
جستجو كرد سوء مديريتي كه تقصير و مسئوليت آن متوجه مجموعه مديريتي 

كشور است و بايد تا دير نشده براي عالج آن فكري كرد. 
سيد علي دوستي موسوي 

ركود تورمی مشاغل رايانه ای را به تعطيلی كشيده است 

خدمات فروشگاه های بزرگ، 
مهد كودك ه���ا و پارك ها از اين 
پس گواهی استاندارد دريافت خواهند 

كرد.
مهن���دس محمودرضا طاهری 
مديركل استاندارد استان تهران ديروز 
در حاشيه مراسم تقدير از واحدهای 
نمونه استاندارد اين استان با بيان اين 
مطلب به خبرنگاران گفت: كارهای 
جديدی در بخش استانداردس���ازی 
خدمات در تهران در حال انجام است 
كه باعث توسعه و تعميم استاندارد به 

زندگی افراد خواهد شد.
وی  گف���ت: اخيراً ميادين ميوه 
و ت���ره بار تهران ارزيابی ش���ده اند 
و ۸0 درصد آنها گواهی اس���تاندارد 
دريافت كرده  اند. مهد كودك ها هم 
باي���د از جنبه های مختلف از جمله 
وس���ايلی كه در آن استفاده می شود 
مورد ارزياب���ی قرار گيرند و دارای 

استاندارد باشند.
مديركل استاندارد استان تهران 
گفت: در حال تفاهم با سازمان پارك 

های شهرداری هستيم تا برای پارك 
های تهران هم گواهی استاندارد صادر 
ش���ود.وی با بيان اينكه بيش از 1۸ 
مس���ير تله كابين از انواع مختلف در 
استان تهران وجود دارد، گفت: اين 
نوع خدمات هم بايد همگی استاندارد 
باش���د. طاهری اف���زود: در حوزه 
فعاليت های دان���ش بنيان در تهران 
تاكنون 10 گواهی برای محصوالت 
ش���ركت های دانش بنيان در زمينه 

استاندارد صادر شده است.
بنابراين گزارش در مراس���م 
ديروز از 2۳ ش���ركت توليدی برتر 
در زمينه رعايت استاندارد در استان 
تهران تقدير شد كه اين تعداد بعد از 
ارزيابی بيش از 200 شركت انتخاب 

شده  بودند.
ب���ه گزارش خبرنگار ما، خانم 
مهندس نيره پيروزبخت رئيس سازمان 
ملی استاندارد هم در اين همايش  با 
بيان اينكه شاخص های استاندارد در 
س���ازمان بين المللی استاندارد تغيير 
كرده است، گفت: در مجمع عمومی 

امس���ال بحث كمك به استانداردها 
برای رس���يدن به اهداف توس���عه 
پايدار مطرح ش���د.وی با بيان اينكه 
1۷ استاندارد كالن برای اين منظور 
پيش بينی و تدوين شده است، گفت: 
اين استانداردها شامل مسائل زيست 
محيطی، ان���رژی، مديريت و بحث 
مسئوليت اجتماعی است كه يكی از 
مهمترين استانداردها محسوب می 

شود.
رئيس س���ازمان ملی استاندارد 
افزود: در كش���ور ما هم بايد همه 
بنگاه ه���ا بدانند كه در برابر مردم چه 
مسئوليتی دارند و اخالق كسب و كار 
در بنگاه های اقتصادی نهادينه شود.

وی درباره پيگيری استانداردهای 
اجباری خ���ودرو گفت: از 2۳ روز 
ديگر بازرسی های سازمان استاندارد 
از صنايع خودروس���ازی كشور آغاز 
خواهد ش���د و به مدت يك سال 
خودروسازان فرصت دارند تا تمامی 
اس���تانداردهای تدوين شده را روی 

محصوالت خود اجرايی كنند.

وزارت اقتصاد اس���امی بانك های دارای 
بده���ی و فاقد بدهی به بانك مركزی تا پايان 

سال 1۳۹۵ را اعالم كرد. 
به گزارش ش���ادا، معاونت نظارت مالی و 
خزانه داری كل كشور وزارت امور اقتصادی و 
دارايی، در نامه ای به ادارات كل امور اقتصادی 
و دارايی اس���تان های اين وزارتخانه، اسامی 
بانك های دارای بدهی و همچنين فاقد بدهی 
به بانك مركزی در زمينه افزايش سقف مجاز 
تسويه بدهی بانك ها و موسسات اعتباری غير 
بانكی به بانك مركزی تا پايان س���ال 1۳۹۵ را 
از طريق صدور اوراق تس���ويه خزانه نوع دوم  

اعالم كرد.
وزارت اقتصاد اعالم كرد: در اجرای آيين 
نام���ه اجرايی بند )و( تبصره پنج قانون بودجه 
سال 1۳۹۷ كل كشور و با توجه به نامه بانك 
مركزی جمهوری اسالمی ايران در مورد افزايش 
سقف مجاز تسويه بدهی بانك ها و موسسات 
اعتباری غي���ر بانكی به بانك مركزی تا پايان 
سال 1۳۹۵ از طريق صدور اوراق تسويه خزانه 
نوع دوم، بانك های مجاز مشمول به اين شرح 
اعالم می ش���ود: ملی ايران، سپه، كشاورزی، 
مسكن، صنعت و معدن، توسعه تعاون، توسعه 
صادرات، تجارت، رفاه كارگران، صادرات ايران، 
ملت، قوامين، انصار، آينده، گردشگری، پارسيان، 

سرمايه، پاسارگاد و موسسه اعتباری ملل.
اي���ن ابالغيه می افزايد: بانك های اقتصاد 
نوين، س���امان و كارآفرين فاقد بدهی به بانك 
مركزی جمهوری اسالمی ايران بوده و مستثنی 
از تس���ويه بدهی از طريق صدور اوراق تسويه 

خزانه نوع دوم  شده است.
خبر ديگر اينكه قانون جديد چك كه به 
تازگی برای اجرا ابالغ ش���ده است،داراي 11 

تغيير عمده است.
به گزارش خبرگزاری صداو سيما ، ابتدای 
هفته جاری »قانون اصالح صدور چك« برای 
اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارايی و بانك 
مركزی جمهوری اسالمی ابالغ شد كه در قانون 

جديد 11 اصالحيه اعمال شده است.
در اين ارتباط قوانين و مقررات مرتبط با 
چك حس���ب مورد، راجع به چك هايی كه به 
شكل الكترونيك )داده پيام( صادر می شود هم 

الزم الرعايه است. 
براس���اس اين قانون، هرگاه وجه چك 

پرداخت نش���ود، بانك مكلف اس���ت بنا بر 
درخواست دارنده چك فوراً غيرقابل  پرداخت 
بودن آن را در س���امانه يكپارچه بانك مركزی 
ثب���ت كند و با درياف���ت كد رهگيری، علت 
پرداخت نش���دن را در گواهينامه ای به متقاضی 

تسليم كند.
در صورتی كه موجودی حساب صادركننده 
چك نزد بانك كمتر از مبلغ چك باش���د، به 
تقاضای دارنده چك، بانك مكلف است مبلغ 
موجودی در حساب را به دارنده چك بپردازد 
و دارنده با قيد مبلغ دريافت  شده پشت چك، 

آن را به بانك تسليم كند.
بانك مكلف است بنابه درخواست دارنده 
فوراً كس���ری مبلغ چك را در سامانه يكپارچه 
بانك مركزی وارد كند و با دريافت كد رهگيری 
و درج آن در گواهينامه ای با مشخصات مذكور 

در ماده قبل، آن را به متقاضی تحويل دهد.
به گواهينامه فاقد كد رهگيری در مراجع 
قضايی و ثبتی ترتيب اثر داده نمی شود و چك 
مزبور نسبت به مبلغی كه پرداخت نشده، بی محل 
محسوب و گواهينامه بانك در اين مورد برای 

دارنده چك، جانشين اصل چك می شود.
بعد از ثبت غيرقابل پرداخت بودن يا كسری 
مبلغ چك در س���امانه يكپارچه بانك مركزی، 
اين سامانه مراتب را به صورت برخط به تمام 
بانك ها و مؤسسات اعتباری اطالع می دهد. پس 
از گذشت 2۴ ساعت تمام بانك ها و مؤسسات 
اعتباری حسب مورد مكلفند تا هنگام رفع سوءاثر 

از چك، چهار اقدام زير را انجام دهند:
الف- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور 

كارت بانكی جديد.
ب- مسدود كردن وجوه تمام حساب ها و 
كارت های بانكی و هر مبلغ متعلق به صادركننده 
كه تحت هر عنوان نزد بانك يا مؤسسه اعتباری 
دارد به ميزان كسری مبلغ چك به ترتيب اعالمی 

از سوی بانك مركزی.
 ج- عدم پرداخت هرگونه تسهيالت بانكی 

يا صدور ضمانت نامه های ارزی يا ريالی.
د- عدم گش���ايش اعتبار اسنادی ارزی يا 

ريالی .
چنانچه اعمال محروميت های مذكور در 
خصوص بنگاه های اقتصادی با توجه به شرايط، 
اوض���اع و احوال اقتصادی موجب اخالل در 
امنيت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخيص 

شورای تأمين استان موارد مذكور به مدت يك 
سال به حالت تعليق درمی آيد.

بانك ها مكلفند برای ارائه دس���ته چك به 
مش���تريان خود صرفاً از طريق سامانه صدور 
يكپارچ���ه چك )صياد( نزد بانك مركزی اقدام 
كنند. اين س���امانه پس از اطمينان از صحت 
مش���خصات متقاضی با استعالم از سامانه نظام 
هويت سنجی الكترونيك بانكی و نبود ممنوعيت 
قانونی، حسب مورد نسبت به دريافت گزارش 
اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی اقدام كرده 
و متناسب با نتايج دريافتی، سقف اعتبار مجاز 
متقاضی را محاسبه و به هر برگه چك شناسه 

يكتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد.
حداكثر مدت اعتبار چك از زمان دريافت 
دسته چك سه سال است و چك هايی كه تاريخ 
مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول 
اين قانون نمی شوند.به منظور كاهش تقاضا برای 
دسته چك و رفع نياز اشخاص به ابزار پرداخت 
وعده دار، بانك مركزی مكلف است ظرف مدت 
يك س���ال پس از الزم االجرا شدن اين قانون، 
ضوابط و زيرساخت خدمات برداشت مستقيم 
را به صورت چك موردی برای اشخاصی كه 
دسته چك ندارند، به صورت يكپارچه در نظام 
بانكی تدوين و راه اندازی كند تا بدون نياز به 
اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته 
چك، امكان برداشت از حساب اين اشخاص 
برای ذينفعان معين فراهم شود. در صورت نبود 
موج���ودی كافی برای پرداخت چك موردی، 
صاحب حساب تا زمان پرداخت دين، از دريافت 
دس���ته چك، صدور چك جديد و استفاده از 

چك موردی محروم است.
بان���ك مركزی مكلف اس���ت با تجميع 
اطالعات گواهينامه های عدم پرداخت و آرای 
قطعی محاكم درباره چك در سامانه يكپارچه 
خود، امكان دسترسی برخط بانك ها و مؤسسات 
اعتباری را به س���وابق صدور و پرداخت چك 
و همچنين امكان استعالم گواهينامه های عدم 
پرداخت را برای مراجع قضايی و ثبتی از طريق 

شبكه ملی عدالت ايجاد كند.
قوه قضائيه هم مكلف است امكان دسترسی 
برخط بانك مركزی به احكام ورشكس���تگی، 
اعس���ار از پرداخت محكوم به و همچنين آرای 
قطعی صادرش���ده درباره چك های برگشتی را 
از طريق س���امانه سجل محكوميت های مالی 

فراهم كند.
در مورد چك هايی كه پس از گذش���ت 
دو س���ال از الزم االجرا شدن اين قانون صادر 
می شوند، تسويه چك صرفاً در سامانه تسويه 
چك )چكاوك( طبق مبلغ و تاريخ مندرج در 
س���امانه و در وجه دارنده نهايی چك براساس 
استعالم از سامانه صياد انجام خواهد شد و در 
صورتی  كه مالكيت آنها در س���امانه صياد ثبت 
نشده باشد، مشمول اين قانون نبوده و بانك ها 

مكلفند از پرداخت وجه آنها خودداری كنند.
در اين موارد، صدور و پشت نويسی چك 
در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چك در 
سامانه صياد جايگزين پشت نويسی چك خواهد 
بود. چك هايی كه تاريخ صدور آنها قبل از زمان 

مذكور باشد، تابع قانون زمان صدور است.
دارنده چك می تواند با ارائه گواهينامه عدم 
پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائيه نسبت 
به كس���ری مبلغ چك و حق الوكاله وكيل طبق 
تعرفه قانونی را درخواست كند و دادگاه مكلف 
است در صورت وجود شرايط زيرحسب مورد 
عليه صاحب حس���اب، صادركننده يا هر دو 

اجرائيه صادر كند:
الف- در متن چك، وصول وجه آن منوط 
به تحقق شرطی نشده باشد. ب- در متن چك 
قيد نش���ده باشد كه چك بابت تضمين انجام 
معامله يا تعهدی اس���ت. ج- گواهينامه عدم 
پرداخت به دليل دس���تور عدم پرداخت صادر 

نشده باشد.
صادركننده مكلف است ظرف مدت 10 
روز از تاريخ ابالغ اجرائيه، بدهی خود را بپردازد 
يا با موافقت دارنده چك ترتيبی برای پرداخت 
آن بده���د يا مالی معرفی كند كه اجرای حكم 
را ميسر كند؛ در غير اين صورت اجرای احكام 
دادگس���تری، اجرائيه را به مورد اجرا گذاشته و 

نسبت به استيفای مبلغ چك اقدام می كند.
در صورت تخلف از هر يك از تكاليف 
مقرر در اين قانون برای بانك ها يا مؤسس���ات 
اعتب���اری اعم از دولت���ی و غيردولتی، كارمند 
خاطی و مس���ئول شعبه مربوط حسب مورد با 
توجه به شرايط، امكانات، دفعات و مراتب به 
مجازات های مقرر در ماده )۹( قانون رسيدگی 
به تخلفات اداری مصوب۷2/۹/۷محكوم می شود 
كه رسيدگی به اين تخلفات در صالحيت بانك 

مركزی است.

انتقاد رئيس مركز آمار از بانك مركزي به خاطر اعالم نرخ تورم

سهم تهران بزرگ از مديريت مصرف 
برق در س����ال آينده 6۵0 مگاوات است و 
به همين دليل س����اعت كاری دستگاه های 
دولتی شهر تهران در تابستان ۹۸ هم تغيير 

می كند. 
حس����ين صبوری مديرعامل شركت 
توزي����ع نيروی برق تهران بزرگ در گفتگو 
با اطالعات از ادامه تغيير س����اعت كاری 
دستگاه های دولتی شهر تهران در تابستان 
سال 1۳۹۸ خبر داد و افزود: برای تابستان 
سال آينده  ۳ هزار مگاوات مديريت مصرف 
در نظر گرفته ش����ده كه سهم تهران بزرگ 

6۵0 مگاوات است.
وی ادام����ه داد: برای تحقق مديريت 
مصرف برق پايتخت سهم بزرگی از طريق 
تغيير ساعات كاری دستگاه های دولتی در 
نظر گرفته شده است و ناگزير از انجام اين 
كار هس����تيم.صبوری با بيان اينكه سال ۹۸ 
با گزارش هايی كه به دولت و اس����تانداری 
خواهيم داد، س����اعت كاری دستگاه های 
دولتی تغيير خواهد كرد، يادآور ش����د: اين 
تغيير س����اعت قطعی است مگر آنكه اتفاق 
خاصی از جمله كاهش چشمگير مصرف 
برق رخ دهد تا نيازی به اين كار نباش����د. 
عالوه بر اين برای سال 1۳۹۸ پنج ميليون  
المپدر دستگاه های  دولتی تعويض خواهد 
ش����د كه طبق برآوردهای صورت گرفته 
حدود 20 ميليارد تومان هزينه دربرخواهد 

داشت. 
وی همچنين در نشست خبری گفت: 
۷6 درصد مش����تركان شهر تهران مشتركان 
خانگی هستند كه ۸0 درصد اين مشتركان 
در ح����د الگوي مص����رف كه ماهانه ۳00 

كيلوات ساعت است، مصرف می كنند. 20 
درصد مشتركان هم الگوی مصرف استاندارد 

را رعايت نمی كنند و بد مصرف هستند.
به گفته مديرعامل شركت توزيع نيروی 
برق تهران بزرگ، هن����وز برنامه ای برای 
افزايش تعرفه برق به ما ابالغ نشده است. 
پس از تاييد هيات دولت و به محض ابالغ 
شناسايی مش����تركان پرمصرف برق تهران 
از س����وی وزارت نيرو، اين كار به راحتی 
انجام خواهد ش����د و تعرفه اين 20 درصد 
مشتركان پرمصرف به صورت پلكانی افزايش 

خواهد يافت.
وی در پاس����خ به اين س����ؤال كه آيا 
قرار اس����ت از مش����تركان بدمصرف برق 
قيمت تمام ش����ده دريافت شود، گفت: به 
نظر می رسد تعرفه برق مشتركان بدمصرف 

به صورت پلكانی محاس����به خواهد شد؛ 
البته شايد تا زمان تصويب از سوی دولت 

دستخوش تغييراتی شود.
صبوری از وجود ۴/۵ ميليون مشترك 
در تهران خبر داد كه 1۳درصد مش����تركان 
برق كش����ور را تشكيل می دهند و در ادامه 
با بيان اينكه ۳2هزار كيلومتر شبكه توزيع 
برق و 1۸هزار دس����تگاه پست در تهران 
وجود دارد كه مسئوليت توزيع برق تهران 
را ب����ر عهده دارند، خاطرنش����ان كرد: اين 
ش����ركت بزرگترين شركت توزيع كشور و 
يكی از بزرگترين شركت های توزيع برق 

خاورميانه است.
به گفته وی، هزار و 200كيلومتر شبكه 
توزيع برق با طول عمر باال وجود دارد كه 
برنامه ري����زی كرده ايم 10تا 1۵درصد آن را 

نوسازی و مقاوم سازی كنيم. عالوه بر اين 
هزار و 200 دس����تگاه پست در شهر تهران 

نياز به بازسازی دارد.
مديرعامل شركت توزيع نيروی برق 
تهران بزرگ ادامه داد: ۸0درصد ش����بكه 
تهران كابلی است و در توسعه آينده هيچ 
شبكه هوايی نخواهيم داشت. عالوه بر اين 
بايد گفت كه از ۸ هزار كيلومتر ش����بكه 
س����يمی، ۷ هزاركيلومتر كابل خودنگهدار 
اس����ت و هزاركيلومتر ديگر تا پايان سال 
1۳۹۸ عمليات اجرايی آن به پايان می رسد 
كه اين موضوع هم در كاهش تلفات بسيار 

موثر است.
وی با اش����اره به ارتقاء شاخص های 
خدمات رسانی در سطح كشور به ويژه در 
شهر تهران اظهار داشت: يكی از كارهايی 
كه امس����ال انجام داده ايم، ارائه   خدمات 
غيرحضوری در شهر تهران بوده كه در فاز 
اول بي����ش از ۹0 درصد خدمات فروش و 
پس از فروش مشتركان از طريق سامانه های 

1۵21 انجام می شود.
به گفته صبوری، براس����اس تدابير در 
نظر گرفته ش����ده در آين����ده نزديك، ارائه 
خدمات غيرحض����وری را به 100 درصد 
خواهيم رس����اند كه اين مساله تاثير زيادی 
در كاه����ش تردد و حضور مردم در مراكز 

خدمات رسانی برق خواهد داشت.
وی با تاكيد بر اين  كه شبكه توزيع برق 
تهران توسط پنج مركز كنترل پايش می شود، 
خاطرنشان كرد: عالوه بر اين، چهار مركز 
فوريت 121و يك سامانه ۸۵121 در شركت 
توزي����ع به منظور نظارت بر فرآيند كار و 

دريافت شكايات داريم.

اصالح قانون خريد تضمينی محصوالت 
كشاورزی بررسی می شود

حماي���ت از معيش���ت آحاد 
جمعيت كشور و اقشار آسيب پذير 
از مهمتري���ن اولويت هاي دولت در 

بودجه سال 1۳۹۸ خواهد بود.
دكت���ر حميد پواصغري رئيس 
امور سالمت و رفاه اجتماعي سازمان 
برنام���ه و بودجه يكي از مهمترين 
اقدام ه���اي انجام گرفته در آن حوزه 
را تعري���ف بس���ته حمايتي براي 
اقشار آسيب پذير از جمله كودكان، 
سالمندان، زنان سرپرست خانوار و 
معل���والن و ارايه اين حمايت ها به 
گروه هاي مذكور برشمرد.به گزارش 
روابط عمومي سازمان برنامه و بودجه 
كش���ور، وي افزود: در اين رابطه در 
س���ال  جاري بالغ بر ۷ هزار ميليارد 
توم���ان از منابع هدفمندي يارانه ها، 

ع���الوه بر اعتبارات مصوب در ذيل 
دس���تگاه هاي حمايتي، فقط براي 
پرداخت مستمري خانوارهاي تحت 
پوشش نهادهاي حمايتي اختصاص 
يافته است؛ به نحوي كه از سال 1۳۹۵ 
تا 1۳۹۷ مستمري خانوارهاي تحت 
پوشش نهادهاي حمايتي نزديك به 
سه برابر ش���ده است.وی همچنين 
بيمه بازنشستگي را به عنوان يكي از 
اركان مهم رفاه اجتماعي و ساماندهي 
صندوق هاي مربوط به منظور كاهش 
وابستگي صندوق هاي بيمه كشوري 
و لشكري به منابع عمومي و تقويت 
صن���دوق تأمين اجتماعي از طريق 
تأديه بدهي دولت به تأمين اجتماعي 
از جمله جهت گيري هاي عمده در 

بودجه سال 1۳۹۸ برشمرد.

رئيس امور س���المت و رفاه 
اجتماعي س���ازمان برنامه و بودجه  
افزود: با توجه به موافقت هاي به عمل 
آمده در طرح تحول سالمت و كاهش 
پرداخت از جيب مردم در بهره مندي 
از خدمات سالمت، اعتبارات مورد 
ني���از اجراي اين ط���رح در بودجه 
سال 1۳۹۸ با وجود محدوديت هاي 
اعتب���اري پيش رو تأمين و پرداخت 
خواهد شد.دكتر پوراصغري گفت: 
يكي از بخش هايي كه وابستگي زيادي 
به ارز دارد، دارو و تجهيزات پزشكي 
است كه با توجه به حياتي بودن اين 
موارد و امكان دسترسي به آنها، تأمين 
ارز اي���ن بخش تا ميزان ۳/۵ ميليارد 
دالر از جمله اقدام هاي مهم سال آتي 

خواهد بود.

كارت سوخت از مهمترين راهكارهاي قطع 
قاچاق بنزين است 

  قيمت پايين بنزين در ايران باعث ش���ده كش���ورهای همسايه خريدار 
بنزين قاچاق از ايران باشند و در اين شرايط، استفاده از كارت سوخت يكي 

از مهمترين راهكارهاي قطع قاچاق بنزين است .
س���الم امينی عضو كميس���يون انرژی مجلس ش���ورای اسالمی درباره 
ضرورت های استفاده از كارت سوخت در كشور گفت: در شرايطي كه خودمان 
به سوخت احتياج داريم، عده ای به قاچاق اين كاال مبادرت می ورزند كه البته 
دولت استفاده از كارت سوخت را در دستوركار قرار داده و اميد می رود با 
اين طرح، بخشی از مشكالت موجود حل شود تا در آينده با مشكل مواجه 
نشويم. اميني در پايان از احتمال گران شدن قيمت سوخت در كشور خبر داد 
و گفت: براساس آمار، تورم در كشور به ۴0 درصد و در برخی از كاالها به 
100 درصد رسيده است. در اين شرايط كه بسياری از كاالها گران شده، احتمال 
باال رفتن قيمت بنزين هم وجود دارد اما تاكيد مي كنم كه در اين زمينه مجلس 
هنوز تصميمی نگرفته است. عالوه بر آن، درباره تك نرخی يا دونرخی شدن 
قيمت بنزين و همچنين سهميه بندی آن در آينده تصميم گيری می شود اما در 

حال حاضر، استفاده از كارت سوخت در اولويت قرار دارد.

بی توجهی به ضوابط معماری 
و شهرسازی و مغايرت نحوه ساخت 
وساز برخی سازه های بزرگ تجاری 
و مسكونی با آئين نامه های اجرايی 
در كالنشهرها موجب شده است تا 
وزارت راه و شهرسازی پرونده صدها 
تخلف صورت گرفته در اين زمينه را 

به دستگاه قضايی ارجاع دهد.
اين مطلب در گفتگوی ديروز 
دكترمحمد شكرچی زاده رئيس مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی و 
دكتر غزال راهب معاون اين مركز با 

خبرنگاران اعالم شد.
به گفته شكرچی زاده، متأسفانه 
برخی تحقيق���ات و پژوهش های 
صورت گرفته از سوی اين مركز در 
مراحل برنامه ريزی يا اجرای نوسازی 
بافت فرسوده شهرها مورد كم توجهی 
قرار می گيرد و حضور كارشناسان 
اي���ن مركز در مراحل تصميم گيری 
اين طرح كم رنگ بوده اس���ت كه 
اي���ن نقص به س���تاد وزارت راه و 
شهرسازی و نحوه ارتباط آن با مركز 

باز می گردد.
وی گفت: تالش های صورت 
گرفته برای ارتقای نظام س���اخت 
وس���از در كشور و تدوين و اجرای 
مقررات ملی ساختمان يا آئين نامه 
2۸00 موجب مقاومت ساختمان های 
جدي���د در برابر مخاطرات محيطی 

شده است.
رئيس مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرس���ازی ادامه داد: در حالی كه 
12 س���ال پيش زلزله 6/2 ريشتری 
شهرستان بم دهها هزار كشته برجای 
گذاشت، افزايش مقاومت ساختمان ها 
و ارتقای ساخت و ساز به ويژه در 
مناطق روس���تايی موجب شد تا در 
زلزله ۷/۳ ريشتری پارسال كرمانشاه 
تلفات بسيار كمتری داشته باشيم و 
خوش���بختانه در زلزله پريشب قصر 
ش���يرين و سرپل ذهاب هيچ تلفات 

انسانی نداشتيم.
وی افزود: از پارس���ال تاكنون 

حداقل ۳00 پس لرزه ش���ديد كه 
بزرگای برخی از آنها بيشتر از 6 ريشتر 
است، در اس���تان كرمانشاه به ثبت 
رس���يده و حتی برخی بر اين نظرند 
كه زلزله پريشب هم به گونه ای پس 

لرزه زلزله پارسال بوده است.
نامبرده گفت: بيش از ۸0 درصد 
از پهنه كش���ورما در نقاط زلزله خيز 
قرار دارد و ضروری است تا هنگام 
ساخت واحدهای مسكونی، تجاری و 
خدماتی، راه ها و مجموعه های بزرگ 
تمامی ضوابط و دستورالعمل های 

ساخت و ساز را رعايت كنيم.
وی از ثبت شتاب ثقل 0/۴ در 
زلزله اخير سرپل ذهاب و همچنين 
0/1 در گيالنغرب توسط دستگاه های 
ش���تاب نگار مرك���ز تحقيقات در 
مناطق زلزله زده كرمانش���اه خبر داد 
و افزود:ب���ا توج���ه به اينكه حدود 
۹0 روس���تا با حدود 1۵ هزار نفر 
جمعيت در مركز كانونی زلزله قرار 
دارد، خوشبختانه خانه های روستايی 
كه بازسازی شده اند، از زلزله آسيب 

جدی نديدند.
شكرچی زاده گفت: تحقيقات 
نش���ان می دهد كه برخی س���ازه 
های جديد در كالنش���هرها و مراكز 
پرجمعيت ب���ر اثر مكان يابی غلط 
استقرار، استفاده از مصالح نامرغوب 
يا عدم رعايت مقررات ساخت وساز 
دارای مقاومت كمی هستندكه بايد 
برای اين قبيل واحدها به س���رعت 

تصميم گيری كرد.
وی ادام���ه داد: كارگروه تعيين 
اولوي���ت های بخش مس���كن در 
دوره مديريتی جدي���د وزارت راه 
و شهرس���ازی پيشنهادهايی از قبيل 
افزايش سقف تسهيالت مسكن برای 
كمك به خانه دار ش���دن مردم ارائه 
كرده كه تصويب آن نيازمند موافقت 
بانك مسكن، بانك مركزی و شورای 

پول و اعتبار است.
به گفته رئيس مركز تحقيقات 
راه، مسكن و شهرسازی، برای افزايش 

س���قف تسهيالت مسكن ناگزير به 
افزايش سرمايه بانك مسكن هستيم.

وی در ادامه اين گفتگو با اشاره 
به مخاطرات محيطی برای طرح های 
شهرسازی و همچنين با تاكيد بر اينكه 
بر خالف حركات زلزله، پيش بينی 
فعاليت های آتشفشانی با استفاده از 
ابزارهای علمی امكانپذير است، گفت: 
بر اين اساس الزم است تا با همكاری 
دستگاه های مختلف سامانه ای برای 

رصد آتشفشان دماوند ايجاد شود.
شكرچی زاده با تاكيد بر اينكه 
مخاطرات آتشفشان دماوند با استفاده 
از دانش و فناوری قابل اجرا است، 
گفت: با اس���تفاده از ابزارهای علمی 
می توان تا حدودی مخاطرات فعاليت 

آتشفشان را كاهش داد.
وی با اش���اره ب���ه مخاطرات 
ناش���ی از زلزله تاكيد كرد: در پيش 
نشانگرهای زلزله هر چند كه امروزه 
استفاده می شود، ولی قابليت اطمينان 
كمی دارد. چرا كه تنها تا چند ثانيه 
قبل از وقوع زلزله می توان هش���دار 
داد، ولی در مخاطرات آتشفشان اين 
امكان وجود دارد كه هشدار به موقع 

صادر كرد.
به گفته رئيس مركز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازی ، در صورتی كه 
پايش مناس���بی از فعاليت آتشفشان 
صورت گيرد، می توان يكی دو روز 
قبل از فوران اصلی مردم را نس���بت 
ب���ه مخاطرات آن آگاه كرد و تلفات 

ناشی از آن را كاهش داد.
وی با بيان اينكه در حال حاضر 
دانش كافی و دستگاه های مورد نياز 
برای پايش آتشفشان دماوند در كشور 
وج���ود دارد، تاكيد كرد: از اين رو 
جفا است كه نتوانيم ميان دستگاه های 
متولی هماهنگ���ی ايجاد كنيم و از 

خسارات ناشی از آن بكاهيم.
دكتر شكرچی زاده با اشاره به 
برگزاری جلسات تخصصی پايش 
آتشفش���ان دماوند، اظهار داشت: در 
نشست قبلی مقرر شد تا دستورالعملی 
برای تصويب در كميسيون زيربنايی 
دولت تهيه ش���ود و من هم در اين 
جلسه پيشنهاد می كنم كه برای پايش 
اين آتشفش���ان دو سناريو در پيش 

رو داريم.
وی س���ناريوی اول را استفاده 
از امكان���ات موج���ود برای پايش 
آتشفش���ان دماوند اعالم كرد و ادامه 
داد: دس���تگاه های مختلف بايد با 
استفاده از ابزارهای رصدی موجود 
بتوانند ايس���تگاه هايی را برای پايش 
فعاليت های آتشفشان دماوند ايجاد 
كنند. بر اين اس���اس تالش می شود 
كه تا پايان سال يك سامانه برای اين 

منظور مستقر شود.
رئيس مرك���ز تحقيقات راه، 
مسكن و شهرسازی سناريوی دوم را 
همكاری از طريق كميسيون زيربنايی 
دولت خواند و گفت: بر اين اساس 
الزم است تا درخواست های همكاری 

در اين زمينه اعالم شود تا با مصوبه 
اين كميسيون برنامه های خود را در 

اين حوزه اجرايی كنيم.
 وی در مورد فرجام واحدهای 
مس���كونی مهر گفت:طبق اهداف و 
برنامه های مش���خص شده برای 
وزارت راه وشهرسازی، تا پايان برنامه 
شش���م توسعه بايد ۴00 هزار واحد 
باقی مانده مسكن مهر تعيين تكليف 

شده و اين پروژه به پايان برسد.
شكرچی زاده با اشاره به اينكه 
تمركز بر بافت های ناكارآمد و اجرای 
طرح های مش���خص شده در اين 
بخش بصورت ساالنه از ديگر اهداف 
تعيين ش���ده است، افزود: برخی از 
واحدهای مسكن مهر دارای مشكل 
قضايی، اقتصادی، زيرساختی هستند 
يا درمحل نامناسبی ساخته شده است 
كه همه آنها بايد در زمان مش���خص 

تعيين تكليف شود.
وی رعايت استاندارهای موجود 
در بخش مسكن را سبب طوالنی شدن 
عمر ساختمان ها تا ۵0 سال دانست 
و گفت: از مجموع 22 اس���تاندارد 
موجود در ساختمان هم اكنون 60 تا 
۷0 درصد بخش ساختمان سازی و 
10 تا 1۵ درصد استانداردهای بخش 
بهينه سازی انرژی و صوت رعايت 

می شود.
معاون وزير راه و شهرس���ازی 
اف���زود: ارزان بودن قيمت انرژی و 
ناآگاهی مهندس���ين از علم معماری 
س���بب رعايت نشدن مبحث 1۹ در 

بخش ساختمان شده است
دكتر غزال راهب معاون مركز 
تحقيقات راه، مسكن و شهرسازی هم 
به خبرنگاران گفت: در تحليل ارزيابی 
اجمالی كه اخي���راً پيرامون پرونده 
مس���كن مهر صورت گرفت، به اين 
طرح به عنوان يك فرصت برای تأمين 
مسكن دهك های كم درآمد نگاه شد. 
اما متأس���فانه در بخش شهرسازی و 
نحوه اجرای اين طرح ش���اهد عدم 
هماهنگی با طرح های باالدس���تی و 

نح���وه قرارگيری طرح در خارج از 
محدوده های شهری هستيم .

 به گفته وی، اجرای برخی از 
طرح های مسكن مهر منجر به توسعه 
خط شهر به سمت نواحی پيرامونی 
ش���ده و مشكالت ديگری را ايجاد 
كرده است. همچنين نحوه ساخت 
برخی از اين پروژه ها با استانداردهای 
ساخت و ساز فاصله زيادی دارد كه 
مشكالت ديگری برای تأمين مسكن 
قابل اطمينان دهك های كم درآمد به 

وجود آورده است.
دكتر راه���ب ادامه داد: حتی 
در ايجاد برخی تأسيس���ات روبنايی 
مسكن مهر مشكالتی وجود دارد كه 
با الگوهای طراحی شده اوليه تفاوت 
دارد. به عنوان مثال ش���اهد تفاوت 
جدی ميان س���رانه مراكز آموزشی، 
بهداشتی، انتظامی و درمانی احداث 
شده در مسكن مهر با الگوهای اوليه 
هستيم و به همين دليل طرح های به 
بهره برداری رسيده با كمبود شديد اين 

قبيل تأسيسات روبرو هستند.
وی افزود: در بخش شهرسازی 
هم ش���اهد مغايرت ه���ای متعدد 
طرح های در دست اجرا با طرح های 
جامع و تفصيلی برخی كالنشهرها 
هس���تيم كه از طريق شورای عالی 
معماری و شهرس���ازی گزارش اين 
قبيل مغايرت را برای دستگاه قضايی 
ارس���ال كرده ايم تا از ادامه ساخت 
برخی برج های بلندمرتبه و ابنيه مغاير 
با اصول شهرسازی جلوگيری شود.

معاون مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرسازی تعدد اين مغايرت ها را 
ناشی از نهادينه نبودن نظام پايش و 
ارزيابی شهرسازی در كشور دانست 
و گف���ت: ناهنجاری هايی درزمينه 
عدم رعايت نقش���ه، طرح جامع و 
طرح تفصيلی ساختمان های بلندمرتبه 
كالنش���هرها به چشم می خورد كه 
اغلب با استفاده از خألهای موجود 
در زمان تصويب طرح ها به وجود 

آمده اند.

ارجاع صدها پرونده تخلف از ضوابط معماری و شهرسازی به  دادگاه

 ركود تورمی حاكم بر بازار كاالها و خدمات فناوری 
اطالعات و ارتباطات بسياری از مشاغل اين حوزه را به 

تعطيلی كشانده است.
مهندس محمدباقر اثنی عشری رئيس سازمان نظام 
صنفی رايانه ای اس���تان تهران ديروز با بيان اين مطلب 
به خبرنگاران گفت: بيش���ترين ركود و افزايش قيمت در 
ماه های اخير مربوط به رس���ته هايی است كه كاالهای 
سخت افزاری را بر حسب ارزهای گران قيمت از خارج 
وارد م���ی كنن���د و ناچارند با ريال ارزان قيمت در بازار 
داخلی بفروشند. چنين مشاغلی آينده ای سخت و شكننده 

در پيش دارند.
وی ادامه داد: شركت های اينترنتی هم به دليل نحوه 
قيمت گذاری ارتباطات اينترنتی توسط اپراتورها به شدت 
دارای مشكل هستند و سرمايه گذاری در اين مشاغل به 

صرفه نيست.
اثنی عش���ری ادامه داد: كس���ب و كارهای مبتنی بر 
شبكه های مجازی هم به دليل فيلترينگ شديد حاكم بر اين 
فضا با ركود و شكست روبرو شده اند. همچنين تمامی 
مشاغلی كه طرف قرارداد آنها دولت است و ناگزيرند كاال 
يا خدمات خود را به دولت بفروشند، به دليل حجم انبوه 
بدهی دولت به آنها و اجبار به پرداخت سريع ماليات بر 

ارزش افزوده در معرض نابودی قرار دارند.
وی گفت: امروز شرايط ركود تورمی حاكم بر بازار، 

برنامه های توسعه را از مشاغل اين حوزه كنار برده و آنها 
را در معرض بود يا نبود قرار داده است. اين در حاليست 
كه سهم صنعت فاوا از اقتصاد ايران به اندازه بخش معدن، 
همتراز صنعت دارو، سه برابر بخش حمل و نقل هوايی، 
نصف سهم صنعت بانكداری وخودرو و بيشتر از سهم 

صنعت بيمه است.
 رئيس س���ازمان نظام صنفی يارانه ای استان تهران 
تأكي���د كرد: هيچگونه فرار مالياتی در اين صنف وجود 
ندارد و بعضا دارای اضافه پرداخت مالياتی هم هستيم اما 
برخورد سخت گيرانه سازمان هايی نظير امور مالياتی و 
تأمين اجتماعی، كسب و كارهای اين حوزه را با چالش 

جدی روبرو كرده است.
وی ادامه داد: مشاغل اين حوزه از نبود يك ستاد جامع 
مديريتی در رنج هستند و نهادهای مختلف در حوزه های 
مرتبط با امور رايانه ای، بصورت جزيره ای برای مشاغل 

اين بخش تصميم گيری می كنند. 
اثنی عش���ری ادامه داد: اليحه كسب و كارهای نوپا 
و اليحه حفاظت از حريم خصوصی افراد مدتهاست در 
دولت معطل مانده و هنوز برای طرح در مجلس شورای 
اسالمی ارائه نشده است. همچنين پيشنهاد تشكيل ستاد 
مبارزه با تحريم در ش���ركت های رايانه ای كه از سوی 
اين سازمان به وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات ارائه 

شده، بی پاسخ مانده است.

 رئيس بنياد ملی گندمكاران با 
بيان اينكه مجلس طی روزهای آينده 
ط���رح اصالح قانون خريد تضمينی  
محصوالت كش���اورزی را بررسی 
می كند، گفت: اين مساله بايد يك بار 

برای هميشه حل شود.
عليقلی ايمانی در گفتگو با مهر 
ب���ا بيان اينكه اين بنياد حدود دو ماه 
و نيم قبل در نشس���تی كه با كميته 
اقتصاد مقاومتی كميسيون اقتصادی 
مجلس داش���ت، طرح اصالح قانون 
خريد تضمينی محصوالت كشاورزی 
را پيشنهاد و ارائه كرده بود، گفت: براين 
اساس مجلس بايد ماده يا تبصره ای به 
قانون فعلی خريد تضمينی اضافه كند 
ك���ه بر مبنای آن اگر دولت در اعالم 

نرخ خريد تأخير كرد، مالك قيمت، 
نرخ تورمی باشد كه بانك مركزی اعالم 
می كند.وی با اشاره به اينكه قرار است 
اين طرح طی هفته جاری يا هفته آينده 
در صحن مجلس بررسی شود،  افزود: 
همچنين قرار اس���ت ما جلسه ای با 
هيات رئيسه مجلس داشته باشيم و 
اس���تدالل های خود را درباره منطقی 

نبودن نرخ فعلی ارائه كنيم 
 رئيس بنياد ملی گندمكاران افزود: 
مسئوالن وزارت جهاد كشاورزی هم 
از نرخ اعالم ش���ده ناراضی هستند و 
پيشنهاد اين وزارتخانه حدود 1۷00 
تومان بوده اس���ت كه البته وزيرجهاد 
كشاورزی در حال پيگيری موضوع 

است.  

اعالم اسامي بانك های بدهكار و فاقد بدهی به بانك مركزی

به منظور مدیریت مصرف برق

ساعت كاری دستگاه های دولتی تهران در تابستان 98 تغيير می كند
مهدكودک ها، فروشگاه ها و پارک ها گواهی استاندارد می گيرند

دولت خواستار ارائه مستندات نفوذ 
آمريكائيان در دستگاه های اجرايی شد 

 دبيرخانه س���تاد اطالع رس���انی و تبليغات اقتصادی كشور خواستار 
ارائه مستندات از سوی محسن رضايی دبير مجمع تشخيص مصلحت در 

خصوص وجود نفوذی های آمريكا در وزارتخانه های كشور شد. 
به گزارش پايگاه اطالع رسانی وزارت كشور، به دنبال اظهارات اخير 
محسن رضايی مبنی بر وجود نفوذی های آمريكا در وزارتخانه ها، دبيرخانه 
ستاد اطالع رسانی و تبليغات اقتصادی كشور، براساس گزارش كارگروه 
حقوقی و قضايی اين ستاد در نامه ای به دبير مجمع تشخيص مصلحت 
نظام خواس���تار ارائه مستندات ادعای وی شد.دبيرخانه ستاد اطالع رسانی 
و تبليغات اقتصادی كشور با يادآوری تشكيل اين ستاد بر اساس مصوبه 
شورای عالی هماهنگی اقتصادی، در نامه خود به محسن رضايی درخواست 
كرد، مستندات و اطالعات مربوط به حضور نفوذی ها در وزارتخانه ها و 
ميزان كيفيت تاثير آنها بر اقتصاد كشور به منظور بهره برداری های قانونی 

و پيگيری های الزم به دبيرخانه ستاد ارسال شود.

رئيس مركز آمار ايران موازی كاری 
آمارگيری بانك مركزی در محاسبه نرخ 
تورم را مصيبت دانست و گفت: در 
كل جهان فقط  پنج كشور هستند كه 
مسئول آمارگيری آنها بانك مركزی 
است و در ايران آمار مركز آمار دقيق تر 

و مطمئن تر است.
به گزارش تسنيم، اميدعلی پارسا 
در گفتگو با شبكه خبر، اختالف نرخ 
تورم اعالمی توسط بانك مركزی با 
ميزان تورمی را كه مركز آمار محاسبه 
می كند، يكی از مصيبت های كشور 
اعالم كرد و افزود: تمركز بانك مركزی 
روی نقاط شهری و شهرهای بزرگ 
اس���ت. بانك مركزی نرخ تورمی را 
كه محاس���به می كند، برگرفته از آمار 
۷۹ ش���هر بزرگ با ۳۸6 قلم كاال و 
121 هزار مظنه قيمت بوده در حالی 
كه تمركز آمارگيری مركز آمار بر 2۳1 
شهر و 626 روستا با ۴۷۵ قلم كاال و 

۴20 هزار مظنه قيمت است.
وی آمار مركز آمار ايران را دقيق تر 
و مطمئن تر اعالم كرد و گفت: فقط 
ايران است كه دو نرخ تورم و دو نرخ 
رشد اقتصادی دارد كه در برخی مواقع 

به بی اعتمادی منجر می شود.
رئيس مركز آمار ايران به محاسبه 
نرخ تورم س���االنه و نقطه به نقطه 
پرداخت و گفت: آماری كه مردم مد 
نظر دارند، همان تورم نقطه به نقطه 
است كه در دوره زمانی مشابه نسبت 

به پارسال در نظر می گيرند.
رئيس مركز آمار ايران نرخ اين 
تورم را به طورمتوس���ط ۳۵ درصد 
اعالم كرد و در ادامه با اشاره به قيمت 
برخی اق���الم خوراكی و تورم آنها 
گفت: بی طرفی مركز آمار در واقعيات 
اقتصادی كشور از وظايف اين مركز 
اس���ت تا مبنای آمارگيری صحيح و 
اطمينان قرار گيرد.به طوری كه هر سال 
1000 قل���م كاال و خدمات را در ۳۸ 
هزار نمونه خانوار روستايی و شهری 
آمارگيری می كنيم و اين آمار علمی 

مبنای آمار ما قرار می گيرد.
وی باالترين افزايش تورم اقالم 
را 2۴۴ درصد و كمترين نرخ تورم را 
حدود 10 درصد اعالم كرد و گفت: 
آنچه به ادراك مردم نزديك اس���ت، 
معدل تورم نقطه به نقطه و ۳۵ درصد 
بوده و متوس���ط ساالنه نقطه به نقطه 

1۵/6 درصد است.نامبرده خوراكی ها و 
مسكن را دارای باالترين سهم در آمار 
ت���ورم اعالم كرد و گفت: با توجه به 
اينكه الگوی مصرف روستايی و شهری 
متفاوت است، واقعيت زندگی مردم 

معيار اصلی آمارگيری است.
وی اشكال اصلی در دونرخی 
بودن ت���ورم و موازی كاری با بانك 
مركزی را تبصره قانونی اعالم كرد و 
گفت: طبق ماده 10 احكام دائمی قانون 
برای رفع موازی كاری و به منظور رفع 
ابهام در آمارگيری، مركز آمار را مرجع 
اصلی آمارگيری در كشور محسوب 
كرده است اما در تبصره آن آمارگيری 
بان���ك مركزی را هم معرفی می كند.
رئيس مركز آمار ايران از پيش نويس 
درخواست اضافه شدن يك بند قانونی 
با عنوان كد »شناسه يكتا و كسب وكار« 
مبنی بر اعالم نوع فعاليت تمام ايرانی ها 
خب���رداد و گفت: اگر تمام ايرانی ها 
هرگونه جابه جايی خود را ظرف 10 
تا 1۵ روز به ثبت احوال اعالم كنند و 
كنار آن كد »شناسه يكتا و كسب وكار« 
راه اندازی ش���ود، آمارهای اتخاذشده 

يكپارچه و دقيق تر خواهد شد.

حمايت از معيشت اقشار آسيب پذير از مهمترين اولويت هاي بودجه سال 98 است

دکتر غزال راهبدکترمحمد شکرچی زاده
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پيشرفت هاي علم پزشكي در طول چند دهه 
گذشته نه تنها جان عده زيادي از بيماران را نجات 
داده است بلكه تحول عظيمي در زمينه كشف 
داروها و روش هاي تشخيصي جديد بوجود 
آورده به طوري كه زندگي انسان ها را دستخوش 
تغيير كرده است. پيشرفت علم ميكروب شناسي 
در 100سال گذشته كنترل بسياري از بيماري هايي 
را كه زماني مهلك بودند را امكان پذير ساخته 
است. ميكروبيولوژي علمي است كه درباره 
ميكروارگانيسم ها يا جانداران ذره  بيني بحث و 
گفتگو مي كند. جانداران ذره  بيني كه به علت 
كوچك بودن ابعاد فقط با ذره بين يا ميكروسكوپ 
قابل مشاهده هستند. ميكروب شناسي، فراتر 
از كاربرد مستقيم آن در پزشكي نتايج نظري 
و كاربردي بسياري دارد. ميكروارگانيسم ها در 
گردش مواد غذايي نقش ضروري دارند و در 
زنجيره غذايي عناصري بنيادي به شمار مي روند. 
آنها مي توانند همراه جانوران و گياهان زندگي كنند 
و اغلب در بقاي ميزبانشان نقش حياتي دارند. با 
كنترل رشد ميكروب ها از آنها مي توان در توليد 
مواد غذايي مهم، مواد شيميايي با ارزش از نظر 
تجارتي و موادي براي مبارزه با بيماري ها استفاده 
كرد. از ميان ميكروب هاي شناخته شده فقط 
حدود 170 نوع ميكروب،بيماري زا هستند و بقيه 
 آنها تاكنون شناخته شده اند مفيد هستند. برگزاري 
نوزدهمين كنگره ميكروب شناسي ايران ما را بر آن 
داشت تا گفت و گويي داشته باشيم با پزشكان و 

محققان كه در پي مي آيد.  

تاريخچه ميكروب شناسي  
نخستين كسي كه در مورد موجودات 
ايتاليايي،  دانشمند  انديشيد،  ميكروسكوپي 
گيروالمو فراكاستورو بود كه گمان مي كرد 
بيماري ها واگيردار هستند. با اين كه زاخارياس 
يانسن در سال 1766 اساس ميكروسكوپ را 
كشف كرد، اما پايه ريزي دانش ميكروب شناسي 
به قرن 17ميالدي بازمي گردد كه يك بازرگان 
پارچه ي هلندي به نام آنتوني فان ليوون هوك 
توانست با ميكروسكوپ اختراعي خود، نخست 
الياف پارچه ها و سپس دنيايي از موجودات و 
ذرات ريز را در قطره آب بركه مشاهده كند. 
او حتي توانست گلبول قرمز را هم ببيند. در 
اواخر قرن 17نظريه توليد خودبخودي مورد 
بحث قرار گرفت. در اين زمان بسياري از 
دانشمندان از جمله فرانسيسكو ردي، فكر 
مي كردند ميكروارگانيسم ها از مواد غير زنده 
ايجاد شده اند. در سال 1766اسپاالنزاني نتيجه 
گرفت كه ميكروب ها از هواي غيرسترون 

وارد محلول هاي غذايي شده و آن ها را فاسد 
مي كنند. دو دانشمندي كه به كنار گذاشتن نظريه 
خلق الساعه كمك شاياني كردند شيمي دان 
فرانسوي به نام لويي پاستور و پزشك انگليسي 
به نام تندال بود. در 100 سال گذشته ميكروب 
شناسان موفق به دريافت چند جايزه نوبل 

شده اند. 

وجود 400 نوع ميكروب در روده انسان
دكتر محمد مهدي فيض آبادي - رئيس 
انجمن ميكروب شناسي ايران مي گويد: حدود 
400 نوع ميكروب از نژادها و رنگ هاي مختلف 
در روده انسان وجود دارد از اينرو استفاده بيش از 
حد از آنتي بيوتيك ها،  تغذيه نامناسب و استرس 
سبب مي شود كه امروزه ميكروب هاي ايجاد 

كننده عفونت هاي فرصت طلب افزايش يابند.
وي با بيان اين مطلب كه فقط درصد 
كمي از اين ميكروب ها بيماري زا هستند و در 
شرايطي كه فرد تغذيه يا وضعيت جسماني 
مناسبي نداشته باشد ميكروب هاي غيرمفيد 
بر ميكروب هاي مفيد غلبه مي كنند مي افزايد: 
وضعيت جسماني و ايمني فرد و نوع ميكروب 
سبب مي شود كه فرد بيمار شود يا بتواند 
در مقابل ميكروب و عفونت مقابله كند. اين 
در حالي است كه استفاده بيش از حد از 
آنتي بيوتيك ها،  تغذيه نامناسب و استرس 
سبب شده امروزه ميكروب هاي ايجاد كننده 

عفونت هاي فرصت طلب افزايش يابند. 

رئيس انجمن ميكروب شناسي ايران با 
اشاره به اينكه شواهد نشان مي دهد بيماري هاي 
مشترك انسان و دام امروزه افزايش يافته است 
ياد آوري مي كند: ميكروب شناسي پزشكي، 
ميكروب شناسي كاربردي، ميكروب شناسي 
دامپزشكي و ميكروب شناسي مواد غذايي از 
جمله مباحث و محورهاي اصلي اين كنگره 
بوده موضوعات مطرح شده متناسب با نياز روز 
كشور، منطقه و جهان بوده كه توسط نام آوران 

رشته ميكروب شناسي ارائه مي شود.  
از  داريم  وظيفه  ما  مي افزايد:  وي 
حقوق صنفي رشته هاي علوم پايه از جمله 
ميكروب شناسي دفاع كنيم. در حالي كه 
ميكروب شناسي از رشته هايي است كه بيشترين 
نقش را در تشخيص بيماري ها دارد، اما شاهد 
فقدان حضور ميكروب شناسان در بيمارستان ها 
هستيم و جايگاهي براي اين افراد تعريف نشده 
است. در حالي كه قانون اين اجازه را به ما 
داده كه در بيمارستان ها حضور داشته باشيم، اما 

بيمارستان ها سليقه اي عمل مي كنند. بطوريكه در 
برخي بيمارستان ها از ميكروب شناسان استفاده 
مي كنند، اما بعضي روساي بيمارستان ها، اجازه 
نمي دهند كه ميكروب شناسان وارد بيمارستان 

شوند. 
اين ميكروبيولوژيست در موردوضعيت 
تحريم ها يادآوري مي كند: ما بيشتر از اينكه از 
تحريم ها آسيب ببينيم، از «خودتحريمي» صدمه 
مي بينيم. زيرا، خيلي از مشكالت را مي توان با 
تكيه بر توان داخلي حل كرد. اما سوءمديريت 
اجازه نمي دهد كه اين مشكالت برطرف شود 
به عنوان مثال  وقتي گمرك اجازه ترخيص 
كاالها و مواد مصرفي مورد نياز را نمي دهد، 
نمي توان توقع داشت كه مشكالت حل شود.

رئيس انجمن ميكروب شناسي ايران با 

بيان اين مطلب كه ما آزمون هاي سخت تر 
از تحريم ها را پشت سر گذاشته ايم مي گويد: 
نياز نيست حتما از كيت هاي گران قيمت 
استفاده كنيم، بلكه مي توان با ابزارهاي علوم 
پايه و استفاده از توان محققين و متخصصين 

تشخيصي، بسياري از مشكالت را حل كرد.
وي حضور ميكروب شناس در كميته 
عفونت هاي بيمارستاني را مورد تاكيد قرار داده 
و مي افزايد: متاسفانه مديران بيمارستان ها تابع 
روساي دانشگاه هاي علوم پزشكي هستنداين 
در حالي است هر جايي كه از ميكروب 
شناسان استفاده شده است، موفقيت در كنترل 

عفونت هاي بيمارستاني بهتر بوده است. 
مصرف خود سرانه آنتي بيوتيك ها

 دكتر فيض آبادي در مورد مصرف 
بي رويه و خودسرانه آنتي بيوتيك ها دركشور 
مي گويد: آنتي بيوتيك ها به دو دسته كلي در 
كشور تقسيم مي شوند كه دسته اول به لحاظ 
اقتصادي، قيمت آنها براي كشور مناسب است، 
توليد داخل بوده و مصرف باالي آنها باعث 
پيدايش مقاومت ميكروبي شده است. دسته 
دوم، آنتي بيوتيك هاي گران قيمت خارجي بوده 
و اينها نيز مي توانند ايجاد مقاومت ميكروبي 
كنند كه همكاران ما در قسمت درماني، 
كارشناسان دارويي و داروسازان باليني  تالش 
كرده اقداماتي جهت كاهش مصرف آنتي 
بيوتيك ها انجام دهند كنند كه خوشبختانه با 

اقدامات صورت گرفته و فرهنگ سازي در اين 
زمينه در حال حاضر از مصرف آنتي بيوتيك ها 

نسبت به گذشته كاسته شده است.
وي با اشاره به اينكه وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي نيز مصرف برخي 
آنتي بيوتيك ها را محدود كرده است مي افزايد: 
مصرف منطقي آنتي بيوتيك در بيمارستان ها با 
راه اندازي كميته مصرف منطقي آنتي بيوتيك 
با حضور متخصصين مربوطه در نظر گرفته 
شده و در اين كميته ها از قانون مصرف منطقي 
آنتي  تبعيت مي شود  تا از پيشرفت مقاومت 

ميكروبي جلوگيري به عمل آيد.

 استاد ميكروب شناسي دانشگاه علوم 
پزشكي تهران ياد آوري مي كند: قيمت آنتي 
بيو تيك ها  گران است و از 10ميليون تا 
ميلياردها تومان براي بيمارستان ها به طور 
ساالنه هزينه  به جا مي گذارد در صورتيكه 
اگر مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها وجود داشته 
باشد عالوه بر صرفه جويي اقتصادي، كاهش 

مقاومت ميكروبي را شاهد خواهيم بود.
وي با اشاره به اين مطلب كه ايران جزو 
كشورهاي پرمصرف آنتي بيوتيك قرار داشت 
كه خوشبختانه امروزه نگاه علمي بهتري در 
اين زمينه جامه عمل گرفته و اين نويد بخش 
است كه سير افزايش مقاومت ميكروبي را 
تحت كنترل درآوريم مي گويد: مصرف خارج 
بيمارستاني، فروش در داروخانه ها و مصرف 

خودسرانه آنتي بيوتيك ها نيز مد نظر قرار 
دارد اين در حالي است كه عدم توجه به 
اين موضوعات در جامعه افزايش مقاومت 
ميكروبي را به همراه داشته كه در نهايت به 
بيمارستان ها هم راه مي يابد و اين ميكروب ها 
توسط همراهان بيماران، ويزيت كننده ها و ساير 
عوامل آلوده كننده همچون آب و مواد غذايي 
مي تواند به بيمارستان ايد بنابراين براي مقابله 
با آن بيوتيك ها و مقاومت آنها سير پيچيده اي 
وجود دارد كه بايد تالش كنيم اقدامات الزم 
در مقابله با اين مقاومت ميكروبي به صورت 

كامل و جامع انجام گيرد.

رئيس انجمن ميكروب شناسي ايران 
همچنين به مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك 
اشاره كرده و مي گويد: اين موضوع عوارض 
زيادي براي فرد به همراه داشته و اين موضوع 
ميكروب هاي مفيد روده را نيز مي تواند از بين 
ببرد و از طرفي اجازه رشد ميكروب هاي 
موذي  در بدن انسان را فراهم سازد؛ همچنين 
مصرف خودسرانه آنتي بيوتيك ها سبب تاثير 
مواد سمي بر روي كبد، كليه، دندان، مغز 
استخوان و مغز افراد مي شود. اين در حالي 
است كه پزشك با تجويز منطقي و دوز 
مناسب آنتي بيوتيك مي تواند بهترين اقدام 
براي مقابله با بيماري با كمترين عارضه را 
ناشي از مصرف آنتي بيوتيك براي بيمار 

انجام دهد.

مقاومت باكتريايي  
دكتر محمد مهدي اصالني - دبير علمي 
نوزدهمين كنگره بين المللي ميكروب شناسي ايران  
نيز در مورد مقامات باكتريايي مي گويد: مقاومت 
در باكتري هاي ايجاد كننده عفونت ادراري به 
عنوان يكي از شايع ترين عفونت ها است و اين 
در حالي است كه  مصرف خودسرانه و نادرست 
آنتي بيوتيك ها سبب مقاوم شدن ميكروب ها در 
مقابل آنتي بيوتيك هايي شده است  كه بسيار  ارزان 
قيمت تر از آنتي بيوتيك هايي هستند كه امروزه 
استفاده مي شوند. اين در حالي است كه امروزه 
در كشور 90درصد باكتريهايي كه  به پني سيلين 

حساس  بودند به آن مقاوم شده اند مانند: 
عفونت هاي ايجاد شده توسط استافيلوكوك ها و 

پنوموكك ها كه قبال به آن حساس بودند.
وي مي افزايد: متاسفانه مصرف بي رويه 
و خودسرانه آنتي بيوتيك ها  سبب شده كه به 
طور مثال آنتي بيوتيكي كه در برخي كشورها 
10 تا 15 سال طول مي كشد تا  ميكروبي  در 
برابر آن  مقاوم شود در ايران به يك تا 2 سال 
رسيده  است كه اين هشداري جدي براي 
تجويز و مصرف بي رويه آنتي بيوتيك ها ست. 

اهميت ميكرو ارگانيسم ها  
دكتر ايماني فوالدي ـ دبير اجرايي 
نوزدهمين كنگره بين المللي  ميكروب شناسي 
ايران  نيز مي گويد: امسال از سازمان آب 
و فاضالب كشور دعوت شده تا مسئوالن 
آن در پنل خصوصي ميكروب شناسي آب 
و فاضالب شركت كنند همچنين در ارتباط 
با ميكروب شناسي خاك بايد توجه داشت 
كه تجزيه مواد تجزيه ناپذير در خاك و ارائه 
مباحث ميكروارگانيزهاي موجود در خاك 
از جمله موضوعاتي است كه در حوزه 

ميكروب شناسي خاك مطرح مي شود.
وي در مــورد ميـكــروب شنــاسي 
شيـر مـي افـزايـد: محققـان خارجــي از 
ميكروارگانيسم هاي در شير استفاده مي كنند 
كه از طريق آن مي توانند 3 نوع پنير با 
طعم و رنگ متفاوت توليد كنند واين هنر 
ميكروب شناسي است و بايد توجه داشت 
5درصد  ميكروب شناسي در حوزه پزشكي 
بوده و 95درصد بقيه در ساير حوزه ها است كه 
بخش عمده آن مفيد است و در دنيا مي توان 
درآمد هنگفتي از طريق توجه به اين مسئله به 

دست آورد.

اين متخصص ميكروبيولوژي با اشاره به 
اين مطلب كه بوتاكس ناشي از يك ميكروب 
است كه يك ميلي گرم آن اندازه چند بشكه 
نفت ارزش دارد يادآوري مي كند:  برخي از 
شركت هاي ايراني موفق به توليد بوتاكس شده 
و بايد توجه داشت بوتاكس براي زيبايي نيست 
و براي كاهش درد همچون كمتر شدن درد 
شكستگي ها از طريق تزريق در پايانه عصبي 
و درمان ميگرن و... به كار مي رود. همچنين 
درتوليد داروها و درمان سرطان  امروزه مي توان 
از مسئله ميكروب هاي مفيد و يا محصوالتشان 

استفاده كرد. 

جمعيت ميكروبي هر فرد شناسنامه اوست
دكتر سعيد بوذريـ  در حاشيه نوزدهمين 
ايران  ميكروب شناسي  بين المللي  كنگره 
مي گويد: جمعيت ميكروبي هر فرد با يك 
بيماري خاص در ارتباط است و اين در 
حالي است كه ميكروبيوت ها يا همان جمعيت 

ميكروبي در بدن هر فرد متفاوت از فرد ديگري
است. بطوري كه جمعيت ميكروبي هر فرد با
يك بيماري خاص مانند «چاقي و ديابت»

ارتباط دارد.
وي با بيان اين مطلب كه جمعيت
ميكروبي مثل شناسنامه افراد است و با بعضي
بيماري ها ارتباط دارد مي افزايد: بررسي هاي
انجام شده حاكي از اين است باكتري هايي كه
قابل شناسايي و كشت باشند را  مي توان به
عنوان مكمل غذايي مورد استفاده  قرار داد.  

معاون تحقيقات و فناوري انستيتوپاستور
ايران استفاده از اين دانش را زمينه اي براي
كمك به حل معضالت بسياري از بيماري ها
دانسته و ياد آوري مي كند: به عنوان نمونه،
مي توان از مدفوع يك فرد سالم براي درمان
فرد بيمار كه دچار التهاب روده است، استفاده

كرد.

 عفونت بيمارستاني   
  دكتر محمدرضا زالي - استاد دانشگاه
شهيد بهشتي و متخصص گوارش هم در مورد
عفونت هاي بيمارستاني مي گويد: عفونت هاي
بيمارستاني هميشه يكي از معضالت بيماران ما
هست و يكي از چالش هايي است كه پزشكان
ما با درمانش مشكل دارند آن چيزي كه امروزه
در ارتباط با عفونت بيمارستاني مهم است
مقاومت ميكروب ها به آنتي بيوتيك هايي است
كه ما داريم. بنابراين مبارزه با اين ميكروب ها
خيلي موفقيت آميز نيست ودر نتيجه اثرات
درمان هم خيلي خوب نيست در نتيجه بيماران
مجبور هستند كه عفونت هاي طوالني را تحمل
كنند و مدت طوالني در بيمارستان باشند و
هزينه سنگيني را بپردازند و هم نتايج خيلي

خوبي را هم در بر ندارد. 

  وي با اشاره به اين مطلب كه مقاومت
ميكروب ها نسبت به آنتي بيوتيك ها االن از
معضالت ما است و اين مساله در همه جايي
دنيا وجود دارد  مي افزايد:  متاسفانه كار هاي
كه مي كنيم خيلي در كم كردن آماراين
ميكروب ها  تاثير گذار نيست. ما هر ميكروبي
را كه بخواهيم درمان كنيم كه آنتي بيوتيك
موثرش كم پيدا مي شود يه معضل است. 

اين استاد دانشگاه شهيد بهشتي با بيان
اين مطلب كه هنوز هم بيماري هاي عفوني
در كشور شايع است ياد آوري مي كند: گرچه
ديابت فشارخون و سكته و چاقي در جامعه
مطرح است اما بيماري هاي عفوني هم هستند
بيماري كه به دليلي در بيمارستان بستري
مي شود و عمل جراحي مي شود ممكن است
پشت سر آن عفونت كند و اثرات مفيد و

خوب عمل جراحي را  خراب مي كند.  

بيتا مهدوي

* دكتر سعيد بوذري  ـ ميكروبيولوژيست: جمعيت ميكروبي هر فرد با يك 
بيماري خاص در ارتباط است و اين در حالي است كه ميكروبيوت ها يا همان 

جمعيت ميكروبي در بدن هر فرد متفاوت از فرد ديگري است
كنگره بين المللي  نوزدهمين  اجرايي  دبير    - فوالدي  ايماني  دكتر   *
ميكروب شناسي ايران: محققان خارجي از ميكروارگانيسم هاي در شير 
استفاده مي كنند كه از طريق آن مي توانند 30 نوع پنير با طعم و رنگ متفاوت 

توليد كنند  

* دكتر محمد مهدي فيض آبادي - دبير علمي نوزدهمين كنگره بين المللي 
ميكروب شناسي ايران: حدود 400 نوع ميكروب از نژادها و رنگ هاي مختلف 
در روده انسان وجود دارد از اين رو استفاده بيش از حد از آنتي بيوتيك ها،  
تغذيه نامناسب و استرس سبب مي شود كه امروزه ميكروب هاي ايجاد كننده 

عفونت هاي فرصت طلب افزايش يابند.
* دكتر محمد مهدي اصالني  ـ دبير علمي نوزدهمين كنگره بين المللي 
ميكروب  شناسي ايران: مقاومت در باكتري هاي ايجاد كننده عفونت ادراري 
به عنوان يكي از شايع ترين عفونت ها است و اين در حالي است كه  مصرف 
خودسرانه و نادرست آنتي بيوتيك ها سبب مقاوم شدن ميكروب ها در مقابل 
آنتي بيوتيك هايي  شده است  كه بسيار  ارزان قيمت تر از آنتي بيوتيك هايي  

هستند كه امروزه استفاده مي شوند

پيش به سوى مصرف منطقي آنتي بيوتيك ها

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.***
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افـقـى: 
  1 - خنده بر هر درد ..... دواست - از ورزش هاى رزمى

 2 - در پناه - هدايت گر - كلمه پرسشى
 3 - مصيبت ها - يارى - شهرى در كرمان

 4 - مليــت پوتين - نزاكت و فرهنگ - شــهرى در 
آذربايجان غربى

 5 - پرنده شــناگر - زينت رو - شــكوه - ســنگ 
آسيا - پر گويى

 6 - صوت درد - بدگويى شعرى - ساز دهان گشاد
 7 - باشگاه - درياى بسيار بزرگ – صداى گاو

 8 - مقابل - جهت ادبى - واحد اندازه گيرى شدت 
زمين لرزه

 9 - يكى از دو جنس - يورتمه - زبان قرآن مجيد
 10 - آسمانى - عمومى تر - مخترع تلگراف

 11 - خودم - مخترع تلفن - پايتخت كانادا - شهر خرمالو
 12 - نقطه شروع - باغ شيراز - كافى

 13 - پرش - قرض بانكى - جمع مشــعر ، شعور و 
قواى دراكه

 14 - شتر باركش - پسر رستم - متعهد و مجبور
 15 - از رهبران مشــروطه در تبريز - وجه اشتراك 

مجله و روزنامه
عـمـودى:

 1 - كنايــه از « بــا ســر و صداى بســيار» - نهاد 
قانونگذارى

 2 - سال تركى - چراغ خوراكپزى - بهت زده
 3 - هالك - نيك - اتحاديه كارگرى 

4 - فلــزى ديرگداز و نقره اى رنگ - نماد ويژه يك 
كشور - نام تركى

 5 - سرمشق عالى - بسيار بخشنده - ورم در شكم
  6 - صــد متــر مربــع - مكان - نخســت آنكه - 

عالمت مفعولى
 7 - تاسوعا - سريالى از مهدى فخيم زاده - جارى

 8 - فقير و بى چيز - ذره باردار - پيشوا
 9 - راحت و آرام بودن ، آسايش - خبرهاى نادرست 

- ضمير مفعولى
 10 - كجاست ؟ - گونه اى طالق - بزاق - رايگان 
 11 - ميدان شــمال تهران - رفتگر شــهردارى - 

وقت و هنگام
 12 - كاله فرنگى - پهناور - پيشــواى دينى مردمان 

اورال، آلتايى
 13 - خسيس و بى خير - حيا - دانشمند

 14 - ســايت خريد و فــروش - با خير و بركت - 
ماتم

 15 - ضرورى - تيم قدرتمند فوتبال فرانسه

«آگهي ابالغ اتهام غيبت»
آقاي: محمود خردوـ  كارمند شماره 570903 فرزند اسماعيل 
پرونده شـــما به اتهام غيبت متوالي در اين هيأت مطرح گرديده است. 
لذا به علت عدم دسترسي و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني 
مراتب در يك نوبت منتشـــر مي شود تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ نشر 
آگهـــي در يكي از روزهاي اداري به محل امور اداري ذيربط يا اين هيأت 
واقع در تهران خيابان مالصدرا خيابان شيخ بهايي شمالي، ضلغ جنوب 
غربي ميدان شيخ بهائي، پالك 144، طبقه چهارم شرقي، هيأت پنجم 

بدوي، مراجعه فرماييد. 
هيأت پنجم بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان وزارت نفت 

شماره مجوز: 4410 و 1397

الف: مناقصه گزار: بانك ملت
ب: موضوع مناقصه: خريد و گارانتي و پشـــتيباني تعداد 1000 

دستگاه كيس رايانه
ج: سپرده شركت در مناقصه:

ســــپرده شــــركت در مناقصه 2/250/000/000 ريال به صورت 
ضمانت نامه بانكي (غير از بانك ملت) در وجه بانك ملت و يا فيش 
نقدي واريزي به حســــاب جاري جام به شماره 2024013595 به 
شناسه واريز 13971750020156137 در وجه اداره كل امور مالي 
نزد شعبه چهارراه وليعصر(قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت)

د: مدارك مــورد نياز جهت دريافت اســناد مناقصه: ارائه 
معرفي نامه و فيش 200/000 ريالي واريزي به حساب جاري جام 
شماره 2024010265 با شناسه 13971750020156222 قابل 

پرداخت در كليه شعب بانك ملت.
هـ : محل دريافت اســناد مناقصه: تهـــران خ طالقاني مقابل 
ساختمان وزارت نفتـ  ساختمان شماره380 طبقه ششمـ  اداره 

معامالت و قراردادها
و: متقاضيان مي توانند متن آگهي و اســـناد مناقصه مربوطه را در 

سايت http://iets.mporg.ir مالحظه نمايند.
جدول زماني انجام مناقصه

از ساعت 8:00 مورخ 97/09/07شروع توزيع اوراق مناقصه
تا ساعت: 14:00 مورخ 97/09/19مهلت ارسال مدارك مناقصه
رأس ساعت 9:00 مورخ 97/09/20تاريخ بازگشايي پاكت ها

اداره كل تداركات 
اداره معامالت و قراردادها

آگهي مزايده عمومي 
شماره 97/156

آگهى تغييرات شركت آفومار سهامى خاص
به شماره ثبت 29582 و شناسه ملى 10100750402 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/15 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : ســـرمايه شـــركت از مبلغ 500000000ريال به مبلغ 15000000000ريال منقسم به 
50000ســـهم 300000ريالى با نام از طريق مطالبات حال شده افزايش يافته وماده مربوطه در 
اساسنامه به شرح فوق اصالح وذيل ثبت از لحاظ افزايش ســـرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل 

امضاء گرديده است .
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278565)

آگهى تغييرات شركت عامران پاسارگاد سازه سهامى خاص 
به شماره ثبت 318522 و شناسه ملى 10103566974 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مـــورخ 1397/07/01 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اعضاء هيئت مديره براى مدت دو سال به قرار ذيل انتخاب 
گرديدند : آقايان حسن قاسمى به كد ملى 4284420089 و بنيامين امير رسولى به كد 

ملى 0451470982 و آقاى محمد امين ضياء الملكى به كد ملى 0068392710 
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278556)

آگهى تغييرات 
شركت آريا صنعت بهينه سهامى خاص

به شماره ثبت 213246 و شناسه ملى 10102546644 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/24 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : روزبه كاويان پور دارنده كدملى 2219005089 
به ســـمت رئيس هيات مديره و مازياركاويان پـــور دارنده كدملى 
0067429270 به ســـمت مديـــر عامل و عضوهيـــات مديره 
وخشـــاياركاويان پوردارنده كدملى 0480190178 به سمت نايب 
رئيس هيات مديره انتخاب شـــدند حق امضاى كليه اوراق و اسناد 
تعهدآور از قبيل چك و ســـفته و بـــرات وقراردادها به عهده روزبه 
كاويان پور و مازيار كاويان پور متفقا همراه بامهر شركت مى باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(278561) 

آگهى تغييرات شركت تعاونى توليدى توزيعى اعضاى
 كانون بازنشستگان استاندارى تهران

 به شماره ثبت 342925 و شناسه ملى 10103936353 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/12 
ومجوز92/15/153438 مـــورخ 1397/6/13 اداره كل تعاون كار 
ورفاه اجتماعى استان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت 
تعاونى در واحد ثبتى تهران به آدرس اســـتان تهران - شهرستان 
تهران - بخش مركزى - شهر تهران-محله اراضى عباس آباد-خيابان 
آفريقا-بلوار دادمان-پالك -0ســـاختمان استاندارى تهران-طبقه 
همكف- كدپســـتى 1519661319تغيير يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(278560) 

آگهى تغييرات شركت خدمات مسافرت هوايى بديع سهامى خاص 
به شماره ثبت 132094 و شناسه ملى 10101753800 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/10/02 و 
مجوز شـــماره 961/126/19077 مورخ 96/10/5 سازمان ميراث فرهنگى 
و گردشگرى و مجوز شماره 56735 مورخ 96/10/24 سازمان هواپيمايى 
كشورى تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : محل شركت در واحد ثبتى تهران به 
آدرس تهران - شهرســـتان تهران - بخش مركزى - شـــهر تهران-شهيد 
 بهشـــتى-كوچه هشت مترى زمانى-كوچه ششـــم-پالك -14طبقه دوم
-واحد 3 و به كد پســـتى 1511743794 تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه بشـــرح فوق اصالح گرديد. (حق امضاء كليه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهدآور شركت از قبيل چك ســـفته بروات و قرارداد ها و عقود اسالمى 
مديرعامل يا نايب رئيس هيئت مديره منفرداً همراه با مهر شركت و اوراق 
عادى و ادارى با امضـــاى مديرعامل منفرداً همراه با مهر شـــركت معتبر 

ميباشد. ) و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278559)

آگهى تغييرات شركت نظم پويان صنعت نوين سهامى خاص 
به شماره ثبت 164073 و شناسه ملى 10102066694 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
 1397/06/26 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى فريدون يزدانى 
كـــد ملـــى 2850080837 و آقاى صـــادق يزدانـــى كد ملى 
2851258192 و آقـــاى طيبـــه حمزه بيگى كهنه شـــهرى كد 
ملى 2851270508 به ســـمت اعضاى هيات مديره براى مدت دو 
ســـال انتخاب گرديدند. آقاى مجيد آقامحمدى شيروانده كد ملى 
0073998028 سمت بازرس اصلى آقاى ابراهيم جيريايى شراهى 
كد ملى 0531535983 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك 
سال مالى انتخاب شدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر 

آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278558)



اشــاره: اين نوشــــتار نگاهي است به متن و موضوع 
كتاب «جهانيشــــدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعي 
در ايران»، نوشته حسين عبداللهي كه نشر ثالث در سال 
جاري منتشر ساخته و در هفت فصل و 320 صفحه به 
چاپ رسيده است. در اينجا نگاهي به تحقيقات اوليه در 
زمينه اقتصاد و اقتصاد سياسي افكندهايم و سپس اجمالي 
از برخي موضوعات مهم در كتاب مورد بحث را گزيده 

و آينهوار مطرح ساختهايم.
تاريــــخ اقتصادي و تحليلها و آمارهاي اقتصادي در 
كشور ما جزو علوم مضاف به تجدد است و با تفكر و 
نوزايي عصر مشروطيت پيوند روشن دارد. تا قبل از آن، 
عالمان در ضمن حكمت و تدبير منزل، يا در خصوص 
برخي امور تجاري و مكتسبات و مبادالت مالي، ترازنامه 
و تمهيداتي براي اقتصاد ترتيب ميدادند و اين مبناي فهم 
اقتصــــادي بزرگان بود؛ اما علمي نبود و روش و تحليل 
و فرهنگ خاصي وجود نداشــــت كه بر اساس آن بتوان 
دانش اقتصاد و تفكر و برنامههاي اقتصادي را درك كرد 

و تبيين نمود. 
در دوران مشروطيت بهتدريج روزنامهها و مطبوعات، 
حّصهها و منقوالتي در باب مسائل اقتصادي منتشر كردند. 
مردم و بهويژه نخبگان نيز با دقت بيشتري به اين موضوع 
پرداختند، زيرا با فقر عمومي و ضعف دولت و ملت پيوندي 
آشكار داشت. انقالب مشروطيت نيز بهرغم آنكه با هدف 
كنستيتوسيون يا مشروطهشدن نظام پادشاهي، فراگيرشدن 
قانون و اقامة دادگستري يا عدالت  خانه همراه بود، در اساس 
واكنشي بود به فقر و ظلمي كه در سراسر مملكت و در 
همه شئون ديده ميشد و قابل انكار هم نبود. اين ماجراها، 
موضوع تاريخ است و جوانب مختلف انقالب و تحوالت 
ايران را از اواخر دهة ناصرالدينشاه تا جنگ جهاني اول 
و سقوط سلسله قاجار و برآمدن رضاخان و نهايتاً رخداد 
جنگ دوم جهاني و سقوط و تبعيد آن شاه خودكامه را 

ميتوان محدودة زماني براي آن محاسبه كرد. 
بســــياري از تحوالت فكــــري و انتظامات نوين در 
مناسبات ايرانيان، در همين محدودة تاريخي اتفاق افتاد و 
به يك معنا تاريخ ايران را ميتوان به پيش از آن و پس 
از آن تقسيم كرد؛ زيرا سرتاسر تاريخ پيش از آن مبتني بر 
حق سلطاني و قدرت مطلقة فردي بود و مردم و دارايي 
و جان و ناموس و سرنوشتشان در فرمان حاكمان ريز 
و درشــــتي قرار داشت كه طي يك سلسله مراتب هرمي 
و اليگارشي، در ميان خوانين اقليمي و كارگزاران بومي و 
حتــــي منتقدان محلي و لوطيها و اوباش خياباني توزيع 
ميشد. اما پس از آن، طبقاتي فراتر از «رعيت» پيدا شد 
و فرديت و حقوق انساني براي نخستين در ذهنها جوانه 
زد. ادبيات و علومانساني و دستاوردهاي نوين كه جملگي 
رهاوردهاي اين تلقي و اين تجدد محسوب ميشوند، ابتدا 
به كندي و سپس به تندي وارد زندگي و مطالبات ايرانيان 
شد. علم اقتصاد نيز در آغاز با كندوكاو و پژوهش برخي 
نخبگان درجه اول و سپس با آموزش در دانشسراي عالي 
و دانشــــگاهها به يكي از تخصص  هاي مهم براي تحليل 
معيشت، برنامهريزي و تجارت خارجي و داخلي بدل شد 
و در حقيقت از حالت بســــيط ِحكمي در «تدبير منزل» 
يا دفاتر ثبت دارايي و ريزنوشتهاي مخلوط، به دانشي 
مهم در نظر و عمل و روش ارتقا يافت و به رســــميت 

شناخته شد. 
نشريات و مطبوعات عصر مشروطه، مهمترين جرقهها 
را در تفكــــر و تدبيرهاي اقتصادي زدند؛ مثال «اختر» كه 
از جرايد مهم آن عصر بود و برجســــتهترين روشنفكران 
تبعيدي ميهن در استانبول، مطالب آن را تحرير و تحقيق 

ميكردند، هميشه ســــتونهاي اقتصادي جالبي در باب 
تجارت و تحوالت مهم اقتصاد بينالمللي منتشر ميكرد. 
جالب آنكه از سال سوم به بعد، هم در فلسفههاي جديد 
و هم در علومانســــاني نوين، نظير اقتصاد و روانشناسي 
و تاريخ و علم سياســــت، مطالب بديعي نشر مينمود و 
اين امر تا آن زمان سابقهاي بدين روشني نداشت. اهميت 
موضوعات مذكور هم هنوز به شــــكل گسترده درك و 

دريافت نشده بود. 
اقتصاد سياسي 

نخستين بار لفظ اقتصاد سياسي، بر اساس نوشتههاي 
آدام اسميت و سيمسون دوسيسموندي به صورت فرنگي 
«اكونومي پُلتيك» با عنوان توضيحي «آداب مملكتداري» 
به ابداع رضاخان ريشار و محمدحسنخان شيرازي در ايران 
چاپ شد. در آنجا هم دولت و قدرت سياسي حكومت، 
محور و اساس موضوع ثروت و رفاه و اقتصاد قرار گرفته 
بــــود. ازجملــــه اينكه: «... و چون "دولت" براي منافع و 
مصالح كساني كه نسبت به آن اطاعت دارند، بنا شده، بايد 
مصالح و منافع جميع ايشان را منظور داشته باشد و بايد 
نظمي پذيرد كه فقير و غني را آســــوده و بينياز دارد و 
بسيار الزم و در كار است نظمي كه نگذارد در "دولت" 
كســــي اضطراب فاقه و تشويش آينده داشته باشد و روا 
ندارد كه هيچكس به جهت مايحتاج خود و عيال خويش 
از امكنه و البســــه و اغذيه و اشــــربه ناچار گشته، بيكار 
ماند تا آنكه زندگي ماية راحت او باشد نه سبب محنت. 
و مقصــــود دولت نبايد همين جمعكردن خزاين و دفاين 
باشد، بلكه بايد نوعي كند كه رعيت از مكنت و ثروت 
او منفعت بَرد و پادشاهي كه خداوند زمام مهام خلقي را 
به او سپرده، بايد خواست خدا را پيروي نموده، سعي در 

بهرهوري رعاياي خود كند.»1

اصول علم ثروت ملل 
اما اثر مهمي كه يكباره نخبگان و دانايان ايران را با 
اقتصاد و سياست و مباني اقتصاد سياسي نوين آشنا كرد 
و همچون فلسفة غرب، اصول و اصطالحات بنيادين و 
پيكربندي علمي آن را در زبان فارسي ارائه نمود، «اصول 
علم ثروت ملل» يا همان «اكونومي پلتيك» و در حقيقت 
نخستين اثر كالسيك از پل بيورگارد در برگردان پارسي 
به قلــــم ميرزا محمدعلي خان فروغي (ذكاءالملك) بود. 
اين اثر در سال 1284 خورشيدي، اصول مهم و بنيادين 
اقتصاد سياسي را بهروشني توضيح ميداد. نگارش آزاد و 
اصطالحات تازه و جاندار به قلم فروغي، روح و تدوين 
تازهاي بدان بخشيد و سالها مبناي تدريس در رشته اقتصاد 

به دانشجويان و دانشآموزان ايراني بود.
اين اثر پنج بخش داشت: توليد، توزيع، مصرف، چرخة
اقتصاد، دولت و ماليه. نويسندة برگردان فارسي كه خود 
مؤلفي چيرهدست بود، بهدرستي و درايت موازنه و مطابقة 

ثروت و اقتصاد را درك كرده و توضيح داده بود. علم اقتصاد 
در بادي امر، دانش يا روش توليد ثروت بود و هنگامي 
كه ثروت توليد و جامعه ثروتمند متولد ميشــــود، بحث 
انسان و نيروي كار و توزيع و تجارت و مصرف و... قابل 
پيگيري و افزودن به اقتصاد است. «ثروت» مترادف سرمايه 
و جامعة ثروتمند، جامعهاي داراي ســــرمايه و سرمايهدار 
خواهد بود كه توليد، مبادله، توزيع و مصرف به مدد فكر 
و مناسبات انساني داخل و خارج كشور معنا مييابد. نقش 
دولت، فقر و محافظت از فقرا يا تأمين حداقل معيشت و 
مباحث مربوط به عدالت نيز در اين اثر براي نخستين بار 
مطرح شــــده بود. خالصه آنكه نقطه عطف يا بهتر است 
بگوييم آغاز علم اقتصاد در ايران، همين اثر و اصطالحات 

و گزارشهاي آن بوده است.
گنج شايگان 

پس از اين اثر، تاريخ اقتصادي ايران و تاريخ تجارت 
و مبــــادالت منطقــــهاي جهاني نيز در مركز توجه برخي 
محققان و نويسندگان قرار گرفت. شايد معروفترين اثر 
به قلم محمدعلي جمالزاده، اديب و داستاننويس و محقق 
نامدار نوشته شد كه «گنج شايگان» نام داشت. اين كتاب 
به تشــــويق و سفارش ميرزا محمدخان قزويني و برخي 
ديگر از تبعيديان ايراني در هنگام استقرار مليون و انتشار 
مجله كاوه در برلين، پژوهش و نوشته شد. گنج شايگان، 
گزارشي از وضعيت اقتصادي ايران در دورة قاجار و اگر 
دقيقتر بگوييم، تاريخ اقتصادي آن دوران است. جمالزاده 
در طول جنگ اول جهاني مشغول پژوهشهايي بود و در 

اواخر جنگ بخش زيادي از تحقيقات اقتصادي خود را 
به اتمام رساند و منتشر كرد.

 او پس از مباحث كلي و مقدماتي، تجارت در ايران، 
واردات و صادرات، گمركات و وضعراهها و حمل كاال 
به داخل و خارج را مورد بررســــي قرار داد. مالالتجارة 
اروپا به ايران و صنعت نحيف كشــــور را با آمار و ارقام 
نســــبتاً قابل قبول و دقيقي توصيف كرد و براي نخستين 
بار از بودجة دولت ايران، اوزان و مقادير و مســــكوكات 
اطالعات مفيدي گزارش كرد. نقش پســــت و تلگراف و 
تلفن در تجارت خارجي و بهخصوص در مبادالت اواخر 
دوران قاجار نيز فصل ديگري از اين اثر بود. آشــــنايي با 
برخي اصطالحات اقتصادي آن دوره، نظير تشبثات (معادل 
enterplises) در مالية ايران كه اســــاس آن بر قرضها و 
وامهاي كمرشكن دولتي قرار گرفته بود، جالب و خواندني 

است. جمالزاده مينويسد:
«ديرزماني اســــت كه در محافل داخلي و خارجي و 
جرايد از استقراض دولت ايران سخن گفته ميشود. اينك 
از قرار معلوم اين شهرتها به يقين پيوسته، دولت ايران 
مصمم شده با يك شرايط سنگين كه با تماميت و استقالل 
ايران منافات دارد، استقراض را عملي نمايد و از اين راه 
بار گراني بر دوش خود و ملت ايران، كه هيچ وقت قادر 
نخواهد بود شانه از زير آن خالي كند، بنهد؛ زيرا با عدم 
توازني كه در دخل و خرج دولت موجود است و كسري 
كه همهساله در بودجة كشور مشاهده ميشود، دولت ايران 
به اين زوديها قادر به پرداخت اقســــاط قروض خود 

نخواهد بود و اين طوق رقّيّت براي هميشه به گردن ملت 
ايران استوار و برقرار خواهد ماند...»

ساختار طبقات اجتماعي در ايران 
اين جستار از آن رو نقل شد كه داستان دردناك اقتصاد 
ورشكســــتة دولتي ايران بود و تبعات آن گريبانگير ملت 
فقير و كشور جنگزده و اقتصاد ورشكسته شده است. اين 
مقدمات براي آن نوشــــته شد تا به معرفي كتاب «جهاني 
شدن اقتصاد و ساختار طبقات اجتماعي در ايران» نوشتة 
حسين عبداللهي (نشر ثالث، 1397) بپردازيم و در فاصله 
انتشار كتابهاي فروغي و جمالزاده تا اين زمان، البته صدها 
و هزارها كتاب و مقاله مفيد و آمارها و تحقيقات فراوان 
دربارة اقتصاد داخلي و مراودات خارجي و سرمايهگذاري 
و اقتصاد سياسي و سرانجام فرايند نويني كه شركتها و 
دولتهاي بزرگ با عنوان «جهانيشدن» مطرح ساختهاند، 

منتشر شده است. 
كتاب مذكور يكي از پژوهشهاي خواندني در اين 
موضوع محســــوب ميشود و تأثير گسترش سرمايه در 
جغرافياي انساني كنوني از نيمه دوم قرن نوزدهم و چيرگي 
جهان صنعتي بر كل جهان را مورد بحث و بررسي قرار 
ميدهد؛ جرياني كه عالوه بر سود و مواد خام نيروي انساني 
و انرژي ارزانقيمت، در پي بازارهاي پايدار و رقابت در 
شــــرايط نابرابر با كشورهاي در حال توسعه است و اين 
امر به مثابه جنگ سرمايهساالران و بورسبازان و صاحبان 
صنايع و بانكداران با يكديگر و ائتالف منابع زيســــتي و 
تقسيم منافع موجود بشري يكسره به امري شايع و پذيرفته 

شده بدل شده است. 
اما وضع ايران در اين موقعيت و در بحبوحة اين نبرد 
مداوم و بيترحم چگونه اســــت؟ و جايگاه اقتصاد ايران 
كجاســــت؟ در تار عنكبوتي بزرگ كه انحصار و ادغام، 
سرمايهداري را به نظامي جهاني بدل كرده و ماهيت انباشت 
سرمايه، سود و ضرورت استثمار در گسترهاي جهاني را 
اجتنابناپذير ساخته، يعني نابرابري به صورت نهادينه و 
پايدار به ايدئولوژي اقتصاد جهاني شده بدل شده است، 

وضع و شرايط ايران چگونه است؟ 
در نخســــتين فصل كتاب، تحول در ساختار طبقات 
اجتماعي مورد بررسي قرار گرفته و نويسنده بهدرستي بر 
چندين نكته تأكيد ميكند: تمام كشورهاي در حال رشد 
ناچار از ادغام يا تنظيم روابط خود در نظام جهاني هستند 
و نميتوانند در انزوا به راه خود ادامه دهند؛ اما انتخابها 
دراين مســــير، بيانگر تنوع در گرايشهاي توسعه است. 
رشد اقتصادي نيازمند توجه به موارد متعددي از مسائل 
آموزشــــي، اجتماعي، فرهنگي، قانونگذاري و حتي نظام 
اخالقي در مناســــبات ملتهاست. بدون اعتالي اين موارد، 
اقتصاد نيز درگير فساد و انحطاط خواهد بود. طبقات پويا 
در جامعه، موتور حركت آن هستند و بر اساس طرحهاي 
كالســــيك ماركس دربارة چند طبقه اجتماعي و ابتناي 
تحوالت بنيادين بر نظام توليد اقتصادي، ســــرمايهداري و 
طبقه بورژوا، قدرتمندترين طبقه اجتماعي در اقتصاد جهاني 
محســــوب ميشود. در ايران نيز چهار طبقة «سرمايهدار»، 
«كارگر»، «خردهبورژوا» و «طبقه متوسط» بار اصلي اقتصاد 
و چرخش توليد و توزيع و مصرف را به دوش دارند. اما 
با پيدايش نظام سرمايهداري دولتي رانتي، اليهها و طبقات 
جديدي همچون «ســــرمايه  داران تجاري» و «سرمايهداران 
رانتخوار» وابسته به دولت و طبقات «خردهبورژواي دّالل» 

و «متوسط» پر و بال گرفتند. 
ادامه دارد

پينوشتها:
1. اكونومـــي پلتيكـ  آداب مملكتداري، سيســـموند و 

سسيموندي، نشرني، چاپ اول: 1386.

علم اقتصـاد در آغاز با پژوهش برخي نخبگان 
و سـپس بـا آمـوزش در دانشسـراي عالـي و 
دانشـگاهها بـه يكـي از تخصص  هـاي مهـم در 
ايـران بـدل شـد و از حالـت بسـيط ِحكمـي در 
تدبير منزل، به دانشـي در نظر و عمل و روش 
ارتقا يافت. نشـريات عصر مشروطه، مهمترين 
جرقهها را در تفكر و تدبيرهاي اقتصادي زدند

 نظرها و انديشهها

قانون چارچوبى فراهم مىآورد كه ما را قادر مىسازد راهبردها و 
واكنشهاى خود را شكل دهيم. مىتوانيم بعض چيزها را مسلم بدانيم، 
در حالى كه پروژههاى مهمتر خود را پى مىگيريم. بعيد است كه به 
دليل تضاد با نظر يك همكار در جلسهاى در محل كارم، مورد حمله 
قرار گيرم. ويكو اين نكته را به زبان فنى خود اظهار مىدارد. مىتوانيم 
قطعيت را «صفت مناسب و هميشگى قانون اختيارى» تلقى كنيم؛ اما 
در آن قطعيـــت، در واقـــع «تأثير حقيقت» وجود دارد. اگر بصيرت يا 
خويشتنداري كافى براى پيروى از قوانين منظم نداشته باشيم، حداقل 
به دليل اقتدار قانونگذار، مجبوريم از قوانين معينى اطاعت كنيم. در 
حقيقت از تجربة زندگى تحت قوانين ثابت است كه به مرور ظرافت 
اصرار بر چيزهاى خوب را كسب مىكنيم. بدين ترتيب اگر قرار باشد 
ميان قانونى شناخته و مطاع، و قانونى اخالقا صحيح اما در چارچوب 
يك شيوه معين زندگى غيرمعقول، يكى را انتخاب كنيم، در آن صورت 
توجيه گزينة اول وزن كامال بيشـــترى دارد. اساســـا براى آنكه بعضي 
معيارها در طبقهبندى قانون قرار گيرند، اين معيارها بايد محقق شوند. 
چه بعض مصّرحات يك نظام قانونى را دوســـت داشته باشيم و چه 
دوست نداشته باشيم، همه ما از قانونمدارى منتفع مىگرديم.               
در ميان فالسفه امروز، هارت در مفهوم قانون از اين موضع بهتر 
دفاع مىكند. هارت به دنبال ويتگنشتاين و وينچ، نمونهاى هدفمند از 
قانون را به مثابه يك روش مىپذيرد و به ايضاح قواعدى مىپردازد 
كه فاعل را قادر سازد معيارهايى براى انجام كارهاى خود وضع نمايد. 
يك عامل (چه قاضى باشد، چه حقوقدان و چه دادخواه) فقط مىتواند 
از خود بپرســـد كه در چارچوب رويّهاى كه بر اساس قواعد اجرايى 
شكل گرفته، چه بايد بكند. اين بدان معنا نيست كه انديشه قانون به 
مثابه فرمان مقتدرانة مورد حمايت قدرت قهرآميز، كامال غيرضرورى 
است. مردمى كه اقتدار يك نظام قانونى را نمىپذيرند يا مفتخورانى 
كه آماده بهرهبردارى از اطاعت انفعالى ديگرانند، چنين برداشتى از قانون 
دارند؛ اما بدون ترديد اين تلقى، در جهت تبيين آنچه در روية قانونى، 

رفتارى معقول تلقى مىشود، كمكى به ما نمىكند.
اگرچه هارت در قبال تطويل تلويحات دســـتورى بسيار محتاط 
است، اما ميان رفتار هدفمند و رفتار عادتى تمييز قائل است. عالقه او 
به اين شكل از قانون است و نه گونة خاصى از قانون كه احتماال در 
فحوايى معين پديدار گشته باشد. به گفته هارت، يك نظريه قانون كه 
تنها فرهنگ و ارزشهاى يك جامعه خاص را منعكس   سازد، اساسا 
نظريه نيســـت. او از اشاره به مفاهيم جوهرى زندگى خوب كه مايه 
اصلى نظريه سنتى قانون طبيعت است، احتراز مىكند. وي مىپذيرد 
كه يك نظام حقوقى به تمام معنى قابل دوام ممكن اســـت از منظر 
اخالق قابل نكوهش باشد. اين حقيقت كه قواعد حقوقى همواره به 
چارچوبى اخالقى پيوند خوردهاند، در توصيف مقتضيات رسمى نظام 

حقوقى دخالتى ندارد. 

معيارهاى قاعدة شناسايى 
هارت اين نكته را مؤكداً مطرح مىســـازد و اصرار مىورزد كه 
«معيارهاى اعتبار هر نظام حقوقى معين» در واقع موضوعاتى انكارناپذيرند 
كه از «قاعدة شناســـايى» ناشى شده و مورد تأييدند. قاعدة شناسايى 
ممكن اســـت پيچيده باشد (مانند فرهنگ حقوقى اياالت متحده)، يا 
رسمى و صريح (مانند مورد بريتانيا، كه آنچه ملكه در پارلمان وضع 
مىكند، قانون شـــناخته مىشود)، يا خام (مانند اراده حاكم خودكامه 
كه قانون تلقى مىشود). منظور هارت آن است كه از منظر معيارهاى 
قاعدة شناسايى، مىتوانيم در هر يك از اين نظامهاى حقوقى معنايى 
بيابيم، اگرچه احتمال دارد كه در هر مورد، قاعدة شناسايى خودسرانه 
باشد؛ اما اگر اين چيزى كه دربارهاش صحبت مىكنيم قانون باشد، يك
دنيا فرق دارد. البته بلهوسىهاى پادشاه، قانون است، اما به ابتدايىترين 
معناى آن. به عالوه، درك اين نكته كه وجود يك قانون همكارىهاى 
عمومى را ممكن مىسازد، مبنايى است براى آنكه در صورت تساوى 
همـــه چيزهاى ديگر، قانونـــى را ترجيح دهيم كه عملكرد آن قابل 
پيشبينىتر باشد. بدون ترديد اين همان چيزى است كه مردم عادى 
در مبارزه طبقاتى معروف خود خواســـتارش بودند؛ مبارزهاى كه در 
قرن پنجم قم در روم با «قانون دوازده لوح» به اوج خود رســـيد. و 
دقيقا فقدان آن قطعيت بود كه باعث شد سيسرون و ديگران در قرن 
اول قم بر حركت جمهورى روم با قدمهايى متزلزل به سوى بحران 

نهايى تأسف بخورند.
تمايز مهمى كه در استدالل هارت وجود دارد، ميان قوانين قهرآميز 
«اوليه» و «ثانويه» اســـت. كامال ممكن اســـت جامعهاى را تصور كرد 
كه در آن تعامالت ميان مردم در چارچوب قوانين عرفى تنظيم شود. 
بديهى است در شرايطى كه در آن سبكهاى متفاوت زندگى موجود 
نباشد، انزواى اجتماعى محدوديت قهرآميز نيرومندى را باعث مىگردد. 
در جامعهاى صرفا عرفى، انســـان با اطاعت كموبيش اكراهآميز، و نه 
انتخاب از ميان گزينهها، روبروست؛ اما مطابق توضيح هارت، اين گونه 
كه با پيوندهاى  دستهبندى قواعد غيررسمى تنها در «جامعهاى كوچك
خويشاوندى، احساسات مشترك و ايمان، سخت در هم تنيده و در 
محيطى باثبات جاى گرفته» مىتواند عمل كند. قوانين عرفى مفروضاند. 
همين كه تعمق درباره مطلوبيت آنها را آغاز مىكنيم، مالحظات فرضى 
احتماال بحثانگيزى را مطرح مىسازيم. نياز به سازگارى با هر تغييرى 
ما را مجبور به قضاوت مىسازد. در اينجا به ابتدايىترين سطح سازمان 

اجتماعى عالقهمنديم. 
نكتهاى كه نياز به تأكيد دارد، فقط اين است كه هرگاه امكانات 
بديل در دسترس قرار گيرد، جامعه عرفى ديگر عملكرد مؤثرى نخواهد 
داشت. اختالفات درباره اهداف بايد به شكلى (مانند جنگ، تغييرات 
آيينى، فشار اجتماعى يا هر چيز ديگر) حل و فصل شوند؛ اما بهزودى 
معلوم مىشـــود كه امور عادى نيازمند روشهاى اجرايى اقتدارآميز (يا 
«قواعد ثانويه») است. در عمل، قضاوت سنجيده در وضعيتهاى فاقد 
قطعيت دائمى شدنى نيست. از ديد هارت، معرفى اين روشهاى اقتدارآميز 

گامى از دنياى ماقبل قانونى به دنياى قانونى است. 
تمركز تحليلى بر انديشـــه نظام حقوقى نبايد با دفاع از واحد 
يك چارچوب نهادى حداقلى اشتباه شود. يك نظام  سياسى تأمينكنندة
حقوقى ناب نه ممكن و نه مطلوب است. آنچه نمونة رومى كمك به 
ايضاحش مىكند، نقشى است كه نظام حقوقى در ايجاد امكان رشد و 
شكوفايى ديگر ارزشها و فعاليتها ايفا مىنمايد. نكته قابل مالحظه 

اين كه پاياترين دستاورد روم، 
در حوزه حقوق خصوصى بود. 
در عصر امپراتورى، وفق حقوق 
خصوصى، همه انسانهاى آزاد 
مشمول همه حقوق گشتند. البته 
تصريح آنكه جايگاه آزاد در بر 
گيرندة چه چيزهايي مىتوانست 
باشد، موضوع فلسفى دشوارى 
اســـت. آنچه بايد اينجا مورد 
تأكيد قرار گيرد، اين اســـت 
كـــه روميـــان آن را موضوع 
مصرحات حقوقى مىدانستند. 
مطابق قانون، انســـانهاى آزاد 
از حقوق خصوصى برخوردار 
بودند؛ اما بردگان از آن برخوردار 
نبودنـــد. البته بردگان در حكم 
مايملـــك آزادمردان، از بعض 
محافظتهاى قانونى برخوردار 
مىگشتند. بدين ترتيب، هر كس 
كه به تصريح از تمامى حقوق 

قانونى برخوردار بود، مىتوانست صرف نظر از ارزشهاى خاص مورد 
تأييدش، خواستار دفاع نهادى از منافع خود باشد.

مقـــررات خاص قانون روم در اينجا تنها اهميتى جزئى براى ما 
دارد. تفصيل زندگى خانوادگى، روابط مالى، تعهدات قراردادى و مانند 
آن لزوما انعكاس ارزشهاى جوهرى آن دوره است، ضمن آنكه الزم 
بود در عصر امپراتورى، قانون براى شمول آرايش گيجكنندة رويههاى 
فرهنگى، به قدر كافى منعطف باشد. ميراث مضيق حقوقى روم همواره 
جايـــگاه ممتـــازى را در مجموعه قوانين به خود اختصاص داده؛ اما 

ارزشهاى خاص روميان نبود كه قانون را تأثيرگذار ساخت.
نهايت آنكه قانون مهم است؛ زيرا بيگانگان را قادر مىسازد در 
روشهاى همكارى قابل پيشبينى مشاركت جويند. دفاع فلسفى كامل از 
قانون بايد بيشتر بر خصيصه فاعليت انسان متمركز باشد تا هر بحثى كه 
در مجموعه قانون مدنى مىيابيم. فالسفه رواقگرا عناصر اصلى چنين 
نظريهاى را ارائه نمودند، اگرچه تا اوايل عصر جديد به طور كامال تبيين 
نشده بود. آنجا كه ذهن يونانيان به مشاركت و هويت سياسى مشغول 
بود، روميان دريافت عاميانهاى از مقتضيات عملى فاعليت داشتند. اگر 
نظريه رومى ناقص باشد، بدون ترديد تجربه نظام حقوقى عامل مهمى 

در توسعه و تكامل فلسفه مدنى بوده است.
*تاريخ انديشه سياسي
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  از من خواسته شده كه در مورد نظريات 
و سيره عملي و نظري امام در مورد «وظايف 
زوجين» يا به اصطالح «حقوق خانواده» سخن 
بگويم. من در فرصت كوتاه چند نكته در كمال 
اختصـــار عرض ميكنم. امام در قضيه زن در 

جامعه اسالمي چه قدمي برداشته است؟
امام يك فقيه بزرگ اســـت، با متد سنتي 
فقاهت ميكند و بر اســـاس راهي كه فقها 
رفتهاند، همان راه را ميرود. به هيچ وجه در 
روش فقاهت دستبرد نميزند و بر روش سنتي 
تأكيد دارد و در عين حال ميبينيم چنين تحول 
عظيمي را در مسأله روابط خانوادگي، حركت 
زنان، موقعيت زنان و موضع آنان در اجتماع 
به وجود ميآورد. شخصيتي كه به دنبال سيره 
فقاهتي بزرگان پيشـــين است و همواره بر آن 
تأكيد و اصرار دارد و اگر كسي از روش عادي 
منحرف ميشـــد تا آنجا كه همه ديده بوديم، 
اول معترض ايشان بودند و در عين حال چنين 
تحول عظيمي را هم عمال ميبينيم به وجود 
آوردند. راز قضيه را كجا بايد پيدا كرد؟ ايشان 
چـــه كردهاند و از چه راهي اين تحول را به 

وجود آوردهاند؟ 
ميدانيد كه آغاز نهضت امام از سال 1342
از جريان شـــركت زنان در مشاغل انتخاباتي 
شـــروع شده است؛ اما همين آغاز به گونهاي 
انجاميد كـــه فرمودند: «انقالب ما را ميتوان 
مديون خانمها دانســـت.» جمع بين اين دو 
چگونه بايد كرد؟ و چه راهي را ايشان در اين 
قضيه درپيش گرفتهاند؟  راز اين سؤال در يك
مطلب نهفته است.    آن مطلب اين است كه امام 
فقيه است، فقاهت ميكند، مجتهدي است توانا، 

در عين حال استاد اخالق است.
فقيه متخلق

   به چه كسي ميگويند فقيه و به چه كسي 
ميگوينـــد عالم اخالق؟ علوم تعريف دارد و 
تعريفهايش آنها را از هم جدا ميكند. يك
گزاره اخالقي چيست؟ و يك گزاره فقهي كدام 
است؟ اگر بگوييم «دروغ حرام است»، اين فقه 
است يا اخالق؟ پس اخالق چيست؟ چگونه 

دروغي اگر ميگفتم، اخالق ميشد؟ اگر بگوييم 
«خيانت در امانت محكوم است»، منفور است، 
زشت است، قبيح است، حرام است، اين فقه 
يا اخالق است؟ گزاره را چگونه بگوييم فقه 

است و چگونه بگوييم اخالق؟ 
«حقوق» آن اســـت كه ضمانت اجراي 
دنيوي دارد و «اخالق» آن اســـت كه ضمانت 
اجراي دنيوي ندارد؛ يعني اگر بگوييم «آدمكشي 
جرم است»، اين حقوق است؛ چون كسي كه 
ايـــن كار را ميكند، مجازات دارد؛ اما بگوييم 
«فالن كار زشـــت است؛ ولي اگر كسي كرد، 
مجـــازات ندارد»، اين اخالق اســـت. آيا ما 
ميتوانيم در فقه اينطور جدايي حاصل بكنيم؟ 
خيـــر. چون مجازات در فقه اعم از مجازات 
دنيوي و اخروي اســـت، اگر امري مجازات 

دنيوي ندارد، مجازات اخروي دارد؛ مثل دروغ. 
اگر كسي را به خاطر دروغ شالق نميزنند؛ اما 
بيگمان حسابش با كرام الكاتبين است، حسب 
نفوس شرعيه مجازات دارد. چطور ميگوييم 
اين دســـتور اخالقي است، ولي فالن دستور 
حكم است، فقه است. چگونه بايد از هم جدا 
كنيم؟ ساده نيست، بسيار مشكل است. چگونه 
ميتوانيـــم اين را از هم جدا كنيم؟ آيا خداي 
ناكرده ميرســـيم به اين تفكر غلط كه فالن 
يهودي كه در فالن كتاب نوشـــته است: «در 
جايي كه شريعت وجود دارد، اخالق نيست؛ 
همهاش شريعت است!» اين حرف باطل است؛ 

پس پاسخش چيست؟ 
نظر  به 
ميرسد اخالق 
ي  ها ر ستو د
فطري  كلي 
اســـت؛ ولي 
مقابـــل فقه 
اســـت يـــا 
زيربناي فقه؟ 
امام  حضرت 
كســـاني  از 
هســـتند كه 

در فقاهتشـــان اخالق را زيربناي فقاهت قرار 
ميدهند، تبيين اين تفكر ايشان ادعايي بسيار 
بزرگ است، اثبات وسيعي ميخواهد كه من در 
حال نوشتن يك اثر ناقابل هستم كه انشاءاهللا نظر 

ايشان را در آن كتاب متبلور خواهم كرد. 
اخالق و شريعت

   دســـتورات فقهي اسالمي در آغاز يك
دســـتور كلي بود. در قـــرآن مجيد نه باالي 
آن نوشـــته بود فقه، نه باالي آن نوشـــته بود 
اخالق. از قرن دوم كه فقه تدوين شـــد، يك

رشـــته قواعد اخالقي در فقه آمد و تبديل به 
قانون شـــد. و چهره احكام به خود گرفت؛ 
ولي متأسفانه در تاريخ انديشه اسالمي اين دو 
مطلب از يكديگر كمكم جدا شـــد. و مقابل 
هم قرار گرفت؛ يعني فقاهت چيزي شـــد و 
اخـــالق چيز ديگر. فقه ميگفت من اخالق 
سرم نميشود، من از چارچوب دين و تقليد 
بيرون نميروم و اين اثرش در بسياري از موارد 
نمودار بود؛ از جمله در زندگي زناشويي، زن 
با مرد و مرد با زن ميرسيد به اينجا كه براي 
مثال خانمي در جواني با مردي در كمال فقر، 
در كمال مســـتمندي، در دوران نداري، دوران 
بيچيزي تحمل ميكند، زندگي ميكند. بعد از 
چند سال مرد نشاط خود را حفظ كرده، هنوز 
چون سختي و دشواري كه خانم تحمل كرده 
او تحمل نكرده، پولدار ميشـــود، توان مالي 
پيدا ميكند؛ اما خانم جوانياش را از دســـت 
داده، نشاطش را از دست داده، حاال اين مرد 
هوس يك زن نو ميكند و ميخواهد تجديد 

فراش كند. 
از فقه بپرسيد، بالفاصله ميگويد اين حق 
اوســـت، در همين لحظه ميتواند، ولو بدون 
هيچ عذري، آن خانم قديمي را طالق بدهد! 
بالفاصله بعد از عده، يك زندگي بسيار محدود 
در اختيار او بگذارد و از خانه بيرونش كند و 
بعد همسر جديد را بياورد. فقيه ميگويد: اين 
عمل حاللي است و روي موازين فقهي، درست 
اســـت. اما از اخالق چطور؟ از جوانمردي 
چطور؟ از وفا چطور؟ از عدالت بپرسيم چطور؟ 
از عدل چطور؟ اين مفاهيم كه مفاهيم ارزشي 
هستند، ميگويند: بيوفايي است، نامردي است، 

خالف عدالت است؛ اما حرام نيست. 
به نظر ميرسد اگر تمام اخالق را بخواهيم 
اين طور در شريعت داخل كنيم، حرف فالن 
يهودي صحيح ميشود. ما در شريعت ديگر 
اخالق نداريم. در ادياني كه داراي شـــريعت 

هستند، مثل يهود و اسالم دستمان كوتاه است، 
هر چه در شرع حرام باشد، بد و هر چه حالل 
باشد خوب! اگر اين طوري معنا كنيم، اخالق 
ديگـــر معنا ندارد. اما اگر به اخالق، به همان 
اخالق محمود، به همان مفاد حكمت عملي 
كه اشاره كردم، اين طوري نگاه كنيم كه يك
اصول پيشفقهي اســـت اخالق. اصول «پيش 
فقهي» يعني اگر در هنگام استنباط به آن اصول 

برخورديم، تفســـير فقاهتي، در آن چارچوبي 
باشد كه در چارچوب اخالق منطبق باشد. اين 
است كه از سيره فقها هم بيرون نرفتيم، روش 
را عـــوض نكرديم؛ ولي اصول پيشفقهي را 
اصل مسلم گرفتيم؛ يعني در هنگام اجتهاد و 
استنباط احكام شرعيه و فرعيه، اصل عدالت 
است، وفاست، مهرباني است، دوستي است، 
اصل امن و آسايش است، معاشرت به معروف 
است. قرآن مجيد براي فرمول زندگي خانوادگي 
به تفصيل چيزي بيان نكرده، يك اصل اخالقي 
بيان كرده: «عاشروهّن بالمعروف».   معاشرت به 

معروف يك دستور اخالقي كلي است. 
فقيه ميگويد: «اين دستور اخالقي برود 
كنار، ما هستيم و اطالقات و...» اما اگر بگوييم 
اصل معاشـــرت به معروف است. معروف 
يعنـــي چه؟ معروف امروز، با معروف ديروز 
ممكن اســـت فرق بكند، اصل معروف است. 
معروف يعني اعمال نيك شناختهشدة عرفي. 

به نظر من آن كار جديدي كه امام كرده و در 
تاريخ فقاهت سابقه ندارد، اين مطلب است. 
    اموري كه تا قبل از امام خميني(ره)، يك رشته 
دســـتورات اخالقي محض بود و به اصطالح 
حقوقي «ضمانت اجرا» نداشت. ايشان آمد و 

ضمانت اجرا براي آن گذاشت. 
دادگاههاي خاص خانواده

اگر من به امام نســـبت ميدهم، از اين 

جهت است كه انقالب پيروز شده و شوراي 
انقالب تشـــكيل شده، از قوانين اوليه شوراي 
انقالب كه يقيناً در محضر حضرت امام بوده 
و يقيناً ميتوان نسبت داد كه با رضاي ايشان 
يا تأييد لفظي يا تأييد عملي ايشان بوده، قانون 
تشـــكيل دادگاههاي خاص براي خانواده بود. 
اليحه قانوني تشكيل دادگاههاي مدني خاص 
در 1358 نوشته شد و امام به عنوان يك فقيه 
ســـنتي دنبالهرو جواهرالكالم و مؤكد روش 

فقهاي قبلي، مهر تأييد بر آن زد. 
در اليحـــه دادگاههاي مدني خاص يك

مطلب آمد و ببينيد چه تحولي ايجاد ميشود. 
تا قبل از اين قانون، فقها ميگفتند طبق ماده 
1150، مرد هر آن كه بخواهد زنش را طالق 
بدهد، ميتواند. از نظر فقهي، طالق به دست 
مرد است، اختيار با اوست، كراهت الزم نيست، 
بـــه ميل هم ميتواند طالق بدهد؛ ولي قرآن 
ميگفت   «و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا َحكما 

كه فقهاي قبل  مــن اهله و حكما من اهلها»  
ميگفتند اين يك توصيه اخالقي اســـت. اگر 
يك موقع خواستند جدا بشوند، بهتر اين است 
كه يك َحَكم بفرستند؛ اين يك توصيه صرف 
است. كتب فقهاي قبلي همه اينطور است، اما 
اين بزرگوار آمد قانون دادگاههاي مدني خاص 
و اين دستور اخالقي را مهر قانوني بر آن زد 
و ضمانت اجرا بر آن نهاد و تحول عجيبي را 

به وجود آورد. 
اين دستور اخالقي، قانون شد. اين دستور 
اخالقي كه تا به حال هيچ ضمانت اجرا نداشت 
كـــه اگر مردي بخواهد زنش را طالق بدهد، 
بايست به دادگاه مراجعه بكند، اليحه بنويسد، 
داليـــل جدايي خودش را مرقوم بكند، دادگاه 
رسيدگي كند، جعل حكم بكند، حكمين بروند 
گزارش تهيه كنند كه چرا اينها ميخواهند جدا 
بشـــوند. و طالق بـــدون اجازه دادگاه مدني 
خاص ممنوع شد. در اول انقالب، يعني سال 
58، هيچ گونه طالقي مجاز نبود. تحولي كه 
ميتوان بر اين امر قائل شـــد، اين است كه 
يك دستور اخالقي، كه در سراسر كتب فقهي 
برخـــورد با آن فقط به صورت يك توصيه و 
ســـفارش بود (كه خوب است كه اينطوري 
كنيد و بهتر اســـت اينطوري كنيد)، امام آمد 
و گفت اين دستور اخالقي اآلن بايد ضمانت 

اجرا پيدا بكند. 

تعميم مكارم اخالق 
چهارده قرن است اسالم در رأس برنامههايش 
تعميم مكارم اخالق بوده، پيغمبرشان گفته: «من 
آمدم مكارم اخالق را تكميل كنم»، من آمدم 
دروغ را براندازم، من آمدم غيبت را براندازم، 
من آمدم تهمت را براندازم، من آمدم مردم را 
جوانمرد كنم، زنها را به كرامت برسانم، مردم 
را اهـــل ايثار كنم، اهل وفا كنم، مهربان كنم، 
دوست كنم، اما عمال اسالم موفق نشده! اگر 
به ما بگويند اســـالم تا به حال موفق نشد و 
چون در تمام كشورهاي اسالمي دروغ، تهمت، 
ايذا، اختالفات خانوادگي، تمام اينها بيشتر از 
جاهاي ديگر است، ما بايد چه جواب بدهيم؟ 
راز عدم موفقيت چيست؟ چرا آمار ناسازگاري 
در خانوادههاي مســـلمان بيشتر است؟ چرا 
جنس تقلبي در بازار مسلمانان بيشتر است؟ 
چرا اختالفات مادرشوهر، خواهرشوهر، جاري، 
و اين مســـائل در زندگي اسالمي است؛ ولي 
در زندگيهاي ديگر نيست؟ يا كمتر، جوابش 

چيست؟ 
   جوابش اين است كه يا اسالم بايد با روح 
مردم تماس بگيرد و اخالق را از طريق عرفان 
تزريق بكند و اگر نه، با شـــريعت ميخواهد 
اصالح كند، بايد براي اين مســـائل ضمانت 
اجرايـــي بگذارد. جمع بين هر دو اگر قائليد، 
پس چرا نميشـــود؟ عرفا در تربيت انسانها 
موفق بودند، اين را منكر نيستيم. اما كساني كه 
قائل به اين هستند كه هم شريعت باشد هم 
طريقت مثل ما، پس چرا بايد براي دستورات 
اينچنيني كه اين همه خداوند زشتي در قرآن 
مجيد شمرده، با هيچ ضمانت اجرايي برخورد 

نميكنيد؟ 
در همـــان آيه تعدد زوجات به صراحت 
ميفرمايـــد و بالفاصلـــه فقها ميگويند اين 
دستورات اخالقي است! گويي نعوذ باهللا  ، انزوا 
بـــر اين آيه قرآن نهادهاند؛ اما يك فقيه بيايد 
برخورد قانوني با اين مســـأله بكند و همين 
اخالق را ضمانت اجرايي به آن بدهد. اينكه 
ميگويد: «فان خفتـــم اال تعدلوا فواحده...»، 
معنايش اين اســـت كه خوف از بيعدالتي 

نباشد. اطمينان به عدالت باشد و اين اطمينان 
را دادگاه بايد احراز بكند كه در همان اليحه 
دادگاه مدني خاص آمده، اگر يككسي هوس 
تجديدفراش برايش پيش آمده، تا اثبات نكند 
قدرت عدالت دارد، عدالت در نفقه دارد، نياز 
خانوادگي دارد، خود دادگاه اجازه تجديدفراش 
نبايد به او بدهد؛ اين همان آيه قرآن است و 
همان سيره فقهي است؛ ولي يك نوع برخورد 

ديگر با آن، استنباط ديگري است از آن. 
   خالصه آنكه روشـــي كه امام در مسأله 
حقوق خانواده مطرح فرمودند، تحولي است 
كه دستورات اخالقي زندگي را برايش ضمانت 
اجرايي قائل شدند و در زمان ايشان بسياري 
از مســـائل اخالقي تبديل به قانون و داراي 

ضمانت اجرايي شد. 
به نقل از نشريه حريم امام شماره  344

در حقـوق خانـواده،  امـام(ره)  روش 
تحولـي اسـت كه بـراي دسـتورات 
اجرايـي  ضمانـت  زندگـي،  اخالقـي 
قائل شـد. در زمان ايشـان بسـياري 
از مسـائل اخالقـي تبديل بـه قانون 
و داراي ضمانـت اجرايـي شـد. ايـن 
بزرگوار بر قانـون دادگاههاي مدني 
خـاص، ُمهـر قانونـي زد و ضمانـت 
اجرا بـر آن نهاد و تحـول عجيبي را 

به وجود آورد

تاريخ انديشه سياسي 
(از عهد باستان تا امروز)
انتشارات اطالعات
چاپ چهارم: 1397

18هزار تومان 567صـ 

امامخمينـي(ره) فقيـه بزرگي اسـت و 
با متد سـنتي فقاهـت ميكند و همان 
راهي را ميرود كـه فقها رفتهاند؛ در 
عين حال ميبينيـم تحول عظيمي را 
در مسـأله روابط خانوادگي، حركت 
و موقعيـت زنـان و موضـع آنان در 
اجتمـاع بـه وجـود مـيآورد. او چه 
كـرده و از چـه راهي اين تحول را به 

است؟ وجود آورده



7 اقتصادى

در حالـــى كه فضاى اقتصادى كشـــور متاثر از 
شرايط مبتالبه افزايش قيمتها در بازار قرار دارد و اين 
افزايش قيمت كاالها و خدمات بار ديگر تناسب نسبى 
درآمد و هزينه خانوارها را تا حدود زيادى برهم زده 
است،موضوع كارآمدى يا ناكارآمدى نهاد نظارت بعنوان 
يكى از مقوله هاى مرتبط با اين موضوع بار ديگر نقل 

محفل كارشناسان شده است.
اينكه آيا فرايند نظارت بر بازار از ســـوى دولت 
مى تواند يك فعاليت مناسب و موثر تلقى شود؟ آيا 
دستگاه هاى نظارت بر بازار از توان كافى براى كنترل 
بازار برخوردار هستند؟ و اينكه با شرايط فعلى ضرورتى 
براى نظارت بر بازار وجود دارد؟ و ســـئواالتى از اين 
دست از جمله موضوعاتى است كه اذهان برخى صاحب 

نظران و كارشناسان را بخود معطوف داشته است.
در حال حاضر فرايند نظارت و كنترل بر بازارصنفى 
توسط تشكل هاى صنفى و بازرسى و نظارت اصناف 
در ســـطح خرد و توسط سازمان هاى صنعت معدن 
و تجارت و ســـازمان حمايـــت مصرف كنندگان و 

توليدكنندگان در سطح كالن انجام مى شود.
سازمان حمايت بعنوان يك نهاد تخصصى قيمت 
گـــذارى و نظارت بر بـــازار اختيارات خود را از دو 
منشـــا اساسنامه اين سازمان مصوب شوراى انقالب و 
وظايف سازمان بازرسى و نظارت بر قيمت و توزيع 
كاال و خدمات مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام 
برخوردار است. اين سازمان بعنوان زير مجموعه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت فعاليت مى كند و عالى ترين 
رئيس آن بعنوان معاون وزير صنعت معدن و تجارت 

شناخته مى شود.
اينكه يك ســـازمان نظارتى مـــى تواند بعنوان 
زيرمجموعه يك وزارتخانه مهم اقتصادى فعاليت كند 
خود موضوعى است كه بايد از سوى كارشناسان مورد 
بررسى جدى قرار گيرد ولى اينكه اين سازمان بعنوان 
راس هرم نظارت بر بازار آيا امكانى براى فعاليت موفق 
براى كنترل بازار دارد مقوله اى ســـت كه بايد در اين 

زمينه به آن پرداخته شود.
بنظر مى رسد فرايند نظارت بر بازار مقوله اى است 
كه در ادامه زنجيره توليد تا مصرف بايد تعريف شود و 
از منظر ماهيتى هم نگاه و نوع نظارت از مباحثى است 
كه تاكنون به شـــكل مناسب و موثرى به آن پرداخته 
نشده است و شايد برخى از مشكالت مبتالبه نظارت 
و كنترل بازار هم از همين اشـــكال در مبانى علمى و 

نظرى بحث منشعب مى شود.
از منظر مبانى نظرى اين موضوع با مطالعه منابع 
و برخـــى فعاليت هاى موجود در اين حوزه مى توان 
مدعى شد كه برخالف تصور رايج، فرايند نظارت و 
كنترل بازار تنها عبارت از مچ گيرى و كمين كردن براى 
برخورد با متخلفان آن هم بعد از وقوع تخلف نيست، 
بلكه فرايند نظارت و كنترل بازار مجموعه فعاليت هايى 
است كه در طى آن بايد همه مشكالت و موانع موجود 
در جريان توليد تا مصرف كاال شناسايى، احصا و تدبير 
كرد كه در اين ميان حوزه برخوردى هم در منتها اليه 
زنجيره اين فرايند براى قابل توجه است؛ از سوى ديگر 
به سبب جايگاه و نقش مترتب بر اين فرايند نهاد و 
سازمانى مى تواند در حوزه فعاليت داشته باشد كه از 
اختيارات حاكميتى برخوردار باشد. چرا كه تنها در يك 
فرايند كالن نگر برخوردار از اختيارات قانونى مستحكم 
مى توان به اين تشخيص و تدبير رسيد. با توجه به اين 
تعريف و در اين فرايند فعاليت نهاد نظارتى نه تنها مانع 
و رادعى براى جريان توليد قانونمند تلقى نمى شود بلكه 
بسترى است كه از طريق آنها جريان توليد مى تواند
اشكاالت و نارسايى هاى مبتالبه فرايند اجرايى امور را 

از طريق مرجع نظارتى رفع كند
امروزه در كشورهاى توسعه يافته فرايند نظارت و 
كنترل بازار در سطح كالن آن توسط يك نهاد حاكميتى با 

اختيارات و وظايف وسيع و دقيق تعريف شده و تالش 
دارد تا بسترهاى الزم را براى يك فعاليت قانونمند فراهم 
سازد؛ از طرفى هم تشكل هاى مردمى تالش دارند با 
كنكاش فعاليت هاى توليدى و خدماتى ضمن اطالع 
رسانى بايسته به مصرف كنندگان آنها را نسبت به خريد 

هوشمندانه و سالم مطابق با قانون يارى كنند.
ماهيت فعاليت نهاد نظارتى اين است كه قدرت 
و اختيار خود را از منشا قوانين حاكميتى داشته و تنها 
در مقابل سطوح عالى حاكميتى و اجرايى كشور خود 

را پاسخگو مى بيند.
بـــا عنايت به مطالب پيش گفته مى توان مدعى 
شد كه اگر در نظر است تا نهادى بعنوان مرجع ونهاد 
نظارتى در بازار فعاليت كند، الزم است كه نسبت به 
فرآيند اجرايى امور يك تغيير ديدگاه داشته باشد ثانيا 
از اختيارات و جايگاه مســـتحكمى قانونى براى انجام 

وظايف نظارتى برخوردار باشد.
اسيب شناسى قريب به نيم قرن فعاليت نظارتى 
در حوزه كنترل بازار نشـــان مى دهد كه اين نهادها 
بجاى برخوردارى از يك ديدگاه علمى و كارشناسان 
در خصوص رفع مشـــكالت و موانع جريان مبتالبه 
توليد تا مصرف بيشتر هم و توجه خود را مصروف به 
برخورد با واحدهاى اقتصادى متخلف و فعاليت هاى 
سلبى كرده اند و اين در حالى است كه فرايند تخلف 
معلول يك عامل ديگر يعنى عدم تناسب ميان جريان 
ســـالم عرضه و تقاضا است.؛ لذا بجاى صرف توجه 
به رفع مشكل مبتالبه جريان بازار و برخورد با عامل 
اصلى موضوع، تالش شده است كه معلول مشكالت 
را مورد توجه قرار دهند؛ لذا نتيجه و اثر بخشى حاصل 
از اين عملكرد هم موجب دفع مقطعى مشكل همراه 
با نارضايتى هايى بوده اســـت. از اين رو بايد بر اين 
نكته تاكيد داشـــت كه فرايند نظارت بر بازار عبارت 
است از مجموعه فعاليت هايى است كه در آن امكانى 
بـــراى انجام فعاليت هاى قانونى بنگاه هاى اقتصادى 
فراهم شـــده تا از طريق آن بتوانند يك فضاى امن را 
براى ايجاد يك بازار رقابت كامل مهيا كرد. لذا طبيعتًا
در چنيـــن فضايى راه براى هرگونه فعاليت مخرب و

قانون شكنانه هم مسدود خواهد شد؛ البته در اين فرايند 
قوانين سلبى  هم براى برخورد با متخلفان سختگرانه 

و بازدارنده خواهد بود.
بـــا عنايت به مطالب پيش گفته مى توان نتيجه 
گرفت كه فرايند نظارت بر بازار بعنوان يك امر محتوم 
و حاكمتى براى اكثريت كشورهاى توسعه يافته و درحال 
توسعه پذيرفته شده است كه با تفاوت هايى در اجرا و 
فرايندهاى آن در اختيار نهادهاى حاكميتى است ولى در 
كنار آن هم از ابزارهاى اجرايى از قبيل بازرسى ، رصد 
و پايش، اطالع رســـانى و امور مرتبط با آن از طريق 
تشكل هاى غير دولتى و سازمان هاى صنفى مرتبط با 
موضوع صورت مى پذيرد. همچنين يك نهاد نظارتى 
به واســـطه اختيارات و وظايف بايد زير نظر سطوح 
عالى دولت فعاليت كند تا امكان پاسخگويى، ارزيابى و 
سنجش آن بصورت كامًال دقيق و بى طرفانه فارغ از 
هرگونه تمايل به شخص، نهاد يا سازمانى خاص انجام 
پذيرد.در مجموع مى توان گفت كه نمى توان نهادى 
با اختيارات فرا دستگاهى و در سطح ملى را در زير 
مجموعه يك دستگاه يا نهاد اجرايى قرار داد و از آن 

توقع فعاليت هاى باالتر را داشت؟
درصورتى كه مقرر اســـت دستگاه نظارتى براى 
كنترل و نظارت بر بازار وجود داشته باشد الزم است 
عالوه بر ايجاد جايگاه قانونى ملى نســـبت به  تغيير 
بينش و ديدگاه فعاليت اين دستگاه، همچنين ابزارهاى 
الزم براى اين نظارت كه عبارت اســـت از اســـتقالل 
كامل و قوانين دقيق و مقررات موثر بعنوان الزامات اين 

فعاليت فراهم كرد.
غالمعلى رموى

اما و اگرهاى نظارت و كنترل بر بازار

آنچه پى آمده است نگاهى دارد به عرصه هاى
جنگل هيركانــى و تالش هاى صورت گرفته 
براى ثبت جهانى آن كه بخش اول آن را ديروز 
مالحظــه كرديد و اينك بخش دوم وپايانى را 

مى خوانيد:
***

مدير ملى پايگاه جنگل هاى هيركانى در مناطق 
پيشـــنهادى تحت مديريت سازمان محيط زيست 
اضافه مى كند: پس از تصويب برنامه بهينه سازى، 
پايش، حفظ ، بهره بردارى و مديريت جنگل هاى 
شـــمال با وقفه اى چند ساله باالخره با محوريت 
سازمان ميراث فرهنگى و همكارى سازمان محيط 
زيســـت و سازمان جنگل ها مراتع و آبخيزدارى 
جلسات مشترك مديريتى و كارشناسى برگزار و 
مقرر شد هر يك از دستگاه ها نسبت به شناسايى 
و معرفى مقدماتى عرصه هاى واجد شرايط براى 

ثبت جهانى اقدام كنند.
وى ادامه مى دهد: ســـپس با انتخاب مشاور 
پرونده از ســـوى سازمان ميراث فرهنگى فرايند 
مطالعاتـــى كار انجـــام و پرونده پس از تصويب 
معاونان ســـه دستگاه متولى براى ثبت جهانى به 

يونسكو ارسال شد.
بالى مى گويد: بر اين اســـاس 12 سايت در 
استان هاى گيالن، مازندران، گلستان و سمنان شامل 
سايت هاى گلستان و جهان نما در استان گلستان، 
7 سايت بوال ، خشكه داران ، الى مستان ، واز ، 
كجور و چهار باغ در اســـتان مازندران ، 3 سايت 
سياهرود رودبار ، دشت رودخان و ليسار در استان 
گيالن و يك سايت مشترك جنگل ابر در استان هاى

گلســـتان و سمنان به عنوان محدوده هاى اصلى 
پيشـــنهادى ميراث طبيعى جهانى به مساحت كل 

130 هزار هكتار انتخاب شدند.
مديـــر محلى پروژه ثبت جهانى جنگل هاى 
هيركانى با اشاره به اينكه خشكه داران، چهارباغ و 
كجور سه سايت پيشنهادى غرب مازندران است، 
مى گويد: سايت كجور در قلب جنگلهاى هيركانى 
پوشيده از جنگلهاى انبوه، مراتع كوهستانى و دره هاى
عميق با شـــرايط بسيار مناسب براى رشد است، 
همچنين چهار باغ تكميل كننده گراديان ارتفاعى با 
اكوتونهاى كوهستانى و توده هاى انبوه راش است 
و خشكه داران تنها نماينده جنگل هاى جلگه اى 

هيركانى در ليست است.
محمدپور مى افزايد: اثر طبيعى - ملى خشكه داران

با وســـعتى معادل 253/56 هكتار در غرب استان 

مازندران و كيلومتر 12جاده اصلى شهرستان تنكابن 
واقع است و از ديگر سايت هاى پيشنهادى براى 
ثبت جهانى است؛ اين منطقه تقريبا مسطح بوده و 
حداقل ارتفاع آن در بخش شمالى 25متر و حداكثر 

ارتفاع آن در بخش جنوبى 20 متر است.
وى بـــا بيان اينكه خشـــكه داران منطقهاى 
محصور شـــده در ميان مزارع كشاورزى و تنها 
بازمانده جنگلهاى جلگهاى هيركانى است، اضافه 
مـــى كند: اين منطقه داراى اقليم معتدل مرطوب 
با متوسط بارندگى 1420ميليمتر و متوسط دماى 
ســـاالنه 4/15سانتىگراد است؛ در مجموع حدود 
18گونه پستاندار، 89گونه پرنده، 5گونه خزنده و 
3گونه دوزيست در اين منطقه شناسايى شده اند؛ 
IUCN از اين ميان ســـنقر سفيد در ليست قرمز
قرار دارد، با وجود وســـعت كم منطقه همچنين 
حدود 18گونه گياهى اندميك در اين منطقه وجود 
دارد كه نشان دهنده ارزش باالى آن در حفظ تنوع 

زيستى جنگل هاى هيركانى است.
وى ادامه مى دهد: فاصله اين جنگل از دريا 
120متر بوده و يكى از مرطوب ترين مناطق جنگل هاى
هيركانى به شمار مىرود كه تفاوت چندانى ميان 
ميزان رطوبت نســـبى زمســـتان و تابستان در آن 
وجود ندارد، گونه هاى آب دوست در تركيب با 
گونههاى نادر، اندميك و در معرض خطر به همراه 
درختان كهنسال بلوط سيماى اصلى اين منطقه را 

تشكيل مىدهند.
وى با اشاره به جنگلهاى چهارباغ هم اظهار 
مى دارد: چهارباغ با مساحتى معادل 9833 هكتار 
در استان مازندران و در 35كيلومترى جنوب شهر 
چالوس قرار دارد كه از ديگر گزينههاى پيشنهادى 
براى ثبت جهانى است؛ اين سايت تقريبا كوهستانى 
بوده و رويشگاههاى جنگلى، مرتعى، بيشه زار و 
صخره اى دارد و بخش وسيعى از آن داراى شيب 

بيش از 40درصد است.
محمدپور خاطرنشـــان مى كند: حد ارتفاعى 
منطقه بيـــن 915تا 3395متر بوده و اقليم منطقه 
نيمه مرطوب ســـرد است، ميانگين بارش ساالنه 
منطقه حدود 600ميليمتر است كه به علت اقليم 
سرد منطقه و بارشهاى عمدتا برفى منطقه داراى 
منابع آبى فراوان است و رودخانههاى اين منطقه 
در واقع سرچشمه رودخانه چالوس هستند كه به 

درياى خزر مىريزد.
رئيس اداره حفاظت محيط زيســـت چالوس 
اضافه مى كند: ســـايت چهارباغ محل تقاطع دو 

رويشـــگاه هيركانى و ايران و تورانى است و به 
دليل تنوع ارتفاعى، پوشـــش گياهى منطقه تنوع 
وسيعى از گونههاى درختى، درختچه اى و علفى 
را تشكيل مىدهند، مناطق بكر و دست نخورده و 
گونههاى گياهى و جانورى نادر از مشخصات بارز 
اين منطقه است و از پستانداران مىتوان به مرال، 
خرس قهوهاى، پلنگ، گراز، گربه جنگلى، گرگ، 
كل و بز، روباه معمولى، شـــغال و انواع پرندگان 
مانند كبوتر جنگلى، جى جاغ، انواع سنگ چشم، 

انواع سارگپه و عقاب جنگلى اشاره كرد.
محمدپور در ادامه با بيان اينكه حوزه كجور 
در واقع بخشى از منطقه حفاظت شده البرز مركزى 
است كه در شمال ايران، بين چالوس و نور قرار 
دارد، خاطرنشان مى كند: سايت كجور جنگلى بوده 
و عموما داراى شـــيب بيش از 30درصد با دامنه 
ارتفاعى متغير بين 5تا 2100متر از ســـطح درياى 
آزاد است. اقليم اين منطقه گرم و مرطوب بوده و 
با بارندگى ساالنه حدود 1300ميليمتر، سرچشمه 
رودخانه سى سنگان در پايين دست حوزه در اين 

سايت واقع شده است.
وى با اشـــاره به اينكه واقع شدن در بخش 
ميانى جنگل هاى هيركانى با پوششـــى انبوه تمام 
درههـــا، كوهها و دامنه هاى منطقه را فرا گرفته و 
با گونههاى متنوع، درختان قطور و كهنسال، منابع 
آبى فراوان و توپوگرافى متنوع سيماى اصلى سايت 
كجور را تشكيل مىدهد، اضافه مى كند: اين منطقه 
پوشش گياهى و جنگلى انبوه و دارا بودن دشتهاى 
مرتفـــع و علفزارها، داراى جانوران متنوعى مانند 
پلنگ، گوزن، خرس، بز كوهى، شوكا، مرال، وغيره 
همچنين پرندگانى همچون عقاب، شاهين، قرقاول، 

كبك، بلدرچين، داركوب است.
گفتنى اســـت: در انتخاب اين ســـايت ها 
معيارهايى مانند تنوع زيستى باال، دست نخوردگى ،
پوشش جنگلى مناسب ، عدم تعارضات انسانى، 
داراى گونه هاى جانورى و گياهى كمياب و سطح 

حفاظتى مناسب مد نظر قرار گرفته اند.
رئيس گروه بررسى هاى جغرافيايى معاونت 
محيط زيست طبيعى و تنوع زيستى سازمان محيط 
زيست مى گويد: اين پرونده ثبت جنگل هيركانى 
به يونسكو ارسال شده و نتيجه قطعى در اجالس 
آتى كميسيون ميراث طبيعى جهانى كه تير يا مرداد 
98 در كشور جمهورى آذربايجان برگزار مى شود، 

اعالم مى شود.
بالى اظهار مى دارد: از مزاياى انتخاب سايت هاى

ميراث طبيعى جهانى حفاظت بهتر ، ايجاد رديف 
بودجه اعتبارى براى هر يك از سايت ها، معرفى 
جهانى آنها و تالش ايران براى ارتقاى محيط زيست 

به جهانيان است.
وى دربـــاره وضعيت جنگل هاى هيركانى 
مى گويد: اكنون كه ســـازمان جنگل ها مراتع و 
آبخيـــزدار در حال اجراى طرح تنفس جنگل ها 
است، وضعيت جنگل هاى هيركانى در حال بهتر 
شدن اســـت، به عبارتى وضعيت در حال پايدار 
شـــدن اســـت و اگر بودجه كافى برسد به نظر 

مى رسد مى توان كارهايى انجام داد.
وقتى يك اثر در فهرست جهانى اين سازمان 
ثبت مىشـــود، همه اعضاى كنوانسيون 1972 كه 
191 كشـــور عضو آن هستند و 1092 اثر طبيعى، 
فرهنگى، تركيبى و منظر فرهنگى از 167 كشـــور 
در فهرست آن جاى گرفته است، متعهد هستند با 

مشاركت جهانى از آن مراقبت كنند.
اعتبار ناشى از پيوستن به كنوانسيون و داشتن 
محوطههايى كه در فهرســـت ميراث جهانى ثبت 
شـــدهاند، عاملى است كه سبب افزايش توجه و 
آگاهى كشورهاى عضو نسبت به حفاظت از اين 
ميراث مىشود. حفاظت از اين آثار در زمان جنگ 
به عنوان مكانهاى امن و معرفى حرفهاى و شايسته 
آثار به زبانهاى مختلف در كشـــورهاى جهان كه 
زمينه ساز شـــكلگيرى مقاصد مهم گردشگرى 
دنيا شـــده و معموالً در اقتصاد كشورها و جوامع 
محلى نقش بسزايى دارد، از جمله نتايج مثبت و 
مهمى اســـت كه از اين اتفاق مهم جهانى حاصل 

شده است.
يكى از مزاياى مهم پذيرش كنوانسيون، خاصه 
براى كشورهاى در حال توسعه، دستيابى به صندوق 
ميراث جهانى است. به منظور شناسايى، حفاظت و 
معرفى محوطههاى ميراث جهانى، ساالنه اعتبارى 

در اختيار كشورهاى عضو قرار مىگيرد.
همچنين در مواردى كه آســـيبهاى انسانى 
يا طبيعى به محوطهها وارد مىشـــود، كمكهاى 
فورى براى تعمير اين آســـيبديدگىها در اختيار 
كشـــورهاى عضو قرار مىگيرد. در مورد فهرست 
ميراث جهانى در خطر هم توجه و كمكهاى مالى 
ملـــى و بينالمللى بر محافظت از اين محوطهها 
كه به طـــور خاص در معرض خطر قرار دارند، 

اختصاص مىيابد.
در همين زمينه مدير محلى پروژه ثبت جهانى 
جنگل هاى هيركانيبا اشاره به بررسى مزاياى ثبت 

جهانى اين مناطق مى گويد: اين مزايا را به طور 
كلى مىتوان در قالب ارتقا و بهبود هشـــت گروه 
مشاركت علمى و عملى، سرمايه هاى اجتماعى، 
افتخار ملى، كمكهاى مالى و تسهيالت مشخص، 
حفاظت از آثار، آموزش، باز زنده سازى و اصالح 

شرايط موجود و گردشگرى دسته بندى كرد.
محمدپور عنوان مى كند: در اين راستا آگاهى 
رســـانى و اطالع رسانى به جامعه جهانى موجب 
افزايش فعاليت گردشـــگرى، جذب منابع مالى 
و رونـــق اقتصاد محلى و عامه مردم مىشـــود، 
همچنيـــن از كمكهاى بيـــن المللى كه براى 
كشـــورهاى عضو كنوانسيون در پى دارد مىتوان 
به جذب همكارىهاى علمى از ساير كشورهاى 
عضو كنوانســـيون در زمينههايى با تجارب مشابه، 
بهـــره گيرى از همفكرى فنى كميته و هياتهاى 
مشاور آن، اعزام كارشناسان متخصص به محوطه، 
در اختيـــار گذاردن تجهيزات غيرقابل تهيه براى 
كشورهاى متقاضى، اعطاى وام هاى بلندمدت با 
بهره كم و اختصاص كمكهاى بالعوض در موارد 
خاص از محل صندوق بين المللى ميراث جهانى 
ساالنه مبلغ 4 ميليون دالر كه از جمع آورى حق 
مشاركت كشورهاى عضو و كمكهاى داوطلبانه 

تأمين مىشود، اشاره كرد.
مديـــر محلى پروژه ثبت جهانى جنگل هاى 
هيركانى يادآور مى شود: ثبت يك اثر در فهرست 
ميراث جهانى موجب مىشود عالوه بر محافظت، 
نگهدارى و معرفى ارزشهاى آن، به عنوان هدف 
اصلى، نوعى تبليغات براى مقصد محسوب شود 
كه به واسطه آن فعاليتهاى گردشگرى در محوطه 

هم افزايش مىيابد.
محمدپور خاطرنشان مى كند: با سرريز شدن 
گردشگران براى بازديد از يك اثر كه ثبت ميراث 
جهانى شده، ممكن است زيرساختهاى مقصد 
هم در ابعاد اقامتى، پذيرايى، ارتباطى، جاده اى و 
حمل و نقل زمينى يا هوايى بهبود يابد و كسب و 
كارهاى كوچك و بزرگ محلى مرتبط با خدمات 
گردشـــگرى به اين واسطه شكل گيرد، افزايش 
اشـــتغال را به همراه داشته باشد و از اين طريق 
مىتوان اميدوار بود با توزيع درآمد، بهبود كيفيت 
زندگى مقصد در جنبه هاى اقتصادى و بهداشتى 
ممكن شـــود، از طرف ديگر با مشاركت جامعه 
محلى و توانمندســـازى آنها با آموزش در فرآيند 
نظام عرضه گردشگرى، مراقبت و نگهدارى از آثار 

هم به خوبى اجرايى مىشود.

جهان در انتظار ثبت گنج 40 ميليون ساله
جنگل هاى هيركانى؛ از ديروز تا امروز

چهارشنبه7 آذر1397ـ    20 ربيعاالول  1440ـ   28 نوامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27157

شركت تعاوني اعتبار كاركنان وزارت امور اقتصادي و دارائي
آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت دوم

مزايده نوبت اول آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده
شركت بازرگاني و سرمايهگذاري آجين معدن (سهامي خاص)

شناسه ملي 10103729781شماره ثبت 336882

آگهي مزايده فروش 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
 شركت پيشگامان پترو ماندگار انرژي (سهامي خاص)

 به شماره ثبت 390712 و شناسه ملي 10320414876

آگهي دعوت از بستانكاران شركت گسترش ارتباطات ماهوارهاي  امروز 
(سهامي خاص) شماره ثبت 236402 شناسه ملي 10102773253(نوبت سوم)

آگهي دعوت سهامداران شركت مهندسين مشاوره كامپيوتري اسوه ايران 
سهامي خاص ثبت شده به شماره 44009 و شناسه ملي 10100893623

جهت تشكيل مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده 

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى نوبت اول موسسه جامعه راهنمايان ايرانگردى 
و جهانگردى ثبت شده به شماره 15819 و شناسه ملى 10100579300

آگهي مناقصه عمومي شماره 970927ـ ن
انتخاب پيمانكار محوطهسازي

آگهي مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده شركت چيلك شرقي (سهامي خاص)
 در حال تصفيه به شماره ثبت 172755 و شناسه ملي 10102151824(نوبت دوم)

آگهى دعوت از سهامداران شركت عاليفرد (سهامي خاص)
به شناسه ملي 10100757179 و شماره ثبت 764

 –
 –  –  –

شركت سرمايه گذارى توسعه ملى (سهامى عام)
آگهى تكميل اطالعات سهامداران

www tmico ir

شركت سرمايه گذارى توسعه ملى (سهامى عام) 

هيأت مديره 
شركت توليد مواد اوليه داروپخش ( سهامي عام )

آگهى مجمع عمومي فوق العاده 
شركت توليد مواد اوليه داروپخش 

 ( سهامي عام )
به شماره ثبت 129211 و شناسه ملى 10101725603

آگهي افزايش سرمايه و استفاده از حقتقدم خريد سهام براي صاحبان سهام
شركت مس كاوان عباسآباد (سهامي خاص)

به شماره ثبت 450688 مورخ 92/12/6

آگهى مجمع عمومى فوق العاده و مجمع عمومى عادى انجمن ژئوپليتيكايران

هيئت مديره انجمن ژئوپليتيكايران

آگهي دعوت براي مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده
 شركت جدار سنگ دوار (سهامي خاص) در حال تصفيه

آگهي دعوت براي مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده
 شركت بلور سراميك (سهامي خاص) در حال تصفيه

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده 
شركت سيمان زرين رفسنجان (سهامي خاص)

به شماره ثبت 11694 و شناسه ملي 10101006366

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده شركت مهندسين مشاور تكنولوژي 
و طراحي ايران سهامي خاص به شماره ثبت 47101 و شناسه ملي 10100923200

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده (نوبت اول)
در شركت فجر ايالم (سهامي خاص) شماره ثبت 367

آگهي دعوت سهامداران شركت فجر ايالم سهامي خاص ثبت شده به شماره 367 و شناسه ملي 10300024735
جهت تشكيل مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده
شركت سيمان زرين رفسنجان (سهامي خاص)

به شماره ثبت 11694 و شناسه ملي 10101006366
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آگهي مناقصه عمومي
 يك مرحلهاي با ارزيابي كيفي 
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آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        
نام شركت نام شركت  آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

كارخانجاتقندقزوين
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

لبنياتپاك
سرمايه گذاري خوارزمي

حمل ونقل پتروشيمي(سهاميعام)
واسپاري ملت

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
كارت اعتباري ايران كيش

سرمايه گذاري پرديس
لبنياتكالبر

پارسخودرو
توليدي چدن سازان

سرمايهگذاريصنعتبيمه
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

سيمانبجنورد
الميران

پرداخت الكترونيك سامان كيش
ايراندارو

سيمانمازندران
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

بيمه پارسيان
پست بانك ايران

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
معدنيامالحايران

سبحان دارو
سرمايهگذاريصنعتومعدن

گروهصنايعبهشهرايران
فنرسازيخاور

فرآوردههاينسوزايران
پااليش نفت بندرعباس

سيمانشمال
دشتمرغاب

ليزينگخودروغدير
شهد

خدماتانفورماتيك
بهنوشايران

فوالدآلياژي ايران
موتورسازانتراكتورسازيايران

البرزدارو
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

فوالداميركبيركاشان
معدني وصنعتي گلگهر

سيمانبهبهان
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

پشمشيشهايران
سيمانفارس

ايرانمرينوس
آهنگريتراكتورسازيايران

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

لنتترمزايران
مخابرات ايران

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
سرمايهگذاريسايپا

شركت ارتباطات سيارايران
باما

پارسسويچ
نفتپارس

سازهپويش
داروسازيسينا

سالمين
سيمانتهران

حملونقلتوكا
كارخانجاتداروپخش

سيمانهگمتان
نوردوقطعاتفوالدي

سيمانغرب
سرمايه گذاري اعتبارايران

گروه صنعتي پاكشو
نفتبهران

فرآوردههايتزريقيايران
سيمانفارسوخوزستان

بانككارآفرين
پتروشيمي فجر

ماشينسازياراك
جامدارو

سرمايهگذارينيرو
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

سيمانكرمان
ليزينگصنعتومعدن

سامانگستراصفهان
بانكاقتصادنوين
داروسازياسوه

گسترش نفت وگازپارسيان
داروييرازك

قنداصفهان
پتروشيميشيراز

فوالدخراسان
سايپا

مليسربورويايران
فروسيليسايران

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
سيمان كردستان

سرمايهگذاريمليايران
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

بيمه ملت
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

ايركاپارت صنعت
سرمايه گذاري دارويي تامين

سيمانداراب
سيمانهرمزگان

بانكپارسيان
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

سيمانآرتااردبيل

كربنايران
سيمانصوفيان

نيرومحركه
سيمانسفيدنيريز

بيمه دانا
فرآوردههاينسوزپارس

پارسسرام
خوراكدامپارس
داروسازيفارابي

داروسازي زاگرس فارمدپارس
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

معادنمنگنزايران
سرمايهگذاريسپه

نوردآلومينيوم
صنايعشيمياييفارس

البراتوارداروسازيدكترعبيدي
شيشهوگاز

پتروشيمي شازند
سيمانخزر
شهدايران

پتروشيميآبادان
صنايعكاغذسازيكاوه

گروهصنعتيسپاهان
سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي

مسشهيدباهنر
سپنتا

داروسازيزهراوي
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

پارسدارو
توليديكاشيتكسرام

رينگسازيمشهد
دودهصنعتيپارس

قندهكمتان
ليزينگ ايرانيان

كارتنايران
قندثابتخراسان

سرمايهگذاري صنعتنفت  
ايرانترانسفو

لعابيران
فوالدكاوه جنوب كيش
آسان پرداخت پرشين

ايرانياساتايرورابر
پااليش نفت تبريز

بيمه البرز
تكنوتار

قندلرستان
كشتوصنعتپياذر

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
سرمايه گذاري شفادارو
س.صنايعشيمياييايران

پاكسان
پااليش نفت اصفهان

پتروشيمي پارس
شكرشاهرود

به پرداخت ملت
سختآژند

صنعتيبهشهر
گروه مپنا(سهامي عام)

صنايعآذرآب
داروسازياكسير

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
محورسازانايرانخودرو

پااليش نفت تهران
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
صنايعالستيكيسهند
سرمايهگذاريشاهد

توليدمواداوليهداروپخش
فوالدكاوه جنوب كيش

فنرسازيزر
فرآوردههاينسوزآذر

سيمان فارس نو
سيمانشاهرود

سرماآفرين
صنعتيآما

مليصنايعمسايران  
ليزينگايران

كمكفنرايندامين
تامينماسهريختهگري

كيميدارو
قندنيشابور

صنايع پتروشيمي خليج فارس
بينالملليمحصوالتپارس

حفاري شمال
نفت سپاهان

صنايعخاكچينيايران
سيمانخاش

پتروشيمي مبين
پتروشيمي فناوران

توسعهمعادنوفلزات
آلومراد

فوالدخوزستان
پااليش نفت اصفهان

سرمايهگذاريمسكن
ماشينسازينيرومحركه

فوالدمباركه اصفهان
تجارت الكترونيك پارسيان

كنترلخوردگيتكينكو
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

معدنيوصنعتيچادرملو
بانك خاورميانه
پتروشيمي مبين

كمباينسازيايران
گلتاش

كارخانجاتتوليديشيشهرازي

گروه دارويي سبحان
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

در ميان سيستم هاى داخلى، كدال يكى از پيشروترين سيستم ها در 
منطقه خاورميانه است كه داده هاى شركت هاى پذيرفته شده در بازار سرمايه 

را جمع آورى و نگهدارى مى كند و در اختيار بازار قرار مى دهد.
روح اهللا دهقـــان، مديرعامـــل رايان بورس ضمن بيان مطلب فوق به 
فعالين بازار ســـرمايه اطمينان داد تحريم ها و مســـايل بين المللى تاثيرى 
بر ســـامانه هاى تحت پوشـــش رايان بورس ندارد و به پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، گفت: پيش از سال 97 مهمترين پروژه شركت سامانه كدال 
بود به طورى كه رايان بورس را با ســـامانه كدال مى شـــناختند و ســـاير 
پروژه هاى آى تى سازمان بورس و اوراق بهادار توسط پيمانكاران مختلف انجام

مى شد اين موضوع در پروژه ها از هم گسيختگى ايجاد مى كرد و هماهنگى 
بين پيمانكار ها كار بسيار سختى بود.

وى ادامه داد: تاكيد مستمر رييس سازمان بورس به بهبود عملكرد هاى 
مجموعه از جمله حوزه آى تى منجر به اين شد كه از ابتداى سال 97 به 
تدريج پروژه ها را به شركت رايان بورس منتقل كنيم تا به اين ترتيب از 

تعدد پيمانكار اجتناب شود.
مديرعامل رايان بورس ادامه داد: در اين راستا توسعه سامانه ستان كه 
براى تائيد صالحيت نهادهاى مالى استفاده مى شد به رايان بورس محول 
شد. سامانه پيگيرى امور تخلفات كه به سمتا مربوط بود از پيمانكار تحويل 
گرفته شد و به رايان بورس منتقل شد و برنامه بازنويسى آن به طور كامل 
در حال انجام است.قبل از سال 96 پروژه سنم به رايان بورس منتقل شد كه 
در واقع ابزار نظارتى صندوق هاى ســـرمايه گذارى است و سازمان بورس 
براى نظارت در صندوق هاى سرمايه گذارى از اين سيستم استفاده مى كند 

و كدال همچنان در اختيار رايان بورس است. 
دهقان با بيان اينكه  برنامه رايان بورس گسترش حوزه آى تى در بازار 
سرمايه است، گفت: سال گذشته كدال 360 به بهره بردارى رسيد و اكنون 
در حال طراحى فيچرهاى جديد هستيم تا قابليت هاى بيشترى در اختيار 

مخاطبان اين تارنما قرار بدهيم.
برنامه ريزى ها بر اين اساس است كه كدال 360 به طور كامل جايگزين 
كدال فعلى شود؛ كدال 360 به همراه سرويس هاى جديدتر تمام قابليت هاى

كدال فعلى را هم دارد.
مديرعامل رايان بورس افزود: سطح تكنولوژى در رايان بورس به حدى 
رسيد كه امكان دانش بنيان شدن شركت فراهم شد از همين رو از زمستان 96
فرايند آغاز شد و سه محصول كدال، صنم و كدال 360 معرفى شدند. 

فرايندهايى طى شد و معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى از 
شركت بازديد كرد و در نهايت دو محصول كدال و سنم به عنوان محصول 
دانش بنيان تشـــخيص داده شدند و به اين ترتيب رايان بورس توانست به 

عنوان اولين ركن دانش بنيان در بازار سرمايه به ثبت برسد.
دهقان با اشاره به اينكه دانش بنيان شدن مزاياى قابل توجهى را براى 
شركت به همراه داشت، گفت: با اين تحول، ارتباط بسيار نزديك ترى بين 

معاونت علمى و فناورى رياست جمهورى و بازار سرمايه برقرار شد.
مديرعامل رايان بورس در پاسخ به اين سوال كه آيا عملكرد سامانه هاى

تحت پوشـــش رايان بورس در فضاى تحريم با مشـــكل مواجه مى شود يا 
خير؟ گفت: سيستم هاى داخلى و سامانه هاى تحت پوشش ما كامًال بومى 
هستند.همان طور كه مى دانيد به شركت هايى كه محصوالتشان توليد داخل 
باشد و از سطح خاصى از تكنولوژى برخوردار باشد مجوز دانش بنيان اعطا 
مى شـــود؛ از همين رو تحريم ها نمى تواند بر روى يك محصول كه به 

صورت 100درصد توليد داخل است تاثيرى داشته باشد.
دهقان افزود: تمركز رايان بورس در تمامى حوزه ها اســـتفاده از توان 
داخلى است و تا جايى كه توانستيم براى توسعه سيستم ها هم از توان داخلى 
اســـتفاده كرده ايم عالوه بر كدال تمامى ســـامانه هاى ياد شده نيز در داخل 

كشور شكل گرفته و هيچ كدام تاثير پذيرى از تحريم ها ندارند. 

سامانه هاي بورس
كامال بومي شده است

توســـعه بورس كاالى ايران 
ســـالمت اقتصاد را در پى دارد، به 
هر ميزان كه شـــفافيت و سالمت 
اقتصـــادى افزايش يابد، به همان 
ميـــزان، آرامش و ثبات اقتصادى 
ايجاد شده و زمينه جذب سرمايه 
گذارى داخلى و خارجى بيشـــتر 

فراهم مى آيد.
معاون ســـابق وزير صمت 
گفت: بورس كاالى ايران يكى از 
بخشهاى اثرگذار در رونق صنايع 
معدنى و به ويژه صنعت فوالد ايران 
بوده، به طورى كه توانسته در طول 
11 سال فعاليتش، جايگاه مهمى در 

اقتصاد كشور پيدا كند.
به گزارش تســـنيم، مهدى 
كرباسيان گفت: بايد دقت داشت كه 
از ابتدا هدف از ايجاد مجموعه اى
به نام «بورس كاال» كشـــف قيمت 
كاالها براســـاس رويكرد عرضه و 

تقاضا است.
رييس ســـابق هيات عامل 
سازمان توســـعه معادن و صنايع 
معدنى ايران(ايميدرو) افزود: اين 
يكى از كاركردهاى بســـيار مهم 
بورس كاال در اقتصاد اســـت تا به 
ايجاد تعادل منطقى در مكانيســـم 
عرضـــه و تقاضا كمك كند و به 
دنبـــال آن عرضه كننده و خريدار 
بتوانند بدون مشكل در گروه هاى 
مختلفى مانند محصوالت پتروشيمى، 
كشـــاورزى و صنعتـــى فعاليت 

كنند.
وى اضافه كرد: نكته مهم ديگر 
در اقتصاد كاالمحور ما اين اســـت 
كه بر اســـاس همين كشف قيمت 
و به واسطه انجام معامالت نقدى 
در بازارهايى همچون بورس، امكان 

ايجـــاد ابزارهاى مالى نوين و ارائه 
خدمات بيشتر به صنايع نيز فراهم 

مى شود. 
كرباســـيان با اشاره به اينكه 
توسعه بورس كاالى ايران سالمت 
اقتصـــاد را در پى دارد، افزود: به 
هر ميزان كه شـــفافيت و سالمت 
اقتصـــادى افزايش يابد، به همان 
ميـــزان، آرامش و ثبات اقتصادى 
ايجاد شده و زمينه جذب سرمايه 
گذارى داخلى و خارجى بيشـــتر 

فراهم مى آيد.
وى تأكيـــد كرد: مزيتهاى 
متعدد بورس كاال به عنوان بسترى 
شفاف براى مبادالت كااليى، باعث 
شده تا عرضه انواع محصوالت از 
جمله محصوالت توليدى صنايع 
مختلـــف اعم از صنايع فوالدى و 
پتروشـــيمى در اين بازار به نفع 
توليدكننده و مصرفكننده واقعى 

باشد.
رييس ســـابق هيات عامل 
ايميدرو ضمن اشـــاره به حذف 
واسطهگرىهاى مخرب در بازارها 
به كمك بـــورس كاال افزود: طى 
ســـالهاى اخير شـــاهد طراحى 
ابزارهاى مالى نوين در بورس كاال 
هستيم كه اين ابزارها مىتواند در 
زمينه تأمين مالى به فعاالن صنايع 
مختلف از جمله محصوالت فلزى 

و فوالدى كمك كند.
كرباســـيان در پاسخ به اين 
پرسش كه بورس كاال در طول اين 
سال ها چه كمكى به توليد كشور 
كرده است؟ گفت: تاكيد مى كنم 
كه راهانـــدازى اين بازار در ايجاد 
شفافيت براى حوزه كااليى قطعًا
موثر بوده و اعتقاد دارم توسعه اين 

بورس مىتواند به سالمت بازارها 
كمـــك كند و موجب حمايت از 
توليدكنندگان و مصرف كنندگان 

شود.
وى اظهار داشت: حال آنكه 
حمايت از توليد در فضاى غيرشفاف 
امكانپذير نيست و از طريق بورس 
كاال مىتوان امكان برقرارى توازن 
ميـــان عرضه و تقاضا و زمينههاى 
الزم براى حمايت از توليد داخلى 

را مهيا كرد.
معاون سابق وزير صمت در 
پاســـخ به پرسش ديگرى مبنى بر 
اينكه اگر بـــورس كاال راهاندازى 
نمىشد، امروز معامالت محصوالت 
معدنى و فلزى در بازارهاى سنتى 
چه شرايطى داشـــت؟ بيان كرد: 
تجربه چندين ساله كشور به وضوح 
نشان داد كه مبادله محصوالت به 
شيوه سنتى در بازارهاى خارج از 
بورس كاال، ســـبب سردرگمى در 
قيمت فروش محصوالت توسط 
توليدكنندگان مىشود كه در نهايت 
زمينه انحصار در خريد و فروش 
را به وجود مىآورد؛ بنابراين بايد 
از امكانات و شفافيت بورس كاال 
اســـتفاده كرد و در مسيرى روشن 

در اقتصاد گام برداشت.

نبايد تعويق در عرضههاى نفت 
خام در بورس انرژى را به هر بهانه اى
بر گردن شـــوراى عالى هماهنگى 
اقتصادى قواى سه گانه بياندازند، شورا 
تصميم مىگيرد بورس نفت در يك 
چارچوب راه اندازى شود اما در مورد 
جزييات آن بايد وزير نفت و ســـاير 

مديران ستادى تصميم بگيرند. 
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس 
با تاكيد بر اينكه تداوم عرضه نفت در 
بورس انرژى نيازى به تصميم مجدد 
شوراى هماهنگى اقتصادى ندارد و اين 
امر تصميم راهبردى نظام است، گفت: 
هر گونه كارشـــكنى يا تعلل درباره 

اين بحث توسط كميسيون اقتصادى 
مجلس حتما پيگيرى مى شود.

به گـــزارش فارس، محمدرضا 
پورابراهيمـــى با تاكيد بر لزوم تداوم 
عرضه محمولههاى نفت خام در بورس 
انرژى گفت: مجلس از ابتداى طرح 
مباحـــث يعنى قبل از آغاز تحريمها 
موافق خروج بخش دولتى از بخش 
فروش نفـــت و اجازه ورود بخش 

خصوصى در اين حوزه بود.
وى با بيان اينكه شـــرايط فعلى 
ضـــرورت موضوع عرضه نفت خام 
در بـــورس و واگذارى فروش نفت 
به بخش خصوصـــى را چند برابر 
كرده است، عنوان كرد: اين موضوع 
يك تصميـــم راهبردى براى اقتصاد 
كشور است و تداوم عرضه نفت خام 
در بـــورس انرژى نيازى به تصميم 
مجدد شوراى عالى هماهنگى اقتصادى 

ندارد.
وى تاكيد كرد: اين شورا ضمن 
بحث بر ســـر چارچوبهاى عرضه 
نفت در بورس در تصميم گرفت در 
مرحله اول يك ميليون بشكه نفت خام 

در بورس انرژى عرضه شود.
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس 
ادامه داد: قرار نيســـت هر هفته براى 
عرضه محمولههاى نفت در شوراى 
عالى هماهنگى اقتصادى تصميم گيرى 
شود زيرا در اين شورا اصًال تصميم 

موردى گرفته نمىشود.
به گفته اين نماينده مجلس، هم 
اكنون طلســـم عرضه نفت در بورس 
شكسته شده و خبرهاى خوب اعالم 
شده از بابت حضور فعاالن اقتصادى 
كشورهاى خريدار نفت ايران از طريق 
سفارتخانههاى آنها در بورس انرژى 
در هفته گذشته حاكى از ايجاد فضاى 
جديدى مبنـــى بر امكان كنار رفتن 

دولت از فروش نفت است.
رييس كميسيون اقتصادى مجلس 
تصريح كـــرد: عرضه نفت خام در 
بورس انرژى مىبايست سالها قبل 
انجام مىشـــد و هر گونه كار شكنى 
يا تعلل در بحث استمرار عرضه نفت 
خام در بورس حتماً از سوى كميسيون 
اقتصادى پيگيرى و هيچ بهانه اى قابل 

قبول نيست.

رواج معامالت منصفانه در اقتصاد با بورس كاال

استقبال خريداران خارجى از عرضه نفت در بورس

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (سه شنبه 97/9/6)
مجموع حجم معامالت
مجموع ارزش معامالت
جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/266
ميليون ريال 6/851/225
124/651 معامله 

ميليارد ريال   6/357/557
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99 اخبار شهرستانها

قمـ  خبرنگاراطالعات: آثار توليد شده 
صداوســـيماي مركز قم ويژه چهلمين سال 
پيروزي انقالب با حضور قائم مقام شـــوراي 
هماهنگي تبليغات اسالمي كشور رونمايي شد.

در نشست خبري با اصحاب رسانه آثار 
توليد شده در بخش سيما، صدا، خبر، فضاي 
مجازي، پژوهش، برون مرزي و موســـيقي 
وهمچنين از پايگاه اطالع رســـاني اقدامات 
صداوسيما در چهلمين سالگرد پيروزي انقالب 
  http://qom.irib.ir/forty  اسالمي به نشاني

رونمايي شد.

در اين مراسم، نصراهللا لطفي رئيس ستاد 
مركزي بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب اسالمي در ســـخناني با قدرداني از 
اصحاب رسانه، وظيفه همه رسانه ها را تبيين 
دستاوردهاي انقالب و تشريح كارنامه 40ساله 
نظام به صورتي مســـتدل، منطقي و باور پذير 
بيان كرد.لطفي افزود: برنامه هاي ويژه امسال 
نبايد تنها به جشن و شادي خالصه شود بلكه 
بخش اصلي اين برنامه ها بايد بصيرت افزايي و 

روشنگري براي مردم باشد. 
وي همچنين از صداوســـيما و ســـاير 

رسانه ها براي پوشش بسيار مناسب راهپيمايي 
13آبان قدرداني كرد.

لطفي با اشـــاره به اينكه دشمن، امروز 
با تحريم هاي خود مردم را مســـتقيما هدف 
قرار داده است خاطرنشان كرد: دشمن شناسي 
مهمترين وظيفه اي است كه امروز بايد در دستور 
كار قرار گيرد تا متناسب با آن، اقدامات الزم 
صورت بگيرد.وي از رسانه ها خواست عملكرد 
دســـتگاه هاي مختلف اجرايي استان را براي 
چهلمين ســـالگرد پيروزي انقالب، مطالبه و 
منتشر كنند.حجت االسالم محمد لطفي نياسر 

مديركل صداوسيماي مركز قم نيز با تشريح 
عملكرد صداوسيماي قم در حوزه فني گفت: 
پوشش 27 شبكه تلويزيوني كشور، 19شبكه 
راديويي،17راديو نمـــا و 13راديوي اف ام از 
مهمترين آنها بوده است به گونه اي كه 99درصد 

جمعيت استان زير پوشش قرار گرفته اند.
وي مخاطبان سيماي مركز قم را 55تا65 
درصد، راديو قم را 15تا20 درصد و خبر قم را 

بيش از 70درصد اعالم كرد.
مديركل صدا و سيماي مركز قم به برخي از 
مهمترين برنامه هاي توليد شده در صدا و سيما، 

ويژه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي  
اشـــاره كرد و گفت: سريال شهيد زين الدين، 
سريال 19دي، دركوچه سار انقالب، چهلگاه، 
شـــاهراه، قوم قيام، انيميشن تا رهايي، تريبون 
آزاد، صداي انقالب، مســـابقه بشنو و بگو، 
فانوس، خديجه انقالب، توليد گزارش هاي 
خبري و مستند از استان، توليد 15قطعه موسيقي 
از جمله برنامه هاي توليد شده صداوسيما ويژه 
اين ايام است. در پايان اين نشست خبري از 
آثار چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 

رونمايي شد.

رونمايي از آثار چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در قم  فرمانده ناجا: انتقال فرهنگ شهادت
 رسالت بزرگ و وظيفه تاريخي است

ســـرويس شهرســـتان ها: انتقال فرهنگ شـــهادت و مجاهدت 
بـــه جوانـــان يك رســـالت بزرگ و وظيفه تاريخي اســـت كه يكي 
از اهـــداف برگـــزاري كنگره هـــا، يادواره هـــا و نمايشـــگاه هاي

 شهداست.
سردار حسين اشتري فرمانده ناجا در اجالسيه كنگره شهداي ايمانشهر 
اصفهان با بيان اينكه بسيج يعني حضور در همه عرصه هاي مورد نياز 
انقالب اسالمي با اشاره به فرمان امام (ره) مبني برحضور نيروهاي مردمي 
در جبهه  هاي حق عليه باطل، افزود: نيروهاي مردمي در قالب تشكيالت 
بسيج دوشادوش ساير نيروهاي نظامي، در قبل از آغاز جنگ و در دفاع 
مقدس، با بذل جان خود به عنوان بزرگترين سرمايه شخصي خود از 

انقالب و اسالم دفاع كردند.
فرمانده ناجا اظهارداشت: رمز موفقيت رزمندگان اسالم در مقابل 
دشمني كه تمامي امكانات را داشت، ايمان به خداوند و پيروي از ولي 

فقيه زمان بود. 
وي ادامه داد: دفاع مقدس و رشادت رزمندگان ما آموخت، بايد در 
برابر زورگويي ايستاد و مقاومت كرد و امروز هم براي حفظ استقالل و 
پيشرفت و اين كه بتوانيم روي پاي خود بايستيم، بايد با همان روحيه 
دفاع مقدس، توكل بر خدا و توســـل بر ائمه اطهار (ع)، ايســـتادگي و 

مقاومت كرد.
رئيس پليس كشور  با بيان اين كه نبرد امروز ملت ما همانند نبرد 
دفاع مقدس در برابر دنياي كفر است، افزود:امروز به بركت خون شهدا، 
جبهه مقاومت در سوريه، يمن، لبنان، فلسطين و بحرين شكل گرفته و 
مردم اين مناطق با الگو گيري از شهداي ما راه استقامت در برابر ظلم 

را آموخته اند.
او با اشـــاره به شكل گيري فعاليت هاي موشكي ايران اسالمي از 
دوران دفاع مقدس و نقش شـــهيد طهراني مقدم در راه اندازي توان 
موشـــكي، افزود: امروز قدرت موشـــكي ما يك قدرت برتر در منطقه 
است و اين پيشرفت به واسطه روحيه جهادي برگرفته از شهدا محقق 

شده است.
وي با بيان اين كه اين نيرو 14هزار شهيد تقديم راه اسالم و انقالب 
كرده است، ادامه داد: از اين  شمار بيش از هشت هزار شهيد در دفاع 
مقدس و شش هزار شهيد در راه ايجاد امنيت به ويژه در برابر سوداگران 

مرگ به درجه رفيع شهادت نائل شده اند.
او افـــزود: نيروي انتظامي افتخـــار دارد با روحيه جهادي حافظ 
جان، مال و ناموس و امنيت مردم اســـت و همانطور كه رهبر معظم 
انقالب فرمودند خدمت در نيروي انتظامي مصداق مجاهد في سبيل اهللا

 است.
اجالســـيه كنگره شهداي ايمانشـــهر با حضور قشرهاي مختلف 
مردم و مســـئوالن شـــهري و اســـتاني اصفهان در حسينيه شهداي 
اشـــترجان برگزار شـــد.در اين مراسم از تعدادي از خانواده هاي شهيد 

تجليل شد.
اين همايش در ادامه سلســـله برنامه هاي كنگره ملي هزار و 400 

شهيد خط شكن شهرستان  فالورجان برگزار شده است.
دستگيري عامل مزاحمت هاي سايبري در زابل 

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: عامل ايجاد مزاحمت هاي ســـايبري 
بـــراي جوانان زابل با تالش پليس فتاي اين شهرســـتان شناســـايي و 

دستگير شد. 
سرپرســـت فرماندهي انتظامي زابل گفت: در پي شـــكايت بانوي 
23 ســـاله اي بر مزاحمت هاي سريالي فردي ناشناس در شبكه اجتماعي 
«واتســـاپ» و خدشه دار كردن امنيت رواني وي و خانواده اش موضوع در 

دستور كار تيمي از كارشناسان پليس فتا قرار گرفت. 
سرهنگ منصور قزاقي افزود: كارشناســـان پليس فتا با يك سري 
تحقيقات گســـترده فني در فضاي سايبر اين مزاحم را كه مردي 27 ساله 
است در يكي از مناطق هسته مركزي زابل شناسايي و با هماهنگي قضايي 

دستگير كردند. 
وي گفت: متهم در بازجويي در مواجهه با مستندات ديجيتالي به بزه 
انتســـابي با انگيزه انتقامجويي و ايجاد شك و بدبيني براي خانواده شاكي 

اعتراف كرد. 
ســـرهنگ قزافي با اشاره به ادامه تحقيقات از متهم به دليل شكايات 
مشـــابه از وي در شهرهاي همجوار اعالم كرد: برابر ماده 18 قانون جرائم 
يارانه اي هر كس به وسيله ســـامانه هاي رايانه اي يا مخابرات اكاذيبي را 
منتشـــر كند عالوه بر اعاده حيثيت به حبس و جـــزاي نقدي محكوم 

مي شود. 

اصفهــــان - خبرنگار اطالعــــات: بيش از 
15 هزار و 200 موقوفه در اســــتان اصفهان وجود 
دارد كه 165 مورد آن در يكســــال گذشته به ثبت 

رسيده است. 
مدير كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان 
با بيان اين مطلب به 5316 مسجد و 9700 حسينيه 
موقوفه در استان اشاره كرد و گفت: بيشترين مساجد 
و حسينيه هاي استان بر اساس سرانه جمعيت در 
شهرهاي هرند و نيك آباد قرار دارد و شاهين شهر 
كمترين مسجد را بر اساس سرانه جمعيت دارد. 
حجت االســــالم و المسلمين رضا صادقي افزود: 
بر اساس سرانه جمعيت بايد براي هر 1200 نفر 
يك مسجد ساخته شــــود كه در برخي از شهرها 
براي هر 2500 نفر يك مسجد و در برخي شهرها 
به ازاي هر 100 نفر يك مسجد ساخته شده است. 
او گفت: 610 مركز آموزشــــي موقوفه استان 
در اختيار آموزش و پرورش بوده اما بيش از 6 سال 
است كه اجاره آنها به خصوص در شهرستان هاي 
اصفهان و كاشــــان پرداخت نشده است. مدير كل 
اوقاف و امور خيريه اســــتان اصفهان با بيان اينكه 
120 هزار متر مربع از اراضي موقوفه كشــــاورزي 
منطقــــه (حصه) در طرح اجــــراي حلقه چهارم 
ترافيكي شــــهر اصفهان قرار گفته است افزود: بر 

اساس كارشناسي ها و توافق هاي انجام شده، اين 
زمين كشاورزي با يك مجموعه تجاري واقع در 
خيابان ميثم معاوضه خواهد شد. حجت االسالم 
صادقي، مجموع درآمدهاي يكسال گذشته از محل 
موقوفه هاي استان اصفهان را 10 ميليارد تومان اعالم 
كرد و گفت: اداره كل اوقاف و امور خيريه استان 
امسال 300 ميليون تومان از محل اجراي نيت هاي 
واقفان براي روضه خواني و زائران امام حسين (ع) 

هزينه كرده است.
 او، ادعاي وقفي بودن شــــهر بهارستان را رد 
كرد و افزود: فقط قســــمتي از فاز يك شهر جديد 
بهارستان موقوفه است. وي در ادامه به 718  امامزاده 
در استان اصفهان اشــــاره كرد و گفت: بيشترين 
امامزاده هاي استان در شهرستان هاي كاشان، آران و 

بيدگل و نطنز است.
 او با بيــــان اينكه 40 درصد نــــذور  مردم 
در امامزاده ها صرف هزينه عمراني همان امامزاده 
مي شود و 10 درصد نيز به عنوان حق مديريتي براي 
پرداخت حقوق كارمندان برداشت مي شود افزود: 
10 درصــــد نذور به عنوان حق توليت، 15 درصد 
براي اجراي كارهاي فرهنگــــي در امامزاده و 25 
درصد ديگر نيز صرف هزينه هاي جاري امامزاده 
مي شود. او با اشاره به اينكه 200 كارمند در اداره هاي 

اوقاف و امور خيريه استان مشغول به كار هستند 
گفــــت: حقوق 120 نفر را دولــــت و حقوق 80 
نفر ديگر را اداره كل اوقاف و امور خيريه اســــتان 
پرداخت مي كند. مديــــر كل اوقاف و امور خيريه 
استان اصفهان افزود: اين اداره كل با كمبود نيروي 
انساني روبرو است و حق جذب نيروي انساني را 

هم ندارد.
 حجت االسالم و المسلمين صادقي با بيان 
اينكه قيمت قبور در امامزاده ها را كميته اي متشكل 
از هيات امناي امامزاده ها تعيين و سازمان اوقاف و 
امور خيريه آنرا پس از بررســــي و تصويب ابالغ 
مي كند گفت: تا پارسال، 95 درصد هزينه فروش 
قبور و دفن اموات در امامزاده ها صرف هزينه هاي 
عمراني امامزاده و 5 درصد نيز براي فعاليت هاي 
فرهنگي اســــتان اختصاص داده مي شد كه امسال 
اين رقم به 10درصد افزايش داشــــته است. او به 
2600 خادم امامزاده ها و مساجد استان اشاره و آنها 
را محروم ترين افراد جامعه دانست و افزود: فقط 
خادم حدود 50 استان حقوق دريافت مي كنند. مدير 
كل اوقاف و امور خيريه استان اصفهان در ادامه با 
بيان اينكه اصفهان سال آينده (98) ميزبان برگزاري 
مسابقات سراسري قرآن كريم خواهد خواهد بود 

گفت: اين مسابقات در 15 رشته برگزار مي شود. 

ثبت 165 وقف جديد در استان اصفهان رسانه ها 
همواره پشتيبان  و حامي نظام بوده اند

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات:رئيس شوراي هماهنگي تبليغات 
اسالمي هرمزگان رسانه ها را  همواره پشتيبان و حامي نظام دانست.

 حجت االسالم علي اكبر ميرزايي در نشست هم انديشي نقش رسانه 
در برنامه هاي چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي در تشريح  نحوه 
همراهي اصحاب رسانه با انقالب اسالمي پرداخت و گفت: رسانه ها در 
40 سال از عمر بابركت انقالب، پشتيبان و حامي نظام جمهوري اسالمي 

بوده اند.
وي در ادامه  اظهاركرد: رسانه در ثبت وقايع و تنوير افكار عمومي 

نقشي بسيار اثرگذار و بي بديل دارد.
وي با بيان اين كه براي برگزاري برنامه هاي بزرگداشـــت چهلمين 
سالگرد پيروزي انقالب 122 كارگروه تخصصي از جمله رسانه و فضاي 
مجازي پيش بيني شده است، افزود: پويايي و اثربخشي برنامه ها ازجمله 

اهداف راه اندازي اين كارگروه هاست
ميرزايي چهلمين سالگرد را فرصتي براي واكاوي و بررسي همه جانبه 
انقالب اسالمي دانســـت و اضافه كرد: تنها نكات مثبت ديدن،  دستاورد 
نيست؛ در بسياري از مواقع نقاط ضعف را ديدن و به دنبال رفع آن رفتن 

مي تواند بيان دستاورد به شمار رود.
او با اشـــاره به داليل اهميت پيدا كردن چهلمين سالگرد پيروزي 
انقالب، گفت: بيان نظريه جان بولتون تئوريسن و مشاور امنيت ملي آمريكا 
مبني بر اينكه انقالب اسالمي چهلمين سالگرد پيروزي خود را نخواهد ديد 

و تالش ترامپ براي تحقق اين نظريه يكي از مهمترين داليل است.

شـــهر كـــردـ  خبرنـــگار 
اطالعات:مسئوالن بسيج  رسانه  سپاه 
قمر بني هاشم(ع) از  دفتر  سرپرستي 
روزنامـــه  اطالعات در اســـتان 
چهارمحال و بختياري ديدن كردند.  
اين ديدار به  مناسبت  هفته بسيج 
انجام شد و طي آن  سرهنگ  پاسدار 
محمد حسين آذر  معاون  هماهنگ 
كننده و سرهنگ  پاسدار البرز،هللا  گاني 
 سرپرســـت  بسبج رســـانه سپاه 
قمربني هاشم(ع) از  دفتر  سرپرستي 
روزنامه اطالعـــات چهارمحال و 
بختياري بازديد به عمل آوردند.  

در  اين  بازديد مهندس مهرداد 
اسدي  سرپرست روزنامه اطالعات 
در اســـتان چهار محال و بختياري 
گزارشـــي  از  فعاليت  ها و  عملكرد 
بيش  از 90ســـال اين روزنامه به 
عنوان قديمي ترين روزنامه كشوربه 

آنها  ارائه كرد.
همچنين در اين نشســـت به 
مسائل و مشكالت رسانه و  مشكالت 
و  رســـالتي كه خبرنگاران به  عهده 
دارند پرداخته شد و معاون هماهنگ 

كننده سپاه قمر بني هاشم(ع) گفت: 
مردم در اطالع رساني دقيق حساسند 
و  اگر  موضوعي با  دقت   و  صحت  
به  آن  پرداخته  شـــود،  چه  بسا  از 

 اعتبار آن  رسانه كاسته خواهد شد و 
 بعضي  رسانه ها دقت  را فداي   جناح  

و گرايش كرده اند.
سرهنگ پاسدار محمد حسين 

آذر افـــزود: هيچ كس منكر جناح و 
گرايش نيست  ولي گرايشي كه چشم 
بر  روي  واقعيت ها  ببندد خطرناك 
است و هر گرايشي كه  باشد فرقي 

 نمي كنـــد و  اگر  روزنامـــه نتواند 
حقايق واقعي را منعكس كند  خيلي 
نمي تواند دوام داشـــته  باشد و  اگر  
روزنامه اطالعات توانســـته است  

سال هاي  سال دوام  داشته  باشد، به 
خاطر  همين  واقعيت  نگاري است.

وي ادامه داد خيلي ها  نخواسته 
و  بغضي هـــا  غفلـــت كرده اند  و 
 نمي خواهند قوت هاي كشور  را  روي  
كاغذ بياورند و ما خيلي نقاط قوت 
داريم كه  به  آنهـــا  بپردازيم و  آنها  
اين  نقاط قـــوت نظام را  نمي بينند 
و  فكر مي كننـــد اين ها به  صورت 
خدادادي هستند  و  وقتي كه  دچار بال 
 شدند   تازه متوجه مي شوند كه  اين ها 

نقاط قوت بوده اند.
 او ضمن  تشـــكر  از  زحمات 
خبرنگاران حوزه  بســـيج و سپاه 
افزود: همه  بايد در  اين  جهاد مقابله 
با استكبار كمك كنند و هر كس  به 
 اندازه  وســـع  و  توان  و  مسئوليتش 
كمك كند و انعكاس  آنها  به  عهده  

شما  ست.
در  پايان  اين   ديـــدار معاون 
 هماهنگ  كننده  و  سرپرست بسيج  
رسانه  ســـپاه  قمر بني  هاشم(ع)  از  
كتب  انتشارات اطالعات  و  آرشيو 

روزنامه  اطالعات ديدن كرد. 

بازديد مسئوالن  سپاه قمر بني هاشم(ع) از  دفتر روزنامه  اطالعات در شهركرد
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اكتشافات مي تواند نقش بسزايي 
در توسعه آذربايجان شرقي داشته باشد 

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: سرپرست استانداري آذربايجان شرقي، 
خواستار تسريع در انجام مطالعات و اجراي عمليات اكتشاف نفت در 
استان شد و گفت: عمليات اكتشاف نفت در آذربايجان شرقي بايد هر 

چه سريعتر عملياتي شود. 
جواد رحمتي در نشســـت مشترك با مدير اكتشاف شركت ملي 
نفت ايران اظهارداشت: با توجه به اينكه مطالعات اوليه، امكان استخراج 
نفت در استان تائيد مي كند، انتظار داريم هر چه سريع تر مناقصه اكتشاف 
نفت در آذربايجان شـــرقي برگزار شـــود تا شاهد عمليات اجرايي اين

 پروژه باشـــيم. وي خاطرنشـــان كرد: تحقق عمليات اكتشاف نفت در 
آذربايجان شرقي بدون شك در شكوفايي توليد، رونق اقتصادي، اشتغالزايي 

و توسعه فعاليت هاي صنايع مرتبط نقش بسزايي داشته باشد. 
وي، با اشاره به وجود ظرفيت هاي فني و تخصصي در استان در 
بخش نفت و گاز خاطرنشان كرد: ظرفيت صنايع استان در صنعت نفت 

و گاز بايد بيش از گذشته مورد توجه قرار گيرد. 
سرپرست استانداري آذربايجان شرقي گفت: متخصصين در بخش هاي 
قطعه سازي، ماشين ســـازي و كمپرسور سازي بسيار توانمند هستند و 
مي توانند بخشي از نيازهاي صنعت نفت را در اين بخش تأمين كنند و 
اين مهم با تسهيل حضور فعاالن استان در بخش هاي مختلف صنعت 

نفت، ممكن خواهد بود. 
وي با اشاره به فعاليت دانشگاه هاي مادر در سطح استان آذربايجان شرقي 
گفت: خوشبختانه دانشگاه صنعتي سهند در استان در ارتباط با مجموعه 
وزارت نفت موفق عمل كرده است و شاهد اجراي مطالعات ميدان نفتي 
سروش و پروژه ازدياد برداشت به وسيله اين دانشگاه در وزارت نفت 

هستيم و ما نيز تالش مي كنيم تا اين همكاري ها گسترش يابد. 
 خاموشى هاى شهريار به حداقل مى رسد  

 شـــهريار- خبرنگار اطالعات:  مديرعامل برق استان تهران از به 
حداقل رسيدن خاموشى ها براى تابستان سال آينده خبر داد و گفت: 
مشـــكالت مردم در زمينه تامين برق و همچنين عبور از ساعات پيك 

مصرف برق مورد بحث و بررسى قرارگرفت.
مهندس حاجى رضا تيمورى، مديرعامل برق استان تهران در جلسه 
با فرماندار شـــهريار و امام جمعه شـــهر انديشه و همچنين در ديدار با 
مسئوالن اتحاديه و انجمن پالستيك و ظروف يكبار مصرف شهرستان 
شهريار گفت: نگاه خادمان مردم در امور برق استان تهران توجه به امر 

توليد و حمايت از كار آفرينان و توليد كنندگان است . 
  مديرعامل امور برق استان تهران همچنين در گفتگو با اطالعات 
اظهارداشت: با توجه به جلسه اى كه برگزارشد، مشكالت مردم در زمينه 
تامين برق و همچنين عبور از ساعات پيك مصرف برق مورد بحث و 
بررسى قرارگرفت تا انشااهللا در تابستان سال  آينده خاموشى نداشته يا 

با كمترين خاموشى مواجه باشيم. 
وى افزود: چگونگى اقدامات  براى تقويت شـــبكه ها و خطوط 
توزيع برق و همچنين راههاى ارائه تسهيالت به سرمايه گذاران بخش 
خصوصى براى احداث نيروگاههاى خورشـــيدى و نيروگاههاى مولد 

مقياس كوچك مورد بحث و بررسى قرار گرفت. 
تيمورى افزود: با انجام اين كار مشكالت فنى و فرسودگى شبكه ها
تقليل مى يابد و ســـرمايه گذاران بدون دغدغه به اجراى پروژه هاى 
خود خواهند پرداخت  و به اين ترتيب كمبود توليد برق رفع خواهد 
شد. البته براى تقويت و توسعه شبكه ها و اصالح و توسعه شبكه ها 

خاموشى هاى كوتاه زمان اجتناب ناپذير است. 
به گفته وى، همچنين در جلسه اى با فرماندار موضوع مشكالت 
تامين برق 400 خانوار در مجتمع مهستان مطرح  و قرار شد  با احداث 

شبكه در اسرع وقت برق مورد نياز آنان تامين شود . 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886
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رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

agahi.ettelaat@yahoo.comايميل پذيرش آگهي ها:
sazeman@ostan.org

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،
 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي
 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك
6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

66935043آزادي509123198085-77136720نارمك
88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا
3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري
76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

 ثبت شركت تغييرات، عالئم تجاري، 
جواز تأسيس، كارت بازرگاني

66914497_66904568
09124494202

برگ سبز سواري پژو مدل 80 به 
ش.شهرباني 214ب46ايران24 و 
ش.شاسي IN80708633 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني خودرو پرايد مدل 87 پالك 
 S1412287485133 47ـ147ص99 شاسي
موتور 2456581 مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.(اراك)

كارت خودرو پيكان وانت به شماره شهرباني: 
241م87ـ  ايران55 و به شماره شاسي: 

NAAA36AAXAG883215 به نام عاطفه گودرز تله 
جردي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت هوشمند به شماره 3296900 
متعلق به كاميون چك مدل 89 پالك 
ايران71ـ585ع68 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني و كارت پژو 206 سفيد پالك 
 163BO199261 ايران99ـ841ط94 موتور

شاسي NAAP41FEIFJ284441 مفقود و فاقد 
اعتبار مي باشد.

كارت دانشجويي به شماره 891121003 
اينجانب سعيد حسين زاده صادره از موسسه 
آموزش عالي عالمه قزويني مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.(قزوين)

برگ سبز سواري MVM مدل 93 پالك 
 MVM484FFFD021528 419ط49ايران88 موتور

شاسي NATGGAVF8D024353 مفقود شده 
اعتبار ندارد.

كارت هوشمند خودرو كاميون ولوو به شماره موتور 
143102 مدل 1361 شماره شاسي 038289 شماره 

پالك 521/91ع55 به نام سجاد عطايي ميكائيل آباد 
مفقود گرديده فاقد اعتبار مي باشد.كيوي

كارت نظام پزشكي دكتر غالمرضا 
پيوندي ثاني به شماره نظام 

پزشكي 61108 مفقود شده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت سواري پرايد به شماره پالك 
ايران41ـ511ق37 موتور M13/5990243 شاسي 
NAS411100H3395706 بنام رضا يگانه مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.پلدختر

مفقودي برگ سبز وانت پيكان سفيد شيري مدل 90 
به شماره موتور 11490014401 و شماره شاسي 

NAAA46AA7BG195686 به نام سكينه سعيد 
دهنوي فرزند حسين مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه پرايد سواري جي ال ايكس آي به رنگ سفيد روغني 
مدل 1389 به شماره پالك 815ج56ـ ايران65 شماره موتور 
3273842 شماره شاسي S1412288110394 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است.بم

سند موتورسيكلت به شماره پالك 19215ـ118 
قرمز مدل 1390 به نام مالمهر عليزاده و شماره 
تنه NEH***125T9033395 مفقود و فاقد 

اعتبار است.

پروانه وكالت به شماره 
18529 به نام حسن اوجاقي 
از تاريخ 97/8/20 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار است.

بدينوسيله اعالم مي گردد، پروانه 
بهره برداري دامداري روستايي به شماره 
105/2/9502 متعلق به آقاي حسين 

سروري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. ورامين

سند كمپاني سواري ريو مدل 1385 
ايران56ـ896م38 موتور 1021095 
 NAS61002271122818 شاسي

مفقود و فاقد اعتبار است.شلمان

شناسنامه مالكيت سواري پژو 
405 مدل 1383 شهرباني 

971ب81ايران56 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

رسيد كارت هوشمند كاميون 
تريلي به شماره پالك 772ع28ـ 

ايران55 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است.

اينجانب اميرثابتي مالك خودرو سواري 
پژو206 به شماره پالك ايران77ـ843ل39 
 NAAP03ED69J024347 و شماره شاسي

و شماره موتور14187028454 به علت 
فقدان كليه اسناد فروش تقاضاي رونوشت 

المثني اسناد مذكور را نموده است، لذا چنانچه 
هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 

ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص 
تهرانـ  كرج، شهرك پيكان شهر، ساختمان 

سمند، طبقه1 مراجعه نمايد. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر

اقدام خواهد شد.(تبريز)

برگ سبز خودرو سواري 
زانتيا مدل 1383 به شماره 

پالك 17ـ945م34 و 
شماره موتور 00401088 

و شماره شاسي 
 S1512283117012
مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

اروميهـ  حامد وطن دوست

برگ سبز سواري پرايد 
صبا GLXi مدل 1389 
سفيد به شماره موتور 
3895771 شاسي 

 S1412289841598
پالك ايران83ـ467م11 
مالك مجتبي مكاري مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.الرستان

برگ سبز وكارت خودرو 
سواري ريو نوك مدادي 

متاليك مدل1386 به شماره 
انتظامي 175 و34ـ ايران21 
به شماره موتور1035913 

به شماره شاسي 
NAS61002281137533 به 
مالكيت اسرافيل محمدي مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني، برگ سبز و كارت 
خودرو پژو پارس رنگ سفيد 

روغني مدل 1389 به شماره پالك 
ايران63ـ663ن59 به شماره موتور 
12489290639 و شماره شاسي 
NAAN21CA3BK442318 به 
نام سيما پناهيان ميمندي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كليه مدارك شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز) فاكتور فروش كارخانه 

(سند كمپاني) و كارت خودرو 
سواري پرايد مدل 1386 به 

شماره 594ل15ايران95 و شماره 
موتور 1980489 و شماره شاسي 

S1412286111327 به نام نصرت 
پودينه مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.زابلـ  نصرت پودينه

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1385 به شماره 

پالك 93ـ735س83 با 
شماره موتور 1440303 

و شماره شاسي 
 S1412285778116
به نام ابوالفضل غالميان 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.كرمان

سند كمپاني، برگ سبز و 
كارت ماشين و تسلسل 
اسناد سواري پژو 206 

مدل 1387 به شماره هاي 
پالك: 82ـ316ق13 موتور 
14187012704 شاسي 

 NAAP03ED08J010152
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.(آمل)

سند مالكيت (برگ سبز) 
سواري پژو 405 جي ال 

مدل 1385 به شماره هاي 
پالك 55ـ893ق78 موتور 
12485224762 شاسي 

40308356 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
(آمل)

كارت هوشمند راننده پايه يكم 
به شماره 2679455 به نام 

علي روانشاد فرزند محمد تاريخ 
تولد 1355 صادره شناسنامه 
مرودشت شماره شناسنامه 
5 صادره كارت هوشمند از 

پايانه حمل و نقل شيراز مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است.(مرودشت)

جواز حمل سالح شكاري 
تك لول كاليبر 12 

ساچمه زني ته پر مدل 
كوسه به شماره سالح 
SH816420 ساخت 

ايران بنام محمد چيت بند 
مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.
زابلـ  محمود چيت بند

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و 
فاكتور فروش كارخانه (سند كمپاني) 
خودرو سواري سايپا مدل 1390 به 
شماره 664ل64ـ  ايران95 و شماره 
موتور 4329999 و شماره شاسي 

S1412290207976 به نام جواد 
ساراني مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.زابلـ  جواد ساراني

اصل سند مالكيت (برگ سبز) 
خودرو سواري پژو 405 مدل 
1396 به شماره 958س73 

ـ ايران85 و شماره موتور 
124K1000804 و شماره 
شاسي 573714 به نام امير 

صالح ميرالهي مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است.
زابلـ  امير صالح ميرالهي

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
خودرو سواري پيكان مدل 1382 
به شماره 569ب19ـ  ايران95 و 
شماره موتور 11282024016 
و شماره شاسي 0082499791 
به نام محمود خندان باراني مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
 ساقط است. 

زابلـ  محمود خندان باراني

«برگ سبز، سند كمپاني و سند 
قطعي موتورسيكلت تيزپر به 

رنگ مشكي مدل 1385 به شماره 
موتور 51432065 و شماره تنه 

NiL***125A8600868 شماره 
انتظامي 87639ـ  ايران532 
مفقود گرديده است و از درجه 

اعتبار ساقط است.
«دليجان»

كارت هوشمند راننده: به 
شماره كارت: 2640344 

به نام: سهراب دهقان 
فارسي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.

كارت هوشمند به شماره 
2394001 مربوط به بنز 
تك مدل 55 شماره پالك 

ايران71ـ396ع37 شماره موتور 
33593010017033 شماره 
شاسي 34932114265687 
صادره كارت از پايانه حمل و نقل 
شيراز مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

كارتـ  برگه سبزـ  برگ 
كمپاني پژو RD شماره 

موتور 22328021917 
شاسي 80720564 

پالك 292ج63ـ ايران87 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

كارت دانشجويي اينجانب 
فاطمه السادات حسيني فرزند 
ذبيح ا... به شماره دانشجويي 

951189006 شماره شناسنامه 
3660655287 رشته بهداشت 
عمومي از دانشگاه علوم  پزشكي 

زابل مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است.

زابلـ  فاطمه السادات حسيني

سند مالكيت خودرو سواري پژو 
 405 SLXTU5 مدل 1395 تيپ
رنگ سفيد روغني شماره موتور 

164B0074659 شماره شاسي 
 NAAm31FE3GR040752
شماره پالك 58ـ  ايران123ج27 
بنام محسن قايدي فرزند خليفه 

مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار مي باشد.گناوهـ  خالقي

سند كمپاني ماشين سواري 
سيستم پژو پارس مدل 
1391 به شماره انتظامي 

211ج71ـ  ايران97 به شماره 
موتور 12491043807 

شماره شاسي 
 NAAN21CA5CK146119

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.ابهر

سند كمپاني و برگ سبز 
ماشين سواري سيستم 
پرايد مدل 1383 به 

شماره انتظامي 258ب49ـ 
ايران97 به شماره موتور 
00953265 شماره شاسي
 S1412283335353

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.ابهر

سند مالكيت راهور و 
برگ كمپاني وسيله نقليه 
جك j5 به شماره انتظامي 

33ـ334ق49 و شماره موتور 
 4G93DDAF027231

و شماره شاسي 
NAKNG7245FB مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز و سند 
محضري و كارت ماشين خودرو 

سواري پيكان 1600 مدل 1376 به 
شماره پالك ايران13ـ128م57 به 
شماره موتور 111127662427 

به شماره شاسي 76466279 به نام 
احمدرضا سازواري مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اصفهان

اصل كارت هوشمند خودرو بنز 
LK2624/40 مدل 1390 بشماره 

هوشمند 2676700 و پالك 11ـ455ع41 
موتور 33592410116826 شاسي 

NAB37435516613526 بنام ابوالفضل 
جاللي فراهاني مفقود گشته. لذا هرگونه 

سوءاستفاده يا جعل از آن را خود عهده دارم و 
پايانه هيچ گونه مسئوليتي ندارد.

سنندج

سند كمپاني و برگ سبز 
پژو405 مدل1389 به شماره 
انتظامي786ج21ـ  ايران71 و 

شماره موتور12489005750 
و شماره شاسي 

 NAAM01CA4AE865102
مفقود گرديده و اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

شناسنامه مالكيت 
پژو405 مدل1383 به 

شماره انتظامي 997د78 
ـ ايران71 و شماره 

موتور12483030466 
و شماره شاسي 

83013570 مفقود 
گرديده اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

شناسنامه (برگ سبز) خودرو سواري 
پژو 405 جي ال ايكس 1800 آي مدل 

1390 به رنگ نقره اي متاليك به شماره 
پالك 84ـ949د62 شماره موتور 

12490258507 و شماره شاسي 
NAAM01CA4CR569797 به نام 
امير ذاكري نانگي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
(بندرعباس)

كارت دانشجويي اينجانب 
ايمان بامري فرزند عبداهللا 

به شماره دانشجويي 
 95211079105025

رشته تربيت بدني در مقطع 
كارداني از دانشكده فرخي 

سيستاني زابل مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است.

زابلـ  ايمان بامري

كارت هوشمند ناوگان كاميونت 
آذرخش به شماره 2124301 

مدل 1383 به شماره پالك 
525ع61ايران85 و شماره موتور 
423605000000583 و شماره 
شاسي TLT82001274 به نام 

احمد سرگزي مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است.
زابلـ  احمد سرگزي

سند كمپاني يك دستگاه 
خودروي سواري سمند تيپ 
SXU7 مدل 1391 به رنگ 

سفيد روغني و با شماره موتور 
124K0034153 شماره شاسي 
 NAACN1CM0CF211200
شماره پالك 34ـ992ق69 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
آبادان

دانشنامه كارشناسي اينجانب 
سيد حميد موسوي فرزند 

سيدمحمد در مقطع كارشناسي 
رشته حسابداري صادره 
از موسسه آموزش عالي 

پژوهش صنايع ايران با شماره 
81/1917/دم مورخ 81/7/29 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است.(قزوين)

كارت هوشمند به شماره 
2472164 مربوط به خاور 

الوند مدل 1390 شماره پالك 
ايران83ـ862ع21 شماره موتور 

 1SF38S314189008543
شماره شاسي 

NADVJBB0AJ041824 صادره 
از پايانه حمل و نقل شيراز مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

مجوز حمل سالح شكاري 
ساچمه زني مدل دولول 
ته پر كوسه كاليبر12 

 00147hub شماره سالح
ساخت ايران به نام جعفر 
جركه پور مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار است. 
(بهبهان)

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو جي ال ايكس 

مدل1375 به شماره انتظامي 
486ط52ايران79 با شماره 

موتور2527500998 و 
شماره شاسي 75301202 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. (قزوين)

سند كمپاني سواري 
كرايه سمند مدل1383 

به شماره پالك 
62ـ968ع64 و شماره 

موتور12483055962 
و شماره شاسي 

83217473 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 
گرديده است. (ساري)

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد مدل 1389 به شماره 

پالك 17ـ134ص22 و 
شماره موتور 3381598 

و شماره شاسي 
S1412289445959
مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.
اروميهـ  فرهاد احمدي

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد 141 مدل 1384 به 
شماره پالك 17ـ691ب51 

و شماره موتور 01168556 
و شماره شاسي 

S1482284121154
مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.
اروميهـ  ساالر تريوه

شناسنامه مالكيت پژو 405 
مدل 1395 به شماره انتظامي 
848د51ايران81 و شماره 
 164B0062027 موتور

و شماره شاسي 
 NAAM31FE4GH023111

مفقود گرديده اعتبار ندارد.
(شهركرد)

سند كارخانه و برگ سبز 
سواري پژو روآ بژ متاليك 

پالك 59ـ157ج35 
مدل 86 شماره موتور 

11686049704 شماره 
شاسي 61359524 بنام 

علي روشن فرزند اسحق ش 
ش 434 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است.گرگان

برگ سبز سواري پرايد 
جي تي ايكس  آي سفيد 

روغني مدل 1386 شماره 
موتور 2040933 شاسي 
S1412286146825

پالك 73ـ275ج51 مالك 
حاجي سروري مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است.
الرستان

(مفقودي)
برگ سبز (شناسنامه) سواري پرايد سيستم 
سايپا تيپ 131SE مدل 1393 به رنگ سفيد 

شماره موتور 5046107 شماره شاسي 
NAS411100E1343147 شماره پالك 

ايران24ـ887م58 به نام اينجانب علي رضا 
پاپي فرزند صيدآقا صادره از انديمشك مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.
(دهلران)

برگ سبز موتورسيكلت 
تيزتك 125 به شماره 

پالك 639ايران62949 
و با شماره موتور 

61499020 و تنه 
8650851 مفقود شده 

از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري پژو 
206 مدل 1394 به 
شماره پالك 15ـ941هـ 25 
و به شماره موتور 

A0034465165 و 
شماره شاسي 223922 
به نام ژيال شوقيان مفقود 

شده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (تبريز)

برگ سبز سواري ام وي ام 315 پالك ايران 72ـ  744 ب28 
 NATFBAMD2F1031641 مدل 95 شماره شاسي
شماره موتور MVM477FJAF041830 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

برگ  سبز سواري سايپا 131SL مدل 1390 شماره 
 S1412290072579 موتور 4544704 شماره شاسي

رنگ سفيد به مالكيت اميد شكري زاده شماره ملي 
5279372404 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي  گردد.

 سند كمپاني سواري پژو پارس مدل 89 به شماره انتظامي 
225 ن81 ايران 42 و شماره موتور 12488281923 شماره 

شاسي NAAN01CA9AE67462 به  نام حسين علي خيرآبادي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. سبزوار

شناسنامه مالكيت سواري پژو مدل 1385 
به شماره انتظامي 225ن81 ايران 42 

به نام حسين علي  خيرآبادي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. سبزوار 

اينجانب زهره محمدي چنار مالك سواري 
پژو پارس مدل 1393 به شماره شاسي   

NAAN21CA5EH352024و شماره موتور 
124K0552383 به شماره انتظامي 756ي28 

ايران 91 به علت فقدان اسناد فروش سند كمپاني 
تقاضاي رونوشت (المثني) اسناد مذكور را نموده 
است: لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور را دارد ظرف مدت ده روز به دفتر سازمان 
فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس 

از انقضاي مهلت مزبور طبق مقررات اقدام خواهد 
شد. اصل سند مالكيت خودرو برگ سبز و اسناد 

دفتري مفقود از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل 

برگ  سبز خودروي تيبا 
مدل 93 به شماره پالك 
553ق53 ايران 57 به 
مالكيت محمد عزيزي 

فرزند حسين به شماره 
ملي 0610166581 
مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مي  باشد. 

«گمشده» 
شناسنامه خودروي (برگ سبز) سواري 

سمند تيپ LXEF7 دوگانه سوز 
مدل 1395 به شماره پالك ايران 
69-387ج58 به شماره موتور: 

147H0243436 و به شماره شاسي: 
NAACJ1JE4GF333246 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
شهرستان آق قال

برگ سبز سواري پرايد 
صبا جي تي ايكس ذغالي 
روغني مدل 80 پالك 59 
ـ 357 ب82 شماره موتور 
259060 شماره شاسي 
 S1412280724919

مفقود از درجه اعتبار 
ساقط است. گرگان 

سند و برگ سبز يك دستگاه 
موتور سيكلت: سيستم تيزتك 

كار تيپ 125CDI رنگ آبي 
كاربني مدل 1394 شماره موتور 
0124NCV180028 شماره 

 NCV***125A9406019 تنه
شماره پالك 14734/569 به  نام 

موسي چراغي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

آگهي مفقودي 
كارت خودرو وانت پيكان به رنگ 

سفيد مدل 1391 به شماره انتظامي 
54ـ 764 ص79 و به شماره موتور 

114f0038864 و به شماره شاسي 
 NAAA46AA7DG376435

متعلق به سيد حسام وكيل الساداتي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. «يزد» 

كارت هوشمند اتوبوس 
بياباني به شماره پالك 

658ع14 ايران 86 به 
شماره كارت 2403029 
و كارت هوشمند راننده 

متعلق به موسي طالع زاري 
به شماره 3102161 

مفقود گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد. شاهرود 



اروميهـ  خبرنگاراطالعات: رئيس ســـازمان 
جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت: 6درصد 
محصوالت كشاورزي كشور در آذربايجان غربي  

توليد مي شود  .
 اســـمعيل كريم زاده در آييـــن بهره برداري 
همزمان از 468 پـــروژه عمراني و توليدي بخش 
كشاورزي در استان  آذربايجان غربي كه با حضور 
وزير جهاد كشـــاورزي و جمعـــي از مديران و 
معاونين وزارتي و اســـتاني در شهرستان اشنويه 
برگزار شـــد، اعالم كرد: در حدود 4/8 ميليون تن 
محصوالت زراعي ،560 هـــزار تن محصوالت 
دامي و 1،2ميليون تن محصوالت باغي در استان 

آذربايجان غربي توليد مي شود  .
 كريم زاده به رتبه هاي برتر آذربايجان غربي در 
كشور اشاره كرد و گفت: اين استان در توليد سيب، 
عسل، چغندرقند و از نظر تعداد جمعيت گاوميش 
رتبه اول و در توليد ساير محصوالت باغي، زراعي، 
دامي و شيالتي نيز رتبه هاي دوم تا هشتم كشوري 
را به خود اختصاص داده اســـت   . وي با اشاره به 
اقدامات انجام شده در دوران فعاليت دولت تدبير و 
اميد در استان آذربايجان غربي  در زمينه روش هاي 
نوين آبياري، بيان كرد: از ابتداي سال 1374 تا پايان 
سال 1392 حدود 37 هزار هكتار از اراضي زراعي 
و باغي آذربايجان غربي به شبكه آبياري تحت فشار 
پيوسته بود و از ابتداي سال 1392 تا كنون نيز در 

مجموع 82 هزار و 150 هكتار از اراضي استان به 
سيســـتم هاي نوين آبياري تجهيز شده كه از رشد 

بيش از 2 برابري برخوردار است  .
 كريم زاده با اشـــاره به توسعه مكانيزاسيون 
كشـــاورزي اســـتان در اين بازه زماني افزود: با 
اختصاص 2 هزار و 870 ميليارد ريال خط اعتباري 
مكانيزاسيون كشاورزي به اســـتان، تعداد 3400 
دســـتگاه تراكتور، 3139 دستگاه ادوات دنباله بند 
و 132 دســـتگاه كمباين خريداري و در اختيار 
كشاورزان قرار داده شده اســـت و از اين طريق 
ضريب مكانيزاسيون كشـــاورزي استان از 1,23 

اسب بخار به 1,61 در هكتار ارتقا يافته است.
  وي با بيـــان اينكه ايجاد زنجيره هاي توليد از 
اولويت هاي وزارت جهاد كشـــاورزي است ادامه 
داد: در اين خصوص6 زنجيره توليد طيوردر استان 
وجود دارد كه آذربايجان غربي از اين نظر به عنوان 
استان اول كشور اســـت، راه اندازي زنجيره سيب 
درختي در استان نيز به منظور افزايش صادرات اين 
محصول در دستور كار  قرار دارد كه به ثبت رساندن 

اين زنجيره در مراحل پاياني است.  
وي با بيان اينكه 50 درصد سيب كشور در سال 
گذشته از آذربايجان غربي به كشورهاي همسايه 
صادر شد، گفت: در سفر قبلي رئيس جمهوري 100 
ميليارد تومان براي حمايت از توســـعه صادرات 
محصوالت كشاورزي آذربايجان غربي اختصاص 

يافت و با اتخاذ «سياســـت بازار بـــه ازاي بازار»  
وزارت جهاد كشاورزي، در سال جاري نيز 150 
ميليارد تومان بدين منظور اعالم شده كه تخصيص 
يابد كه اميدواريم امسال نيز شاهد توسعه صادرات 

محصوالت كشاورزي استان باشيم .
 وي افزود: به دليل كاهش و محدوديت منابع 
آبي، اجرايي كردن تغييرات الگوي كشت و توسعه 
و جايگزيني باغ هاي محصوالت كم آب بر و توسعه 
كشت مكانيزه و كاهش هزينه هاي توليد در استان 

نيز درحال اجرا است .
 كريم زاده با اشاره به ظرفيت هاي زيربخش هاي 
دام و طيور و شـــيالت در استان، گفت: در حال 
حاضر، ساالنه 15 هزار تن انواع آبزيان در آذربايجان 
غربي  توليد مي شود و 828 واحد مرغداري اعم از 
گوشتي، مرغ اجداد، تخمگذار و جوجه يكروزه در 
استان فعاليت مي كنند و از اين واحدها 80 ميليون 
قطعه جوجه و 85 هزار تن گوشـــت مرغ توليد 
مي شود  و از اين نظر جايگاه قابل توجهي در كشور 
دارد،  به طوري كه مازاد توليد آن به ديگر استان ها 

صادر مي شود  .
  36طرح در قالب 468 پروژه با صرف اعتباري 
بالغ بر1490 ميليارد ريال و اشتغالزايي مستقيم براي 
1003 نفر در با حضور وزير جهاد كشاورزي در 
آذربايجان غربي افتتاح و يا عمليات اجرايي  آن ها 

آغاز شده است.  

    6 درصد محصوالت كشاورزي كشور در آذربايجان غربي توليد مي شود

  شهر كردـ خبرنگار اطالعات:سرپرست بسيج رسانه استان چهار محال 
و بختياري اعالم كرد: سومين جشنواره رسانه اي ابوذر در اين استان برگزار 

خواهد شد. 
سرهنگ پاسدار البرز هللا گاني با اشاره به ويژگي و موفقيت آميز بودن دو 
جشنواره قبلي افزود: تمام فعاالن رسانه در قالب هايي كه از سوي دبيرخانه 

اين جشنواره اعالم شده است، مي توانند شركت كنند. 
وي گفت: شـــرايط اوليه براي شـــركت در اين جشنواره اين است 
كه رســـانه ها ي مكتوب و مطبوعات اســـتاني، منطقه اي و كشوري بايد 
داراي مجوز چاپ و انتشـــار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي باشند و 
نيزرسانه هاي مجازي شامل: خبرگزاري ها، پايگاه هاي خبريـ  تحليلي و 
سايت هايي كه داراي مجوز رســـمي از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 

هستند. 
 او اضافه كرد:آثار در فاصله زماني فروردين 97 تا 30 آذر 97 در يكي 
از نشريات سراسري، استاني، خبرگزاري ها و پايگاه  هاي خبري منتشر شده 

و فاخر و كاربردي باشند. 
 ســـرهنگ هللا گاني ياد آورشد: هر متقاضي فقط مي تواند در دو بخش 
و در هر بخش 3 اثر ارائه كند و آثاري پذيرفته مي شود كه نام صاحب اثر در 
آن قيد شده باشد و در صورت عدم درج نام صاحب اثر يا نام مستعار، بايد 
توسط مدير مسئول مهر و امضا شده باشد و در رسانه هاي مجازي كه آثار 
بي نام منتشر مي شود، ذكر كد خبري و تأييديه نماينده رسمي آن رسانه در 

استان ضروري است. 
 او تاكيد كرد: مطالب مربوط به بولتن هاي داخلي دستگاه هاي اجرايي 

امكان شركت در جشنواره را ندارند. 
وي ياد آورشـــد:هر شركت كننده بايد كپي اثر، فرم مشخصات براي 
هر اثر، لوگوي نشريه يا خبرگزاري و يك قطعه عكس را تحويل دبيرخانه 
دهد وشـــركت كنندگان در بخش عكس عالوه بر ارائه مدارك، بايد اصل 
عكس هاي خود را بدون انجام جلوه هاي ويژه در قالب يك لوح فشـــرده 

تحويل دهند يا ارسال كنند. 
  او اضافه كرد: مسؤليت پاسخگويي به هر ادعاي افراد حقيقي يا حقوقي 
در زمينه مالكيت اثر ارائه شـــده بر عهده متقاضي است و دبيرخانه در قبال 
دعاوي مذكور هيچگونه مســـئوليتي ندارد وتصميم گيري در خصوص 
مسائل پيش بيني نشده و تفسير ابهامات احتمالي، صرفاً به عهده دبيرخانه 
جشنواره بوده و انجام تصميمات اتخاذ شـــده براي متقاضي الزم االجرا 
است. در غير اينصورت، ثبت نام و شركت در جشنواره كان لم يكن تلقي

 خواهد شد. 
 وي ادامه داد: به منظور ايجاد فرصت بيشـــتر براي اصحاب رسانه، 
داوران و كميته اجرايي حق ارسال آثار ندارند وافراد منتخب به همراه 3 نفر 
از اعضاي خانواده به سفر معنوي عتبات عاليات اعزام خواهند شدو افراد 
منتخبي كه امكان تشرف به عتبات عاليات را ندارند، به سفر زيارتي مشهد 
مقدس اعزام مي شوند وگذرنامه افراد منتخب بايد اعتبار زماني كافي داشته 

باشد و ويزا نيز توسط فرد تهيه شود.
او ياد آورشد: جوايز مادي ارزنده اي نيز بر اساس انتخاب هيأت داوران 

به برگزيدگان تقديم خواهد شد. 

برگزاري سومين جشنواره   
رسانه اي ابوذر در شهر كرد

1010اخبار شهرستانها
كرمانـ  خبرنـــگار اطالعات: كرمان، 
امروز(هفتم آذر )، در تاالر وحدت دانشگاه 
شهيد باهنر ميزبان همايش ملي نظام فكري 
حضرت آيت اهللا خامنه اي در گستره فرهنگ 

است   .
 رئيس جهاد دانشگاهي استان كرمان و 
دبير اجرايي اين همايش در جمع خبرنگاران 
اعالم كرد: مناسبت فرهنگ با سياست، اقتصاد، 
امنيت و فناوري، پديده هاي نوظهور و فرهنگ، 
وظايف و حدود نظام اســـالمي در عرصه 
فرهنگي، عناصر پيشران در فرهنگ، تهاجم 
فرهنگي، بنيادها و مباني فرهنگ، مديريت 
فرهنگ و چيستي و قلمرو فرهنگ از جمله 

محورهاي اين همايش است.   
 دكتر رضا كامياب مقدس افزود:  فرصت 
ارسال مقاالت تا  7 آبان بود كه تا اين تاريخ 

دبيرخانه همايش 170 مقاله  در يافت كرد و 
از اين تعداد 80 مقاله برگزيده شد كه 25 مقاله 
به صورت سخنراني و تعدادي نيز به صورت 

پوستر ارائه خواهد شد .
 به گفته وي در اين همايش به جنبه هاي 
كاربردي از ديدگاه مقام معظم رهبري پرداخته  
مي شود وكتاب چكيده مقاالت نيز تهيه و در 
روز همايش تقديم فرهنگ دوستان و مهمانان 

خواهد شد .
  او با اشاره به اين كه در نشست فرهنگي 
تابستان گذشته به جنبه هاي مديريت فرهنگي 
از ديدگاه حضرت آيت اهللا خامنه اي پرداخته 
شـــد، افزود: كارگاه آموزشي براي فعالين و 
تشكل هاي فرهنگي دانشگاه شهيد باهنر و 
همايش منشور فرهنگي انقالب اسالمي از 

جمله پيش همايش هاي اين همايش بود .

 رئيس جهاد دانشـــگاهي استان كرمان 
ياد آورشد:  در برگزاري اين همايش در وهله 
نخست ساده زيستي و بهره گيري از امكانات 
موجود اســـتان با حداقل هزينه مد نظر قرار 

گرفت.  
 در ادامه دبير علمي همايش با اشاره به 
اين كه آرمان ها و اهداف نظام كدهاي راهبردي 
است كه به صورتي منسجم جمهوري اسالمي 
را شكل مي دهند، افزود: براي دستيابي به اين 
كدها بايد به سراغ افرادي برويم كه با انقالب 

اسالمي نسبتي ديرينه و تدوينگر دارند .
 حجت االسالم محمد رضا حاتمي گفت:  
امام راحل نخســـتين معمار انقالب اسالمي 
است و مقام معظم رهبري  انديشمندي است 
كه پيشرفت انقالب اسالمي برايشان بسيار 
مهم است و به عنوان نگهبان انقالب اسالمي 

موضوع هايي را در حوزه هاي مختلفي مطرح 
كرده اند، لذا ايشان نيز معمار انقالب اسالمي 

هستند .
 وي با تاكيد بر لزوم آشنايي ايران و دنياي 
اسالم با انديشه هاي مقام معظم رهبري، گفت: 
ايشـــان فقيهي آگاه و  از جمله اثرگذارترين 
چهره هاي تاريخ اســـالم  و تاريخ معاصر 

هستند .
  او با انتقـــاد از اين كه چهره علمي مقام 
معظم رهبري را به دنيا نشان نداده ايم،  افزود: 
بازشناســـي همه گفتمان مقام معظم رهبري 
وقت زيادي مي طلبد و در اين راستا برخي ها 
پرداختن به اين موضـــوع را آغاز كرده  اما 
معتقد هستم براي اين مهم نياز به يك گفتمان 
همگاني در كشور و حتي كشورهاي اسالمي 

داريم. 

دبير علمي همايـــش ملي نظام فكري 
آيت اهللا العظمي خامنه اي(مدظله العالي) در 
گستره فرهنگ  با اشـــاره به تاثير فرهنگ 
در آينـــده ملت ها، ياد آورشـــد: براي آنكه 
بتوانيم فرهنگ را ساماندهي كنيم، بايد بدانيم 
پرســـش هاي فرهنگ چيست و چه ابعاد و 

انواعي دارد؟  
در اين همايش كه به همت دانشگاه شهيد 
باهنر كرمان و با همكاري جهاد دانشگاهي 
استان كرمان، نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري 
در دانشگاه هاي سراسر استان، موسسه صدرا، 
موسسه انقالب اسالمي، مركز حفظ  و نشر 
ديدگاه هاي مقام معظم رهبري و تعدادي از 
دانشـــگاه هاي بزرگ كشوربرگزار مي شود، 
شمار زيادي از استادان  و علماي استاني و ملي  

شركت دارند.     

ثبت تپه هاي مريخي جنوب دامغان در ناساكرمان، امروز ميزبان همايش ملي نظام فكري حضرت آيت اهللا خامنه اي در گستره فرهنگ است
دامغان - خبر نگار اطالعات: بر اساس اعالم سازمان فضايي ايران، 
تپه هاي مريخي جنوب دامغان در ناسا (سازمان هوا فضاي آمريكا) به 

ثبت رسيد. 
رئيس انجمن علوم و ســـتاره شناسي استان سمنان گفت: تپه هاي 
مريخي دامغان در 130 كيلومتري جنوب در حوالي روستاي «رشم» قرار 

گرفته و بيش از 6 هزار هكتار وسعت دارد. 
 مهندس خوشنويسان افزود: شباهت بي نظير اين تپه ها از لحاظ 
كاني هاي مختلف، تپه هاي شيبدار و رنگ هاي متفاوت، وجود داالن ها و 
كريدورها غارهاي كوچك و بزرگ و سرخ بودن تپه ها و وجود نداشتن 
هيچ گياهي در اين منطقه باعث شـــده كه اين تپه ها در ناســـا به ثبت 
برسد. وي گفت: مهمترين مزيت ثبت اين آثار در ناسا سرمايه گذاري 
براي ايجاد پارك گردشگري فضايي براي جذب گردشگران خارجي و 

رونق گردشگري است.
 او اضافه كرد: 8 نقطه دراين مكان براي گردشگران پيش بيني شده 
است كه مي توان از ظرفيت شن هاي روان و تپه ها، موتور سواري، ماشين 

سواري و نيز درياچه نمك، ايجاد بوم گردي و كوير نوردي نام برد. 
اجرا ى 100ويژه برنامه هفته بسيج در ساوه  

ســـاوهـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده سپاه ناحيه ساوه در نشست 
خبري به مناسبت هفته وحدت و سي امين سالگرد تشكيل شجره طيبه 
بسيج، گفت: بسيج در عرصه هاي فرهنگي، سياسي، اجتماعي، نظامي و 

امنيتي در كشور پيشتاز است .
 ســـرهنگ پاسدار علي رسولي با بيان اينكه بسيج نيروي پيش رو 
انقالبي است، اظهار داشت: به دليل مصادف شدن اين ايام با هفته وحدت 

و 40 سالگي انقالب، برنامه هاي اين ايام همسو خواهد بود .    
وي با اشـــاره به اين كه شعار هفته بسيج «بسيج، مظهر ايستادگي، 
پيشـــرفت، وحـــدت و خدمت اســـت» افزود: در ايـــن ايام بيش از 
100 برنامه با بيش از 20 ســـرفصل در شهرســـتان ساوه اجرا خواهد 

شد.  
   به گفته وي، نشست هاي سياسي بصيرتي در مساجد و پايگاه هاي 
بسيج، سركشي به خانواده هاي شهدا، گلباران مزار شهدا در تمامي شهرها 
و روستاهاي شهرســـتان، برگزاري يادواره هاي شهدا، برگزاري مراسم 
جشن در حسينيه ها، مساجد و تكايا، همايش هاي سبك زندگي اسالمي، 
اكران فيلم، تئاتر خياباني، ويزيت رايگان پزشـــكي، ارائه مشـــاوره هاي 
رايگان حقوقي و خدمات رساني به مناطق محروم از جمله برنامه هاي 

اين هفته است .
 سرهنگ رسولي با بيان اينكه 10 برنامه به صورت ويژه شهرستاني 
با حضور حماسي و چشمگير همه مسئوالن در اين هفته برگزار خواهد 
شد، ادامه داد: ديدار با امام جمعه و نشست بصيرتي، افتتاحيه نمايشگاه 
اقتصاد مقاومتي در امامزاده ســـيد اسحاق(ع)، برگزاري يادواره شهداي 
ســـتق، گلباران مزار شـــهدا در امامزاده سيد علي اصغر(ع)، حضور هر 
شـــب در يك مســـجد و پرسش و پاسخ با مردم در 7 نقطه از شهر، 
اعزام كاروان راهيان نور بسيج خواهران به تعداد 200 نفر و  طي يك 
برنامه 3 روزه، برگزاري مســـابقه فوتسال جام چهل سالگي انقالب در 
رده ســـني نوجوانان، برگزاري گشت هاي محله محور بسيج و حضور 
حماسي بسيجيان در طرح شكوه مقاومت و پايداري، حضور بسيجيان 
در مصلي هاي نماز جمعه شهرستان ساوه و خطبه پيش از نماز جمعه 
در خصوص شجره طيبه بسيج و تبيين استكبارستيزي در نشست هاي 

بصيرتي، از جمله اين برنامه ها خواهد بود.
هرمزگان؛ قطب  توليد نخ بخيه كشور

بندرعباس - خبرنگار اطالعات: يك واحد توليدي در بندرعباس 
ساالنه بيش از 700هزار عدد نخ بخيه توليد و عالوه بر مصرف داخلي 

روانه بازار هاي كشور هاي همسايه مي كند.
معاون امور صنايع اين ســـازمان صنعت،معدن و تجارت اســـتان 
هرمـــزگان بـــا بيان خبر باال افزود:اين واحد توليدي عالوه بر توليد نخ 
بخيه،500هزاردست انواع پوشش بيمارستاني و ماسك يكبار مصرف و 

160 هزارعددپك جراحي توليد مي كند.
رضواني با اشاره به اين كه اين واحد توليدي 20 درصد نخ بخيه 
مورد نياز كشور را تامين مي كند گفت: ارزآوري اين واحد توليدي در 
سال بيش از 200هزار دالر است كه به كشورهاي عراق و افغانستان هم 

محصوالت خود را صادر مي كند.
وي افزود: اين واحد توليدي براي 57 نفر به صورت مستقيم و براي 
حدود 300 نفر به صورت غيرمستقيم زمينه اشتغال را فراهم كرده است.

نخ بخيه اين واحد توليدي شامل نخهاي مصنوعي كروميك است. 

برگزاري دوازدهمين جشنواره بين المللي 
فرهنگ اقوام در گنبد كاووس  

گنبـــدكاووسـ  خبرنگار اطالعـــات: بخـــش دوم دوازدهمين 
جشـــنواره بين المللـــي اقوام در شهرســـتان تاريخـــي گنبدكاووس 

برگزار شد.  
در مراسم آغازين اين جشـــنواره قرجه طيار و ابراهيمي نمايندگان 
گنبدكاووس و آزادشـــهر در مجلس شوراي اسالمي، عبدالقدير كريمي 
معاون استاندار گلســـتان و فرماندار ويژه گنبد كاووس، ابراهيم كريمي 
مديركل ميراث فرهنگي صنايع دســـتي، نصيبي مديركل امور روستايي 
و شـــوراي استانداري گلســـتان، شهردار و اعضاي شـــوراي اسالمي 
شـــهر گنبد، بخشـــداران شهرســـتان هاي گنبد، گاليكش و آزادشهر 
و ديگر مســـئولين استاني و شهرســـتاني و مردم فرهنگدوست گلستان 

حضور داشتند.
در جشنواره بين المللي فرهنگ اقوام، نمايشگاه توليدات، صنايع دستي 
و سوغاتي اقوام مختلف استان هاي مختلف كشور، سياه چادرها، آالچيق ها 
و خانه هاي روستايي برپا شده و تماشاگران با گوشه هايي از فرهنگ، شيوه 
زندگي سنتي و عشايري و آداب و سنن قوميت ها آشنا شدند.  اين جشنواره 

و نمايشگاه هاي حاشيه آن تا 7 آذر داير بود.  
همايش بانوي مؤمن و انقالبي

 با حضور شيرزن كرمانشاهي در كاشمر
كاشـــمرـ  خبرنگار اطالعات:همزمان با هفته بســـيج و در آستانه 
برگزاري هشتاد و يكمين سالگرد شهادت آيت اهللا سيدحسن مدرس(ره) 
همايش بانـــوي مومن و انقالبي با حضور فرنگيس حيدرپور شـــيرزن 
كرمانشاهي و مهناز فتاحي نويسنده كتاب «فرنگيس» در سالن اجتماعات 

آرامگاه شهيد مدرس برگزار شد.
فرنگيس حيدرپور شيرزن كرمانشاهي كه خاطراتش در قالب كتابي 
با عنوان «فرنگيس» جمع آوري و به چاپ رسيده است، با ابراز خوشحالي 
از حضور در كاشمر و زيارت مرقد بزرگمرد عرصه دين و سياست شهيد 
آيت اهللا سيد حسن مدرس(ره) به بيان خاطراتش در دوران هشت سال دفاع 

مقدس پرداخت.
خاطرات اين بانوي كرمانشـــاهي كه به زبان فارســـي توســـط 
مهناز فتاحي نويســـنده كتاب «فرنگيس» براي بانوان بيان مي شد، مورد 
استقبال شـــركت كنندگان در اين همايش قرار گرفت، به طوري كه بانوان 
كاشمري نيز ســـئواالتي درخصوص انگيزه، هدف و احساس وي در آن 

زمان پرسيدند.  
فرنگيس حيدرپور كه متولد 1341 در روستاي اوازين استان كرمانشاه 
است، در بيان خاطراتش گفت: سال 59 كه جنگ ايران و عراق آغاز شد، 
به دليل اينكه كرمانشاه در منطقه مرزي قرار داشت، متأسفانه مورد تجاوز 
نيروهاي بعثي قرار گرفت، به طوري كه با حمله عراقي ها به روستاي ما شمار 
زيادي از اهالي روستا به خاك و خون كشيده شدند و بقيه مردم نيز براي در 

امان ماندن به دره اي در نزديكي روستا پناه بردند.
وي با بيان اينكه در جريان حمله نيروهاي عراقي بسياري از اعضاي 
خانواده ام از جمله برادرم، دايي و عمويم به شهادت رسيدند، يادآورشد: با 
توجه به اتمام آب و غذا، پدرم تصميم گرفت، شبانه براي تهيه آذوقه به روستا 
برگردد و من نيز از ترس اينكه پدرم را از دست ندهم، با وجود مخالفتش 

با او همراه شدم.
راوي كتاب «فرنگيس» ادامه داد: در مسير رسيدن به روستا با عده اي 
از سربازان عراقي روبه رو شديم كه در جريان درگيري با آنها پدر و برادرم 
به شهادت رسيدند و من نيز با وجود ترسي كه داشتم، با تبري كه در دست 

داشتم، يكي از آنها را كشتم و ديگري را اسير كردم.
حيدرپور خاطرنشان كرد: اگرچه جنگ ديروز دشمن با جنگ امروز 
متفاوت است، اما قطعا در ســـايه وحدت و همدلي، آگاهي و هوشياري 
قشرهاي مختلف مردم مي توانيم در برابر توطئه و جنگ امروز دشمن پيروز 
و سربلند بيرون بياييم و برگ زرين ديگري بر تاريخ پرافتخار ايران اسالمي 

اضافه كنيم. 
واگذاري خانه به 5 خانواده نيازمند فهرج 

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده ناحيه مقاومت بسيج سپاه فهرج از 
واگذاري خانه به 5 خانواده نيازمند اين شهرستان خبرداد. 

ايوب سنجري گفت: اين واحد هاي مسكوني در چارچوب طرح بسيج 
براي محروميت  زدايي در روستاي ملك آباد، ريگ آباد و حسين آباد خدابنده 

بخش نگين كوير فهرج ساخته شد. 
وي اعالم كرد: براي ساخت اين واحد هاي مسكوني هر يك 45 متر 
مربع مساحت دارد، جمعا 1/5 ميليارد ريال از محل اعتبارات بسيج سازندگي 

استان كرمان هزينه شده است. 
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نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد 
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شماره نمابر نيازمنديها    22224886      22224963

آگهي دعوت سهامداران
 شركت مجتمع متخصصين پوست مهرگان تهران 

(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 168364 شناسه ملي  
10102108866 جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده

بدينوســـيله از كليه سهامداران شـــركت مجتمع متخصصين پوست 
مهرگان تهران (ســـهامي خاص) دعوت مي شـــود تا در جلسه مجمع 
عمومي فوق العاده كه در ساعت 9:30 صبح روز جمعه مورخ 1397/9/23 
در آدرس تهران، بلوار آفريقا، باالتـــر از چهارراه جهان كودك، خيابان 
پديدار، پالك60 كدپستي 1518833713 و تلفن 88205510 تشكيل 

مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ موضوع ماده141 قانون تجارت
هيئت مديره

آگهي مزايده فروش گوجه فرنگي لوكس صادراتي 
توليدي در گلخانه مدرن و با روش كشت هيدروپونيك 
شـــركت زراعي دشـــت ناز در نظر دارد حدود 1/000 تن گوجه فرنگي گلخانه اي 
صادراتي توليدي طي يك دوره توليـــد (آذر 97 لغايت خرداد ماه 98) را از طريق 
مزايده عمومي به فروش برســـاند. متقاضيان مي توانند جهت كســـب اطالعات 
 بيشـــتر و دريافت فرم شـــرايط به امور بازرگاني شـــركت به آدرس ذيل مراجعه 

و يا با تلفن به شرح ذيل تماس حاصل نمايند. 
آخرين زمان دريافت پيشنهادها: ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/09/17 

زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت 11 روز شنبه مورخ 1397/09/17 
مكان: ساريـ  جاده گهرباران، شركت زراعي دشت ناز 

تلفن: 33726400ـ  33726393ـ  011 
شماره تماس سرپرست بازرگاني (آقاي نجات) 

جهت هماهنگي 9286ـ  578ـ  937

آگهي مزايده
مديريت آموزش و پرورش منطقه4 تهران در نظر دارد به استناد 
ماده 43 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت، بهره برداري 
از مغازه جنب دبيرســـتان دخترانه حضرت الزهرا(س) واقع در 
حســـين آباد ميدان هروي را از طريق مزايده طي عقد اجاره و به 
مدت يكسال به اشخاص واجد صالحيت واگذار نمايد. لذا كليه 
متقاضيـــان مي توانند جهت دريافت فرم شـــركت در مزايده و 
بازديد از محل حداكثر 10 روز پس از نشر آگهي به اين مديريت 
واقع در بزرگراه رســـالت ـ نبش كرمان شـــمالي (كارشناسي 
پشـــتيباني) مراجعه نمايند. (تلفن تماس 22516441) ضمناً 
آموزش و پرورش در رد يا قبول پيشنهادها مختار است و هزينه 

كارشناسي و چاپ آگهي به عهده برنده مزايده مي باشد.

«آگهي دعوت به جلسه مجمع فوق العاده 
(نوبت اول) كانون بازنشستگان بانك مسكن» 

به شماره ثبت 7672
بدينوســـيله از كليه اعضاء كانون دعوت مي شود كه در جلسه 
مجمع عمومي فوق العاده كه در روز شـــنبه مورخ 97/9/24 از 
ســـاعت 15 لغايت 17:30 در محل كانون بازنشستگان بانك 
مسكن به نشـــاني تهران ـ خيابان فردوســـي ـ خيابان كوشك 
مصري ـ روبروي هتل فردوسي ـ پالك7ـ طبقه اول (ساختمان 
 شماره سه بانك مسكن) تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
تغيير محل كانون

هيأت مديره كانون بازنشستگان بانك مسكن

آگهي دعوت سهامداران
شركت مجتمع متخصصين پوست مهرگان تهران 

(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 168364 شناسه ملي 
10102108866 جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده
بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت مجتمع متخصصين پوست مهرگان تهران 
(ســـهامي خاص) دعوت مي شود تا در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده كه در 
ســـاعت 11:30 صبح روز جمعه مورخ 1397/9/23 در آدرس تهران، بلوار آفريقا، 
 باالتر از چهارراه جهان كودك، خيابان پديدار، پالك60 كدپستي 1518833713 

و تلفن 88205510 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ موضوع افزايش سرمايه شركت
2ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

هيئت مديره

آگهي مزايده
شـــركت توليدي قطعات گيربكس ميانرو در نظر دارد 
ضايعات براده (پليسه) به شـــرح زير را از طريق مزايده 

عمومي به فروش برساند:
براده(پليســـه) حاصـــل از تراش قطعـــات فوالدي از 
 تاريخ 97/09/17 تا پايان دي ماه ســـال1397 ماهيانه 

حدوداً 200تن
متقاضيـــان مي تواننـــد حداكثر تا پايـــان وقت اداري 
97/09/13 نســـبت به دريافت فرم شركت در مزايده به 

يكي از آدرس هاي زير مراجعه نمايند:
تهرانـ  ميدان آرژانتينـ  خيابان بيهقيـ  خيابان دهم شرقي 

پالك3 طبقه اول، تلفن4ـ88542581 داخلي110
آذربايجان شـــرقيـ  ميانهـ  جاده حصار قرانقو شهرك 
صنعتي ميانه شـــركت توليدي قطعات گيربكس ميانرو  

تلفن 52244122ـ041 داخلي101

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران  
هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران 
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره 

و بازرس اتحاديه صنف كبابي، حليم و آشپز
 شهرستان تهران (نوبت اول) 

بر اساس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر است انتخابات 
هيات مديره و بازرس اتحاديه صنف كبابي، حليم و آشـــپز شهرستان تهران برگزار 
گردد.   لذا از واجدين شـــرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور 
كه در ذيل شـــرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد. از روز شـــنبه مورخ 
1397/9/17 لغايت روز چهارشـــنبه مـــورخ 1397/10/5 به مدت 15 روز (بدون 
احتساب ايام تعطيل) شخصاً با در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام 
از سامانه ايرانيان اصناف «www.iranianasnaf.ir»، به هيأت اجرايي برگزاري 
انتخابات اتحاديه هاي صنفي به نشاني: ضلع شمال غربي ميدان وليعصر، كوچه ارژنگ 
پالك يك، ســـاختمان شهيد اسداله زاده، ســـازمان صنعت معدن و تجارت استان 

تهران، طبقه 9 اداره امور اصناف و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند. 
شرايط داوطلبين: 

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران. 
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران. 

3ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس. 
4ـ نداشتن سوء پيشـــينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر. (در اين خصوص 

استعالم مربوطه از سوي هيأت اجرايي صادر مي شود) 
5ـ عدم اشتهار به فساد. 

6ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره 
 و بازرس اتحاديه (مـــدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش)

7ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال. 
8ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم. پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ 
اعتبار آن منقضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به 

غير واگذار و يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد. 
9ـ وثاقت و امانت. 

10ـ داوطلبان حائز شرايط مكلفند با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به تكميل پرسشنامه 
 و بارگذاري مدارك خود اقدام به كد رهگيري مربوطه را به هيأت اجرايي ارائه نمايند.
تبصره: الزم به توضيح اســـت بر اســـاس تبصره 6 ماده 22 قانـــون نظام صنفي 
داوطلب شـــدن كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي 
اجرايي موضوع ماده (5) قانون مديريت و خدمات كشوري در انتخابات هيأت مديره 
اتحاديه هاي صنفي منوط به اســـتعفاي آنان از شغل قبلي خود پيش از ثبت نام در 
انتخابات است. اعالم رسمي پذيرش اســـتعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از 

شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است. 
مـدارك مـورد نيـاز ثبت نام:  1ـ دو قطعه عكس 4×3 جديـــد.  2ـ يك برگ تصوير پروانه 
 كســـب به همراه اصل آن 3ـ يك ســـري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن. 
4ـ يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن.  5ـ يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (حداقل 
ديپلم) به همراه اصل آن يا يك برگ تصوير اعتبارنامه (افرادي كه داراي ســـابقه عضويت در 

هيأت مديره اتحاديه مي باشند.)  6ـ كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف 
محمد جعفرنيا 
رئيس هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 

م الف/702

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل 

(سهامي عام) شماره ثبت 1984 شناسه ملي 10240049946 
جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري 
توسعه و عمران اســـتان اردبيل (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 
1397/06/31 در روز شنبه مورخ 1397/09/17 راس ساعت 10 صبح 
در محل دفتر مركزي شـــركت واقع در اردبيلـ  ميدان جهادـ  خيابان 
جام جمـ  جنب ساختمان جهاد كشـــاورزيـ  مجتمع اداري و تجاري 
ابزار ســـبالنـ  طبقه2ـ  شركت توســـعه و عمران استان اردبيل برگزار 

خواهد شد. 
بدينوسيله از كليه سهامداران محترم و يا وكال و نمايندگان قانوني ايشان 
دعوت مي شود كه براي اخذ تصميم در مورد موضوعات جلسه فوق الذكر، 

حضور به هم رسانند. 
برگ ورود به جلســـه از ساعت 9 صبح قبل از شـــروع مجمع در محل 
برگزاري با ارائه مدارك شناســـايي معتبر ارائه خواهد شد. «ارائه تصوير 
كارت ملي و شناسنامه سهامداران حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي 
به دليل نياز به اطالعات هويتي آنان جهت درج در سامانه ثبت شركت ها 

الزامي مي باشد». 
دستورجلسه: 

1ـ استماع گزارش فعاليت هيئت مديره و گزارش بازرس قانوني شركت. 
2ـ بررســـي و اتخاذ تصميم نســـبت به ترازنامه و حساب سود و زيان 

(صورت هاي مالي) سال مالي منتهي به 1397/06/31 
3ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشـــان براي 

سال مالي منتهي به 1398/06/31 
4ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي سال مالي منتهي به 1398/06/31 

5ـ ســـاير مواردي كه اتخاذ تصميم در خصوص آنها در صالحيت مجمع 
عمومي عادي ساليانه مي باشد. 

هيئت مديره شركت سرمايه گذاري 
توسعه و عمران استان اردبيل (سهامي عام)  

اينجانب مهدي باش افشـــار مالك خودرو پژوپارس به شـــماره شهرباني 
671ن95 ـ ايران33 و شـــماره شاســـي 11305630 و شـــماره موتور 
12684005126 به علت فقدان اســـناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 
اســـناد مذكور را نموده ام لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد خودرو مذكور 
دارد ظرف مدت 10 روز به دفتر حقوقي سازمان فروش ايران خودرو واقع در 

پيكان شهرـ ساختمان حقوقي ـ مراجعه نمايد.

آگهي مفقودي سند كمپاني خودرو سواري پژو206
اصل ســـند كمپاني خودرو سواري سيستم پژو206 تيپ 206SDTU5 به 
رنگ سفيد به شـــماره انتظامي 73ـ274س94 مدل1396 به شماره موتور 
 NAAP41FE2Hj017134 167 و به شماره شاســـيB0022524
متعلق به اينجانب نجمه اســـماعيل زاده فرزند احمد به ش ش 1126 متولد 
1366/4/17 فسا و به شـــماره ملي 2572786211 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.        (فسا)

سند كمپاني موتورسيكلت عقيق به 
شماره موتور 1207258 و شماره 

پالك 33857 ـ تهران ـ46 به نام سعيد 
چوپاني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگه سبز دوو سي يلو مدل 81 شماره موتور 
01298H شماره شاسي 81165059125 
پالك 599 ط 11 ايران 11 بنام احمد پيروي 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت كيشوند اينجانب 
علي اكبر رضايي فر به شماره 

01/113590 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز كاميون كشنده اسكانيا شماره موتور 
 XLER4X20005207999 6386547 شماره شاسي

شماره پالك 22 ع 521 ايران 29 به نام علي اكبر جمالي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني وانت مزدا مدل 87 به شماره پالك 
 FE254605 62ـ  549 س 92 و شماره موتور
 NAGBPX2PN11F00339 و شماره شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت هوشمند راننده به شماره هوشمند 
3009231 به نام سجاد شهسواري فرزند حاجي آقا 
به شماره ملي 4859954351 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر

برگ سبز و بنچاق پرايد مدل 1385 
به شماره انتظامي     942 ق 46 ايران 
46 بنام لحيا خدير بركادهي مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است. 

سند موتورسيكلت پالس 180 به شماره 
شهرباني 21188 ايران 133 شماره 

شاسي 9521435 شماره موتور 00053 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند فروش موتورسيكلت همتاز مدل 
1394 به شماره انتظامي 14829ـ  

582 به نام سيدرضا هاشمي نژاد مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

سند مالكيت و 
برگ سبز اتومبيل 

سواري استيشن داي 
هاتسو با شماره پالك 
64ايران676د27 

و با شماره موتور 
476393 و شاسي 

85000011193 بنام 
محمدعلي آقايي ميبدي 

مفقود شده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

پروانه اشتغال به كار 
مهندسي تأسيسات 

الكتريكي ساختمان پايه 
يك به شماره پروانه 
00009ـ510ـ18 
و شماره شناسنامه 
3962 و شماره ملي 

0055243126 به نام 
كوروش رخشاني مهر 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو پارس مدل 

1390 به شماره انتظامي 
113ج24 ايران89 با شماره 

موتور 12490155321 
و شماره شاسي 

 NAAN21CA2BK124724
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ سبز پرايد 
141 به شماره موتور 
3797115 شاسي 

 S3482289330446
پالك 429ط35ايران25 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت پرايد 
مدل 1390 به شماره 

انتظامي 833د77 
ـ ايران71 و شماره 
موتور 4007791 

و شماره شاسي 
 S3412290872969

مفقود گرديده 
اعتبار ندارد.(شهركرد)

شناسنامه مالكيت 
موتورسيكلت سفر مدل 
1385 به شماره انتظامي 

شهركرد1ـ8728 
و شماره موتور 

41440394 و شماره 
تنه 8584332 مفقود 
گرديده اعتبار ندارد.

(شهركرد)

كارت هوشمند راننده 
به شماره 1905809 به 
نام آقاي عباس رفيعي 

قهفرخي مفقود گرديده 
اعتبار ندارد.
(شهركرد)

برگ سبز يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم سايپا تيپ 

SE 131 مدل 1393 به رنگ 
نقره اي متاليك شماره موتور 
5166879 شماره شاسي 

 NAS411100E3676729
شماره پالك 34ـ742ق19 به 

نام فاطمه ساري مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.آبادان

برگ سبز ماشين سواري 
سيستم رنو L90 مدل1390 
به شماره انتظامي 858ب16ـ 

ايران97 به شماره موتور 
W076824 شماره شاسي 

 NAPLSRALD01124403
به نام حسن موسوي خرسند 

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. ابهر

برگ سبز سواري پرايد 131 
مدل1393 به شماره پالك 

45ـ445ل41 با شماره موتور 
5236218 و شماره شاسي 

 NAS411100E3694646
به نام مهدي 

كدخداحسن آبادي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان

سند و شناسنامه و كارت خودرو سواري 
پژو تيپ CCTU51600 رنگ نقرهاي 

متاليك مدل 1390 شماره  موتور 
13990001029 شماره شاسي 

NAAM31FC6BK242858 شماره 
پالك ايران 10ـ  247 م 14 به نام محمد 

كارگر فرزند عوض مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار است. 

گناوهـ  خالقي 

مدرك گواهينامه خلباني 
(CPL/IR) به شماره 

4634 به همراه تاييديه 
پزشكي (مديكال) مربوط 

به همان گواهينامه، 
صادره از سازمان 

هواپيمايي كشوري مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد. 

سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري 
پژو پارس ELX به رنگ نقره اي  ـ 

متاليك مدل1384 به شماره شهرباني 
ايران13ـ663ـ ب ـ67 به شماره موتور 

12684000968 و شماره شاسي 
11301802 به نام معصومه حيدري 

رامشه مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. حسيني ـ آباده

برگه سبز، سند كارت و 
تسلسل اسناد كاميون 
ولوو 10چرخ مدل53 

شماره شاسي 001150 
شماره موتور 055887 

پالك 584ع12 ـ ايران72 
به نام رمضانعلي 

يوسفي تلو كاليي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز (شناسنامه) و سند 
 405GLX كمپاني خودرو پژو
مدل 1390 به شماره انتظامي 

958و69ـ ايران63 به شماره موتور 
13990005013 به شماره شاسي 

 NAAM31FC2BK246163
به نام كريم شكري كوچك مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط است. 
(شيراز)

كارت خودرو، بيمه نامه، 
كارت سوخت، معاينه  فني 

خودرو به ش. شهرباني 367 
ع 38 ايران 55 و ش. شاسي 
 NAG084NPRF02220
مدل 84 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگه سبز و برگه كمپاني 
و بنچاق پرايد131 به ش 
پالك ايران78ـ581هـ88 

و شماره موتور 
5877385/13 و ش 
شاسي 1013769 به 

نام بهروز نجفي چكوسري 
مفقود و فاقد 
اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري پژو 206 
مدل 1381 به شماره شاسي 80613962 ش موتور 

10FSE33726844 و شماره پالك 73 ايران 652 ل 11 
به نام محمد حسين شعباني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو تراكتور كشاورزي 
 N3HKTAD2CEEP15585 مدل 1393 به شماره شاسي
ش موتور MT4A2W8551B و شماره پالك 49 ايران 968 

ك 12 به نام هادي بخت وار مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پژو 405 
مدل 1385 به شماره شاسي 24225943 ش موتور 

12485109389 و شماره پالك 83 ايران 914 و 67 به نام 
محمود پرويزي علي قنبري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز پيكان مدل 82 سفيد شماره 
پالك 161ن 59 ايران 42 شماره شاسي 

0082516494 به نام سيد حمزه باغجري 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

پروانه اشتغال مهندسي به شماره 
36300102 متعلق به كامبيز بصيري 
اصفهاني به ش ملي 4322073700 

مفقود و اعتبار ندارد. 

آگهى تغييرات شركت اتان سهامى خاص
به شماره ثبت 93433 و شناسه ملى 10101203691 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/31 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: على غفوريان مرشـــدى يزدى 
بـــه كدملى 0043583512 به ســـمت مديرعامل و رئيس 
هيئت مديره و حســـين غفوريان مرشدى يزدى به كدملى 
0451281667 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و زينب 
غفوريان مرشدى يزدى به كدملى 0068281102 به سمت 
عضو هيئت مديـــره انتخاب گرديدند كليه اوراق و اســـناد 
تعهدآور و عـــادى و ادارى و مالى و قراردادها و غيره به امضاء 
منفرد مديرعامل يا نايب رئيـــس هيئت مديره همراه با مهر 
شركت معتبر مى باشد. كليه اختيارات هيئت مديره مندرج 

در ماده 49 اساسنامه به مديرعامل تفويض گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278572)

آگهى تغييرات شركت توليد برق پره سر مپنا سهامى خاص 
به شماره ثبت 336206 و شناسه ملى 10103727416 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1396/03/18 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : موسســـه حسابرسى نوين نگرمانا به شناســـه ملى 10103520913 
به ســـمت بازرس اصلى و موسسه حسابرســـى وخدمات مديريت راده به شناسه ملى 
10100549382 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشـــار جهت درج آگهى هاى شركت تعيين 

گرديد.تراز نامه و حساب سودو زيان سال مالى 95 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278566)

آگهى تغييرات شركت تعاونى توليدى توزيعى اعضاى 
كانون بازنشستگان استاندارى تهران

 به شماره ثبت 342925 و شناسه ملى 10103936353 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/05/12 
ومجوز972815/153074مـــورخ 1397/6/13 اداره كل تعاون كار 
ورفاه اجتماعى اســـتان تهـــران تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : تراز 
منتهى به 1396/12/29 تصويب شـــد .ســـرمايه شركت به مبلغ 
1255238000 ريال افزايش يافت . روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه 
كثيراالنتشـــار جهت درج آگهى هاى بعدى تعييـــن گرديد.اعضا 
هيئت مديره و بازرس به قرار ذيـــل انتخاب گرديدند : آقاى مهدى 
حرى نجف آبادى به كد ملى 1284533220 به ســـمت عضو هيئت 
مديره خانم فرزانه ئيل درم به كد ملى 1818024731 به ســـمت 
عضو هيئت مديره آقـــاى محمد فيضى به كد ملى 3933055105 
به ســـمت عضو هيئت مديره خانم مهرى نصيرى قديرآبادى به كد 
ملى 4568744466 به ســـمت عضو هيئت مديره آقاى ســـالم اله 
شـــهبازى به كد ملى 1639541535 به سمت عضو هيئت مديره 
 آقاى محمدصادق نوروزى به كد ملى 4323156502 به سمت عضو 
علـــى البدل هيات مديـــره آقاى احمدرضا متقى نـــژاد به كد ملى 
1816852279 به ســـمت عضو على البدل هيات مديره براى مدت 
3 ســـال . آقاى نصرت اله حســـينى به كد ملى 0569386225 به 
ســـمت بازرس اصلى آقاى محمدرضا الجوردى فـــرد به كد ملى 
1262836476 به ســـمت بازرس على البدل براى يك سال مالى 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور انتخاب گرديد. 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(278570)

آگهى تغييرات شركت خدمات مسافرت هوايى بديع سهامى خاص 
به شماره ثبت 132094 و شناسه ملى 10101753800 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/10/02 و مجوز شماره 
961/126/19077 مورخ 96/10/5 ســـازمان ميراث فرهنگى و گردشگرى و مجوز 
 شماره 56735 مورخ 96/10/24 سازمان هواپيمايى كشورى تصميمات ذيل اتخاذ شد :

نام شـــركت به ” خدمات مسافرتى و گردشگرى بديع ” تغيير يافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصالح گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278569)

آگهى تغييرات شركت خدمات مهندسى پژواك انرژى سهامى خاص  
به شماره ثبت 219931 و شناسه ملى 10102612337 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/04/23 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان 
 تهران ، بخش مركزى ، شـــهر تهـــران، داووديه ، كوچه مرتاضى ، كوچه ســـوم ، 
پالك 9 ، طبقه اول ، واحد 2 كدپســـتى 1911953613 تغيير يافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278568)

آگهى تغييرات 
شركت نوسازان منطقه شانزده شهر تهران سهامى خاص 

 به شماره ثبت 335237 و شناسه ملى 10103762234 
به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/11/15 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اعضاى حقوقى هيات مديره بشرح ذيل براى 
مدت دو سال انتخاب گرديدند: شركت بانك شهر (سهامى عام) به شماره 
ثبت 342446 . شـــركت عمران و مسكن ســـازان ايران (سهامى عام) به 
شماره ثبت 139626 . شركت نوســـازان شهر تهران (سهامى خاص) به 
شماره ثبت 331103 - ترازنامه و حساب سود و زيان صورتهاى مالى براى 
ســـال مالى منتهى به 1396/09/30 شركت به تصويب رسيد. - موسسه 
حسابرســـى اصول پايه فراگير 10100517106 به عنوان بازرس اصلى 
 و موسسه حسابرســـى كاربرد ارقام (10100364819) به عنوان بازرس 
على البدل براى ســـال مالى منتهى به 1397/09/30 انتخاب گرديدند  
 روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشـــار شـــركت جهت درج 

آگهى ها تعيين گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(278564)

آگهى تغييرات 
شركت مجتمع صنعتى ذوب آهن پاسارگاد شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 218641 و شناسه ملى 10102599713 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/09 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : آقاى حسن مطهرى با شـــماره ملى0038821966 
به ســـمت رئيس هيات مديره ، آقاى محمد حســـين ثقفى با شماره 
ملـــى 1755618042 به ســـمت نايب رئيس هيـــات مديره و آقاى 
مســـعود اعتمادى با شـــماره ملى 0034486089 بـــه عنوان مدير 
عامل وعضو هيئت مديره بـــراى بقيه مدت تصدى انتخاب شـــدند. 
 امضاء كليـــه اوراق و اســـناد مالـــى ، ادارى ، چك ها، ســـفته ها
و كليه اسناد تعهد آور شركت از هر نوع كه باشد، با امضاء مديرعامل به 
همراه يك نفر از اعضاء هيات مديره و با مهر شـــركت و يا با امضاء مدير 
عامل به همراه امضاء آقاى جواد اشرفى دارنده كد ملى 0068261111 

متفقا“ و با مهر شركت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(278562)

آگهى تغييرات شركت ماشين سازى ره آورد سهامى خاص 
به شماره ثبت 129403 

و شناسه ملى 10101727508 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/04/30 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه و حســـاب 
ســـود و زيان سال مالى 96تصويب شد اعضاى هيئت مديره به به 
 مدت دو سال بشرح ذيل انتخاب گرديدند: آقاى محمد پوركسرى
 به كد ملى شـــماره 0039096361 آقاى مير مســـعود ملجائى 
به كد ملى شماره 2296695515 روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت 
 درج اگهى هاى شركت تعيين گرديد آقاى هادى يوسفى سالكجانى 
 ك م6319434007 بـــه عنوان بازرس اصلى و خانم ليال حائرى 
ك م 6139730813 به عنوان بازرس على البدل براى يكســـال 

مالى انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شـركت هـا و موسسـات غيرتجـارى تهران 
(278563)
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اشاره: با پيروزي انقالب اسالمي در 22 بهمن 1357
و استقرار نظام مقدس جمهورى اسالمى در ايران، دشمنان 
اســــالم كه شاهد طلوع و حيات دوباره آفتاب درخشان 
اسالم در دهههاي پاياني قرن بيستم بودند، درصدد برآمدند 
تا با كنترل و هدايت جريانات سياسي و نفوذ بر آنها، اين 
انقالب الهي را به انحراف بكشانند. آنان با طراحى نقشههاى 
گوناگون از جمله ايجاد جبهه ضدانقالبي، طرحريزى كودتا 
و ايجاد آشوب و ناامني در استانها و تحميل يك جنگ 
فرسايشى سعى در تضعيف و انحراف و در نهايت سرنگونى 
اين نظام نو پا كردند.اّما امت مسلمان، بيدار و آگاه ايران 
به ياري خداوندمنان و به رهبري امام خميني(ره) بنيانگذار 
جمهورى اســــالمى ، روزگار سختى را گذرانيد و آتش 

فتنهها را خاموش كرد.
بار ديگر دستهاى شيطان از آستين رژيم بعثى صدام 
بيرون آمد تا تحركات و ستيزهايش را درنوار مرزى ايران 
اســــالمى، به جنگ تمام عيار طوالنى تبديل كند. راهبرد 
پيروزى ســــريع دشمن شامل اشغال يك روزه خرمشهر، 
تصرف ســــه روزه خوزستان و حضور در ميدان آزادى 
تهــــران پس از يك هفته به گونهاى طراحى و توســــط 
قدرتهاى بزرگ و كوچك پشتيبانى شد كه انتظارى جز 

پيروزى نمىرفت.
صدام رئيس جمهورى وقت رژيم بعث عراق، براي 
نخستين بار در18 فروردين 1359 همزمان با قطع ارتباط 
ايران و آمريكا اعالم كرد اختالفات خود را با ايران از طريق 
نظامي حل و فصل خواهد كرد. اين در شرايطى بود كه از 
637 13 فروردين ماه 1358 تا   30 شهريور 1359، جمعًا

مورد تجاوز زمينى، هوايى و دريايى از جانب رژيم بعثى 
عراق به مرزهاى جمهورى اســــالمى انجام گرفته بود به 
نحوي كه بر اساس اسناد و مدارك موجود، فقط در شش 
ماهه نخست سال 59 بيش از552 مورد تجاوز به خاك 
ايران ثبت شد و با توجه به اين قرائن و شواهد، براي ارتش 
جمهوري اسالمي محرز شد كه ارتش رژيم بعث عراق به 

زودى حمالت گسترده خود را آغاز خواهد كرد.
ارتش بر اساس مأموريت و وظيفه ذاتى خود، در 28

آبان ماه 1358 دستور تهيه طرح عملياتى را به نيروهاى 
زمينى، هوايى و دريايى ابالغ كرد كه متعاقب آن نيروى 
زمينى طرح ابوذر، نيروى هوايى طرح البرز و نيروى دريايى 
طرح ذوالفقار را تهيه كردند و نيروى دريايى ارتش جمهورى 
اسالمى با توجه به مأموريت تعريف شده در طرح عملياتى 
ذوالفقار، در نخســــتين گام قرارگاه عملياتى دريايى را در 
بوشهر  به نام(نيروى رزمى421) را در 30 شهريور1359
تشكيل و همه يكانهاى دريايى در كنترل عملياتى قرارگاه 
مذكور درآمدند و وحدت فرماندهى با انسجام و هماهنگى 

در اجراى عملياتهاى دريايى حاصل شد.
يكانهاى دريايى بالفاصله طرحهاى مختلف گشت و 
شناسايى دريايى منطقه را توسط بالگردها به اجرا درآوردند 
وبا مأموريتهاى مستمر«گشــــت و پدافند» از منابع ملى 
جمهورى اســــالمى در آبهاى خليج فارس، به مقابله با 

اقدامات احتمالى«سطحى و هوايى» دشمن پرداختند.
 پس از انجام عمليات(اشــــكان و شــــهيد صفرى) 
در آبان ماه 1359 توســــط يكانهــــاى دريايى بر عليه 
سكوهاى نفتى البكر و االميه و انهدام اين پايانههاى نفتى 
و محروم كردن رژيم بعث عراق ازصدور نفت از طريق
 خليج فارس،يكانهاى شناور دشمن ديگر جرأت ظاهر 

شدن بر پهنه  آبهاى خليج فارس را نداشتند.
بازنگهداشتن خطوط مواصالتى دريايى خودى و بستن 
خطوط مواصالتى دريايى دشــــمن يكى از مأموريتهاى 
نيــــروى دريايى ارتــــش در دوران دفاع مقدس بود كه 
درشصت وهشتمين روزدفاع مقدس با سيادت دريايى ايران 
درخليج فارس بطوركامل تحقق يافت و بنادر وجزاير و 
تأسيسات ايران تا پايان جنگ هشت ساله توسط يكانهاى 
ســــطحى دريايى دشمن مورد تهديد جدى قرارنگرفت. 
درمقابل، در تمام دوران هشت سال دفاع مقدس راههاى 
مواصالتى دريايى دشمن مسدود شد و هيچ كشتى تجارى 
يا نفتكش نتوانست به سواحل و بنادرآن تردد كند. بنابراين 
رژيم بعثى عراق با همكارى كشــــورهاى مرتجع منطقه 
نيازمندي هاى نظامى و غيرنظامى خود را تحت پرچم ديگر 

كشورها تا بنادر كشورهاى جنوب خليج فارس حمل و 
پس از تخليه در بنادر آنها از طريق زمين و باهزينه باال 
به عراق منتقل و با طى مسيرطوالنى زمينى اقدام به تأمين 
مايحتاج خود مى كرد كه همين امرموجب تحميل هزينههاى 
بسيار به اقتصاد  كشور و درنهايت مقروض شدن ميلياردها 

دالربه سايركشورها شد.
در حقيقت، نتيجه عمليات درخشان و حماسه آفرين 
مرواريد از صحنه خارج كردن نيروى دريايى دشــــمن و 
كسب سيادت كامل دريايى ايران بود. پس از اين عمليات؛ 
جنگ در خليج فارس، به مقابله يكانهاى دريايى ارتش 
جمهورى اسالمى با حمالت دريايى و موشك هاى ساحل 

به درياى دشمن تغيير كرد.
در اهميت عمليات مرواريد همين بس كه به فرمان 
امام خمينى(ره) روز هفتم آذر، روز نيروى دريايى نامگذارى 
شــــد. هيچگاه در مدت جنگ وقفهاى در صادرات نفت 
و واردات نيازمندىهاى جامعه و جنگ پديد نيامد، خود 
گوياى آن خواهد بود كه نيروى دريايى چگونه مأموريت و 
نقش خود را در جنگ به بهترين شكل ممكن جامه عمل 

پوشاند و راهبرد دشمن را با شكست مواجه كرد.
در اين مجال به برخى از عملياتهاى مهم انجام شده 
توسط دريادالن نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران 

در دوران دفاع مقدس اشاره اى كوتاه مي شود.
حماسه و مقاومت 34 روزه در خرمشهر

رژيم بعثى صدام كه در31 شهريور ماه 1359 حمله 
سراسرى خود را به جمهورى اسالمى آغاز كرد؛ استراتژى 
خود را براى كسب پيروزى سريع بر پايه«جنگ محدود 
و برقآســــا» طرحريزى كرده بود و سوداى فتح سه روزه 

خوزستان و يك هفتهاى ايران را در سرداشت.
يكــــى از اهداف مهم ارتش بعثى صدام در هجوم 
گســــترده به جمهورى اسالمى تصرف جزيره آبادان بود. 
زيرا دشمن با اشغال اين جزيره مي توانست بر اروندرود و 
شــــمال خليج فارس تسلط يابد. اهميت اين مساله نقش 
مهم منطقه ويژه خرمشــــهر و جزيره آبادان را روشــــن 
مــــى كــــرد و به عبارتى مي توان گفت حفظ اين منطقه و 
جلوگيرى از اشغال آن توسط نيروهاى رژيم بعثى صدام، 

به نوعى سرنوشت جنگ را مشخص مي كرد.
تــــكاوران نيروى دريايى ارتش، منطقه خرمشــــهر 
رابهخوبي ميشــــناختند وقبل ازهجوم رژيم بعثى عراق 
گزارشهايي مبني برتدارك دشمن براى يك حمله گسترده 
رابه مقامات سياســــى اعالم كرده بودند. با شروع هجوم 
دشمن، يك گروهان تكاور دريايى كه از قبل در خرمشهر 
مســــتقر بود؛ به شلمچه اعزام و با اجراى كمين و شكار 
تانكها تالش گســــترده اى براى مقابله با دشمن و كند 
كردن پيشرفت آنها آغاز كرد. همزمان با اين تجاوز دشمن، 
گردان يكم تكاوران دريايى بوشهر به خرمشهر اعزام و در 
بامداد يكم مهرماه 1359 در خرمشهر مستقر شدند. پس 
از انجام شناسايى از محورهاى پيشروى دشمن و تاخت 
شبانه تكاوران دريايى به منطقه تجمع دشمن، تعدادى از 
آنها را در حوالى پل نو به هالكت رساندند و تعداد زيادى 

تانك و خودرو دشمن را منهدم كردند.
 با توجه به تشــــديد درگيرى گردان يكم تكاوران 
دريايى و فرســــايش نفرات در نبرد مداوم يك گردان از 
تكاوران دريايى از كاركنان مركز آموزش منجيل سازماندهى 
و در21 مهر ماه 59 در حالى كه تانكهاى دشمن در سه 
راهى اهواز به آبادان مستقر بودند، وارد آبادان شدند و به 

كمك مدافعان خرمشهر شتافتند.
 از اين تاريخ شــــدت درگيرى با دشمن به حدى 
رسيد كه يكى از افسران عراقى پس از اسارت گفت:«ما 
مدافعين خرمشهر را يك تيپ تكاور دريايى تقويت شده 

با پشتيبانى يكانهاى زرهى تصورمي كرديم.»
مدافعين خرمشهر كه شامل تكاوران دريايى،نيروهاى 
پادگان دژ خرمشــــهر، دانشجويان دانشگاه افسرى ارتش، 
نيروهاى سپاه ومردم خرمشهر بودند با تجهيزاتى كه در 
اختيار داشتند در برابر حمالت دشمن كه از حجم سنگين 
توپخانه و ساير جنگ افزارها هم برخوردار بود، توانستند 34

روز مقاومت به يادماندنى و تاريخسازى را رقم بزنند.
هرمحله، هرنخل، هركوچه وهرخانه خرمشهرگواهي 

خواهد داد كه تكاوران وكاله ســــبزهاى نيروي دريايي 
ارتش و جانبركفان گردان دژ خرمشهر لشكر 92 زرهى، 
ســــپاهيان دالور و نيروهاى غيور مردمى،چگونه ايثار و 
فداكاري كردند.در اين مقاومت غرورآفرين نقش فرماندهى، 
درياداردوم بازنشسته داريوش ضرغامى و ناخدايكم تكاور 
بازنشســــته هوشنگ صمدى در هدايت يكانها در مقابل 
ماشين بزرگ جنگى عراق در محور شلمچه – خرمشهربه 
رغم نبود امكانات كافى و پشتيبانى الزم، فراموش ناشدنى 

و قابل تقدير است .
عمليات پدافندى در كوى ذوالفقارى آبادان

دشمن قصد داشت با تكميل محاصره كامل آبادان، 
شهر اهواز و آبادان را اشغال كند. در 21 مهرماه 59 درحالى 
كه نبرد شــــديدى درجبهه خرمشهر ادامه داشت، لشكر 
3 زرهى عراق باعبورازرودخانه كارون درمحورمارد،موفق 
كيلومترى سه راهى آبادان پيشروى كند. دشمن  شد تا 2/5
قصد داشت باعبورازپلهاى ايستگاه 12 وايستگاه 7 وارد 
جزيره آبادان شودكه بامقاومت شديد يكانهاى تكاوردريايى 
ونيروهاى مردمى مواجه وتا تاريخ 23 مهرماه 59 درمواضع 
اشغالى متوقف شد. دشمن پس ازبرخورد باادامه مقاومت 
دراين جبهه،ســــه راهى آبادان– ماهشهر–اهواز راتصرف 
وبه منظورمحاصره آبادان به طرف جنوب پيشــــروى كرد  
وبا دسترســــى به رودخانه بهمنشيردرشمال شرقى آبادان 
مستقر شد. سپس لشكر 3 زرهى عراق باعبورازرودخانه 
بهمنشــــيردركوى ذوالفقارى،قصد داشت محاصره آبادان 
راكامل كند كه باپدافند سرســــختانه يكانهايى ازلشكر 
77 نيروى زمينى ارتش،يكانهاى تكاور دريايى ونيروهاى 
مردمى مواجه وپس ازتحمل تلفات وضايعات وازدست 
دادن سرپل تصرف شده درساحل غربى بهمنشيردرجزيره 

آبادان مجبوربه عقب نشينى شد.
دراين عمليات غرورآفرين، تكاوران دريايى  باپشتيبانى 
جنگ افزارهاى سنگين وباهمكارى سايرنيروها توانستند 
تعدادى ازنفربرهاى زرهى لشكر 3 را كه درحال عبورازرودخانه 
بهمنشيربودند،غرق كنند. تعدادى ازفرماندهان ارشدعراق 
دراين عمليات اسيرشدند. دشمن پس ازتحمل شكست 
دراين عمليات به طرف جاده ماهشهر–آبادان عقب نشينى و 

درجنوب جاده مذكورودرميدان تيرآبادان مستقر شد.

تأمين نيازمنديهاى منطقه عملياتى آبادان در دوران 
محاصره

پس از عبور لشــــكر3 زرهى عــــراق در 23 مهر 
ماه 1359 از جاده آبادان –  ماهشــــهر و اشــــغال سواحل 
بهمنشــــير– خرمشهر، جزيره آبادان عمالً از نظر خطوط 
مواصالتى  زمينى در محاصره قرار گرفت. نيروى دريايى 
ارتش جمهورى اســــالمى ايران با درك صحيحى كه از 
وضع بحرانى پيش آمده داشت و مي رفت كه مدافعان آبادان 
و خرمشهر روحيه خود را از دست بدهند و از پشتيباني هاى 
الزم محروم شدند با بكارگيرى اسكادرانهاى هواناو سبك 
و ســــنگين و اسكادرانهاى بالگرد دريايى اقدام به ايجاد 
يك پل هوايى –  دريايى بين بندر امام(ره) و ايســــتگاه 
تاكتيكى هوا دريا در منطقه چوئيبده آبادان كرد و با اين 
اقدام ارزشــــمند و ايثارگرى كاركنان سلحشور و دريادل 
نداجا و انتقال نيازمندي هاى منطقه عملياتى شــــامل حجم 
عظيمى از مهمات، سالح، آذوقه و همچنين انتقال شهداء 
مجروحان و مردم محلى توانستند در جلوگيرى از تحقق 
اهداف شوم دشمن در تصرف جزيره آبادان نقش بسيار 

مؤثرى را ايفا كنند.
 با انجام شناســــايي هاى به عمل آمده توسط تيمهاى 
عملياتى ويژه تكاوران در جنوب جاده آبادان- ماهشــــهر 
كه منجر به ساخت جاده وحدت توسط لشكر 77 پيروز 
خراسان شــــد، مجدداً ارتباط نسبى زمينى جزيره آبادان 
برقــــرار و از ايــــن زمان به بعد تا انجام عمليات ظفرمند 
ثامن االئمه(ع) و شكســــته شدن حصرآبادان نيازمندي هاى 
منطقــــه عملياتى آبــــادان از طريق اين جاده و پل ارتباط 

هوايى– دريايى تأمين مى شد.

عمليات شكست حصر آبادان
محاصره آبادان از شرق كارون واستمرار تهديد اشغال 
آن از سوي نيروهاي دشمن ازجنبههاي مختلف سياسي 
و نظامي براي كشــــور ما بسيار خطرناك بود. حساسيت 
و اهميت فوقالعاده اين مســــاله سبب شد كه امام راحل 
در چهاردهم آبان ماه 1359 فرمان و پيام مهمى را ابالغ 

فرمودند:«حصر آبادان بايد شكسته شود».
 اين فرمان خطاب به نيروهاى مسلح به ويژه ارتش 
جمهورى اســــالمى ايران صادر شد. بر اساس اين فرمان 
مسئوليت واحدهاى نيروى دريايى مستقر در منطقه آبادان و 

خرمشهر هم به قرارگاه عملياتى اروند واگذار شد.
عمليات شكست حصر آبادان پنجم مهر ماه 1360
با نام عمليات ثامن االئمه(ع)و با رمز نصرمن اهللا و فتح 
قريب آغاز و بعد از دو روز تداوم عمليات همه اهداف 
كيلومتر  پيشبينى شده در اين طرح شامل آزاد سازى 150
مربع از سرزمين مقدس كشورمان و تأمين سواحل شرقى 
و رودخانه كارون بدســــت آمد. گردان تفنگداران دريايى 
هم به همراه يكانها و تيپهاى لشكر 77 در اين عمليات 
شركت داشتند، همچنين پوشش جناح چپ عمليات به 
واحدهاى نيروى دريايى ارتش مســــتقر در جزيره آبادان 

واگذار شده بود.
عمليات مروايد

عمليات مرواريد،پس از عمليات موفقيت آميز دريايى 
موســــوم به شهيد صفرى(13آبانماه59) به منظور تخريب 

سكوهاى نفتى البكر و االميه به اجراء در آمد.
نيروى رزمى 421 مستقر در بوشهر كه از نخستين 
روز جنــــگ فرماندهى كلى عمليات دريايى را در منطقه 
خليج فارس و درياى عمان بر عليه دشمن را به عهده داشت، 
پس از موفقيت نخستين طرح مربوط به انهدام سكوهاى ياد 
شده، تصميم گرفت براى حفظ سيادت دريايى، از ترمينال 
نفتى البكر و االميه به عنوان سرپل و پستهاى ديده باني 
استفاده كند و با در اختيار گرفتن آنها ضمن كنترل كامل 
يكانهاى رزمى سطحى، هوايى و تجارى عبورى دشمن 
از بنادر امالقصر و بندر نفتى فاو با غافلگيرى و كشاندن 

يكانهاى رزمى دشمن به دريا آنان را منهدم كند.
دشمن بعثي با بسيج كامل نيروي دريايى و هوايي 

خود از پايانه هاي صدور نفت «البكر» و «االميه» مراقبت 
ميكرد. به  رغم چنين حالتي، سپيد جامگان نيروي دريايي 
در ششم آذر ماه 1359، به اين سكوها تاختند و با همكاري 
و همراهى عقابان تيزپرواز نيروي هوايي ارتش، ضمن وارد 
آوردن ضربــــات كوبنده بر پيكره نيروي دريايي و هوايي 
دشــــمن، بيش از دو سوم اين پايانهها را منهدم كردند و 
پرچم پرافتخار جمهوري اسالمي را بر مرتفعترين دكل اين 

پايانه هاى نفتى به اهتزاز درآوردند.
پايانه  هاي نفتي البكر و االميه از بزرگترين مراكز صدور 
نفت رژيم بعثى عراق بود كه در شمال خليج فارس، در 
دهانه خور عبداهللا، نزديك جزيره بوبيان كويت قرار دارد 
و از شاهرگهاي حياتى اقتصاد رژيم بعث عراق از طريق 

دريا به حساب مي آمد.
دشمن بعثي براي جبران اين شكستها در شب هفتم 
آذر ماه1359، با اعزام تعدادي شناور جنگي از طريق بندر 
نظامي امالقصر در خور عبداهللا، ســــعي در باز پسگيري
 پايانه ها كرد كه در اين مصاف، يك فروند از شناورهاي 
عراقي غرق و 2 فروند صدمه ديده و بقيه از صحنه عمليات 

گريختند و به امالقصر بازگشتند.
در سپيده دم هفتم آذر ماه1359روز سرنوشت ساز 
نيروى دريايى ارتش، دشمن با تمام قوا از هوا و دريا با 
برخورداري از پشتيباني لجستيكي و اطالعاتي كشورهاي 
منطقه و آواكسها و ماهواره هاي كشورهاي استكباري و 
ياري گرفتن از تأسيسات نظامي ساحلي كشورهاي نزديك

صحنه عمليات، بار ديگر در صدد باز پسگيري اين پايانه ها 
برآمد. اما در يك مصاف نابرابر ناوچه هميشه قهرمان پيكان 
به فرماندهى شهيد دريادار ابراهيم همتى و با همراهى عقابان 
تيز پرواز نيروى هوايى توانست تعداد ديگري از كشتيها و 

هواپيماهاي عراقي را از صحنه عمليات خارج كند.
سرانجام پس از ساعتها نبرد بي امان، ظهر7 آذرماه1359
در حالي كه دالورمردان آخرين گلوله هاي خود را به سوي 
دشمن نشانه ميرفتند، ناوچه قهرمان پيكان مورد اصابت چند 
موشك قرار گرفت و با پرسنل شجاع خود در دل آبهاي 
گرم و نيلگون خليج فارس، جاي گرفت و صفحه زرين 

ديگري بر تاريخ نبردهاي دريايي كشور افزوده شد.
مشاركت در عمليات بيت المقدس

پس ازطرحريزى عمليــــات بيتالمقدس مأموريت 
پشتيبانى عبورنيروهاى تحت كنترل عملياتى قرارگاههاى 
نصــــرو فتح وقدس از رودخانه كارون وكرخه و خور و 
مسئوليت پدافند از منطقه عملياتى آبادان به نيروى دريايى 
ارتش ج.ا.ايران واگذار شد و به منظور پشتيبانى يكانهاى 
هجومــــى براى عبور از رودخانه كارون و كرخه قرارگاه 
عملياتى نيروى دريايى ارتش در يكن ارديبهشت  1362در 

لشكر 92 زرهى اهوازتشكيل شد.
 قــــرارگاه مذكور با ســــازماندهى ســــه گروهان 
شناورهجومى شامل 300 فروند قايق كه توسط كاركنان 
تكاورنيروى دريايى, تفنگداران دريايى و ملوان، به عالوه يك 
دسته غواص و ساير عناصر مورد نياز، مأموريت پشتيبانى از 
عمليات عبور از رودخانه تحت فرماندهى عملياتى قرارگاه 
كربال را عهده دار شدند. گروهانهاى شناورهجومى پس 
ازآموزش و كسب آمادگي هاى الزم و توجيه شدن در مورد 
مأموريت محوله درپشــــتيبانى قرارگاه نصر، فتح و قدس 
يكانهاى  قرارگرفتند. با آغاز عمليات  10 ارديبهشت 62
شناورهجومى نيروى دريايى تحت امر قرارگاههاى نصر 
و فتح كه مسئوليت تأمين سرپل درغرب رودخانه كارون 
را برعهده داشتند،تجهيزات سبك و مهمات مربوطه را از 

رودخانه عبوردادند.
ملوانان نيروى دريايى هــــم با راهاندازى جى.اس.

پى، تانك و ماشين آالت سنگين مهندسى را درساعات 
اوليه عمليات به منظورپشتيبانى نيروهاى هجومى به غرب 
رودخانــــه كارون منتقل كردنــــد. عالوه براين يكانهاى 
شناورهجومى درمراحل اوليه عمليات مجروحان يكانهاى 
خودى و اسراى دشمن را به ساحل شرقى رودخانه كارون 
جابجا كرد ودر مراحل بعدى عمليات درمحلهايى كه نصب 
پل شناور پى.ام.پى غيره ممكن بود يكانهاى عقبه را به 

غرب رودخانه كارون انتقال دادند.
 درايــــن مدت غواصــــان نداجا ضمن همكارى با 

يكانهاى مهندسى نزاجا دراستقرار پلها وظايفى همچون
عمليات بازيابى خودروهاى تخليه اجساد و تجهيزات از
رودخانــــه كارون را اجرا كردن. درعمليات بيتالمقدس
يكانهاى شــــناور هجومى آبخاكى نيروى دريايى ارتش
ج.ا.ايــــران نقــــش مؤثرى را در پشــــتيبانى و موفقيت
قرارگاه هاى عملياتى نصر و فتح ايفا كردند، بطورى كه در
ساعات اوليه عمليات حدود 5000 نفر از رده هاى هجومى
تيپها و لشكرها تحت امر قرارگاه هاى مذكور را در زير آتش

سنگين دشمن متجاوز در منطقه سرپل پياده كردند.
عمليات بيتالمقدس با آزاد ســــازى خرمشهر و به
اسارت در آمدن 19 هزار نفر و كشته شدن 16 هزار نفر
از نيروهاى دشــــمن و انهدام 550 دستگاه تانك ونفربر،
50 دستگاه خودرو،دههاعراده توپ و مقاديرزيادى ازانواع
جنگافزارومهمات به همراه سرنگونى 53 هواپيماو 3 بالگرد

در 3 خرداد 1362پايان يافت.
عمليات خيبر

عمليات خيبر از 3 اسفند ماه 1362 در منطقه هويزه
با هدف تصرف جزاير مجنون شمالى و جنوبى و تهديد
بصره انجام گرفت. نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى
ايران با بكارگيرى يكانهاى پروازى، هواناو، يكانهاى شناور
هجومى و تكاوران دريايى به پشتيبانى ترابرى رزمندگان،
تجهيزات، جنگ افزارها، مهمات و همچنين تخليه شهدا،
مجروحان و اسراء اقدام كرد. با وجود اينكه منطقه عملياتى
خيبر به علت وضع جغرافيايى خاص محدوديتهاى زيادى
را بــــراى پرواز بالگردها و حركات هواناوها بوجود آورد
اما بالگردها و هواناوها با پرواز و حركات شبانه در مناطق
باتالقى و نيزارهاى انبوه و مرتفع، زير آتش سنگين و مداوم
توپخانه و تك هاى مستقيم هواپيماها و بمباران شيميايى دشمن
توانستند با موفقيت مأموريتهاى واگذارى را اجرا كنند.

 همچنين در اين عمليات كاركنان هواناو در ساخت
پل خيبر و لوله كشــــى به جزاير مجنون و ساخت جاده
خيبر شركت فعال داشتند و به جهادگران فعال در منطقه
مساعدت كردند. در مدت اجراى عمليات خيبر بالگردها
و هواناوها توانســــتند بيش از 2000 تن مهمات و جنگ
افزار، 251 دستگاه خودرو ، 27 هزار رزمنده ، 2300 شهيد

و مجروح را ترابرى كنند.
عمليات والفجر 8 و آزاد سازى فاو

با توجه به اينكه شبه جزيره فاو تنها راه ارتباطى عراق
با دريا و از لحاظ نظامى، اقتصادى و سياسى از اهميت
زيادى براى كشور عراق برخوردار بود تصرف اين منطقه
توسط ايران مى توانست وضع جبهه را به نفع نيروهاى
خودى تغيير دهد. لذا عمليات والفجر8 با هدف تصرف
شهر فاو و جلوگيرى از دسترسى عراق به شمال خليج
فــــارس و تهديد بصــــره از جنوب طرح ريزى و در 20
بهمن 1364 آغاز شد. با توجه به اينكه يكانهاى تكاوران
دريايى در سواحل شرقى اروند رود،به صورت نقاط اتكا
مواضع پدافندى را شكل داده بودند و در طول اين خط
پدافندى پايگاههاى عمليات ويژه تكاوران دريايى به جهت
پشتيبانى اطالعاتى عملياتهاى نيروى دريايى و ساير نيروها
ايجاد شده بود.يكى از فعاليتهاى موثر يكانهاى عمليات
ويژه نفوذ به مناطق تحت كنترل دشــــمن و جمع آورى
اطالعات ارزشمند بود كه مورد استفاده طراحان عمليات

والفجر8 قرار گرفت.
 نيــــروى دريايى ارتش جمهورى اســــالمى عالوه
بر پشــــتيبانى اطالعاتى كه از عمليات والفجر8 به عمل
آورد، با بكارگيرى ناوگروه هواناوهاى سنگين و اسكادران
بالگردهاى دريايى و يكانهاى شــــناور مأمور گشت و
مراقبت سطحى و هوايى در شمال خليج فارس، عناصر
ايســــتگاههاى دريايى خسروآباد، نهرقاسميه، نهر ابوشكر
و پشتيبانى منطقه سوم دريايى خرمشهر مستقر در بندر
امام خمينى(ره) و همچنين استقرار ابتكارى توپخانه  سنگين
دريايى در محدوده كارخانه نمك فاو به منظور پوشــــش
ضد سطحى آبراه خور عبداهللا توانست نقش مؤثرى را در

موفعيت و تداوم عمليات ايفا كنند.
سرهنگ ستاد قاسم اكبرى مقدم و داود الياسى
سازمان حفظ آثار ونشرارزشهاى دفاع مقدس
ارتش جمهورى اسالمى ايران

كارنامه افتخار آميز نيروى دريايى ارتش 
در دفاع مقدس

* نتيجه عمليات درخشان و حماسه 
آفرين مرواريد، از صحنه خارج كردن 
نيروى دريايى دشمن و كسب سيادت 

كامل دريايى ايران بود
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پزشك
در رداى

 نخست وزير
538

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

هيچ چيز خطرناكتر از دانشـــى كه در اختيار آدمهاى فاســـد يا 
غيرقابل اعتماد قرار گيرد، نيست. به رغم در نظر گرفتن آموزش دينى 
و اخالقى در برنامههاى آموزشى، در مدارس و دانشگاههاى "مالزى" 
توجه چندانى به بناى شـــخصيّت و كاشت ارزشهاى مثبت در ذهن 
دانشآموزان نمىشـــود. اغلب آموزشها، از طريق حفظ كردن و باز 
توليد اطالعات در امتحانات ماشينى و بدون فهم آنهاست. ممتحنين 
هرگز كارى به انديشه خّالق دانش آموزان ندارند و مطمئناً هيچ تأكيدى 
نيز بر آن نمى كنند. استاديارى كه در ميان مجموعهاى از دانشجويان 
حضور يافته بود به من گفت وقتى دانشـــجويان هيچ ســـؤالى از او 
نمىپرسند، كامًال نااميد مىشود. به گمان او اين امر دو علت دارد: يا 
اصوالً آنچه را گفته و درس داده، نفهميدهاند يا فاقد قدرت تحليل و 

انديشه انتقادى هستند.
كسانى هم هستند كه نياز به صداقت و عزتمندى را درك نمىكنند. 
مثًال در مدرسه، دانشآموزان به انضباط فرا خوانده مىشوند و به رعايت 
آن تشويق مىشوند بى آنكه علل اين كار براى آنها توضيح داده شود. 
به همين دليل آنها اين امر را بار سنگينى بر دوش خود تلقى مىكنند و 
به عنوان كنترل خواست هاى اصلى خود نمىدانند. براى آنها توضيح 
داده نمىشود كه ممكن است روزگارى زندگى شان منوط به منضبط 
بودن آنها و توان كنترل خود در بدترين شرايط باشد ولى صرفاً تكرار 
اينكه آنها بايد منضبط باشند، تنها به واكنش منفى و ناخوشايند آنها 
مىانجامد و نتيجه نهايى نيز اين مىشود كه آنها همهچيز مىشوند جز 

آن شخصيت مطلوب و خوب موردنظر.
پدر و مادرم ارزشهايى در من به وديعه گذاشـــتند كه در طول 
ساليان، توانايى رويارويى با چالشها و پيروزى بر بسيارى از آنها را 
به من بخشيدند ولى اين روزها بيشتر پدر و مادرها فرصت اين كار 
را ندارند. متأسفانه مدرسه و معلمها نيز چنين نقشى را ايفا نمىكنند و 
با اينكه اين ارزشها گاه موجب سركوب خودمان هم مى شود زيرا 
مستلزم كنترل خويشتن و سركوب هوسهاى خودمان مى شود، اما به 
ما انگيزه هم مىدهد و تشويقمان مىكند كارهاى شايسته و برجستهاى 
انجام دهيم و در صورت نبود چنين ارزشهايى، هرگز توان انجامشان 
را نداشـــتيم. اين درست است كه برخى معلمها واقعاً خالصانه عمل 
مىكنند و الهامبخش هستند و تنها به سخن گفتن از آن ارزشها بسنده 
نمىكنند و عمًال نيز آنها را به كار مىگيرند و تجسم مى بخشند و به 
شـــيوههاى قانعكنندهاى به ديگرانـ  از جمله به دانش آموزان خودـ 

منتقل مىكنند، ولى اغلب معلمان، آموزش و تدريس را به مثابه وسيلهاى 
براى كسب روزى در نظرگرفتهاند و تجسم بخشيدن به شخصيت دانش 

آموزان را، بخشى از وظيفه خود تلقى نمىكنند.
مدرسان دروس آموزشهاى دينى بايد از ميان كسانى باشند كه تا 
حدودى با مفهوم بهسازى و تكامل بخشيدن به شخصيت آشنا باشند 
و آنها بايد در تحول مثبت در شخصيت دانش آموزان خود نقشى بر 
دوش گيرند، حال آنكه متأسفانه در حال حاضر وضع چنين نيست و 
انديشههايى كه آنها به دانشآموزان منتقل مىكنند، كمتر مناسب زمانه 
ماست. آنها يادگيرى از طريق حفظ كردن و پايبندى به جزئيات ظاهرى 
شعائر عبادىـ  و نه توانايى درك انتخاب از ميان گزينههاى اخالقى و 
ارزشهاى انسانى و عمل به مقتضاى آنهاـ  را تشويق مىكنند. يك مدرس 
درس دينى بايد در آموزشهاى اخالقى و كاشت ارزشهاى سازنده 
و قدرتمند سهيم باشد ولى آنها براى چنين كارى، آموزش نديدهاند و 
در واقع ممكن است درك آنها از تجسم موفقيتآميز شخصيّت بالغ، 
پخته و خالق كامًال هم عميق باشـــد ولى آنها به ندرت مفاهيمى كه 
مسلمانان را در دوره طاليى تمدن اسالمى به موفقيت رساند، تدريس 
مىكنند. تأكيد آنها منحصر به انجام روتين شعائر و فرمهاى معينى از 

دستيابى به بهشت اخروى است.
ادامه دارد

«جيمز كلپر» مدير سابق سازمان 
اطالعات ملى و «توماس پيكرينگ» 
سفير سابق آمريكا در سازمان ملل، 
به اين ســـوال پاسخ مى دهد و مى 
گويد:  اعمال فشار چندجانبه سياسى، 
اقتصادى و ديپلماتيك بدون همراهى 
شركاى مختلف، آمريكا را به نتايجى 
كه در رابطه با ايران به دنبال آن است، 
نخواهد رساند. كلپر و پيكرينگ طى 
مقاله مشترك منتشر شده در نشريه 
نشنال اينترست نوشتند: جمله «سپس 
هيچ كس نبود»، به ياد ماندنى ترين 
معماى مهمانى بود كه در آن هر يك 
از مهمانان به دست يكى كشته شده 
بود. سياست دونالد ترامپ در قبال 
ايران نتيجه اى تقريبا مشـــابه دارد و 
شركاى آمريكا را كه حامى سردمدارى 
مهار ايران از سوى واشنگتن بودند، 
يكى پس از ديگرى از بين برد.دهها 
كشورى كه در طول سردمدارى چند 
دههاى آمريكا در ايجاد مانع بر سر 
راه توانمندى هستهاى ايران با دقت 
فعاليـــت كردند، االن ديگر راه خود 
را در پيش گرفته اند. عربستان يكى 
از ســـه متحد باقى مانده آمريكا به 
بازيگرى محورى در راهبرد آمريكا 
در سراســـر منطقه خاورميانه تبديل 
شده اما قتل 'جمال خاشقچى' و ساير 
مسايل، ممكن است عربستان را از 
ادامه ايفاى اين نقش بازدارد.كاهش 
حمايت بين المللى، دولت ترامپ را 
بطـــور خطرناكى در انزوا قرار داده 
است. 'نخست آمريكا' نبايد به معناى 
تنهايى آمريكا باشد. آمريكا در معرض 
از دســـت دادن همكارى تاريخى و 
متحدان ثابت شده در زمينه پيگيرى 
منافع امنيت ملى آمريكا در سراسر 
جهان است.اين سوال كه چه كسى 
باعث اين كار است، يك راز نيست. 
خروج دولـــت ترامپ از توافقنامه 
هستهاى ايران باعث خاتمه حمايت از 
سياست آمريكا شد. توافقنامه هستهاى 
حاصل مذاكره شش قدرت جهانى 
و اتحاديـــه اروپا و مورد تاييد كامل 
شوراى امنيت سازمان ملل و اعضاى 
اين سازمان بود.بسيارى از متحدان 
اروپايى ما نگرانىهاى مشتركى درباره 
فعاليتهاى منطقهاى ايران دارند اما، 
با ازســـرگيرى تحريمهاى ثانويه 
آمريكا عليه خود به شدت مخالفند. 
آنها تحريمهاى جديد آمريكا را به 
عنوان نقض توافقنامه هســـته اى و 
قطعنامههاى شوراى امنيت و تضعيف 
كننده تالشها براى تحت تاثير قرار 
دادن رفتار ايران محسوب مى كنند. 
تحريمهاى جديـــد و تحريمهاى 
5 نوامبـــر، صرفا موجب تضعيف 
عالقـــه اروپا به همكارى در زمينه 
مهار ايران مى شـــود.عالوه بر اين، 
مخالفت فزاينده اروپا و آسيا با جاه 
طلبـــى آمريكا موجب دامن زدن به 
نگرانىهاى ريشه اى درباره نقش برتر 
خزانه دارى و قدرت دالر در سيستم 
اقتصادى جهان مىشـــود. متحدان 
اروپايى ما براى اولين بار در تالشند 
تا خزانـــه دارى، تحريمها و دالر 
آمريكا را دور بزنند.بايد توجه داشت 
كه روسيه، چين و ساير كشورهاى 

آسيايى از مشاهده اختالف در ائتالف 
غرب و از بين رفتن ســـردمدارى 

آمريكا خوشحالند.
دولت ترامپ بدون حمايت 
بينالمللى از راهبردش در قبال ايران، 
از همكارى و مشاركت سياسى و 
ديپلماتيكى محروم مى شود كه براى 
دستيابى به اهدافش در خاورميانه 
بـــه آن نياز دارد. با توجه به ضربه 
شديد وارده به وليعهد عربستان كه 
ترامپ براى اجراى راهبرد ناقص 
خود به او تكيه كرده بود، ضرورت 
بازگشت به ائتالف واقعى چندجانبه 
دو چندان مى شـــود.آمريكا تنها با 
جلب شراكتهاى جامع مبتنى بر 
ديپلماسى قدرتمند و خويشتندار 
مىتواند به اهداف خود در رابطه با 
ايران برسد.در همين رابطه معاون 
وزيـــر خارجه انگليس در گفتگو 
بـــا ايرنا مى گويد: برجام نشـــان 
داد وقتى پاى منافع مشـــترك در 
ميان باشد، توافق امكانپذير است.

معاون امور خاورميانه وزير خارجه 
انگليس ضمن اشـــاره به مخالفت 
لندن با بازگشـــت تحريمهاى ضد 
ايرانى آمريكا، گفت: تحريم ايران 
شيوه مؤثرى نيست و برجام نشان 
داد وقتى پاى منافع مشـــترك در 
ميان باشـــد، توافق به رغم وجود 
اختالفات امكانپذير است و اينكه 
انگليس و واشنگتن بر سر ايران با 
يكديگـــر اختالف نظر دارند. وى 
افـــزود: ما مواضع آمريكا را درك 
مىكنيـــم و داليلى را كه به خاطر 
آن از برجام خارج شده، مىفهميم؛ 
اما فكر مىكنيم كه نوع برخورد با 
آن نگرانىها شيوه مؤثرى نيست و 
شـــركا در خصوص اين مسأله با 
آمريكا رايزنى مىكنند.برت گفت 
كه آمريكا بخوبى از آنچه اعضاى 
برجام در زمينه ســـاز وكار ويژه 
مالى براى تســـهيل مراودات پولى 
با ايران در حال انجام هستند، آگاه 
است.وى اضافه كرد: آمريكايىها با 
اعمـــال مجدد تحريمها عليه ايران 
كار خودشان را كردهاند و اعضاى 
برجام نيز براى اينكه ايران از مزاياى 
اقتصادى اين توافق بهرهمند شود، 

كار خودشان را مىكنند.
«دونالد ترامپ» رئيسجمهورى 
آمريكا 18 ارديبهشــــتماه گذشته 
از برجام خارج شــــد؛ اقدامى كه 
محكوميت شديد ديگر كشورهاى 
امضاكننده اين توافق يعنى انگليس، 
فرانســــه، آلمان، چين و روسيه را 
به همراه داشت.اين كشورها تأكيد 
كردهاند كه به برجام پايبند مىمانند 
و از تجارت شركتهايشان با ايران 
حمايت مىكنند.ســــخنگوى دفتر 
نخستوزيرى انگليس ضمن ابراز 
تأسف از بازگشت تحريمهاى آمريكا 
عليه ايران، گفت كه اين كشــــور به 
طور كامل از گسترش همكارىهاى 
تجارى با ايــــران حمايت مىكند.

وى افــــزود: تــــا زمانى كه ايران به 
تعهداتش در قالب برجام پايبند باشد 
و فعاليتهاى هستهاىاش را محدود 
كند، موضع لندن تغيير نخواهد كرد 

و ما هم [به برجام] متعهد مىمانيم 
.اليستر برت در ادامه اين گفتگو كه 
در ساختمان وزارت خارجه انگليس 
برگزار شد، درباره سطح روابط ميان 
دو كشور، تعليق پروازهاى بريتيش 
ايرويز و همكارى انگليس در طرح 
بازســــازى رآكتور آبسنگين اراك 
توضيحاتــــى را ارائه داد كه در ذيل، 

متن كامل مصاحبه را مىخوانيد.
- شــما تاكنون چند بار به ايران 

سفركردهايد. برآورد شما از روابط 
جارى ايران و انگليس در شرايط 

كنونى چيست؟
* فكر مىكنم روابط ما بسيار 
سازنده است؛ اين مسأله به انگليس 
اين توانايى را مىدهد كه در خصوص 
منافـــع دوجانبه گفت وگو كند. اين 
رابطهاى اســـت كه مىتوان در آن به 
توافقهايى دست يافت و به سمت 
جلـــو حركت كرد. به همين ترتيب 
با گفـــت وگو در مورد موضوعاتى 
كه تفاهم مشـــترك نداريم مىتوانيم 
مشـــكالت مان را حل كنيم .به نظر 
من رابطه دولتها حياتى است؛ بدين 
شكل هميشه فرصتى براى گفت وگو 
باقى است. مشكل وقتى پيش مىآيد 
كه شما نتوانيد گفت وگو كنيد اما زمانى 
كه گفتگو مىكنيد، فرصتهاى فراوانى 
امكان پيدا مىكنند. در اين ميان، روابط 
[مقامها با يكديگر] مىتوانند فردى 
باشند؛ مثًال وزير خارجه ما مىتواند 
با آقاى ظريف ارتباط داشته باشد و 
به همين ترتيب من مىتوانم با همتاى 
خـــودم آقاى عباس عراقچى ارتباط 

داشـــته باشم و اين مىتواند به گفت 
وگو در مواردى كه عالقه داريم كمك 
كنـــد. هنگامىكه به كل منطقه و از 
منظر ژئوپليتيك نگاه مىكنيم، از بابت 
تهديدها و فشارها، مشاهده مىكنيم 
آنچه منافع دولت انگليس و ايران را 
تأمين مىكند، اشتراكهايى دارند و از 
اين بابت، گفت وگوها، ابزارى خوب 

و سازنده به شمار مىروند.
- با وجود خروج آمريكا، انگليس 

نقش مثبتى در حفظ برجام داشته 
اســت. مايلم نظر شمارا در مورد 
تأثير رفتار آمريكا با انگليس و ساير 

امضاكنندگان برجام را بدانم. 
* همه اعضاى برجام ، دنيا را 
لزوماً به شكل مشابهى نمىبينند. چين 
و روسيه اختالف نظرهاى عمده با 
آمريكا دارند؛ اروپا اختالف كمترى با 
آمريكا داشته و اياالت متحده شريك 
مهمــــى براى اروپا باقى مىماند .اما 
آنچه برجام به ما نشان داد، اين است 
كه وقتى پاى منافع مشترك در ميان 
باشــــد - اينجا منافع مشترك يعنى 
گسترش تسليحات اتمى در منطقه 
خطرات جدى در بر دارد- همكارى 
با آنهايى كه مىخواهند رفتارشان 
را بهگونــــهاى تعديل دهند كه در 
چارچوب پيمان منع اشاعه تسليحات 
هســــتهاى قرار گيرد، توافق به رغم 
وجود اختالفات امكانپذير است.در 
زمان حاضر، تصميم آمريكا به ادامه 
تحريمهاى ايران وضعى ايجاد كرده 
كه ساير شركا با آن موافق نيستند. ما 
بر اين عقيده ايم كه با توجه به اينكه 

ايران و ســــاير شركا، برجام را امضا 
كردهاند؛ ضرورى است كه اين توافق 
را حفظ كنيم. ما با آمريكا اختالف 
داريم اما اين يك اختالف باز است. 
يعنى اينكه رابطه ما را خراب نمىكند. 
ما مواضع آمريكا را درك مىكنيم و 
داليلى كه به خاطر آن از برجام خارج
شدهاند را مىفهميم، اما فكر مىكنيم 
كه نوع برخورد با آن نگرانىها شيوه 
مؤثرى نيست و شركا در خصوص 

اين مسأله با آمريكا رايزنى خواهند 
كرد.اما آنچه مهم اســــت اينكه بايد 
برجام را حفظ كنيم و اين توافق يك 

بده بستان است.
- مايلم در اينجا توجه شما را به 
قطعنامه 2231 شوراى امنيت جلب 
كنــم كه اجراى برجام را تضمين 
مىكند. حال كه طبق اين قطعنامه 
ايران حــق رهايى از تحريمها را 
پيداكرده اســت؛ دولت انگليس 
(بهعنوان امضاكننده برجام و عضو 
دائم شــوراى امنيت) چه تضمينى 
مىتوانــد به ايران بدهد كه از لغو 

تحريمها سود ببرد؟
* ما با ســــاير شركاى برجام 
گفت وگــــو كردهايم تا راهى براى 
امكانات مالى و تسهيل فعاليتهاى 
بانكى پيدا كنيم. به نظرم ما با ايران در 
مورد عالقه خودمان به اين كار، رو 
راست بودهايم. البته كار آسانى نيست 
و مستلزم فعاليتهاى فنى بسيار است 
به همين خاطر متخصصان امور مالى 
تالش مىكنند تا ســــاز وكارى قابل
اعتمادى را ايجاد كنند.ما همچنين با 

قانون مسدودسازى اتحاديه اروپا كه 
به شركتهاى اروپايى امكان مىدهد 
بدون محدود شــــدن توسط عناصر 
مربوط به تحريمهاى ايران تجارت 
كنند، همكارى كردهايم. بايد اضافه 
كنم كه همچنــــان اهميت دارد در 
حالىكه ما روى اين موضوع فعاليت 
مىكنيــــم، ايران نيز به پايبندى خود 
به تعهداتش ادامه دهد. اينكه تاكنون 
سازمان انرژى اتمى توانسته 12 بار 

پايبندى ايران را تأييد كند، بســــيار 
حائز اهميت است. ما ايران را تشويق 
مىكنيم به اين كار ادامه دهد. وقتى 
ما روى برداشته شدن تحريمها كار 
مىكنيم بسيار اهميت دارد كه طرف 
مقابل هم به تعهداتش عمل كند. اين 
به اروپايىها و ساير طرفهاى برجام 
كمك مىكند كه تعهدات خودشان 

را جامه عمل بپوشانند.
- همانطور كه اشاره داشتيد آمريكا 
شريك بسيار نزديكى براى انگليس 
اســت. مواضع ساير امضاكنندگان 
با اهــداف آمريكا مبنى بر تحميل 
فشــار اقتصادى به ايران در تضاد 
اســت. آيا انگليس آمادگى دارد كه 
مقررات مسدودسازى را در حمايت 
از شــركتهاى انگليســى و عليه 

شركتهاى آمريكايى اجرا كند؟
* من تصور نمىكنم مقررات 
مسدودســـازى يك نوع مقررات 
تهاجمى باشـــد و مثًال براى هدف 
قرار دادن شركتهاى آمريكايى بكار 
گرفته شـــود. همانطور كه گفتم در 
مورد تحريمها با آمريكا موافق نيستيم. 

اما ديدگاه آنها براى تغيير روابط در 
منطقـــه خاورميانه را درك مىكنيم. 
برخى از اين تغييرات شـــامل اين 
است كه ايران نگرانىهايى را كه قبًال
درباره برنامه موشكهاى بالستيك و 
اقدام در ساير كشورها مطرحشده را 
درك كند.مـــا اميدوار بوديم و هنوز 
هستيم كه برجام بتواند زمينهاى براى 
گفت وگو در مورد اين مسائل فراهم 
كند؛ به طورى كه نگرانىهاى مشروع 

ايـــران در منطقه نيز در نظر گرفته 
شود و ساير موارد نگرانى ما، يعنى 
جاهايـــى كه رفتار ايران از خطوط 
قرمز توافقهاى بينالمللى خارجشده 
و موجب مشكالتى شده است، مورد 
گفت وگو قرار گيرد. اما جنبههاى 
اقتصادى برجام براى انگليس مهم 
است و ما مايل هستيم كه تا جايى كه 
مىتوانيم براى پيشبرد تعديل تحريمها 
و تجارت بهعنوان بخشـــى از روند 
ادامه گفت وگو با ايران ادامه دهيم.

- يكى از فعاليتهايى كه مورد 
بحث قرار گرفته، ســاز وكار ويژه 
مالى اروپاست. آيا شما شاهد نشانه
يا گفت وگويى از ســمت آمريكا 
بودهايد كه نشــاندهنده نارضايتى 

آمريكا از اين كار باشد؟
* آمريـــكا به خوبى از آنچه 
شركا در زمينه ساز وكار ويژه مالى 
– وســـيلهاى براى انعطافپذيرى 
در حال انجام  مراودات پولـــى– 
هســـتند آگاه است. ما در اين زمينه 
آمريكا را آگاه كردهايم؛ اما آنها كار 
خودشـــان را كردهاند و ما نيز كار 

خودمان را مىكنيم.
- نگرانىهايــى در مورد اينكه 
كدام كشــور اروپايى بايد نقش 
ميزبان اين ساز وكار را بازى كند 
وجود دارد. آيا انگليس عالقه دارد 

كه ميزبان اين عمليات باشد؟
* مىدانم اين گفت وگوها در 
جريان است و هنوز مطلع نشدهام 
كه كدام كشور در اين گفت وگوها 
بهعنوان ميزبان معرفىشده است. خبر 

جديد از اين موضوع ندارم .
 - پس از خروج آمريكا از برجام، 
انگليس جاى اين كشور را در طرح 
بازسازى رآكتور آبسنگين اراك 
گرفته است. چه مقدار پيشرفت در 

اين زمينه صورت گرفته است؟
* ايـــن را مـــا بهعنوان يك 
پيشرفت مثبت در برجام مىبينيم. 
تغيير كاركرد رآكتور آبسنگين اراك 
و صادر شـــدن اورانيوم، قدمهاى 
عملى بود كه ما توانستيم به ديگران 
بهعنوان شاهدى بهعنوان موفقيت 
برجام نشان دهيم. سرپرستى طرح 
بازســـازى رآكتور آبسنگين اراك 
در توافق برجام بســـيار مهم است 

و انگليس عالقه داشت كه در اين
عرصه قدم بگذارد.آنچه مىخواهم
تأكيد كنم اين اســـت كه پايبندى
ايران به تعهداتش در برجام بسيار
مهم اســـت و به ما اين امكان را
مىدهد كـــه روى جنبههاى ديگر
برجـــام كاركنيم.اما بايد توجه كرد
كه برجام خودش هدف نبود، بلكه
وســـيلهاى بود براى اعتماد ايجاد
كردن و اينكه بتوانيم روى ســـاير
موضوعات منطقه گفت وگو كنيم.ما
همگى آگاه هستيم كه منطقه درگير
انواع منازعات و درگيرىهاســـت.
انگليس عالقه دارد كه ســـطح اين
تنشهـــا را تا جايى كه امكان دارد
كاهش دهد .اينجا همه بازيگران بايد
مسئوليت بپذيرند و ايران مىتواند
قدمهاى بزرگى بردارد. ما در گفت
وگوهايمـــان و در مواردى كه فكر
مىكنيم بعد از موفقيت چيزى مانند
برجام قابل اجراست مشتاق و صريح
بودهايم. از طريق نمايش اين تغييرات
و مواردى مانند بازســـازى رآكتور
آبسنگين اراك، مىتوانيم شواهدى
ارائه دهيم كه اينيك پيشرفت است.
اما اين پيشـــرفتها هميشه بايد با
مسئوليتپذيرى ايران همراه باشد و

ايران بايد تشريك مساعى كند.
 - چندى پيش هواپيمايى «بريتيش
ايرويز»، حتى قبل از اجرا شــدن
تحريمهــاى آمريكا ايران را ترك
كرد. آيا هيچ فعاليتى از سوى دولت
انگليس براى فشــار به آنها براى

بازگشت به ايران وجود دارد؟
* متأسفم از اين بابت. موضوع
فشــــار آوردن مطرح نيست. دولت
انگليس اينگونه رفتار نمىكند چرا
كه موضوع، يك تصميم تجارى است.
ما خيلى مايل هستيم كه اين شركت
به ايران برگردد اما اين تصميم بايستى
فايده تجارى داشــــته باشد. دولت
انگليس رابطهاى با بريتيش ايرويز
ندارد. در واقع اسمش بريتيش ايرويز
اســــت اما متعلق به دولت نيست و
در آن نقشى ندارد و بايد تصميمات
خودش را بگيرد.ما البته در سطوح
باال تأسف خود را در مورد تصميم
بر تعليق پروازهايش اعالم كرديم و
ترجيــــح مىداديم اين كار را نكنند.
اما اين مساله براى آنها يك تصميم
تجارى است و ما اميدواريم زمانى
برسد كه ترافيك تجارى بين ايران
و همسايگانش و ايران و انگليس به
حدى برسد كه مورد عالقه بريتيش
ايرويز باشد. ما هميشه آنها را تشويق

مىكنيم كه اين كار را بكنند.
به گــــزارش خبرگــــزارى
خبرآنالين، تا كنون واكنشها عليه
اقدام يك جانبه آمريكا عليه كشورمان
در ســــطح جهانى بسيار منفى بوده
اســــت، مقامات اروپا و حتى آسيا
از تبعــــات تحريمهاى تازه نگرانند
چراكه معقتدند امنيت منطقه مورد
تهديد جدى واقع خواهد شــــد. به
طور كلى عمده كارشناسان معتقدند
كه اقــــدام تازه آمريكا راه به جايى
نخواهد برد و با شكســــت سنگينى

مواجه مى شود. 

آيابرنامه تحريمي ترامپ شكست مى خورد؟
بخش دوم و پايانيآغاز تحريم هاى آمريكا؛كدام كشورها كنار ايران ماندند؟

آگهى تغييرات شركت عامران پاسارگاد سازه سهامى خاص 
به شماره ثبت 318522 و شناسه ملى 10103566974

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(278557)

آگهى تغييرات شركت مهندسى الماتكو سهامى خاص
به شماره ثبت 31087 و شناسه ملى 10100765304

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278555)

آگهى تغييرات شركت توليدى ابزار مهدى سهامى خاص 
به شماره ثبت 39482 و شناسه ملى 10100848853

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278554)

آگهى تغييرات شركت تامين انديش سپهر سهامى خاص 
به شماره ثبت 373041 و شناسه ملى 10320232526

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278553)

آگهى تغييرات شركت شكر شركت سهامى عام
به شماره ثبت 6306 و شناسه ملى 10100300290

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278549)

آگهى تغييرات شركت گروه قطعات خودرو عظام سهامى خاص
به شماره ثبت 155086 و شناسه ملى 10101978407

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278548)

آگهى تغييرات شركت توسعه كالت دهنو سهامى خاص
 به شماره ثبت 325245 و شناسه ملى 10103647725

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(278547)

آگهى تغييرات 
شركت سيستمهاى كامپيوترى توان آسا شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 88030 و شناسه ملى 10862043669

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278550)

آگهى تغييرات شركت صنايع غذايى آتيه پارسيان آسيا سهامى خاص
به شماره ثبت 509658 و شناسه ملى 14006778720

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278552)

آگهى تغييرات شركت توليدى و صنعتى البرز قطعه سهامى خاص 
به شماره ثبت 45732 و شناسه ملى 10100909998

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(278546)

آگهى تغييرات شركت نويد اندوخته بهداد سهامى خاص 
به شماره ثبت 531028 و شناسه ملى 14007818456

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278545)

آگهى تغييرات شركت مهندسى مبنا فن آوران رايانه سهامى خاص 
به شماره ثبت 163629 و شناسه ملى 10102062312

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278542)

آگهى تغييرات شركت ره آورد صنعت هزاره سهامى خاص 
به شماره ثبت 443635 و شناسه ملى 10320901813

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278541)

آگهى تغييرات 
شركت خدمات مسافرت هوايى بديع سهامى خاص 

به شماره ثبت 132094 و شناسه ملى 10101753800

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(278544)

آگهى تغييرات 
شركت مهندسى سرمايه انسانى مهر امداد سهامى خاص 
به شماره ثبت 510584 و شناسه ملى 14006825773

 –  –

 –

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(278543)

آگهى تغييرات شركت مركز تصوير نگارى درمانى متد سهامى خاص
به شماره ثبت 99322 و شناسه ملى 10101433134

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (278551)

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور ابتكار صنعت 
سهامى خاص به شماره ثبت 50645 و شناسه ملى 10100958041

آگهى تغييرات موسسه مركز غير دولتى توسعه فراگير سالمت ادارى
 به شماره ثبت 37866 و شناسه ملى 14005609503

آگهى تغييرات شركت صبا انرژى جهان گستر شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 502161 و شناسه ملى 14006395832

آگهى تغييرات 
شركت توسعه و احداث نيروگاههاى بادى توان باد شركت

 سهامى خاص به شماره ثبت 341857 و شناسه ملى 10103926266

آگهى تغييرات شركت گروه سرمايه گذارى كاركنان سايپا سهامى خاص
 به شماره ثبت 312499 و شناسه ملى 10103511827

آگهى تغييرات
 شركت خدمات فرودگاهى هما سهامى خاص 

به شماره ثبت 191781 و شناسه ملى 10102337462
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ایمیل  خط ارتباطي :

سردار رحيمي: اقتدار امروز بسيج، دليل 
تغيير تاکتيک دشمن از جنگ نظامي به 

جنگ اقتصادي است 
سرويس خبر: رئيس پليس تهران بزرگ، با حضور در يادواره شهيد 
فرهنگي »حاج حميدرضا بنياد« در محله کيانشهر، گفت: اقتدار امروز بسيج، 

دليل تغيير تاکتيک دشمن از جنگ نظامي به جنگ اقتصادي است. 
سردارحسين رحيمي، در اين يادواره، که با حضور مسئوالن منطقه 
کيانشهر، خانواده شهدا و اهالي محله برگزار شد، با اشاره به از جان 
گذشتگي شهدا در دفاع از اين مرز و بوم، اظهار داشت:  محدود کردن 
از جان گذش���تگي شهدا در حوزه اي خاص، همچون حوزه سياسي، 
فرهنگي يا اجتماعي، کار بسيار سختي است چرا که در حقيقت، شهدا 
با گذشتن از مهمترين سرمايه خود يعني جان شريفشان، براي هر سه 

حوزه سياسي، اجتماعي و فرهنگي فداکاري کرده اند. 
رئيس پليس تهران، با تاکيد بر اين مطلب که کار ش���هدا، کاري 
است سياسي، اجتماعي و فرهنگي، اضافه  کرد: شهدا از نظر سياسي، 
با فدا کردن جان خود براي دشمن خط و نشان کشيدند که در برابر 
شما ايستادگي مي کنيم و تا آخرين قطره خون خود مقاومت و پايداري 
مي کنيم؛ از نظر فرهنگي نيز، شهدا با ايثار جانشان به ما پيام دادند که براي 
حفظ ارزش هاي ديني و احياي مکارم اخالقي و زنده ماندن مکتب بايد 
از جان نيز گذشت؛  از نظر اجتماعي هم شهدا جانشان را براي وحدت 

امت و حفظ تماميت ارضي و امنيت و آرامش جامعه فدا کردند. 
او  گفت: در انقالب اس���المي ايران و هش���ت سال دفاع مقدس، 
بسيجيان مخلص، همچون شهيد جانباز حاج حميدرضا بنياد، برادر شهيدش 
و ديگر شهدا، امام خميني)ره( را در پيروزي و تثبيت انقالب اسالمي 
کمک کردند.  وي تاکيد کرد: امروز به برکت انقالب اسالمي و تدابير 
حکيمانه رهبر فرزانه انقالب، نهال بسيج تنومند شده و از »حشدالشعبي« 
در عراق گرفته تا »حزب اهلل لبنان«، »انصار اهلل« يمن، »زينبيون« ش���ام، 
»فاطميون« افغانستان و »حيدريون« پاکستان را در بر مي گيرد، که نتيجه 

آن افزايش اقتدار بسيج و توان بازدارندگي آن است. 
رئيس پليس تهران ادامه داد: امروز شاهد هستيم که با دستان همين 
بسيجيان، دشمن در همه برنامه ريزي ها و توطئه هايش شکست خورده 
و به شدت عصباني است و به همين دليل، خاکريز خود را تغيير داده و 
از جنگ نظامي به جنگ اقتصادي روي آورده است اما غافل از اين که 
امتي که از جان خود به راحتي مي گذرد، فشارهاي اقتصادي نمي تواند 

در مقاومت و ايستادگي او اثر بگذارد.  
در پايان مراس���م با حضور رئيس پليس تهران بزرگ و جمعي 
از مسئوالن مدعو، از کتاب »مگه ژنرال نيستيم« )روايتي از  14 سال 
جانبازي حاج حميدرضا بنياد( به قلم سيما سادات صفري و يوسف 

پناهي، رونمايي شد.

    40 ميليون بسيجي آماده ايثار 
و جان نثاري هستند 

سرويس خبر:فرمانده مرزباني ناجا گفت: بسيج مدرسه بزرگ معنويت، 
معرفت، اخالص، فداکاري و ايثار است و 40 ميليون بسيجي کشور افتخار 
دارند که پرچمدار عدالت خواهي، آزادي و دفاع از واليت و ارزش هاي 

انقالب بوده و همچون گذشته آماده ايثار و جان  نثاري هستند. 
سردار قاسم رضايي در مراسم گراميداشت هفته بسيج در جمع 
کارکنان پايور و وظيفه ستاد مرزباني ناجا، افزود: مرزبانان بايد داراي 
تفکر، اعمال و کردار بسيجي باشند و امروز مرزبانان جمهوري اسالمي 
ايران و خانواده هاي آنان جزو خانواده بزرگ بسيج هستند.  وي با تأکيد 
بر اين که تفکر و روحيه بسيجي بين مرزبانان جاري است، اظهار داشت: 
مرزبانان با تفکر بسيجي، گوش به فرمان فرمانده معظم کل قوا هستند 

و مهارت هاي خود را در پايگاه هاي بسيج به کار خواهند گرفت.

 معافيت نفرات برتر مسابقات جهاني  
و آسيايي از خدمت سربازي

سرويس خبر:  طبق ابالغيه ستاد کل نيرو هاي مسلح، نفرات سوم 
مس���ابقات جهاني و نفرات دوم و س���وم مسابقات آسيايي از خدمت 

سربازي معاف مي شوند. 
سردار ابراهيم کريمي جانشين رئيس سازمان وظيفه عمومي ناجا در 
خصوص ضوابط و مقررات مربوط به معافيت سربازان قهرمان ورزشکار 
افزود: به منظور ارائه تسهيالت بيشتر به ورزشکاران مدال آور عرصه هاي 
جهاني و آسيايي که براي اعتالي نام کشور و اهتزاز پرچم جمهوري اسالمي 
ايران تالش مي کنند، ضوابط و مقررات جديدي به قانون سرباز قهرمان 
اضافه شد.  وي در تشريح مقررات مربوط به معافيت سربازي قهرمانان 
ورزشي اظهار داشت: عالوه بر معافيت هايي که در قانون سرباز قهرمان 
مصوبه سال 92 به آن ها اشاره شده، طبق ابالغيه ستاد کل نيرو هاي مسلح 
همه نفرات سوم مسابقات قهرماني جهاني و نفرات دوم و سوم مسابقات 

بازي هاي آسيايي نيز از خدمت سربازي معاف خواهند شد. 
وي افزود: اين دسته از افراد با معرفي نامه وزارت ورزش و جوانان 
و موافقت ستاد کل نيرو هاي مسلح مي توانند از طريق دفاتر خدمات 

الکترونيک انتظامي )پليس+10( براي معافيت از خدمت اقدام کنند. 

سؤال از مسئوالن صدور کارت المثني سوخت
ش���رکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران شيوه هاي ثبت نام و 
دريافت المثني کارت سوخت را اعالم کرده که يکي از آن ها مراجعه به 
دفاتر پليس +10 و ديگري سامانه خدمات دولت است که چون تماس 
با اين س���امانه بسيار مشکل است و عليرغم چندين بار تالش موفق 
به اين کار نش���دم، به يکي از دفاتر پليس +10 مراجعه کردم که بابت 
ثبت نام کارت سوخت 17 هزار تومان از من دريافت کردند. مسئوالن 

لطفاً پاسخ دهند که مبلغ ياد شده را چرا دريافت مي کنند؟
متقاضي كارت المثني سوخت

ضرورت جلوگيري از واردات و قاچاق اجناس خارجي
با اين که امس���ال، س���ال حمايت از توليد داخلي نامگذاري شده 
است و شبکه هاي راديويي هم در اين خصوص برنامه هايي را تحت 
عنوان »ايران 626« پخش مي کنند، اما تا وقتي که اينهمه اجناس خارجي 
به بازار عرضه مي شود که مشابه داخلي هم دارند و عالوه بر واردات، 
قاچاق هم مي ش���وند، اگر به طور جدي جلوي واردات غيرضروري 
کاالهاي خارجي را بگيرند، مردم خواه ناخواه به مصرف محصوالت 
ايراني روي مي آورند، و گرنه تا واردات بيرويه و قاچاق اجناس خارجي 
وجود داشته باشد، هرگونه تبليغات براي مصرف کاالهاي ساخت داخل 

بي اثر و به مثابه آب در هاون کوبيدن است.
علي اصغرـ  رضا شاطري، دانشجوي دكتراي زبان و ادبيات فارسي

تقاضا از وزير ورزش و جوانان
براي اعزام جوانان تيم فوتبال کيان سلماس به مسابقه هاي زيرگروه 
و دسته يکم استاني ناچاريم هزينه رفت و آمد و غذاي آنان را خودمان 
بپردازيم که براي ما خيلي مشکل است. به عنوان مربي تيم کيان با 25 سال 
سابقه فعاليت هاي ورزشي و قهرماني از وزير محترم ورزش و جوانان 
تقاضا دارم هزينه شرکت تيم هايي نظير کيان سلماس در مسابقه هاي 
فوتبال زيرگروه و دسته يکم استاني را از آن ها دريافت نکنند تا مربيان 

بتوانند جوانان فوتباليست را در مسابقه هاي استاني شرکت دهند.
رضا صالحلوـ  سلماس )آْذربايجان غربي(
 مشكل گلدان ها و تيرهاي چراغ برق در کمربندي کم عرض لواسان

به تازگي شهرداري لواسان در وسط کمربندي کم عرض اين شهر 
گلدان هاي سيماني و تيرهاي چراغ برق نصب کرده که موجب مشکالتي 
براي رفت و آمد رانندگان خودروها شده و عالوه بر نارضايتي اهالي 
و حتي گردش���گران، زيبايي و آرامش شهر را تحت الشعاع قرار داده 
است. اگرچه ديگر اقدام هاي شهرداري لواسان قابل تقدير است، اما به 
نظر مي رسد اجراي پروژه ياد شده از نظر علمي و فني و کارشناسي 
توجيهي ندارد و آمار حوادث رانندگي در کمربندي کم عرض لواسان 

را باال مي برد.
شهروندي از لواسان

تكليف سود سهام عدالت 500 هزار توماني چه مي شود؟ 
من و همس���رم 2 برگه س���هام عدالت يک ميليون توماني داريم، 
زماني که گفتند هر کدام بايد 500 هزار تومان به حساب سهام عدالت 
واريز کنند تا يک ميليون تومان آن کامل ش���ود، اين کار را نکرديم 
و حاال مي خواس���تيم بدانيم که آيا براي س���هام 500 هزار توماني به ما 

سودي تعلق مي گيرد؟ 
دارنده سهام عدالت 

پس انداز هايتان را به ديگران مضاربه ندهيد! 
به مردم هشدار مي دهم که به اميد سود بيشتر پس انداز هاي بانکي 
و س���رمايه هاي خود را به ديگران مضاربه ندهند. من وعدة ديگري 
پول هاي مان را به يک طالفروش پرسابقه و فرزندش در خيابان شادمهر 
مضاربه دادم، اما اکنون ناپديد  شده اند و پليس هم مغازه شان را پلمپ 

کرده است! 
تلفن به خط ارتباطي 

سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس پاسخگو باشد
با توجه به حساس���يت هاي مسابقه تيم فوتبال پرسپوليس مقابل 
کاش���يما آنتلرز ژاپن در مسابقات پاياني قهرماني باشگاه هاي آسيا، از 
سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس انتظار مي رفت حداقل براي باال رفتن 
روحيه طرفداران تيم و احترام به آنان، در مصاحبه با خبرنگاران حضور 
يابد و داليل نرسيدن پرسپوليس به قهرماني آسيا را بازگو کند. متأسفانه 
او بازيکنان را هم از مصاحبه با خبرنگاران برحذر داش���ت. مسئوالن 
فدراس���يون فوتبال بايد پاسخگوي اين برخورد آقاي برانکو، سرمربي 

منتخب خود باشند.
عربانيـ  صومعه سرا

لزوم اجراي طرح تجميع سوابق خدمتي بازنشستگان کشوري
چند سالي است که طرح تجميع سوابق خدمتي کارکنان دولت در 
سازمان بازنشستگي کشوري مطرح شده و در دست بررسي است، که 
اگر اين طرح به اجرا درآيد، حق احجاف شده برخي از بازنشستگان 
که کمترين حقوق ها را دريافت مي کنند، به آنان داده خواهد شد. انتظار 
مي رود که در ش���رايط سخت اقتصادي مسئوالن صندوق بازنشستگي 

کشوري براي اجرايي شدن اين طرح اهتمام ورزند.
اسكندريـ  بازنشسته كشوري

پاسخ هاي اشتباه در جدول هاي روزنامه اطالعات!
با توجه به کثرت خوانندگان روزنامه اطالعات در سراسر کشور، بر 
خود واجب دانستم که درباره برخي سؤال هاي مطرح شده در جدول هاي 
روزنامه نکاتي را تذکر دهم. بارها در جدول ها پاسخ جانور بدبو »سمور« 
درآمده، در صورتي که »راسو« درست است و واحد پول ايتاليا »لير« 
درآمده، حال آن که پاسخ درست »يورو« واحد پول کشورهاي اتحاديه 
اروپا و از جمله ايتاليا است. در ضمن استفاده از کلمه »التين« به جاي 
»انگليسي« اشتباه است، زيرا اين 2 زبان با يکديگر تفاوت هايي دارند، 
التي���ن زب���ان مردمان روم قديم بوده که در حال حاضر جزء زبان هاي 
مرده جهان محسوب مي شود، زبان هاي انگليسي و التين فقط در خط 
با يکديگر مشترك هستند. اميدوارم که در طرح سؤال هاي جدول هاي 

روزنامه اطالعات بيشتر دقت شود.
غنيـ  خواننده روزنامه اطالعات

بزرگراه قمـ  کاشان مرمت شود
ب���ا توجه به عوارض���ي که از رانندگان خودروها در بزرگراه هاي 
کشور اخذ مي شود، انتظار مي رود که حداقل آسفالت و گاردريل کنار 
آن ها سالم و قابل استفاده باشد. مدتي است که آسفالت قسمت هايي از 
بزرگراه قم � کاشان نياز به مرمت دارد، از مسئوالن راه و شهرسازي 
کاشان خواهان بررسي و رفع مشکل رفت و آمد مسافران در بزرگراه 

ياد شده هستيم.
فواد روحانيـ  كاشان

قدرداني از زحمات کارکنان اندرزگاه اوين
از مسئوالن و مددکاران زندان اوين و بخصوص کارکنان اندرزگاه 
4 زندان به دليل زحماتي که براي احقاق حق و پيگيري پرونده هاي 

زندانيان اين بخش متحمل مي شوند، تشکر و قدرداني مي کنم.
مددجوي بازداشتگاه اوين

قانون سرقفلي  مغازه ها تغيير کند
طبق قانون، کس���به اي که مغازه اي را به صورت س���رقفلي اجاره 
مي کنند، حق تغيير ش���غل و يا انتقال آن به غير را ندارند، حال آنکه 
قانون ياد شده بعد از سال ها و با متنوع شدن مشاغل و نوع درآمدها، 
نيازمند تغيير و تجديدنظر است. اميدواريم قوه قضائيه براي سهولت 
کسب و کار کسبه اي که توان خريد امالك تجاري را ندارند، چاره اي 

براي رفع معضل سرقفلي مغازه ها بينديشند.
فدوي از شميران

ترفندي براي افزايش قيمت ماست!
عليرغم تذکرهاي مداوم وزارت بهداشت و درمان درباره ضرورت 
عدم استفاده از مواد افزودني به لبنيات و آسيب هاي جدي که اين مواد 
در بلندمدت بر دستگاه گوارش انسان  ايجاد مي کند، متأسفانه برخي 
از شرکت هاي لبنيات محصوالت افزودني خود را با اسامي گوناگوني 
نظير ماست يوناني و ماست سبو هراز با 2 برابر قيمت ديگر ماست ها 
مي فروش���ند. از بازرس���ان مواد غذايي تقاضا داريم که براي مقابله با 

شرکت هاي متخلف تمهيداتي را بينديشند.
مصرف كننده لبنيات

به تقاضاي اعسار من رسيدگي کنند
7 سال است زنداني هستم و از شعبه 1178 مجتمع قضايي قدس 
تهران خواهش مي  کنم تقاضاي اعسار مرا قبول کنند تا شايد با رسيدگي 

به پرونده ام، بتوانم از زندان رهايي يابم.
مددجوي واحد 2 اندرزگاه 7 مجتمع ندامتگاهي تهران بزرگ 

هزينه هاي غيرضرور در مناطق محروم به مصرف برسد
بعضي از مس���ئوالن به اين نتيجه رسيده اند که حدود دو � سوم 
هزينه هاي کشور در امور غيرضروري مصرف مي شود که جا دارد داليل 
آن مورد بررسي هاي کارشناسانه قرار گيرد و با حذف مخارج غيرضرور، 

اعتبارات آن به مناطق محروم و روستاها اختصاص يابد. 
هموطن 

سرويس شهرستانها: رئيس مجلس شوراي اسالمي 
در گفتگوي تلفني با استاندار کرمانشاه در جريان آخرين 
وضع منطقه پس از زلزله يکش���نبه ش���ب در حوالي 
قصرشيرين و سرپل ذهاب قرار گرفت و بر پيگيري وضع 

زلزله زدگان و کمک رساني فوري به آنها تاکيد کرد.
دکتر علي الريجاني در گفتگوي تلفني با هوشنگ 
بازوند استاندار کرمانشاه با اطالع از آخرين وضع مردم 
و ميزان آس���يب ها به منازل، اماکن عمومي، آموزشي و 
نحوه امداد رساني به مردم، بر بسيج تمامي امکانات و 
پيگيري فوري دستگاه هاي اجرايي و امدادي در رسيدگي 

به مشکالت حادثه ديدگان تاکيد کرد.
شرايط عادي است

سخنگوي س���ازمان مديريت بحران کشور گفت: 
شرايط در مناطق زلزله زده سرپل ذهاب استان کرمانشاه 

آرام و عادي )وضعيت سفيد( است.
 بهنام سعيدي اظهار داشت: طبق آخرين اطالعات 
ارزيابي ش���ده دريافتي از مناطق زلزله زده سرپل ذهاب 
استان کرمانشاه، اين زلزله در مجموع 734 مصدوم داشت 
که 18 نفر از آنان به علت شدت مصدوميت در مراکز 
درماني و بيمارس���تاني استان کرمانشاه بستري هستند و 

716 نفر ترخيص شدند.
وي ادامه داد: اين زلزله در شهرس���تان هاي سرپل 

ذهاب 372 مصدوم، قصرشيرين 109 مصدوم، گيالنغرب 
170 مصدوم، اسالم آباد غرب 54 مصدوم، روانسر 10 
مصدوم، داالهو 6 مصدوم، ثالث باباجاني 5 مصدوم و 

پاوه 2 مصدوم بر جا گذاشت.
سخنگوي س���ازمان مديريت بحران کشور اظهار 
داشت: در 24ساعت گذشته در برخي مناطق زلزله زده 
غرب کرمانشاه از جمله شهرستان هاي گيالنغرب و داالهو 
منابع آب به دليل وقوع زلزله دچار کدورت آب شدند 
که 10هزار بطري آب معدني در مناطق يادشده بين مردم 
زلزله زده توزيع شد و اين اقدام تا زماني که نياز باشد، 

ادامه خواهد يافت.
سعيدي اضافه کرد: تيم هاي ارزياب 150 روستا را 
در مناطق زلزله زده غرب کرمانش���اه ارزيابي کرده اند و 
نيروهاي امدادرس���ان هالل احمر 537 چادر امدادي را 
در 12 روستاي متاثر از زلزله نصب و 537 بسته غذايي 
ش���رايط اضطراري عمومي 72 س���اعت را در روستاها 

توزيع کرده اند.
وي ادامه داد: طبق هماهنگي هاي انجام ش���ده بنياد 
مس���کن هم ماموريت پيدا کرد تا ضمن ارتقا و تقويت 
س���تادهاي خود ظرف 72 ساعت از واحدهاي خسارت 
ديده بازديد کرده و ارزيابي انجام دهد که خوش���بختانه 
تخريب شديدي گزارش نشده و موارد به وجود آمده بر 

اثر زلزله نيز سطحي است.
سخنگوي س���ازمان مديريت بحران کشور گفت: 
همچنين باال بردن ظرفيت سوخت در شهرستان هاي موثر 
از حادثه در حال انجام است و پمپ بنزين ها تقويت شدند؛ 
قرار است نياز به نفت و گاز در اين شهرها برطرف شود. 
اکنون وضع آرام است و جاي هيچگونه نگراني نيست.

ساعت 20 و هفت دقيقه يکشنبه چهارم آذرجاري 
زمين لرزه اي به بزرگي 6/4 ريشترغرب استان کرمانشاه 

را لرزاند.
*ادامه پس لرزه ها  

 هشتمين پس لرزه بين 4 تا 5 ريشتري بعد از زلزله 
6/4 ريشتري ديروز با بزرگي 4/7 ريشتر قصرشيرين را 

در عمق 8کيلومتري لرزاند.
اين زمين لرزه س���اعت 10:6 دقيقه ديروز در 18 
کيلومتري قصرشيرين، 24 کيلومتري سرپل ذهاب و 35 

کيلومتري گيالنغرب اتفاق افتاد.
به گفته اهالي اين مناطق، شدت زلزله به حدي بود 
که مردم وحشت زده از خانه ها بيرون ريختند. در ادامه 

يک پس لرزه با بزرگي 4/3ريشتر رخ داد. 
  *تخريب 4 واحد تجاري  

معاون عمراني استانداري کرمانشاه گفت: در زلزله 
اخيرفقط 4 واحد تجاري در شهرستان سر پل ذهاب به 

طور کامل تخريب شد. 
مهرداد س���االري با اشاره به اين که کارشناسان در 
حال برآورد خسارت در مناطق زلزله زده هستند گفت: 
200 واحد مس���کوني در مناطق شهري و روستايي در 
ش���هر ستان هاي سرپل ذهاب، قصرشيرين و گيالنغرب 

آسيب ديده اند و نياز مند تعمير هستند.
بااليي مديرکل مديريت بحران استانداري کرمانشاه 
گفت: مدارس شهرستان هاي زلزله زده ديروزهم براساس 
تصمي���م فرمانداران ب���راي دومين روز متوالي مدارس 

تعطيل بود. 
فرماندار گيالنغرب گفت: زلزله 6/4 ريشتري، 20 
ميليارد تومان خسارت به زيرساخت هاي کشاورزي، دامي، 
مس���کوني، مجتمع هاي آب و فاضالب، برق، ساختمان 
بهره برداري س���دها و راه هاي اين شهرستان وارد کرده 
است.  کوروش محموديان افزود: زلزله اخير که کانون 
آن بين 2 شهرهاي گيالنغرب و قصرشيرين بود، براساس 
ارزيابي هاي انجام گرفته به بيش از 100 واحد مسکوني 
بين 10 تا 40 درصد آسيب وارد کرده و در جريان آن 
50 واح���د دامي تخريب و 850 واحد دامي نيز دچار 

خسارت شده است.
 او گفت: 20 راس دام سبک و سنگين و 673 قطعه 

مرغ واحدهاي مرغداري ها نيز تلف شده است.

شرايط مناطق زلزله زده  سرپل ذهاب عادي شد

سرويس شهرستان ها: رئيس 
مجم���ع منطق���ه اي راه آهن هاي 
پيشنهاد  خاورميانه) UIC ( گفت: 
ايران مبني بر ايجاد شرکت مشترك 
براي بهره برداري کشورهاي عضو 
اين مجمع در اجالس آينده بررسي 
و از برنام���ه کالن آن براي تامين 
زيرساخت هاي حمل و نقل حمايت 

مي شود.
عيس���ي آپايدين در اصفهان 
افزود: اين پيشنهاد، صحبت جديدي 
بود و بايد با دقت مورد بررس���ي 
قرار گيرد و ما در اجالس آينده که 
ماه مي ميالدي سال آينده به ميزباني 
اردن برگزار مي شود، آن را بررسي 

خواهيم کرد.
سعيد محمد زاده مديرعامل راه 

آهن جمهوري اسالمي هم در بيست 
و دومين اجالس مجمع منطقه اي 
راه آهن هاي خاورميانه ) UIC ( که 
در اصفهان برگزار ش���د، پيشنهاد 
تشکيل يک ش���رکت حمل و نقل 
ريلي مش���ترك با کشورهاي عضو 

اين مجمع را ارائه داد.
رئي���س مجم���ع منطقه اي 
راه آهن هاي خاورميانه) UIC ( اضافه  
کرد: جوانب مختلف اين پيشنهاد 
بايد بررسي شود و سپس درباره آن 

تصميم گرفت.
وي اضافه کرد: بهره برداري 
از قطارهاي باري در ترکيه و برخي 
کشورها به بخش خصوصي واگذار 
شده اس���ت و به همين دليل اين 
موضوع بايد بيش���تر مورد بررسي 

شود قرار گيرد.
آپايدي���ن با اش���اره به اقدام 
جمهوري اسالمي ايران براي توسعه 
ش���بکه حمل و نقل ريلي گفت: 
ايران برنامه هاي کالني براي تامين 
زيرساخت هاي حمل و نقل ريلي 
دارد و در اين زمينه ما از برنامه هاي 

ايران حمايت مي کنيم.
وي که مديرعامل ش���رکت 
راه آهن ترکيه نيز هس���ت، درباره 
همکاري هاي 2 کش���ور در زمينه 
حمل و نقل ريلي تأکيد کرد: شرکت 
راه آهن ترکيه براي توسعه و همکاري 
با کشورهاي منطقه از جمله ايران 
خيلي تالش کرد و بيشترين مسير 

ريلي خود را با ايران دارد.
وي با بيان اين که برنامه هاي 

زيادي براي توسعه و همکاري هاي 
ريلي با ايران داريم، اضافه کرد: قصد 
داريم زمينه اتصال خط ريلي ايران به 
شهر وان ترکيه بويژه در زمينه بار را 
فراهم کنيم و سعي خواهيم کرد تا 
شبکه ريلي ايران به ساير شهرهاي 

ترکيه متصل شود.
آپايدين ادامه داد: ايران و ترکيه 
2 قطب ريلي منطقه هستند و براي 
بهره برداري از خطوط ريلي تاکنون 
همکاري هاي نزديکي با يکديگر 

داشته اند.
وي اضافه کرد: کاالهايي که 
به سمت اروپا حمل مي شود ناگزير 
است از ايران عبور کند و به همين 
دلي���ل ايران از موقعيت ممتازي در 

ترانزيت کاال برخوردار است. 

 ايران خواستار تشكيل شرکت حمل و نقل ريلي خاورميانه اي شد

سرويس خبر:  رئيس اداره پيشگيري از جرائم سايبري 
پليس فتا گفت: مالکان خودرو و موتورس���يکلت هاي 
متقاضي دريافت کارت سوخت براي نامنويسي و اخذ 
کارت، مراقب س���امانه ها و اپليکيشن هاي جعلي افراد 

فرصت طلب و سودجو باشند. 
سرهنگ دوم مهدي شکيب افزود: با اعالم شرکت 
ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي، مالکان خودرو 
و موتورس���يکلت هاي بدون  کارت س���وخت   با 
 مراجعه به س���امانه خدمات دولت همراه به  نش���اني
  www.mob.gov.ir  و اپليکيش���ن خدمات دولت 
 هم���راه مي توانن���د براي ثبت نام کارت س���وخت 

اقدام کنند. 
وي اضافه  کرد: متقاضيان بايد به سامانه هاي اعالم 
ش���ده مراجعه و از رفتن به س���اير سايت ها و دانلود 

اپليکيش���ن هاي مختلف جداً خودداري کنند.  اوافزود: 
برخي شهروندان  هنگام ثبت نام به آدرس سايت توجه 
نکرده و با جستجو از طريق موتورهاي جستجو يا رفتن 
به لينک هايي که در ديگر سايت ها ارائه شده است، در 

دام سودجويان سايبري گرفتار مي شوند. 
وي گفت: ثبت کردن اطالعات در س���ايت هاي 
جعلي مي تواند زمينه س���از سوء استفاده از کاربران را 
فراهم کند که پيامد اين بي دقتي مي تواند س���بب بروز 
مشکالتي مثل سرقت شود؛ بنابراين هموطنان با مراجعه 
به س���امانه اعالم شده مي توانند امنيت اطالعات مهم 

خود را تضمين کنند.  
او اضافه  کرد: ثبت نام از طريق س���امانه مذکور 
واپليکيشن دولت همراه، رايگان است و نيازي به ارائه 

اطالعات بانکي در اين مرحله نيست.

متقاضيان دريافت کارت سوخت  مراقب  اپليكيشن هاي 
جعلي باشند

سرويس شهرستان ها: فرماندار 
انديمشک گفت: آتش سوزي ناشي 
از انفج���ار خط لوله 56 اينچ گاز 
سراسري در بخش الوار گرمسيري 

انديمشک مهار شد. 
  پيمان جهانگي���ري افزود: 
نيروه���اي امدادي شهرس���تان و 
تيم هاي مختلف آتش نش���اني به 
محض وقوع انفجار به محل حادثه 

اعزام شدند. 
وي اظهار داش���ت: با توجه 

به وسعت حادثه، گروه هاي اطفاي 
حري���ق از نقاط مختلف اس���تان 
خوزستان براي مهار آتش سوزي 
و مرمت لوله ها به منطقه گس���يل 

شدند. 
فرماندار انديمش���ک با بيان 
اين که اين آتش س���وزي با تالش 
همه واحدهاي تخصصي به طور 
کامل مهار شد، افزود: تالش براي 
ترميم خطوط ادامه دارد.  وي گفت: 
تمهيدات الزم براي تسريع در مهار 

آتش س���وزي از همان دقايق اوليه 
انجام ش���د و بازديدهايي از منطقه 

به عمل آمد. 
جهانگيري اف���زود: احتمال 
مي رود با توجه به بارش ها و سيل 
اخير، مسير خطوط لوله کشي شسته 
شده و خط انتقال دچار شکستگي 
و درنتيجه انفجار شده است.  وي 
اظهار داشت: حادثه در منطقه »باقله 
کار« شهر »بيدروبه« رخ داد که علت 

دقيق آن در دست بررسي است.

آتش سوزي خط لوله سراسري گاز در انديمشک مهار شد 

سرويس خبر: نشت داروهاي 
مخ���در مانند متادون و مرفين در 
بازار ي���ک واقعيت نگران کننده 
است و وقتي در بازار ناصر خسرو 
مي توانيم کارت���ن کارتن متادون 
بگيريم، نمي توانيم نش���ت دارو را 
به يک مرکز درمان اعتياد نس���بت 
دهيم و بايد نشت دارو از سرچشمه 

بسته شود.
پرويز افشار س���خنگوي ستاد 
مبارزه ب���ا مواد مخدر با بيان اين 
مطلب، افزود: مصوبه ستاد مبارزه با 
مواد مخدر اين است که داروهاي 
درمان اعتياد در اختيار مراکز درمان 

اعتياد قرار گيرد زيرا بهترين جا براي 
داروهاي درمان اعتياد از اين جهت 
که نشت نکند، کلينيک ها و مراکز 

درمان اعتياد است.
معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر 
با تاکيد بر لزوم شفاف سازي فرآيند 
توليد تا مصرف شبه مخدرها گفت: 
همه مراکز درماني اعتياد کشور در 
سامانه اطالعات درمان سوء مصرف 
مواد ايران ) IDATIS ( ثبت و تمام 
بيماران واقعي هستند و ميزان نشت 
دارو از اي���ن مراکز درماني آن قدر 
نيست که تبعات آن را به وفور در 

بازار مي بينم.

افشار درباره انواع شبه مخدرها 
افزود: تعداد شبه مخدرها زياد است 
اما در کشور ما داروهاي کدئين دار، 
متادون و مرفين بيش���تر استفاده 

مي شود.
افش���ار درباره فرايند توليد 
داروهاي ش���به مخدر گفت: چند 
کارخانه داروس���ازي از وزارت 
بهداش���ت مجوز دارند که تحت 
نظارت، داروهاي شبه مخدر مانند 
بوپرنورفين، متادون، شربت ترياك 
و مانن���د اينها را توليد کنند بعد به 
شرکت هاي پخش تحويل و آنها 
ني���ز به معاونت هاي غذا و داروي 

دانشگاه علوم پزشکي تحويل دهند 
س���پس بر اساس سهميه مراکز به 
مراک���ز درماني ترك اعتياد تحويل 
داده ش���ود و با تجويز پزشک به 
بيمار به عنوان مصرف کننده نهايي 
داده ش���ود. او افزود: قرار بود براي 
اين که داروها فقط به دست بيماران 
واقعي برس���د، وزارت بهداشت و 
درمان مکانيسمي طراحي کند که 
اينها در داروخانه هاي بيمارستاني، 
داروخانه هاي دانشگاهي يا دولتي 
و تعدادي از داروخانه هاي منتخب 
قرار گيرد و با دس���تور پزشک در 

اختيار بيمار قرار گيرد. 

وجود متادون و مرفين در بازار نگران کننده است

س���رويس  شهرس���تان ها: فرمانده نيروي 
هوافضاي سپاه پاسداران انقالب اسالمي گفت: با 
تالش رزمندگان اسالم امسال 77عمليات دشمن 

در مرز هاي غرب و شمال غرب خنثي شد.
سردار اميرعلي حاجي زاده در مراسم کنگره 
ملي سرداران و 1400شهيد شهرستان فالورجان 
استان اصفهان افزود: در طول انقالب شيوه دشمني 
دشمنان متنوع بوده به طوري که در دهه اول از 
جنس نظامي و جنگ بوده و امروز نبرد رواني در 

دستور کار دشمن است.
وي در جمع خانواده معظم شهدا و ايثارگران 
شهر ابريشم افزود: پول هاي بادآورده سعودي ها، 

امارات و رژيم صهيونيستي در امنيت زدايي از 
کش���ور کامال بي ثمر بوده به طوري که امسال 
77عمليات دشمنان تنها در مرزهاي غرب و شمال 
غرب خنثي شد و امروز رزمندگان طوري عمل 
کرده اند که دشمن را در راه رسيدن به اهدافش 

ناکام گذاشت.
وي با مقايس���ه جن���گ تحميلي و جنگ 
اقتصادي گفت: به دليل اين که ملت ايران امروز 
در موضع قدرت است، جنس تهديد امروز نظامي 
نيست و در حوزه عمليات رواني است و هدف 
دشمن اين است که ملت را مغلوب خود کند.

فرمان���ده هوا فضاي س���پاه با اش���اره به 

پيش���رفت هاي حوزه نظامي کشور با اشاره به 
خاطره اي از شهيد طهراني مقدم گفت: اين شهيد 
و يارانش���ان براي انجام تحقيقات موشکي وام 
مي گرفتند و تحقيقات را پيش مي بردند و از درآمد 

شخصي اين وامها را تسويه مي کردند.
وي گفت: پارسال در خصوص بارورسازي 
ابرها اعالم آمادگي کرديم کمک به سازمان هاي 
مربوط���ه را داريم و ماده اصلي اين فناوري را 
با يکي از دانش���گاه هاي کش���ور توان توليد و 
اجرا داريم.در اين مراس���م پيکر يکي از شهداي 
گمن���ام دوران دفاع مقدس و عمليات کربالي4 

تشييع شد. 

 77عمليات دشمن امسال در مرز هاي غرب و شمال غرب کشور خنثي شد

فروشندگان داروهاي تقلبي بدنسازي 
دستگير شدند   

  سرويس شهرستان ها: سودجوياني که اقدام به تهيه و توزيع داروها و 
مکمل هاي بدنسازي تقلبي مي کردند، درشهرري دستگير شدند. 

مدتي پيش دو نفر از ورزشکاران رشته بدنسازي در استان فارس که 
دچار عفونت و آسيب هاي ناشي از مصرف داروهاي بدنسازي شده بودند، 
با مراجعه به پليس از توزيع کننده اين مواد شکايت کردند.با تشکيل پرونده 
و انجام تحقيقات مشخص شد که توزيع کننده اين مواد در شهرري فعاليت 
دارد که به همين دليل موضوع به پليس آگاهي تهران بزرگ اطالع داده شد و 
کارآگاهان پايگاه نهم پليس آگاهي  با شناسايي دو نفر با اخذ مجوز از مقام 
قضايي آنها را دستگير کردند و در بازرسي از محل دستگيري اين افراد،مقاديري 
داروي س���وماتروپين، آمينو اسيد و پودرهاي بدنسازي کشف و ضبط شد.  
متهمان دربازجويي گفتند که با جعل قوطي و شيشه داروهاي بدنسازي داخل 
آن را با انسولين، مواد رقيق شده و پودرهاي خوراکي بي تاثير پرکرده اند و 
با قيمت جنس هاي اصلي و کانادايي به ورزشکاران فروخته و چندين برابر 
هزينه کرد خود سود کرده اند.  همچنين مشخص شد که اين افراد پاکت هاي 
اين داروها را نيز جعل کرده و داروهاي مذکور بدون  هرگونه تاييديه  و 

مجوز از سوي وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو هستند.  

غربي ها نمي توانند ايران را بترسانند
سرويس شهرستانها: سخنگو و مسئول روابط عمومي سپاه پاسداران 
انقالب اسالمي گفت: پايان دفاع مقدس، آغاز اقتدار روز افزون نظامي و 

دفاعي ايران بود و امروز غربي ها نمي توانند ما را از چيزي بترسانند.
سردار رمضان شريف در يادواره شهدا در مسجد حضرت ابوالفضل)ع( 
بادرود نطنز اس���تان اصفهان ، راه برون رفت از مشکالت معيشتي کنوني 
کشور را اعتقاد عميق به اقتصاد مقاومتي دانست و افزود: امروز استحکام 
جمهوري اسالمي که با خون شهيدان تضمين شده است، با اين تهديدهاي 

دشمنان از بين نخواهد رفت.
وي افزود: گردنه هاي بسيار سختي پشت سر گذاشته شده است و امروز 
با هدايت هاي رهبري فرزانه انقالب به بهترين شکل ممکن توانايي دفاع از 

مردم و جغرافياي ايران، حاميان انقالب اسالمي و منابع خود را داريم.
مسئول روابط عمومي سپاه پاسداران به تحريم هاي جديد آمريکا عليه 
کشورمان اشاره کرد و خطاب به جوانان گفت: هيچ اتفاقي رخ نخواهد داد 
و مردم با قدرت از گردنه تحريم هاي اقتصادي خواهند گذشت؛ همچنان که 
با همين تحريم ها به اوج قدرت نظامي رسيديم، با تکيه بر تدبير مي توانيم 

وضع معيشت، اشتغال و اقتصاد را هم مورد رسيدگي قرار دهيم.
وي ادامه داد: تشييع پيکر پاك شهدا بر دوش مردم اصفهان در آبان 
1361 نشان مي دهد که اين ملت گردنه هاي سخت تري را پشت سر گذاشته 

است و امروز تهديدهاي دونالد ترامپ بر ما اثري ندارد.
س���خنگوي س���پاه پاسداران به گذشت 40 سال از پيروزي انقالب و 
جمعيت افزون بر 80 ميليون نفري کشور اشاره کرد و گفت: نزديک به 50 
تا 60 درصد جوانان ايراني امروز دوران پيروزي انقالب اسالمي را نديدند 
و هدف از برگزاري يادواره ها، مرور دوباره از خودگذشتگي ها، رساندن پيام 

شهدا و ترسيم ادامه مسير آنها است.
پيکر پاك يک شهيد گمنام نيز در حاشيه اين مراسم روي شانه هاي 

مردم بادرود تشييع و خاکسپاري شد.

قاچاق 14 کودک و زن با تانكر 
سوخت به سرانجام نرسيد

سرويس شهرستان ها:  ماموران گمرك ماهيرود در نقطه صفر مرزي ايران 
و افغانستان، 14 کودك و زن از کشورهاي همسايه را که با مخفي شدن در 

يک تانکر سوخت خالي قصد ورود به ايران را داشتند، دستگير کردند. 
با تجهيز گمرکات به دستگاه هاي ايکس ري و ديگر تجهيزات کنترلي 
کش���فيات قاچاق انسان در کش���ور افزايش يافته است و ايران در صدر 

گمرك هاي جهان از اين نظر قرار گرفته است. 
کش���فيات قاچاق انسان از ابتداي امسال تاکنون به 247مورد رسيده 
که بيشترين آمار کشف قاچاق انسان، در مرز ايران و ترکيه و در گمرك 
بازرگان به تعداد 179 نفر است.  سال گذشته 550 مورد قاچاق انسان در 

گمرك هاي جمهوري اسالمي ايران کشف شد.

سرويس شهرستان ها: فرمانده 
انتظام����ي اه����واز از بازگرداندن 
900ميليون ريال پول پيدا ش����ده 
به صاحبش توسط پليس وظيفه 

شناس خبر داد.
س����رهنگ محم����د صفري 
اظهار داشت: مأموران کالنتري14 
فرماندهي انتظامي اهواز در حال 

گش����ت   توجهشان به يک بسته 
اسکناس در پياده روي کنار جاده 

جلب شد.  
وي افزود: اسکناس هاي پيدا 
ش����ده همگي خارجي و از نوع 
 يورو و مبلغ آن بالغ بر 900 ميليون 

ريال بود. 
فرمان����ده انتظام����ي اهواز 

اضافه  کرد: با پيگيري ها صاحب 
اسکناس ها شناسايي شذ و پس از 
دعوت به کالنتري ارز پيدا ش����ده 
خود را از اين پليس امين تحويل 

گرفت. 
وي گفت: اقدام شايسته پليس 
وظيفه شناس موجب خرسندي و 

ابراز رضايت اين شهروند شد. 

بازگرداندن پول به صاحبش توسط پليس وظيفه شناس

مهار آتش سوزي انبار لوازم يدکي در خيابان اميرکبير  
سرويس حوادث:سخنگوي آتش نشاني تهران گفت: آتش سوزي در 
انباري 300 متر مربعي در خيابان اميرکبير، کوچه سراج مربعي که به صورت 

دو رديف مسقف در آن لوازم يدکي دپو شده بود، مهار شد. 
جالل ملکي افزود: آتش نش���انان با حضور به موقع از سرايت آتش 
به ديگر محل ها جلوگيري کردند. وي گفت: در اين آتش سوزي به کسي 

آسيب وارد نشد. 
امام جمعه اهل سنت آزادشهر قتل امام جمعه رضاآباد را محكوم کرد   
  سرويس خبر:مولوي گرگيج امام جمعه اهل سنت آزادشهر با انتشار 
پيامي قتل مولوي عبدالغفور جمالزهي )رخش���اني( امام جمعه اهل سنت 
روستاي رضا آباد بخش فندرسک گلستان توسط عوامل ناشناس را محکوم 

کرد.
به گزارش خبرگزاري صدا وسيما، در بخشي از اين پيام آمده است: 
ضايعه دلخراش قتل ناجوانمردانه مولوي عبدالغفور جمالزهي که سال هاي 
متمادي در درس تفسير و حديث، فقه و اصول فقه نزد اين حقير، با اخالص 
و ارادت خالصانه حضور داشتند، همه ما اعم از مدرسين، طالب حوزه علميه 

فاروقيه گاليکش و مردم متدين اين خطه را در غم و اندوه فرو برد.
از تمامي مؤمنين باألخص خانواده و بستگان آن شهيد واال مقام و طايفه 
بزرگوار رخشاني تقاضا مي شود با سعه صدر، درايت و حکمت پيگير اين 
موضوع باشند و از خداوند متعال خواستارم که عامل يا عوامل اين خون 

ناحق را هر چه زودتر رسوا نموده و به دست قانون حق بسپارد.
از مسئوالن امنيتي خواستاريم که با درايت کامل عامل يا عوامل اين 
حادثه را شناسايي نموده تا تسالي خاطر براي اعضاي خانواده و مردم اين 
منطقه شود.صبح ديروز مولوي عبدالغفور جمالزهي )رخشاني( امام جمعه 
اهل سنت روستاي رضاآباد بخش فندرسک بعد از اقامه نماز صبح درحال 

بازگشت به منزل، توسط عوامل ناشناس به ضرب گلوله به قتل رسيد. 

بانوي کاشمري، قرباني اسيد پاشي شد  
س���رويس  شهرس���تان ها: زني  35 ساله در کاشمر قرباني اسيد پاشي 

شد. 
رئيس شبکه بهداشت کاشمر گفت: اين اسيد پاشي در روستاي رزق آباد 

اتفاق افتاد و بر اثر آن  اين زن از قسمت صورت و گردن آسيب ديد. 
جواد يزداني افزود: مصدوم پس از سوختگي به بيمارستان اعزام شد، 
اما به علت حساسيت اعضاي آسيب ديده، به مراکز درماني مشهد منتقل 
ش���د.  وي گفت: بر اساس بررسي هاي اوليه اين اسيدپاشي توسط همسر 

سابق او انجام گرفته است. 
کارگر راه آهن سرخس براثر حادثه جان باخت 

س���رويس شهرستان ها:کارگر 32ساله راه آهن سرخس استان خراسان 
رضوي که بر اثر گيرافتادن بين واگن و ديزل مجروح ش���ده بود، جان 

باخت. 
حسين قريب سرپرست فرمانداري سرخس با بيان اين خبر، افزود: حادثه 
هنگام اتصال واگن و ديزل توسط مانورچي واگن با هفت سال سابقه کار 

روي داد و وي بر اثر شدت جراحات در صحنه حادثه جان باخت.
زمينگير شدن صد ها هواپيما در آمريكا

آمريکا:توفان شديد و بارش برف در چند ايالت غربي و مرکزي آمريکا  
مانع از پرواز صد ها فروند هواپيما و همچنين سبب مشکالت فراواني در 

تردد مسافران شد. 
بارش 30 سانتيمتر برف در شيکاگو، رفت و آمد مسافراني را که عازم 

شهرهاي خود بودند، با مشکالت فراوان روبرو کرد. 
بارش 19 سانتيمتر برف در فرودگاه بين المللي شيکاگو و 12 سانتيمتر 
برف در فرودگاه بين المللي ميدوي نيز سبب اختالل پرواز هواپيماها در 
اين دو فرودگاه ش���د. باتوجه به تغييرات شديد جوي در ايالت هاي غربي 
و مرکزي آمريکا، به مدت 10 ساعت809 پرواز در فرودگاه شيکاگو لغو 
ش���د در حالي که روز پيش از آن هم  700 پرواز ديگر به داليل مش���ابه 

لغو شده بود. 

اخبار حوادث

اطالعيه
آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

شركت توزيع نيروي برق استان گيالن (سهامي خاص)
به شماره ثبت2952 و شماره شناسه ملي 10861644926 و 

سرمايه ثبت شده 10/000/000 ريال
بدينوس���يله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت مي �ساند� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين ش���ركت ��� ساعت 9 صبح ��� 
چها�شنبه مو�� 97/09/21 �� محل: تهر��� خيابا� �ليعصر� باالتر �� ميد�� 
�نك� خيابا� ياس���مي� شركت ما�� تخصصي تو�نير سالن كنفر�نس �فتر �مو� 
مجامع تشكيل خو�هد شد. لذ� �� سهامد���� محتر� �عو� به عمل مي �يد كه 

خو� � يا نمايند� �سمي �نا� �� موعد مقر� �� جلسه يا� شد� حضو� يابند.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي 1397
2� تعيين حق �لزحمه حسابر� � با��� قانوني

3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
هيات مديره شركت توزيع نيروي برق استان گيالن

آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت توزيع نيروي برق اهواز (سهامي خاص) با شماره ثبت 3338 

شناسه ملي 10860672255 و سرمايه ثبت شده 1/000/000 ريال
بدينوس���يله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت مي �ساند� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين ش���ركت ��� ساعت 15:15 ��� 
چها�ش���نبه مو�� 1397/9/21 �� محل: تهر�� � خيابا� �ليعصر � باالتر �� 
ميد�� �نك � خيابا� ياس���مي شركت ما�� تخصصي تو�نير � سالن كنفر�نس 
�فتر �مو� مجامع تش���كيل خو�هد شد. لذ� �� سهامد���� محتر� �عو� به عمل 
مي �يد كه خو� � يا نمايند� �س���مي �نا� �� موعد مقر� �� جلس���ه يا� شد� 

حضو� يابند.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي 1397
2� تعيين حق �لزحمه حسابر� � با��� قانوني

3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
هيأت مديره شركت توزيع نيروي برق اهواز

آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
صاحبان سهام شركت توزيع نيروي برق استان چهارمحال و 

بختياري (سهامي خاص) به شماره ثبت 1676 و شماره شناسه 
ملي 10680025017 و سرمايه ثبت شده 25/000/000 ريال

بدينوسيله به �طال� س���هامد���� محتر� شركت مي �ساند� جلسه مجمع 
عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين ش���ركت با �س���تو� جلسه به شر� 
�يل ��� ساعت 11:15 ��� چها�ش���نبه مو�� 1397/09/21 �� محل 
تهر�� � خيابا� �لي عصر(عج) � باالتر �� ميد�� �نك � خيابا� شهيد �شيد 
ياسمي � جنب بيما�ستا� خاتم �النبيا�� شركت ما�� تخصصي تو�نير سالن 
كنفر�نس �فتر �مو� مجامع تش���كيل خو�هد شد. لذ� �� سهامد���� محتر� 
�عو� به عمل مي �يد كه خو� � يا نمايند� �س���مي �نا� �� موعد مقر� �� 

جلسه يا�شد� حضو� يابند.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي 1397
2� تعيين حق �لزحمه حسابر� � با��� قانوني

3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
هيات مديره شركت توزيع
نيروي برق استان چهارمحال و بختياري

شركت تو�يع نير�� بر�
 �ستا� چها�محا� � بختيا��

 اجراي نمايش هوايي 
در آسمان  خليج هميشه فارس

در اولين روز از برگزاری نهمين نمايشگاه بين المللی صنايع هوايی 
و هوانوردی در جزيره کيش، جنگنده های اف 14 ارتش در آس���مان 

محل برگزاری نمايشگاه، نمايش هوايی اجرا کردند.
عالوه بر تامکت های ارتش، تيم آکروباتيک هوايی زنبورهای بالتيک 
)Baltic Bees( هم با جت های L-39 در آس���مان محل برگزاری 

نمايشگاه، نمايش هوايی اجرا کردند.
تيم آکروباتيک زنبورهای بالتيک يک تيم هوايی مشهور در سطح 
جهان است که دفتر مرکزی اين تيم، شهر ريگا پايتخت کشور لتونی 
است. اين تيم پيش از اين هم در برخی نمايشگاه های هوايی مشهور 

جهان به اجرای برنامه پرداخته است.
نهمين نمايش���گاه بين المللی صنايع هوايی و هوانوردی به مدت 
3 روز و با حضور بيش از 100 شرکت داخلی و خارجی به ميزبانی 

جزيره کيش برگزار شده است.
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كارانكا: انصاری فرد باید اعتماد به نفس خود را بازیابد
سرمربی ناتینگهام فارست به تمجید از 
خرید ایرانی خود پرداخت.به گزارش ایس���نا  
کریم انصاری فرد بعد از جدایی از المپیاکوس 
اکنون بازیکن ناتینگهام فارست است. او البته 
دقایق کمی برای تیمش به میدان رفته است.آیتور 
کارانکا، سرمربی ناتینگهام درباره حضور این 
بازیکن گفت: ما کریم را به خوبی می شناسیم. 
او بازیکن خوب و تاثیرگذاری است. در بازی 

برابر ترینیداد توانست گلزنی کند. با این حال نیاز داریم که یک بازیکن باانگیزه 
و با اعتماد به نفس را در اختیار داشته باشیم. او از نگرش خوبی برخوردار 

است و قطعا در آینده بیش تر برای تیم بازی خواهد کرد.
مهاجم یمن: ایران قدرتمند است ولی فوتبال بازی شگفتی هاست

عال الساسی، مهاجم تیم ملی فوتبال یمن 
از رویارویی با ایران و از جام ملت های آس���یا 
سخن گفت.به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از سایت 
AFC، عال الساسی، مهاجم تیم   ملی فوتبال یمن 
درب���اره هم گروهی با ایران، عراق و ویتنام و 
بازی برابر ایران در نخستین دیدار، گفت: واقع 
بین اگر باشیم تمام سه تیم دیگر گروه بهتر از ما 
هستند چه از نظر امکانات و چه از نظر تجربه. 
ایران همین چند ماه پیش در جام جهانی بازی کرد و در اولین بازی برابر 
این تیم قرار می گیریم که این بازی سختی برای ما خواهد بود ولی فوتبال 
بازی شگفتی هاست. بنابراین ما امیدواریم که برابر ایران، روز، روز ما باشد و 

بتوانیم پا به پای حریف بازی  و نتیجه  الزم را کسب کنیم.
محرومیت ملی پوش سابق كره به علت پیشنهاد تبانی

جانگ هاک یونگ بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال کره جنوبی به اتهام 
تالش برای تبانی در یکی از بازی های لیگ داخلی این کش���ور، از س���وی 
فدراس���یون فوتبال کره جنوبی تا پایان عمر از کلیه فعالیت های ورزش���ی 
محروم شد.به گزارش ایرنا، شبکه تلویزیونی »ای اس پی ان«  نوشت: جانگ 
که پیش از اعالم بازنشستگی در سال 2017، در پست دفاع چپ پنج بار 
پیراهن تیم ملی کشورش را بر تن کرده و بیش از 300 بازی باشگاهی در 
کارنامه دارد؛ در ماه سپتامبر بازداشت و به 10 ماه حبس محکوم شد و پس 
از گذران���دن دوران محکومی���ت کیفریش، تا پایان عمر از هر گونه فعالیت 
ورزشی محروم خواهد بود.جانگ 37 ساله در ماه سپتامبر با »لی هان سائم« 
بازیکن تیم آنسان موگونگهوا که در لیگ دسته دوم فوتبال باشگاه های کره 
حاضر است، مالقات کرده و به اتهام پیشنهاد 50 میلیون وون )44 هزار 300 
دالر( در ازای اخراج در 20 دقیقه ابتدایی بازی مقابل بوسان ایپارک به وی 

در روز 22 سپتامبر، مجرم شناخته شده است.
نویر، ضعیف ترین سنگربان بوندس لیگا

دروازه بان ملی پوش آلمانی که مدت ها 
در س���طح اول دروازه بانی فوتبال جهان قرار 
داشت این روزها شرایط چندان مناسبی ندارد.به 
گزارش خبرگزاری فارس، مانوئل نویر سنگربان 
بایرن مونیخ و کاپینان ژرمن ها که فصل گذشته 
به دلیل مصدومیت بیش از 8 ماه دور از میادین 
بود و پس از آن با حضور در دروازه تیم ملی 
آلم���ان با ژرمن ها تورنمنت کابوس واری را 

در جام جهانی پشت سر گذاشت، هنوز نتوانسته به فرم خوب خود قبل 
از مصدومیت برسد و به نظر می رسد دیگر آن دروازه بان تراز اول دنیای 
فوتبال نیست.وی در میان 18 دروازه بان بوندس لیگا کمترین درصد سیو 

توپ را داشته است و در رده هجدهم قرار دارد.
توافق رئال مادرید با هافبک اسپانیایی سیتی

باشگاه رئال مادرید با هافبک اسپانیایی منچستر 
سیتی به توافق نهایی رسید.به گزارش خبرگزاری 
فارس، روزنامه سان انگلیس خبر داد که باشگاه رئال 
مادرید با ابراهیم دیاز، هافبک 22 ساله منچستر سیتی 
به توافق رسیده است.دیاز در این فصل حتی یک 
دقیقه هم فرصت پیدا نکرده تا در ترکیب اصلی 
سیتی در لیگ جزیره بازی کند و این امر باعث 
نارضایتی این بازیکن اسپانیایی شده است.سران 
باشگاه رئال مادرید با دیاز به توافق رسیدند تا این بازیکن در تابستان سال آینده 

که قراردادش به اتمام می رسد به صورت مجانی راهی برنابئو شود.

شكست خاتم مقابل ترنتینو در جام باشگاه هاي جهان
تیم والیبال خاتم اردکان پس از قبول 
شکست مقابل تیم ترنتینو در قعر جدول 
گروه Bوالیبال جام باشگاه های جهان قرار 

گرفت.
به گزارش خبرنگارمهر، رقابت های 
والیبال جام باشگاه های جهان به میزبانی 
لهستان در حال برگزاری است. تیم خاتم 
اردکان نماین���ده ای���ران در این دوره از 
مسابقات در نخستین گام مقابل تیم ترنتینو ایتالیا، پرافتخارترین تیم رقابت ها 
قرار گرفت و با نتیجه 3 بر صفر مغلوب شد. خاتم با این نتیجه بدون کسب 
امتیاز در مکان چهارم جدول رده بندی گروه Bقرار گرفت.در دیگر بازی 
گروه Bتیم رسوویای لهستان موفق شد با نتیجه 3 بر 2 تیم گاردن کروزیرو 
برزیل را شکس���ت دهد و در مکان دوم جدول قرار گیرد.تیم خاتم که در 
گروه Bبا تیم های ترنتینو، رسوویا و گاردن کروزیرو همگروه است امروز از 
ساعت 23:15 مقابل تیم رسوویای لهستان قرار خواهد گرفت.خاتم اردکان در 
این دوره از مسابقات چند تن از بازیکنان کلیدی خود مانند شهرام محمودی 

و مهدی مرندی را به دلیل مصدومیت در اختیار ندارد.
كسب سهمیه كشتی المپیک سخت تر شد

با تصمیم کمیته بین المللی المپیک 
و اتحادیه جهانی کشتی در هر وزن تنها 
16 کشتی گیر می توانند در بازی های 
المپیک 2020 توکیو شرکت کنند.به 
گزارش خبرگ���زاری فارس، در نظر 
گرفتن 16 نفر برای هر وزن رقابت های 
کش���تی المپیک توکیو شانس حضور 
کشتی گیران مدعی را نسبت به المپیک 

ریو حدود 20 درصد کاهش داده اس���ت.رقابت های کش���تی آزاد، فرنگی و 
زنان المپیک در هر رشته در 6 وزن برگزار می شود و اتحادیه جهانی کشتی 
مسابقات قهرمانی جهان در سال 2019 میالدی در قزاقستان را به عنوان مرحله 
اول گزینشی المپیک در نظر گرفته است.نناد اللوویچ، رئیس اتحادیه جهانی 
کشتی در این زمینه گفت: با توجه به اینکه برای المپیک 2020 توکیو برای 
هر وزن نفرات کمتری نسبت به المپیک ریو مجوز کسب می کنند کشورها 
رقابت سختی برای حضور در المپیک دارند و این کار کشورهای ضعیف را 

برای کسب سهمیه این بازی ها سخت تر می کند.
بودجه 4 میلیاردی برای بازسازی تاسیسات آكادمی ملی المپیک

سازمان برنامه و بودجه مبلغ 4 میلیارد تومان را به بازسازی تاسیسات 
آکادمی ملی المپیک اختصاص داد.به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری 
فارس، بعد از انفجاری که در آکادمی ملی المپیک صورت گرفت، ورزشکارانی 
که در آکادمی ملی المپیک تمرین می کنند مشکالت زیادی داشتند.بعد از 
جلس���ه ای که سیدرضا صالحی امیری رئیس کمیته ملی المپیک با نوبخت 
داشت، موافقت شد تا 4 میلیارد تومان برای بازسازی تاسیسات آکادمی به 
کمیته اختصاص پیدا کند.البته این بودجه هنوز وصول نشده است.کمیته ملی 
المپیک در تالش است تا در چند روز آینده با بودجه واریزی به فدراسیون ها  

بودجه تخصیص یافته به آنها را به 100 درصد برساند.
15 بازیكن به  اردوي تیم فوتبال ساحلی دعوت شدند

مارکو اوکتاویو سرمربی تیم 
ملی فوتبال س���احلی ایران برای 
اردوی آماده سازی این تیم جهت 
شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا  
15 بازیکن را به تمرینات فراخواند.
به گزارش ایرنا، مسابقات قهرمانی 
فوتبال ساحلی آسیا از 16 تا 26 
اسفندماه سال جاری به میزبانی 
کشور تایلند برگزار می شود و تیم ملی فوتبال ساحلی خود را برای حضوری 
قدرتمند در این مسابقات آماده می کند.سه تیم نخست قاره کهن در این 
مس���ابقات جواز حضور در جام جهانی 2019 پاراگوئه را کسب می کنند.
برهمین اساس اردوی تیم ملی فوتبال ساحلی از امروز در مرکز ملی فوتبال 
آغاز می شود.اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی به این شرح 
است:مسلم مسیگر، فاروق پسنده، مصطفی کیانی، امیرحسین اکبری، مهدی 
شیرمحمدی، سعید پیرامون، حمید بهزادپور، محمد مرادی، علی میرشکاری  
محمد معصومی زاده، احسان درا، علی درویش متولی، وحید قلی پور، پیمان 

حسینی و محمدعلی مختاری.

بحث انتخابات رؤساي فدراسیون ها از 
مباحث داغ و پرحاش���یه طي سالهاي اخیر 

بوده است. 
اگرچ���ه انتخابات آزاد براي ریاس���ت 
فدراسیونها، سالهاست که مصوب شده تا مثل 
گذشته های نه چندان دور، رؤساي فدراسیونها  
از طریق انتصاب،  مش���غول به کار نشوند اما 
از همان زمان آغاز این انتخابات، شبهاتي در 
مورد دخالت سازمان تربیت بدني در گذشته و 
پ���س از آن وزارت ورزش و جوانان، در این 
انتخابات مطرح بوده است. شائبه هایي که در 
گذشته بیشتر به اساسنامه موجود بازمي گشت اما 
طي چند سال اخیر، اعمال نفوذ  هاي غیرمستقیم  
این ش���ائبه ها را قوت بخشیده است هر چند 
که سازمان تربیت بدني در گذشته و همینطور 
وزارت ورزش در س���الهاي اخیر صریحاً این 

دخالت ها را رد کرده اند. 
با این وجود اگر چه اثبات چنین ادعایي 
کار آساني نیست اما نمي توان منکر شد که رد 
پاي اعمال نفوذها، بخصوص در فدراسیون هاي 
تعیین کننده، همواره دیده ش���ده است. در این 
ماج���را، اعتراضات برخي از کاندیداهایي که 
انتخاب نش���ده اند و کد هایي که داده اند نیز  
نامربوط به ماجرا نبوده اس���ت.  اما هر چه که 
باشد طبق قانون، وزارت ورزش و جوانان حق 
هیچگونه اعمال نفوذ و دخالتي را در انتخابات 
ریاست فدراسیون ها ندارد و تا به امروز هم این 
مورد شائبه برانگیز، مصداقي پیدا نکرده است. 
در هر حال، انتخابات ریاست فدراسیون ها 
همچنان ادامه دارد و با به پایان رسیدن دوران 
ریاست و یا استعفاي هر رئیسي، طبق قانون 
و در زمان مقرر، مجمع انتخابات برگزار شده 
و باالخره رئیس منتخب معرفي مي ش���ود هر 
چند که گذر از مرز زمان قانوني براي ثبت نام 
نامزد هاي انتخاباتي و ... نیز بي سابقه نبوده است. 
اما به هر ترتیب انتخابات برگزار شده و البته 
خواهد شد و در سال جاري و همچنین سال 
بعد، فدراسیونهایي هستند که باید رؤساي خود 
را بشناسند. فدراسیونهایي نظیر کشتي و هندبال 
که امروز بدون رئیس هستند و یا فدراسیوني 
مثل وزنه برداري که چند ماهي بیشتر به پایان 
تصدي گري ریاس���ت آن باقي نمانده است. 
بنابراین باید تدابیري اتخاذ شود که شائبه هاي 

همیشگي به حداقل برسد. 
در این میان قاعدتاً باید فدراسیون هایي 
را که با سرپرس���ت اداره مي شوند و بواسطه 
کناررفتن بازنشس���ته ها، کم هم نیستند نیز به 
دایره فدراسیونهاي بدون رئیس اضافه کرد و 

به فدراس���یونهایي که طبق قانون رؤساي آنان 
بازنشسته هستند اما حاضر نیستند کنار بروند 
و به استناد قوانیني دیگر، تالش مي کنند تا در 

فدراسیون بمانند نیز، نگاهي ویژه داشت. 
در این میان اما موردي طي یکي دو سال 
اخیر از سوي وزارت ورزش مطرح شد مبني 
بر اینکه سرپرستان فدراسیون ها، اجازه شرکت 
در انتخابات ریاست فدراسیون ها را ندارند، در 
حالیکه پیش از این، قانوني در این ارتباط وجود 
نداشت و روال انتخابات نیز به همین صورت 

پی���ش می رفت تا این فرضیه قوت بگیرد که 
این بند قانوني هم به قوانین دیگر اضافه شده 
است. به این ترتیب چنین برداشت مي شد که 
سرپرستان فدراسیونها، حق شرکت در انتخابات 
را ندارند اما طي روزهاي اخیر که صحبت از 
احتمال حضور بني تمیم سرپرست فدراسیون 
کشتي، در انتخابات ریاست این فدراسیون به 
میان آمد، با تأکید اسبقیان مدیرکل دفتر امور 
مش���ترک فدراسیونها، مشخص شد که چنین 
قانوني هرگز وجود نداشته اما از آن جهت که 
وزارت ورزش و جوانان حضور سرپرستي را 
که مدتي در رأس فدراسیون انجام وظیفه کرده 
براي ش���رکت در انتخابات، اخالقي نمي داند  
بنابراین وقتي بحث غیراخالقي بودن ماجرا به 
میان مي آید، آن هم از س���وي باالترین مرجع 
ورزش کشور، طبیعي است که تمامي واجدین 
ش���رایط باید از آن پیروي کنند هر چند که 
در چارچوب قانون نباشد. در نظر بگیرید که 
وزارت ورزش و جوانان، سرپرس���تي را براي 
فدراس���یوني گذاشته باشد و به او تأکید کرده 
باشد که حضور در انتخابات ریاست فدراسیون، 
غیراخالقي است و بعد سرپرست فدراسیون، 
این توصیه اخالقي وزارت را نادیده گرفته و 
در انتخابات شرکت کرده و نهایتاً هم، انتخاب 

ش���ود. آیا همکاري وزارت ورزش و جوانان 
ب���ا مدیري که کاري غیر اخالقي انجام داده، 
امکان پذیر اس���ت؟ حتي اگر قانون مجوز آنرا 

صادر کرده باشد؟ 
بهرحال اگرچه اسبقیان به این ماجرا اشاره 
کرده و طبق قانون سرپرستان مختار هستند این 
توصیه اخالقي را قبول کنند یا نکنند اما چنانچه 
چنین اتفاقي بیفتد، این وزارت ورزش و جوانان 
است که باید پاسخ بي عدالتي در مورد سرپرستاني 
را بدهد که بواسطه توصیه وزارت ورزش و 

جوانان، در انتخابات ریاست فدراسیونها شرکت 
نکردند در حالیکه با توجه به ارتباط نزدیک 
سرپرستان فدراسیونها با رؤساي هیئتهاي استاني، 
و تعداد باالي آراي رؤس���اي هیئتهاي استاني 
در انتخابات ریاست فدراسیونها، قاعدتاً شانس 
سرپرستان براي کسب کرسي ریاست از سایر 
کاندیداها باالتر بوده است. پس  چه خوب است 
ک���ه وزارت ورزش که تا به امروز با توصیه 
اخالق���ي خود مبني بر اخالقي نبودن حضور 
سرپرس���تان، در انتخابات رؤساي فدراسیونها 
همواره سرپرس���تان را از حضور در انتخابات 
منع مي کرده است، باز هم این ماجرا را ادامه 
دهد در غیر اینصورت یک شائبه، به شائبه هاي 
دیگ���ر مبني بر اعمال نفوذ وزارت ورزش و 
 جوانان در انتخابات رؤساي فدراسیون ها، اضافه 
خواهد ش���د.  از طرف دیگر باید رؤس���اي 
فدراس���یون ها، تمام هّم و غم خود را صرف 
کنند تا قبل از انتخابات ریاس���ت فدراسیون،  
تمام روال قانوني طي شود بخصوص در مورد 
هیئت هایي که با سرپرست اداره مي شوند؛ چون 
بیشترین آراء را، هیئتهای ورزشي دارند. در این 
میان کار فدراسیون وزنه برداري کمي سخت تر 
از سایر فدراسیون هاست چون در حال حاضر 
استانهاي خراسان رضوي، کرمانشاه، هرمزگان، 

چهارمحال و بختیاري،  قزوین، ایالم، مرکزي و 
کهکیلویه و بویراحمد با سرپرست اداره مي شوند 
و چنانچه تا مهلت قانوني باقیمانده، رؤساي 
آنان مشخص نشوند، قاعدتاً سرپرستان حق 
راي در انتخابات را نخواهند داش���ت و این 
ماجرا، ایجاد شبهه مي کند چرا که بر خي از این 
هیئتها مدت زمان زیادي است که با سرپرست 

اداره مي شوند. 
با این ش���رایط از آنجا که 7 فدراسیون 
بدلیل بازنشسته بودن رؤسایشان با سرپرست 
اداره مي شوند و این تعداد مي تواند باالتر هم 
برود چون والیبال و کاراته هم، هنوز تکلیفشان 
معلوم نیست و حتي فوتبال هم مي  تواند به جمع 
آنان بپیوندد و از طرفي کشتي هم با سرپرست 
اداره مي شود الزم است تا قوانین،  کامالً شفاف 
و یکس���ان و بدون تبعیض براي فدراسیون ها 
ساري و جاري شود و در کنار آن، توصیه هاي 
اخالقي الزم االجراي وزارت ورزش و جوانان 
نیز براي همه، اعمال شود تا شائبه هاي موجود 

در این زمینه، کمتر شود. 
اسبقیان: حضور سرپرستان در انتخابات  

رياست فدراسیون ها اخالقی نیست
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون ها 
در حاشیه برگزاری مراسم گلریزان حمایت از 
زن���ان و کودکان مظلوم یمن گفت: هیچ منع 
قانونی برای نامزد شدن سرپرستان در انتخابات 

وجود ندارد.
به گزارش ایسنا  
محمد شروین اسبقیان 
در جمع خبرنگاران 
درباره کاندیدا شدن 
سرپرستان در انتخابات 
گفت:  فدراسیون ها، 
ط���ی صحبتی که با 

سرپرستان فدراسیون های ورزشی در خصوص 
حضور آنها در انتخابات فدراسیون های ورزشی 
در وزارت ورزش و جوانان انجام شده به آنها 
اعالم کردیم به لحاظ اخالقی درست نیست که 
در انتخابات شرکت کنند ولی منع قانونی برای 
حضور سرپرستان در انتخابات وجود ندارد.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا بنی تمیم 
سرپرست فعلی فدراسیون کشتی می تواند در 
انتخابات کشتی شرکت کند یا خیر؟ گفت: در 
این خصوص صحبتی با بنی تمیم نشده است 
و چیزی هم ما نشنیده ایم اما باز هم می گویم 
منع قانونی برای حضور سرپرستان در انتخابات 
وجود ندارد و وزارت ورزش و جوانان تا به 
امروز هیچ حمایتی از کاندیدای خاصی انجام 

نداده و نخواهد داد.
واکنش دبیر فدراسیون وزنه برداری به 

برگزار نشدن انتخابات ۸ هیات استانی
دبیرفدراسیون وزنه برداری می گوید،تمام 
تالششان را می کنند که در اسرع وقت انتخابات 
هیات های وزنه برداری اس���تانها انجام شود و 
نامه های آن را هم به اداره کل ورزش و جوانان 

استانهای مربوطه ارسال کرده اند.
محسن بیرانوند در گفتگو با ایسنا درباره ی 
علت برگزار نش���دن انتخابات هشت هیات  
وزنه برداری بیان کرد: ما به اداره کل ورزش و 
جوانان استانها نامه زده ایم که در اسرع وقت 
انتخابات هیات های وزنه برداری انجام شود 
و کار خودمان را داریم انجام می دهیم. تمام 
تالشمان را می کنیم که انتخابات هیات ها در 
اسرع وقت انجام شود  و قبل از اینکه کسی 
بخواهد حرفی بزند، نامه هایش���ان را  ارسال 
کردیم و اگر چند روز عقب ، جلو شد به این 
دلیل بود که درگیر مسابقات جهانی بودیم و 
بعد از مسابقات جهانی یکی از اولویت های ما 

برگزاری انتخابات هیات ها بوده است.
بیرانوند در پاس���خ به این پرس���ش که 
برگزاری انتخاب���ات برخی هیات ها خیلی 
زمان برده و شاید همین مسئله شائبه دخالت 
فدراسیون را به وجود آورده است، تصریح کرد: 
صرف اینکه انتخابات برگزار شود، وظیفه ما 
نیست. مهم این است فردی بیاید که چهارسال 
کار کند نه اینکه قدم از قدم برندارد یا برای خود 
رزومه جمع کند تا در انتخابات شورای شهر 
بگوید ورزشی هم بوده است. برای انتخابات 
باید ثبت نام انجام شود و سپس استعالم های 
الزم گرفته شود و برای ثبت نام باید نفر قابلی 
حضور داشته باشد. او ادامه داد: از طرفی اینکه 
در انتخابات از 31 هیات مثال 20 هیات رای 
بدهند قدرت فدراس���یون را پایین می آورد و 
برای ما زشت است از این رو تمام تالشمان را 
می کنیم که در اسرع وقت انتخابات هیات ها 
انجام شود. البته ما انتخابات دو هیات را برگزار 
کردیم و بعد از چند ماه باطل ش���د و اینکه 
معاونت ورزشی یک استان بجای 10روز، یک 
هفته پیش از انتخابات، دعوتنامه ها را ارسال 
می کند و کاندیدایی که رای نیاورده اعتراض 
کرده و انتخابات باطل می شود دیگر گردن من 
نیست.  نماینده فدراسیون در انتخابات فقط یک 
رای دارد که رای خود را می دهد  و می آید. 
بنابراین اگر از این قبیل اتفاقاتی هم رخ می دهد 
دیگر پای ما نگذارند و ذهنیت بدی نسبت به 

وزنه برداری نداشته باشند.

ژیمناست  تیم ملی کشورمان 
پس از کسب مدال برنز مسابقات 
جام جهانی آلمان، گفت: ش���اید به 
م���رور زمان گرفتن مدال فراموش 
ش���ود، اما ثبت حرکت در کتاب 
داوری دنی���ا به نام آن فرد جاودانه 
می ش���ود و در واقع می توان گفت 
این ثبت و ابداع و حرکت عصاره 

جاودانگی یک ژیمناست است.
 سعید رضاکیخا نماینده تیم ملی 
ژیمناستیک کشورمان در نخستین 
مرحله از مسابقات ژیمناستیک جام 
جهانی در کوتبوس آلمان در خرک 

حلقه موفق شد برای نخستین بار با 
کسب مدال برنز در جایگاه سومی 

جهان بایستد.
سعیدرضا کیخا در گفت وگو با 
خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، در 
مورد این مسابقات گفت: خوشبختانه 
مسابقات جام جهانی آلمان به خوبی 
و خوشی گذشت  مسابقات با توجه 
به تعداد شرکت کنندگان و حساسیت 
مسابقات از شرایط باالیی برخوردار 
بود. خوشحالم از اینکه نتایج خوب و 
موفقیت های ارزشمندی به لطف خدا  
کادر فنی و مسئوالن فدراسیون رقم 

خورد. موفق شدم ششمین حرکت 
خودم را به ثبت جهانی برسانم که 

از این لحاظ توانستم رکورددار بودنم 
در اب���داع حرکات جدید را حفظ 
کنم. من تنها ژیمناس���ت هستم که 
در دنیا موفق ش���د ه ام 6 حرکت را 
 به نام خودم در کتاب داوری جهان 

ثبت کنم.  
به اعتقاد کارشناسان این رشته، 
در دنی���ا ثبت حرکات می تواند از 
گرفتن مدال هم مهمتر باشد. شاید 
به مرور زمان گرفتن مدال فراموش 
شود اما ثبت حرکت در کتاب داوری 
دنیا به نام آن فرد جاودانه می ش���ود 
و در واقع می توان گفت این ثبت و  

ابداع و حرکت عصاره جاودانگی 
یک ژیمناست است.

نماینده تیم ملی ژیمناستیک 
کشورمان در ادامه صحبت های خود  
عنوان کرد: عالوه بر کس���ب مدال   
برای اولین بار بود که در مسابقات 
جام جهان���ی این اتفاق رخ می داد، 
نمره 15.133 نمره من بود که بسیار 
نمره خوبی اس���ت. گذشتن از حد 
نمره 15 می تواند جهش بزرگی برای 

ما باشد.
 با این نمره در مسابقات بزرگ 
دنیا  حتی در مس���ابقات قهرمانی 

جهان و المپیک هم می توان مدعی 
کسب مدال بود. این مسابقات اولین 
مرحله کسب سهمیه انفرادی ورود 
به المپیک 2020 توکیو بود. س���ال 
گذش���ته فدراسیون جهانی قوانین 
کسب سهمیه المپیک را تغییر داد. 
از تعداد سهمیه های تیمی کم   و به 
تعداد سهمیه های انفرادی اضافه کرده 
است. این رقابت های جام جهانی 
آلمان اولین مرحله از مسابقات کسب 
سهمیه انفرادی بود به همین دلیل 
س���طح کمی و کیفی بسیار باالیی 

داشت. 

 معاون نظارت و پایش اداره محیط زیست استان تهران 
بااشاره به تشکیل تیم نظارت بر مراکز معاینه فنی استان 
تهران برای جلوگیری از تخلفات گفت: هدف ما این است 
که برگه معاینه فنی که در همه شهرستان های استان تهران 
صادر می شود کیفیت و استاندار مشابه برگه های معاینه فنی 

شهر تهران را داشته باشد.
محمد رستگاری در گفتگو با ایسنا، با بیان این که 
بر اساس مصوبه کارگروه کاهش آلودگی هوای تهران تیم 
نظارت بر مراکز معاینه فنی در استان تهران تشکیل شده 
است، اظهار داشت: این تیم روزانه از عملکرد مراکز معاینه 
فنی در استان تهران بازدید می کند تا از تخلفات احتمالی 
جلوگیری کند. وی با اشاره به این که نماینده استانداری، 
پلیس، محیط زیست و شهرداری در این تیم حضور دارند، 
تصریح کرد: اولویت ما مراکز معاینه فنی در استان تهران و 
بعد شهر تهران است، چرا که بر اساس مشاهدات، تخلفات 
در استان تهران بیشتر از شهر تهران است. معاون نظارت و 
پایش اداره محیط زیست استان تهران با بیان این که در 

یک برنامه زمانبندی از تمامي مراکز معاینه فنی استان تهران 
در ش����ش ماه دوم س����ال بازدید خواهد شد، در پاسخ به 
این پرسش که چه تدبیری برای خودروهایی که از مراکز 
خارج از تهران برگه معاینه فنی می گیرند ولی در تهران 
تردد می کنند، در نظر گرفته شده است؟ گفت: این موضوع 
از نظر قانونی مشکلی ندارد. ما باید کاری کنیم که تمام 
مراکز معاینه فنی در کشور برگه معاینه فنی استانداردی را 
به خودروها تحویل دهند و این برگه در همه جای کشور 
قابل قبول باشد. همچنین بر اساس مصوبه هیات دولت 
برگه معاینه فنی از هر کجا که گرفته شود در کل کشور 
قابل قبول است و ما نمی توانیم فراتر از مصوبه هیات وزیران 
عمل کنیم بنابراین برگه معاینه فنی از هر مرکز معاینه فنی 

که گرفته شود در کل کشور قابل قبول است.
وی در پایان گفت: هدف ما این است که برگه معاینه 
فنی که برای مثال در شهرستان اسالمشهر صادر می شود - به 
جز برگه معاینه فنی برتر - همان کیفیت و استانداری را 

داشته باشد که برگه معاینه فنی شهر تهران دارد.

كیخا: ثبت و ابداع حركت، عصاره جاودانگی یک ژیمناست است

صدور برگه در  مراكز معاینه فنی كشور باید استاندارد شود

بقیه از صفحه 2
وی خاطرنشان کرد: چندی پیش همراه با معاون 
خدمات شهری و محیط زیست در یک گردش شبانه 
به یک گرمخانه و چند ایستگاه آتش نشانی سرکشی 
کردیم، مسئول گرمخانه می گفت در این منطقه چند 
گرمخانه خصوصی هم هس���ت که با کمک های 
مردمی اداره می شوند اما مردم به گرمخانه شهرداری 

کمک نمی کنند.
حناچی تصریح کرد: این نکته تاسفباری است 
ک���ه م���ردم به ما کمک نمی کنند و باید برای آن 
فکری کرد، اگر می خواهیم شهر را با هزینه کمتر 

اداره کنیم باید به مردم رو کنیم.
گفتني اس���ت که سرپرست شهرداري تهران 
دیروز با رفتن به محل کار با حمل و نقل عمومي 

به کمپین سه شنبه های بدون خودرو پیوست.
وزارت اطالعات پاسخ صريحی به استعالم 

شهردار منتخب نداده است
 عضو شورای شهر تهران پس از اعالم خبر 
صدور حکم شهردار جدید تهران از مخاطبان خود 

بابت درج آن عذرخواهی کرد.
 به گزارش جماران، الهام فخاری در حساب 

توییتری خود نوشت:
 دکتر پیروز حناچی از امروز شهردار تهران 

است.
اما س���اعتی بعد فخ���اری با عذرخواهی از 

مخاطبانش نوشت:
متاسفانه امروز یک متن پیش نویس، به اشتباه 
از این اکانت منتشر شده که باتوجه به عدم امضای 
حکم توس���ط وزیر کش���ور و خطای رخ داده، از 

مخاطبان پوزش می خواهم.
از س���وی دیگر زهرا نژاد بهرام دیگر عضو 
شورای شهر تهران در گفتگو با تسنیم گفته است:

آخرین وضع که ما از وزیر کشور جویا شده ایم 
این است که آقای وزیر اعالم کرده اند که  اکنون  
نمی توان حکم زد و البته به این موضوع هم اشاره 
کرده اند که باید ابهامات در این بخش  ر فع شود و 
به محض این که این ابهامات برطرف شود، حکم 

صادر می شود.
علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران هم 
در حساب توییتری خود اعالم کرد: حکم شهردار 
منتخب صادر نشده است.  دوشنبه ، آخرین روز 
کاری پس از معرفی شهردار منتخب، وزیر کشور 
با شورا مکاتبه کردند. اجماال می توان گفت، آنچه 
در نامه وزیر محترم کش���ور خطاب به ریاست 
شورا آمده، نشان دهنده آن است که وزارت کشور 
 نیاز به پاس���خ صریح ت���ری از وزارت اطالعات 

دارد.
خلی���ل آبادی هم با بیان این که نامه وزارت 
اطالعات چند پهلو بوده است، ادامه داد: قرار است 
هیات رئیسه با وزارت کشور مکاتبه داشته باشد تا 

وضع شهردار تعیین تکلیف شود
خلیل آبادی در واکنش به توییت یک عضو 
شورا که حناچی را شهردار اعالم کرده بود، افزود: 
چطوری حناچی شهردار هستند وقتی هنوز حکم 

شهردار ابالغ نشده است.
وی ادامه داد: قرار شد با رایزنی وزارت کشور 
هرچه سریعتر تکلیف حکم  مشخص شود و اگر 
ش���ورا اصرار به انتخاب گزینه خود داشته باشد 
موض���وع به کمیته حل اختالف می رود اما هنوز 

صحبتی در این زمینه نشده است.
عضو شورای شهر تهران افزود: قانونا وزارت 
کشور باید تا دیروز جواب می داده است و دیروز 
گفته به علت این که نامه وزارت اطالعات برای 
صدور حک���م  کفایت نمی کرده، حکمی صادر 
نمی کند و این به معنای تایید یا عدم تایید گزینه 
ما نیس���ت؛ ما همچنان تالش می کنیم این حکم 

صادر شود.
وی افزود: اگر بر نظر خود اصرار داش���ته 
باشیم به کمیته حل اختالف می رود و قرار شد 
در البی با وزارت کش���ور و اطالعات بررسی هم 

صورت گیرد.
خلیل آبادی افزود: نامه وزارت کش���ور به ما 
قطعیت تأیید می کنم با نمی کنم ندارد. وزارت کشور 
می گوید مراجع ذیربط باید به من تاییدیه بدهند، 

وزارت کشوررنامه قطعی می دهد.

سرپرست شهرداری تهران : برای  اداره شهر  با هزینه كمتر ، باید به مردم رو كنیم

اجتماعی:  سرویس سیاسی – 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
با بیان این که دعا کنیم تا در تهران 
زلزله نیاید، افزود: امکان ایجاد خطوط 
ارتباط زمینی برای امدادرس���انی در 
زمان حادث���ه تهران وجود ندارد و 
خطوط امدادرس���انی هوایی در این 

شهر تقویت شده است.
اس���ماعیل نجار در گفتگو با 
ایسنا، حوادث طبیعی تهران به ویژه 
زلزله را جزو حوادث بزرگ و پیچیده 
بیان کرد و گفت: جمعیت س���اکن 
و در رفت وآم���د تهران بیش از 10 
میلیون نفر است که برای امدادرسانی 
در طول روز و شب برنامه متفاوتی 

بررسی و مطالعه شده است.
رئیس سازمان مدیریت بحران 
کش���ور با بیان اینکه باید دعا کرد 

که در ته���ران حادثه ای رخ ندهد، 
افزود: همه دستگاه های اجرایی برای 
آمادگ���ی کامل با حوادث طبیعی و 
زلزله برنامه ریزی ه���ای مدونی را 
در دس���تور کار خود قرار داده اند. 
ساخت وساز در تهران دارای اهمیت 
بسیاری است و باید بر این موضوع 
نظارت کامل و دقیقی انجام ش���ود 
و از ای���ن موارد می توان به مصوبه 
ش���ورای عالی شهرسازی مبنی بر 
عدم ساخت وس���از برروی گسل ها 
و مقاوم سازی ساختمان های مهم و 

حساس اشاره کرد.
 نجار ب���ا تاکید بر اینکه طبق 
برنامه ریزی ها قرار بر آن اس���ت تا 
در زمان حادثه احتمالی از 30 استان 
برای کمک رس���انی به تهران به کار 
گرفته شود، اظهار داشت: همراهی، 

همکاری و رفتار مردم در زمان حادثه 
بسیار مهم است و از نمونه های آن 
می توان به زلزله سال گذشته مالرد 
اشاره کرد که رفتار مردم در استفاده 
از خودرو ش���خصی و توقف آنها 
در معابر اصلی ش���هر مناسب نبود 
و عاملی ش���د که راه های حیاتی و 
رفت وآمد در تهران بسته شود و این 
در حالی است که رفت وآمد در زمان 
حادثه برای تیم های امدادرسانی بسیار 

مهم است.
 رئیس سازمان مدیریت بحران 
کشور گفت: مهم ترین راه و روش 
امدادرسانی در تهران استفاده از خطوط 
هوایی است که طبق برنامه ریزی ها 
قرار بر آن است تا برای امدادرسانی 
از طریق بالگرد و باند پروازی دوشان 
تپ���ه، قلعه مرغی و فرودگاه مهرآباد 

استفاده شود.  وی تاکید کرد: امکانات 
برای ساخت راه های ورود و خروج 
زمینی جدیدی برای شهر تهران وجود 
ندارد و باید طبق برنامه ریزی مناسب 
از داش���ته های فعلی استفاده کرد که 
این پاشنه آشیل امدادرسانی در تهران 
است و در زمان رخداد زلزله در تهران 
رفت وآمد تیم های امدادی با مشکل 

بسیار مواجه می شود.
 نجار اظهار داش���ت: افراد باید 
تحت آموزش قرار بگیرند و بدانند 
در زم���ان وقوع حادثه چه اقداماتی 
انجام دهند که در این جهت دو واحد 
درس اختیاری در دروس دانشگاهی 
گنجانده شده و قرار بر آن است تا 
در دروس مدارس مطالبی در زمینه 
امدادرس���انی و اقدامات مناسب در 

زمان رخداد زلزله تدریس شود.

معاون حقوقی سازمان نظام پرستاری، با استناد 
به جواب اس���تعالم قوه قضائیه، از بازنشستگی 

پرستاران با 20سال سابقه کار خبر داد.
به گزارش مهر، وحید نصیری، با بیان اینکه 
به استناد جواب استعالم قوه قضائیه پرستاران در 
بخش دولتی، خصوصی ، نیروهای مسلح و تامین 
اجتماعی با 20سال سابقه کار با مستند به قانون 
کار، قان���ون تامین اجتماعی و قانون ماده واحده 
جانبازان می توانند درخواست بازنشستگی دهند، 
گفت: دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای قانون 
بازنشس���تگی با 20سال سابقه کار برای پرستاران 

هستند .
وی در خصوص پاس���خ به این پرسش که 
پرس���تاری جزو قانون مشاغل سخت و زیان آور 

محسوب می شود، افزود: پرستاری جزو مشاغل 
س���خت و زیان آور است و جای شک و شبهه 
قانونی ندارد اما میزان تمکین دستگاه های اجرایی 
و مراکز خصوصی، ش���به دولت���ی و دولتی به 
ای���ن امر در حدی ک���ه قانون گذار از آن انتظار 
داش���ته نبوده  و میزان مقید بودن دس���تگاه های 
 اجرای���ی ب���ه این قانون در ه���ر دوره متفاوت 

بوده است .
نصیری با بیان اینکه کمبود نیروی پرستاری 
در مراکز درمانی یک واقعیت انکارناپذیر است و 
مسئولین دستگاه های اجرایی نیز حفظ نیروهای 
پرستاری را استراتژی می دانند، اما این امر دلیلی 
بر اجحاف در حق پرس���تاران نیست، تاکید کرد: 
بر این اس���اس سازمان نظام پرستاری درخواست 

اجراییه برای دادنامه تاریخ 26/ 96/9هیئت عمومی 
دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه 
صادره س���ازمان تامین اجتماعی تقدیم نموده بود 
که با ابطال این بخشنامه پرستاران از مزایای قانون 
مشاغل سخت و زیان آور بهره مند خواهند شد 
اما متاسفانه در اجرای این قانون کارشکنی هایی 
انجام شد که طی مکاتباتی در مرداد ماه سال جاری 
با رئیس محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 
درخواست صدور اجرایی برای رای هیئت عمومی 
دادیم که خوشبختانه از سوی دیوان عدالت اداری 
دستورات مقتضی به سازمان تامین اجتماعی صادر 
شد که سازمان تامین اجتماعی پیرو این دستورات 
اعالم رسمی ابطال بخشنامه موصوف را به کلیه 

واحدها نمودند .

پرستاران با ۲۰ سال سابقه كار بازنشسته می شوند

 رئیس سازمان مدیریت بحران كشور: نظارت كامل و دقیق بر ساخت وساز 
در تهران ضرور ی  است

از ابتدای سال آبی جدید تا کنون 
حجم بارندگی درتهران 106 میلیمتر 
بوده که این رقم درمقایس���ه با مدت 
مشابه سال گذشته هفت برابر شده 

است.
محمد ش���هریاری مدیر دفتر 
تاسیس���ات آبی و برق آبی شرکت 
آب منطق���ه ای تهران در گفتگو با 
خبرگزاری صداوسیما افزود: مصرف 
 آب ش���رب ته���ران روزانه حدود 
3 میلیون مترمکعب است که بخشی 
از آن از پن���ج س���د اطراف تهران 
 و مابق���ی از مناب���ع آب زیرزمینی 

تامین می شود.
 وی ب���ا بیان اینک���ه اکنون 
550 میلیون مترمکعب آب در مخازن 
سدهای امیرکبیر، طالقان،  الر ،  لتیان 

و ماملو وجود دارد، گفت: این رقم 
در مقایس���ه با سال گذشته که 660 
میلیون مترمکعب بوده با 120 میلیون 

مترمکعب کاهش مواجه است.
مدیر دفتر تاسیسات آبی و برق 
آبی ش���رکت آب منطقه ای تهران 
با اش���اره به اینکه امیدواریم شاهد 
تداوم بارندگی ها برای جبران کسری 
مخزن سدها باشیم، ادامه داد: ایران با 
خشکسالی همیشگی همراه است و با 
وجود اثرات مثبت بارندگی های انجام 
شده بر ذخایر آبی و وضعیت تامین 
آب شرب ، کشاورزی و صنعت ،  اما 
وزارت نیرو به دنبال اجرای طرح هایی 
در خصوص س���ازگاری با کم آبی 

است.
وی گفت: با همراهی شهروندان 

در تهران و کل کش���ور می توانیم 
منابع محدودمان را مدیریت کرده و 
با چالش کمتری س���ال آبی پیش رو 

را طی کنیم.
شهریاری با بیان اینکه تامین آب 
کشاورزی از سد طالقان 200 میلیون 
مترمکعب و از س���د لتیان و الر 50 
تا 60 میلیون مترمکعب و 40 میلیون 
مترمکعب از سد امیرکبیر است، ادامه 
داد: در شرایط نرمال نسبت اختالط 
و تامین آب تهران 70 درصد از منابع 
س���طحی و 30 درصد از منابع زیر 
زمینی است که در صورت خشکسالی 
شدید مانند سال گذشته این نسبت 55 
ب���ه 45 تغییر می یابد که 55 درصد 
منابع آب سطحی و 45 درصد منابع 

آب زیرزمینی است.

بقیه از صفحه 2
جلسه ويژه برای رفع  ابهامات يك قانون 

خبر دیگر آن که س���خنگوی فراکسیون جوانان مجلس از برگزاری جلسه 
ویژه نمایندگان سه قوه برای رفع موارد اختالفی و 15 ابهام و سئوال در قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان خبر داد و گفت: اگرسه قوه نسبت به موارد اختالفی به 

اجماع نرسند، از مجلس استفساریه می شود.
زهرا سعیدی در گفتگو با ایرنا افزود: در این جلسه که در دیوان محاسبات 
برگزار شد، رئیس این دیوان، معاون سازمان اداری استخدامی، رئیس جمهوری، 
معاون حقوقی رئیس جمهوری، نماینده دیوان عدالت اداری و جمعی از نمایندگان 
مجلس حضور داشتند. وی افزود: در این جلسه تاریخ، دامنه شمول و استثنائات 
قانون منع به کارگیری بازنشستگان و ابهاماتی که درباره این قانون مطرح است، 
مورد بررسی قرار گرفت. نماینده مردم مبارکه در مجلس اظهار داشت: در ادامه این 
جلسه ابهاماتی که در مورد وضع افراد بازنشسته بازخرید شده، افراد اعاده به خدمت، 
ایثارگران و اعضای هیات علمی وجود دارد، مطرح شد.  سعیدی اضافه کرد: قرار 
شد دوشنبه آینده جلسه دیگری با حضور نمایندگان سه قوه در دیوان محاسبات 
تشکیل شود و در این جلسه ابهامات و سئواالت موجود باردیگر مورد بحث و 
بررسی قرار گیرد. وی یادآور شد: اگر بعد از این جلسه اختالفات و ابهامی باقی 
ماند از مجلس استفساریه می شود و اگر اجماع در بین اعضای این جلسه به وجود 
آید دیگر نیازی به استفساریه از مجلس نیست. وی تاکید کرد: 15 ابهام و سئوال 
وجود دارد که دوشنبه آینده باردیگر مطرح می شود. نماینده مردم مبارکه در پاسخ به 
سئوالی مبنی بر این که آیا استثنائات دیگری بنا شده که به این قانون اضافه شود 

یا خیر گفت: قرار نیست استثنای دیگری به این قانون اضافه شود.
مصوبات مجلس

خبردیگر این که نمایندگان مجلس ، وزارت آموزش و پرورش را مکلف 
به رایگان کردن ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی کردند.

به گزارش مهر، ادامه بررسی طرح تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و 
پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش در دستور کار مجلس قرار گرفت که نمایندگان 
با 159 رای موافق، ماده 6 این طرح را تصویب کردند. بر اس���اس این ماده در 
روستاها و مناطقی که امکان ارائه خدمات آموزشی وجود ندارد، وزارت آموزش 
و پرورش مکلف است وسیله ایاب و ذهاب را تا نزدیک ترین محل آموزشی 
مربوطه به صورت رایگان برای دانش آموزان تامین کند. نمایندگان، ماده 7 این طرح 
را به منظور رفع ابهام های موجود به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع دادند که 
بر اساس این ماده وزارت آموزش و پرورش مکلف است نسبت به تغییر رسته 
افراد دارای مدرک کارشناسی و باالتر از خدماتی به آموزشی اقدام کند. همچنین 
نمایندگان مجلس با بررس���ی طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل 85 قانون 
اساسی )بررسی و تصویب در کمیسیون تخصصی ( مخالفت کردند از این رو 
این طرح در جلسات علنی مجلس رسیدگی می شود.این طرح 10 فصل و 150 
ماده دارد و به امضای 55 نماینده مجلس رسیده است. همچنین یک فوریت الیحه 
موافقتنامه بین دولت ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به 
منظور تاسیس مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطالعات بالیا تصویب 
شد. نمایندگان در ادامه جلسه علنی به بررسی دو فوریت الیحه موافقت نامه بین 
دولت ایران و کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه به منظور تاسیس 
مرکز آسیا و اقیانوسیه برای توسعه مدیریت اطالعات بالیا پرداختند اما به آن رای 
ندادند.   نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی گزارش کمیسیون حمایت از 
تولید ملی در مورد آسیب شناسی وضع شاغالن از افزایش نرخ شاغالن فاقد بیمه، 

بیکاری جوانان تحصیلکرده و تعطیلی واحدهای تولیدی انتقاد کردند.

طرح استیضاح دكتر ظریف تحویل 
هیات رئیسه مجلس شد

میزان بارش ها در تهران 7 برابر شد
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جناب آقاي مهندس اكبر طبري
معاون محترم اجرائي رياست محترم قوه قضائيه

ب��ا ان��دوه فراوان درگذش��ت وال��ده ماج��ده را حضور 
حضرتعالي از طرف خود و هيئت مديره و كارشناس��ان 
رس��مي دادگستري استان تهران تسليت عرض نموده 
و از خداون��د تبارك و تعالي ب��راي آن مرحومه رحمت 
واس��عه و براي جنابعالي و س��اير بازماندگان س��امتي 

مسئلت داريم.
رضا علي پور
رئيس هيئت مديره

جناب آقاي مهندس اكبر طبري
معاون محترم اجرائي رياست محترم قوه قضائيه

درگذشت والده مكرمه جنابعالي را تسليت عرض نموده 
از درگاه خداوند متعال براي آن فقيده س��عيده غفران 
الهي و علو درجات و براي ش��ما و ساير بازماندگان صبر 

و اجر مسئلت مي نماييم.
رضا علي پورـ  احمد دانياليـ  فريدون رضيئي

سركار خانم پوران آذرنيا
 درگذش��ت غم انگي��ز پس��ردائي و دوس��ت عزيزمان

جناب آقاي پرويز آذرنيا را به حضور سركار عالي كه 
بزرگ خانواده هستيد و همچنين عزيزان بهمن، توران 

و سوسن آذرنيا تسليت عرض مي كنيم.
خاطرات دل نش��ين اين مرد نازنين هميشه در حافظه 

ما باقيست
دكتر خسرو جباريـ  دكتر فرهاد جباري

سركار خانم دكتر فاطمه آقاخاني 
با نهايت تأسف و تألم درگذشت برادر گراميتان را به شما 
و خانواده محترم تس��ليت عرض نموده و براي جنابعالي 
 و س��اير بازمان��دگان صب��ر جميل و بقاي عمر مس��ئلت

 داريم.
دكتـر مصطفـي ميرپـورـ  دكتر نادر حشـمتيـ  
دكتـر حسـين آرمـانـ  دكتـر جميلـه نصيريـ  
دكتـر صديقه اخوان طبيبـ  دكتـر محمد ملكي 
 ـ دكتر فاطمه اكرم سـادات شريفيـ  دكتر نرجس

 نايب هاشمي

اناهلل 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.
مديرعاملـ  هيئت مديره 
كاركنان شركت اسسكو 

جناب آقاي دكتر منصور يزدان بُد
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت خواهر گراميتان را 
به جنابعالي و بس��تگان محترم تس��ليت عرض نموده 
و از اي��زد يكت��ا براي آن مرحوم��ه طلب رحمت و براي 
حضرتعالي و بازماندگان محترم تندرستي و شكيبايي 

مسئلت دارم.
دكتر منصور داورپناهـ  آزمايشگاه جامي

مديريت محترم كارخانه سيمان ساروج 
بدينوس��يله درگذش��ت پ��در گراميت��ان را به ش��ما و 

بازماندگان ايشان تسليت عرض مي نمائيم. 
كارگاه صنعتي هاالن 

جناب آقاي امير همايون جهاني 
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدر گراميتان را تسليت 
عرض نموده و براي كليه بازماندگان صبر و ش��كيبايي 

آرزومنديم. 
محمدحسن شمس فرد، حميد رضا مناقبي 

درگذش��ت چهره ي ماندگار فرهنگي خطه ي خراسان 
شادروان منصـور سليمان  نژاد تبريزي را به خانواده 
محترم ايشان، كاپيتان سليمان نژاد و مهندس شوكتي 
تس��ليت عرض نموده و ب��راي آن مرحوم علو درجات و 
ب��راي كليه بازماندگان صبر و ش��كيبايي از درگاه ايزد 

منان مسالت دارم. 
دكتر ابوطالب صارمي 

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 اروجلوـ  دكتر سيد احمد سيدمهدي 

دكتر آريوبابليانـ  مهندس محمدرضا امامي 

بازگشت همه به سوي اوست 
ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأثر 
درگذش��ت پدري مهربان، 
مرح��وم مغفور ش��ادروان 
مسـعود جهانـي را ب��ه 
اطاع كليه اقوام، دوستان و 
آشنايان محترم مي رساند. 
به همين مناس��بت مراسم 
ختم آن مرحوم كه عمري 
را ب��ا نيك نام��ي س��پري 
كرده ان��د در روز جمع��ه 

97/9/9 از س��اعت 13:30 الي 15 در حس��ينيه پيامبر 
اعظم )ص( واقع در خيابان ش��ريعتي، باالتر از چهارراه 
قص��ر )جنب مخابرات( روبروي پارك انديش��ه ورودي 

شماره 11 منعقد مي گردد. 
حضور شما سروران گرامي در اين مراسم موجب شادي 

روح آن عزيز و تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد. 
از طـرف خانواده هـاي: جهانـي، زوارق و سـاير 

وابستگان 
اگر چه باز نبينم به خود كناِر ترا 

عزيز مي شمرم عشق يادگاِر ترا 
در اين خزان جدايي به بوي خاطره ها 

شكفته مي كنم از نو به دل بهاِر ترا 
ب��ا چش��مهاي باران��ي در 
هفتمي��ن س��الگرد رحلت 
نيك س��يرت  تكي��ه گاه 
زندگيم��ان، همس��ر، پدر 
و معل��م فراموش نش��دني 
روانشاد پرويز يعقوبي، 
در ش��دت و آس��اني ب��ر 
مهرباني قادر متعال توكل 
مي نماييم و يادش را گرامي 

و عزيز مي داريم. 
هزينه مراس��م يادبودشان همچون س��الهاي گذشته 

صرف امور خيريه مي شود. 
از طرف همسر و فرزندان 

با نهايت تأثر و تأس��ف درگذشت همسر و پدر مهربان و 
عزيزمان دكتر علي قدرتي را در كانادا به اطاع اقوام، 
دوستان،  آشنايان و همكاران محترم ايشان مي رسانيم. 
به همين مناس��بت مراس��م تشييع، تدفين و يادبود آن 
مرحوم روز يكش��نبه دوم دسامبر ساعت يازده صبح در 

شهر تورنتو برگزار خواهد شد.
خانواده هـاي: قدرتـي، بهنام راد، يوسـف زاده، 
قربانی بهنام، زادگان افشـرد، فروغي، نصيري، 

حجازي، شاه محمدي، راوندي و ساير بستگان

»هوالباقي«
سـيده حاجيه خانم سـلطنت جد بابائي )همسر 
مرحـوم حـاج نعمت اله تـوكل( نمونه درخش��ان 
همس��ري فداكار و مادري مهربان جهان ما را ترك و به 

ابديت پيوست روانش شاد.
مجل��س ترحي��م آن مرحومه در روز پنجش��نبه مورخ 
1397/9/8 � از س��اعت 9/30 صب��ح الي 11/30 صبح 
در مس��جد امام رضا)ع( � كيانپارس خيابان يك شرقي 
و در تهران روز جمعه 1397/9/9 � از س��اعت 12 ظهر 
الي 1/15 بعدازظهر در مسجدالرضا)ع( واقع در خيابان 

نيلوفر منعقد مي گردد. 
فرزنـدان: فاطمـه ـ صديقـه ـ رحمت الـه ـ 

حشمت الهـ  نصرت الهـ  حبيب اله 
خانواده هـاي: توكلـ  جدبابائيـ  صفوي مقدمـ  

فدويـ  چاي چيانـ  امانت 

اناهلل و انا اليه راجعون 
با كمال تأس��ف درگذش��ت مادر مهربان و فداكارمان 
مرحومه خانم طلعت ناصرالملوك فرزاد را به اطاع 

كليه اقوام، دوستان و آشنايان محترم مي رسانيم.
ب��ه همين مناس��بت مجلس ترحي��م آن مرحومه روز 
پنجشنبه مورخ 97/9/8 از ساعت 3 الي 4/30 بعدازظهر 
در مسجد نور )شبستريها( واقع در ميدان دكتر فاطمي 

)جهاد( برگزار مي گردد.
فرزنـدان: دكتر بهرام، دكتر بهمن، دكتر بابك و 

دكتر بهزاد برازش 
خانواده هاي: برازش، فرزاد و ساير وابستگان.

خوشا آنان كه با عزت زگيتي
بساط خويش برچيدند و رفتند
بدينوسيله از كليه اقوام، همكاران و تمامي عزيزاني كه 
در مراسم تشييع � تدفين و ختم مرحوم علي آقاخاني 
ب��رادر اين جانب دكتر فاطمه آقاخاني ش��ركت نموده، 
موجب تس��لي دل بازماندگان گرديده اند كمال تشكر و 

قدرداني را دارم.
دكتر فاطمه آقاخاني

برنامه هاي علميـ  دينيـ  فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته اول آذر

كالس ها: ü تفسير قرآن ü تزكيه و اخاق
 نمايشـگاه هايي بـا موضوعـات:  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

اطالعات بيشتر: 22866465

آگهی تغییرات شرکت بهینه تکنیک سهامی خاص
 به شماره ثبت 84581 و شناسه ملی 10101290670 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1396/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
 شد : موسسه حسابرس���ی آزمون سامانه به شناسه ملی 10100452010 به سمت بازرس اصلی و

 مجتبی صابر به ش���ماره ملی 0055140701 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب گردیدند ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1395/12/30 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281039(

آگهی تغییرات شرکت مجموعه سازان به نوین آریا مبنا 
سهامی خاص به شماره ثبت 373008 و شناسه ملی 10320224897 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/03/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 95 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزمون 
سامانه به شناسه ملی 10100452010 به سمت بازرس اصلی و علی خادمیان به شماره ملی 

0075049864 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281040(

آگهی تغییرات شرکت رویان پرورش غرب سهامی خاص
 به شماره ثبت 481399 و شناسه ملی 14005322604 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : 1 - نام شرکت به امین پرورش رئوف تغییر یافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281032(

آگهی تغییرات
 شرکت توسعه مهندسی و ساخت واگنهای مسافری ره نورد

 سهامی خاص به شماره ثبت 502117 
و شناسه ملی 14006392728 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/03/13 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی 1396/12/29 
به تصویب رس���ید . روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های 
شرکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت امین مشاور بصیر 
به شناسه ملی 10100613380 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت حسابرسان نواندیش به شناسه ملی10100644122 به 

عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)281035(

آگهی تغییرات
 شرکت کارسان یکتا سهامی خاص

 به شماره ثبت 302303 و شناسه ملی 10103406343 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1395/07/13 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : سید بابک احرامیان بشماره ملی 0047766670 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و سید بهادر احرامیان بشماره ملی 0061938912 بسمت 
نایب رئیس هیئت مدیره و سید بردیا احرامیان بشماره ملی 0062898655 
بسمت عضو هیئت مدیره و امیر صفائی به کد ملی 0453399241 بسمت 
مدیرعامل )خارج از هیئت مدیره( انتخاب شدند و کلیه اسناد و اوراق مالی و 
تعهد آور اعم از چک ، سفته ، بروات ، قراردادها ، عقود اسالمی و اوراق عادی و 
اداری شرکت با امضای هریک از اعضای هیئت مدیره به تنهایی همراه با مهر 

شرکت معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281036(

آگهی تغییرات 
شرکت نو سازان منطقه دو شهر تهران سهامی خاص

 به شماره ثبت 340135 و شناسه ملی 10103865267 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/11/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه وحساب س���ود و زیان سال مالی منتهی به96/09/30 به 
تصویب رسید . موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر )حسابداران رسمی ( با شناسه 
ملی 10100517106 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی کاربرد ارقام 
)حسابداران رسمی( با شناسه ملی 10100364819 بعنوان بازرس علی البدل برای 
یک سال مالی انتخاب گردیدند - روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار 
شرکت جهت درج آگهی ها تعیین گردید . اعضای حقوقی هیات مدیره به شرح ذیل 
برای مدت دوسال انتخاب گردیدند : شرکت بانک شهر )سهامی عام ( به شناسه ملی 
10103886081 ش���رکت عمران و مسکن سازان ایران )سهامی عام ( به شناسه 
ملی 10101826839 شرکت نوسازان شهر تهران )سهامی خاص ( به شناسه ملی 

 10103682446
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281037(

آگهی تغییرات
 شرکت نوسازان منطقه ده شهر تهران سهامی خاص 

به شماره ثبت 335239 و شناسه ملی 10103762249 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/11/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396/09/30 به 
تصویب رسید. - موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به شناسه 
ملی 10100517106 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به 
شناسه ملی 10100364819 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
 انتخاب گردیدند -روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های
 شرکت تعیین گردید - اعضای هیات مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب 
 گردیدند : شرکت بانک شهر به شناس���ه ملی 10103886081 شرکت عمران و
 مسکن سازان ایران به شناسه ملی 10101826839 شرکت نوسازان شهر تهران 

به شناسه ملی 10103682446 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)281038(

آگهی تغییرات شرکت راک سرامیک سهامی خاص
 به شماره ثبت 210463 و شناسه ملی 10102519449 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : سال مالی شرکت از یازدهم دیماه هر سال شروع و دهم دی ماه سال بعد 

خاتمه می باید و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281026(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی ایران چوب 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12610 و شناسه ملی 10100486421 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/18 سرمایه شرکت از مبلغ 
200000000000 ریال به مبلغ 300000000000 ریال منقسم به 300000000 سهم 
1000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصالح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281021(

آگهی تغییرات شرکت کومش ران موتور دیزلی پارسیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 479829 و شناسه ملی 14005258742 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای محمود غالمی 
به شماره ملی 0075984598 به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. کلیه اوراق اسناد تعهدآور بانکی 
و قراداد ها و عقود اسالمی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است و کلیه مکاتبات 

اداری و عادی و با امضا مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281030(

آگهی تغییرات 
شرکت کارسان یکتا سهامی خاص

 به شماره ثبت 302303 و شناسه ملی 10103406343 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1395/07/13 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : موسسه حسابرسی شاهدان 
به شناسه ملی 10100182550 به سمت بازرس اصلی و لیال شاطری به 
شماره ملی 0061423327 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 
مالی انتخاب گردیدند . اعضای هئیت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل 
انتخاب گردیدند: سید بابک احرامیان بشماره ملی 0047766670 و سید 
بهادر احرامیان بشماره ملی 0061938912 و سید بردیا احرامیان بشماره 

ملی 0062898655 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)281029(

آگهی تغییرات
 شرکت صنایع آلوم رول نوین شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 325879 و شناسه ملی 10103652364 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/03/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : -آقای محسن محمدی کد ملی شماره 0534002961 بعنوان 
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل - خانم سوسن آبائی دارنده کدملی شماره 
0534039006 بعنوان نایب رئی���س هیئت مدیره -آقای جواد مخلص 
االئمه کدملی ش���ماره 0530768542 بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین 
گردیدند .کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآوراز قبیل : چک ، سفته ، بروات ، 
قراردادها ، عقوداسالمی بطور کلی انعقاد هرگونه قراردادی که برای شرکت 
ایجاد تعهد نماید با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)281031(

آگهی تغییرات شرکت فرش ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 510 و شناسه ملی 10861802874 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - آقای 
س���ید امین جوادی با کد ملی 6359410291 به نمایندگی از شرکت گروه توسعه اقتصاد 
ملل با شناس���ه ملی 10320352137 به س���مت رئیس هیأت مدیره 2 - آقای محمد رضا 
مروجی با کد ملی 6359415682 به نمایندگی از شرکت عمران نوین توس جاودان با شناسه 
مل���ی 10103923491 بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره 3 - آقای محمدرضا عابد با کد ملی 
1261589998 به نمایندگی از شرکت هتل های بین المللی لوتوس امید توس با شناسه ملی 
14004804506 به سمت مدیرعامل 4 - آقایان غفور خرامهر با کد ملی 0828843805 به 
نمایندگی از شرکت ارزیاب سرمایه توس با شناسه ملی 14003803134 بعنوان عضو هیأت 
مدیره و کوروش ذاکری فرد با کد ملی 0052830829 به نمایندگی از شرکت آرامش سازان 
پیشرو با شناسه ملی 10104064811 بعنوان عضو هیأت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد 
واوراق بهادار و تعهد آور از جمله چک ، سفته ، برات با امضای اول مدیرعامل و در غیاب ایشان آقای 
ک���ورش ذاکری عضو هیأت مدیره و امضای دوم یکی از اعضای دیگر هیأت مدیره به همراه مهر 

شرکت و سایر اوراق و مکاتبات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281033(

آگهی تغییرات شرکت گستران صنایع نوین پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 474 و شناسه ملی 10101418729 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/09/11 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : - ش���رکت کپیس به نمایندگی خانم فاطمه شمس���ایی به شماره ملی 
064877329 به سمت رئیس هیئت مدیره ، خانم سارا سپهری به شماره ملی 4710047839 
به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای امیر احمد سپهری به شماره ملی 0058150021 به 
سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد 
بهاء دار و تعهد آور از جمله : چک ، سفته ، بروات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره هریک 
به تنهایی همراه با مهر شرکت و نامه های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
خواهد بود . - موسسه حسابرسی و خدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی 10100313970 
به س���مت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهنام مشار به شناسه ملی 10320173299 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند . - ترازنامه و حساب سود و 

زیان شرکت منتهی به سال مالی 1395 به تصویب رسید . 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره کل ثبت اسناد و امالک 
استان تهران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس 
)281034(

آگهی تغییرات شرکت آریا ابزار دقیق پیشرو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 338754 و شناسه ملی 10103739510 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/07/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل 
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-
پونک-کوچه بی نام-کوچه باغچه پونک شرقی-پالک -32طبقه اول-واحد غربی- کد پستی 

1469618794 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281020(

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پالسکو کار سایپا 
سهامی عام به شماره ثبت 9106 و شناسه ملی 10100383116 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/16 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1396 به تصویب 
رسید. موسسه حسابرس���ی و خدمات مدیریت آزموده کاران )حسابداران رسمی( به 
شناسه ملی 10100468600 را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمینان 
بخش و همکاران به شناسه ملی 10320853349 را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیر االنتشار اطالعات جهت درج آگهی های قانونی 
شرکت انتخاب گردید . شرکت بازرگانی سایپا یدک به شناسه ملی 10101336827 و 
شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی 10101852098و 
شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی 10100448712 و شرکت مهندسی 
و مش���اور سازه گستر سایپا به شناسه ملی 10101017663 و مرکز تحقیقات و نوآوری 
صنایع خودرو سایپا به شناسه ملی 10101443110 بعنوان اعضای هیات مدیره برای 

مدت دوسال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281024(

آگهی تغییرات شرکت کارخانجات پالسکو کار سایپا سهامی عام
 به شماره ثبت 9106 و شناسه ملی 10100383116 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/16 و مجوز شماره 
 38794 / 122 مورخ 1397/06/12 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد :

 ماده 38 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید : ماده 38( پاداش اعضاء هیئت مدیره هر سال 
طبق تصمیم مجمع عمومی ، ممکن است نسبت معینی از سود خالص به عنوان پاداش با 
رعایت قانون اصالح قسمتی از قانون تجارت در اختیار هیئت مدیره گذارده شود. این نسبت 
به هیچ وجه نباید از سه درصد سودی که همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود 
تجاوز کند. ماده 54 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: ماده 54( مقررات سازمان بورس 
و اوراق بهادار کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد به رعایت مقررات ابالغ شده توسط سازمان 
بورس و اوراق بهادار می باشند. همچنین تا زمانی که نام شرکت در فهرست شرکت های 
ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار درج شده باشد، کلیه ارکان شرکت ملزم و متعهد 
به رعایت مقررات ابالغ شده توسط شرکت بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران که 

معامالت سهام شرکت در آن صورت می گیرد، می باشند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281025(

آگهی تغییرات 
شرکت ویتان فارمد سهامی خاص

 به شماره ثبت 424266 و شناسه ملی 10320777573 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/09/22 
تصمیم���ات ذیل اتخاذ ش���د : - آقای محمد صادق حس���ین خالد به ش���ماره 
فراگیر77524882 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد عبده زاده به کد ملی 
4529730085 به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالمجید 
 مصطفی لیبی به ش���ماره فراگیر 91768796 به سمت عضو هیئت مدیره و خانم
 مه کامه سهولیان با کد ملی 1818527898 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 
دو سال انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک،سفته،برات با 
امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیر عامل به صورت ثابت همراه با امضاء یکی از اعضاء 
هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق عادی و مراسالت و غیره با امضاء مدیرعامل منفرداً 

همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)281028(

آگهی تغییرات شرکت راک سرامیک سهامی خاص
 به شماره ثبت 210463 و شناسه ملی 10102519449 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/17 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : پرامود کومار چاند به کد فراگیر 99564148 به سمت رئیس هیئت 
مدیره جورج رباحیه به کد فراگیر 100063353 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره روبرتو النزی به کد فراگیر 46944765 به سمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل انتخاب گردیدند . هر نوبت برداشت از حسابهای بانکی شرکت تا 
سقف دو میلیارد ریال با مهر شرکت و امضاء مشترک آقای روبرتو النزی )امضاء 
ثابت( و امضاء آقای رسول سامی )به شماره ملی 2218852373( یا امضاء 
خانم ماندانا جاللی )به شماره ملی 0061938734( یا امضاء آقای مهرداد 
کریمی )به شماره ملی 0071622780( امکان پذیر خواهد بود. برداشتهای 
باالتر از دو میلیارد ریال در هر نوبت با مهر ش���رکت و امضای مشترک یکی 
دیگر از اعضای هیات مدیره و مدیر عامل ممکن می باش���د. - اسناد و اوراق 
بهادار و تعهدآور، کلیه انواع قراردادها و عقوداسالمی، بروات و سایر اسنادی 
که برای ش���رکت ایجاد تعهد می نمایند تا هر سقف و میزان با مهر شرکت و 
امضاء مشترک آقای روبرتو النزی )امضاء ثابت( و امضاء آقای رسول سامی 
)به ش���ماره ملی 2218852373( یا امضاء خانم ماندانا جاللی )به شماره 
مل���ی 0061938734( یا امضاء آقای مهرداد کریمی ) به ش���ماره ملی 
0071622780( امکان پذیر خواهد بود. - کلیه نامه های اداری با مهر شرکت 

همراه با امضاء مدیر عامل معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281027(

آگهی تغییرات شرکت خودروسازان راین سهامی خاص
 به شماره ثبت 200904 و شناسه ملی 10102426556 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/12/15 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت توانگر محاسب و همکاران به شناسه ملی 
10320852922 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان محاسب پویا به شناسه 
ملی 10980002869 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281017(

آگهی تغییرات شرکت آریا ابزار دقیق پیشرو 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 338754 و شناسه ملی 10103739510 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
و صورت حس���اب سود زیان سال مالی منتهی به اس���فند ماه 1395 تصویب گردید. موسسه حسابرسی و 
خدمات مدیریت حسابرس���ان نو اندیش به شماره ثبت 19112 و شناسه ملی 10100644122 به سمت 
بازرس اصلی و آقای غالمرضا رهبر کد ملی 0056999690 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281018(

آگهی تغییرات شرکت راک سرامیک سهامی خاص
 به شماره ثبت 210463 و شناسه ملی 10102519449 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : پرامود کومار چاند به کد فراگیر 
99564148 - جورج رباحیه به کد فراگیر 100063353 - روبرتو النزی 
به کد فراگیر 46944765 به س���مت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو 
س���ال انتخاب گردیدند . موسسه حسابرس���ی بیات رایان به شناسه ملی 
10100168482 به س���مت بازرس اصلی و موسسه وانیا نیک تدبیر به 
شناسه ملی 10320721862 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 
مالی انتخاب گردیدند . ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 1396/12/29 
به تصویب رس���ید . روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281019(

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی و صنعتی ایران چوب سهامی خاص

 به شماره ثبت 12610 و شناسه ملی 10100486421 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/18 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت : مشارکت در سایر شرکت ها که 
موضوع آنها با فعالیت های مندرج در بند الف این اساسنامه منطبق و مرتبط 
باشد، از طریق مشارکت در تأسیس یا پذیره نویسی یا خرید سهام شرکت های 
مزبور و یا از طریق صدور سهام جدید )اعم از ادغام با سایر اشخاص حقوقی( 
الحاق گردید و ماده مربوط در اساسنامه شرکت اصالح گردید.)درصورت 

ضرورت قانونی انجام موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم( 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)281022(

آگهی تغییرات
 شرکت تولیدی و صنعتی ایران چوب

 سهامی خاص به شماره ثبت 12610 و شناسه ملی 10100486421 
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/18 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ماده 6 اساسنامه به شرح ذیل اصالح گردید: مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام می تواند بنا 
به پیشنهاد هیئت مدیره هر موقع سهام شرکت را به وسیله انتشار سهام جدید )اعم از ادغام با سایر 
اشخاص حقوقی( و یا از طریق باال بردن مبلغ اسمی سهام موجود افزایش دهد، تأدیه مبلغ اسمی 
جدید به یکی از طرق زیر امکان پذیر اس���ت: 1( پرداخت نقدی مبلغ اسمی سهام. 2( پرداخت 
مطالبات حال شده اشخاص از شرکت به سهام جدید. 3( انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته 
یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت. تبصره: انتقال قانونی به سرمایه 
ممنوع است. 4( ادغام سایر اشخاص حقوقی در شرکت. ماده 20 اساسنامه به شرح ذیل اصالح 
گردید: هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحالل شرکت قبل از موعد و یا 
ادغام شرکت ها در شرکت و یا ادغام شرکت در سایر شرکت ها در صالحیت مجمع فوق العاده 
می باشد به ماده 5 اساسنامه تبصره به شرح ذیل اضافه گردید. تبصره: با تصویب مجمع عمومی 

فوق العاده و با رعایت تشریفات قانونی شرکت می تواند با اشخاص حقوقی دیگر ادغام گردد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281023(
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شورای امنیت پیشنهاد مسکو  برای بررسی 
بحران روسیهـ   اوکراین را رد کرد

 سرویس خارجی: اعضای شورای امنیت با دستورکار پیشنهادی مسکو 
برای بررسی حادثه رخ داده در دریای آزوف میان روسیه و اوکراین مخالفت 
کرده و حتی آمریکا و اعضای اروپایی شورای امنیت از مواضع اوکراین مقابل 

روسیه حمایت کردند.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل دستورکار پیشنهادی روسیه برای برگزاری 
نشستی درباره بحران به وجود آمده بین روسیه و اوکراین را مورد موافقت قرار 
نداد. چهار کشور عضو شورای امنیت با این ابتکارعمل روسیه موافقت و هفت 
کش���ور با آن مخالفت کردند و چهار کش���ور نیز به آن رای ممتنع دادند. بدین 
ترتیب دستورکار پیشنهادی روسیه درباره برگزاری نشستی برای بررسی وخامت 
اوضاع در دریای آزوف و خلیج کرچ، بعد از نقض حریم دریایی روسیه توسط 
کشتی های نظامی اوکراینی رای الزم را به دست نیاورد. "نیکی هیلی" نماینده دائم 
آمریکا در سازمان ملل در این نشست اعالم کرد که ایاالت متحده و متحدان 
اروپایی این کشور در شورای امنیت، نگران حادثه پیش آمده در خلیج کرچ هستند 
و از تمامیت ارضی اوکراین حمایت می کنند. وی همچنین روسیه را به اقدامات 
تحریک آمیز علیه اوکراین متهم کرده و یادآور ش���د: این عقیده تنها از طرف 
آمریکا نبوده، بلکه نمایندگان کشورهای فرانسه، هلند، لهستان، سوئد و انگلیس 
نیز در این باره با ما هم عقیده هستند. اما دیمیتری پولیانسکی معاون نماینده دائم 
روسیه در سازمان ملل بعد از این نشست تاکید کرد که واکنش شورای امنیت به 
حادثه رخ داده در خلیج کرچ و دریای آزوف، می تواند مشوق رهبران اوکراین 
بوده و به آنها برای ادامه اقدامات تحریک آمیز علیه روسیه چراغ سبز نشان دهد. 
این دیپلمات روس یادآور شد که وی از این مسئله که اعضای شورای امنیت 
سازمان ملل اهمیتی برای اتفاق رخ داده قائل نشده اند، تعجب کرده و متاسف 
است. از سویی دبیرکل سازمان ملل در بیانیه ای درباره درگیری اخیر بین روسیه و 
اوکراین در نزدیکی آب های شبه جزیره کریمه، خواستار خویشتنداری حداکثری 

دو کشور و گفتگو برای حل تنش ها شد.
الزم به یادآوری اس���ت، سه کشتی متعلق به ناوگان دریایی اوکراین روز 
یکش���نبه حریم دریایی روس���یه در آب های دریای آزوف را نقض کردند و به 
درخواست های قانونی نیروهای مرزبانی و کشتی های نظامی روسی بی توجهی 
کرده و شروع به مانورهای خطرناک کردند که بالفاصله متوقف و توقیف شدند. در 
این حال یک روز پس از اقدام روسیه در توقیف شناورهای اوکراینی در نزدیکی 
شبه جزیره کریمه و تنش در روابط دو کشور، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
گفت: اروپایی ها و همه ما در حال کار روی این مساله هستیم. ترامپ گفت: ما 
آنچه در حال روی دادن است از جانب هر کدام از طرفها را دوست نداریم و 
امیدواریم که اوضاع رو به راه شود. دبیرکل سازمان پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( 

هم از روسیه خواست ناوها و دریانوردان اوکراینی را آزاد کند. 
این درحالی اس���ت که رئیس جمهور روس���یه در گفت وگوی تلفنی با 
صدراعظم آلمان اقدام کشتی های اوکراینی در دریای آزوف را تحریک آمیز خواند 
و از مقامات برلین خواست از نفوذ خود بر دولت اوکراین برای جلوگیری از 
ادامه اقدامات مخرب آنها استفاده کنند. والدیمیر پوتین اقدام طرف اوکراینی در 
نقض حقوق بین الملل با استفاده از کشتی های نظامی این کشور را که به طور 
عمدی قوانین عبور و مرور در حریم دریایی فدراسیون روسیه را نادیده گرفته 
بودند اقدامی تحریک آمیز خواند. خبر دیگر اینکه پارلمان اوکراین با درخواست 
رئیس جمهوری درباره برقراری وضعیت نظامی در برخی مناطق این کش���ور 
برای مدت ۳۰ روز موافقت کرد؛ این وضعیت امکان کنترل بیشتر اوضاع را به 

مقامات کی یف خواهد داد.

تقویم اطالعات
چهار شنبه 7 آذر  1397

20 ربيع االول 1440ـ  28  نوامبر   2018
ظهر شرعي

غروب آفتاب
اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(
طلوع آفتاب )فردا(

11 و 52 دقيقه
16 و52 دقيقه 
17 و 11 دقيقه
23 و 08 دقيقه
5 و 25  دقيقه
6 و 53  دقيقه

مکرون: با وجود اعتراضات، مالیات سوخت را لغو نمی کنم
ف���ارس: رئیس جمهوری فرانس���ه گفت با 
وجودی که صدای معترضان به افزایش مالیات های 
سوخت را ش���نیده است اما مالیات سوخت لغو 
نخواهد شد.»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه 
روز سه شنبه  گفت که فرانسه 14 نیروگاه هسته ای 
خود را تا س���ال 2035  تعطیل خواهد کرد.وی 
گفت: من ش���هروندان و خواست های آنان را با 

اراذل اش���تباه نمی گیرم و در مقابل آنهایی که خواس���تار نابودی و بی نظمی 
هستند، کوتاه نمی آیم. 

مادر داعشی ها بازداشت شد
ایسنا: اداره اطالعات نظامی عراق از بازداشت یکی از تروریست های زن 
گروه داعش در میان آوارگان موصل خبر داد. اداره اطالعات نظامی عراق اعالم 
کرد: نیروهای اداره اطالعات نظامی موفق ش���دند یک تروریس���ت زن را که به 
"ام  الدواعش" )مادر داعشی ها( شهرت دارد و در میان آوارگان در اردوگاه "الجدعه" 
در منطقه "القیاره" موصل مخفی شده بود بازداشت کنند.این سازمان اعالم کرد 
"ام الدواعش" به ارسال مواد غذایی برای اعضای گروه تروریستی داعش در مخفیگاه 

هایشان مشغول بود و تحت پیگرد نهادهای اطالعاتی قرار داشت. 
هشدار نخست وزیرانگلیس درباره مخالفت مجلس باتوافق برگزیت
ایرنا: یک روز پس از تصویب توافقنامه برگزیت از 
سوی سران اتحادیه اروپا، نخست وزیر انگلیس هشدار 
داد که مخالفت نمایندگان پارلمان کش���ورش با این 
سند، اوضاع را به نقطه اول بازمی گرداند.»ترزا می« در 
سخنانی برابر قانونگذاران انگلیسی، توافقنامه برگزیت را 
بهترین سند ممکن خواند که به آرای مردم این کشور 
احترام می گذارد. وی گفت که بر اساس توافق یادشده، 
برتری قوانین اروپایی در انگلیس به پایان می رسد. در 
این حال ترامپ گفت توافقی که بریتانیا را از اتحادیه اروپا خارج می کند، احتماال 

ناخواسته به تجارت میان لندن و واشنگتن آسیب می زند. 
ژاپن برای مقابله با تهدید چین، ۱۰۰جنگنده اف ۳۵می خرد

مهر: ژاپن به بهانه مقابله با تهدیدهای چین قصد خرید 100فروند جنگنده 
اف 35دیگر از آمریکا را دارد. در حالی که جنگنده های اف 35هنوز با مشکالتی 
فنی مواجه هستند اما ژاپن از تصمیم خود برای خرید 100فروند از این نوع 
جنگنده خبر داده است. پروژه اف 35پر هزینه ترین پروژه نظامی آمریکا بوده که 

آن را با مشارکت و سرمایه گذاری کشورهای مختلف انجام داده است. 
رئیس جدید اینترپل:مقابله جهانی با تهدیدهای امنیتی را تقویت می کنیم

ایرن���ا: کیم جونگ یانگ، رئیس جدید پلیس 
بین الملل )اینترپل( از کره جنوبی، گفت که از هیچ 
تالشی برای تقویت همکاری بین کشورها برای مقابله 
با تهدیدهای امنیتی دریغ نخواهد کرد.کیم گفت اولین 
وظیفه اش در اینترپل باال بردن س���طح توان امنیتی 
کشورها است به گونه ای که آنها بتوانند با انواع جرائم، 
خطاها و تهدیدهای بین المللی در عرصه امنیت مقابله 
کنن���د. وی افزود: برخی از 194 عضو اینترپل دارای 

توانایی های پلیسی عالی هستند. 
صدها مبلغ دینی، چین را به دلیل بازداشت مسلمانان اویغور محکوم کردند 
ایسنا: صدها مبلغ و روحانی ضمن اعالم اینکه کشورها باید چین را به 
خاطر بازداشت گسترده مسلمانان اویغور در منطقه سین کیانگ مورد تحریم قرار 
دهند هشدار دادند که عدم اقدام در خصوص این مساله بیانگر قبول شکنجه 
روانی غیرنظامیان بی گناه است. گفتنی است پکن در ماه های اخیر با خشم و 
عصبانیت فعاالن حقوق بش���ری و دولت های خارجی به خاطر بازداشت های 
گسترده و نظارت سفت و سخت بر اقلیت مسلمانان اویغور که در سین کیانگ 

زندگی می کنند، روبه رو شده است. 
هجمه علیه پادشاه سابق اسپانیا به دلیل عکس یادگاری با بن سلمان

ایسنا: پس از دست به دست شدن عکس پادشاه 
س���ابق اسپانیا با ولیعهد عربستان که متهم به دست 
داشتن در قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار سعودی 
اس���ت، این مقام اس���پانیا به شدت مورد انتقاد قرار 
گرفت. این عکس که ابتدا روی صفحه توئیتر وزارت 
خارجه عربستان قرار گرفت در برخی روزنامه های 
اسپانیایی منتشر شد و روزنامه "الموندو" این عکس 
منتشر کرد. این روزنامه  را با تیتر "تصویر شرم آور" 
نوشت: خوآن کارلوس، پادشاه سابق اسپانیا مناسب نبود که در تصویری با ولیعهد 
عربستان ظاهر شود. دو حزب چپ گرای تندرو و مخالف پادشاهی اسپانیا نیز 
دیدار غیرمنتظره پادشاه سابق این کشور و ولیعهد عربستان در روز یکشنبه در 

ابوظبی را مورد انتقاد قرار دادند. 
کمک 9میلیون دالری سازمان ملل به غذا و بهداشت ونزوئال

ایرنا: سازمان ملل متحد در حالی از اختصاص کمک 9.2 میلیون دالری به 
بخش های بهداشتی و امور غذایی ونزوئال خبر داده است که این کشور منطقه 
آمریکای التین همچنان با چالش های جدی اقتصادی و اجتماعی دس���ت و 
پنجه نرم می کند. سازمان ملل در اولین کمک اضطراری به ونزوئال بودجه ای 
9/2 میلی���ون دالری اختصاص داد. نیکالس مادورو رئیس جمهوری ونزوئال 
تحریم های مالی آمریکا و جنگ اقتصادی تحت هدایت واشنگتن را عامل بحران 

در ونزوئال خوانده است. 
ترامپ خواستار یک شبکه دولتی برای رقابت با »سی ان ان« شد

ایسنا: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعالم 
کرد که آمریکا باید یک شبکه تلویزیونی دولتی داشته 
باشد تا بتواند با خبرگزاری ها از جمله سی ان ان که 
در سراسر جهان مخاطب دارند، رقابت کند. وی در 
پیامی در توئیتر بار دیگر به خبرگزاری س���ی ان ان 
که همواره از آن به عنوان رسانه جعلی یاد می کند، 
حمله کرد و نوشت: باید آمریکا یک شبکه جهانی 
دولتی تاسیس کند، تا به جهان نشان دهیم که ما در 

حقیقت در چه راهی هستیم. 
آغاز به کار کنفرانس امنیتی برلین 

مهر: وزارت دفاع آلمان میزبان بیش از 1000مقام و کارش���ناس در حوزه 
امنیتی- دفاعی در کنفرانس امنیتی برلین است. خانم »اورزال فون در الین« وزیر 
دف���اع آلم���ان دیروز کنفرانس دو روزه امنیتی برلین را افتتاح کرد. وزارت دفاع 
آلمان بحث مسائل دفاعی اروپا را از مهمترین محورهای نشست کنفرانس امنیتی 

برلین اعالم کرده است. 
لغو مصونیت سیاسی »آتامبایف«

فارس: لغو مصونیت سیاسی رئیس جمهوری 
س���ابق قرقیزستان در یکی از کمیته های پارلمان این 
کشور با حداکثر آرا تصویب شد. پارلمان قرقیزستان 
لغو مصونیت سیاسی »الماس بیک آتامبایف« را تصویب 
کرد.شایان ذکر است که از بین چهار رئیس جمهوری 
سابق قرقیزستان تنها دو نفر از جمله »رازا اتونبایوا« 
و »الماس بیک آتامبایف« امتیازات مذکور را دارند و 
»عسگر آقایف« و »قربان بیک باقی اف« که سال 2005 

و 2010 در نتیجه انقالب سرنگون شدند این اختیارات را نداشتند. 
آلمانی ها به رابطه با آمریکا »نه« گفتند

مهر: موسسه آلمانی »کوربر« و مرکز تحقیقاتی آمریکایی »پیو« یک نظرسنجی 
با موضوع مشترک »مناسبات آلمان- آمریکا« در میان شهروندان خود انجام داده اند 
که بر اساس اعالم نتایج این دو نظرسنجی ۷3درصد شهروندان آلمانی مناسبات 
برلین- واشنگتن را »بد« ارزیابی کرده اند. شهروندان آلمانی بر تحکیم و تقویت 

مناسبات برلین- پاریس تاکید داشتند.

كوتاه از سراسر جهان

سرویس خارجی: تداوم تظاهرات 
ضد سعودی مردم کشورهای مصر، 
تونس، الجزایر و مغرب دراعتراض به 
سفر ولیعهد سعودی به کشورهایشان، 
مقام���ات »رب���اط« را وادار کرد تا از 
بیم تش���دید تظاهرات و ناآرامی ها،  
با ورود »بن س���لمان« به کشورشان 

مخالفت کنند.
ب���ه گفته منابع خبری، همزمان 
با تشدید اعتراضات مردمی در چند 
کش���ور عربی شمال آفریقا علیه سفر 
»محمد بن سلمان« ولیعهد سعودی به 
کشورهایشان، دولت مغرب نیز از بیم 
افزایش این اعتراضات، او را به حضور 
نپذیرفت.ی���ک منبع آگاه اعالم کرد : 
دولت مغرب با سفر »محمد بن سلمان« 

به این کشور مخالفت کرده است.
وبگاه مغربی »لکم« به نقل از این 
منبع گزارش کرد: بن سلمان سفر به 
مغرب را در دستور کار خود قرار داده 
بود اما مغرب با این سفر وی مخالفت 
کرد و بن سلمان نیز مجبور شد مغرب 
را از برنامه سفر دوره ای خود حذف 
کند. طبق این گزارش، »رباط« همچنین 
خواستار به تعویق افتادن نشست کمیته 
عالی مشترک مغرب و عربستان شد . 
این در حالی اس���ت که دولت مغرب 
از جمله کش���ورهای عربی است که 
تا کنون هیچ واکنشی درباره قتل »جمال 
خاشقجی« روزنامه نگار منتقد سعودی 

نشان نداده است.
در چنین شرایطی، تارنمای نشریه 
»لوبالگ« در گزارشی نوشت: عربستان 
سعودی، خاستگاه گروه های تروریستی 
آسیا و آفریقا از جمله »داعش«، »القاعده« 

و»الشباب« است.
این نشریه در گزارش خود نوشته 
است: تفسیر بنیادگرایانه از اسالم که 
توسط »محمد ابن عبدالوهاب« سعودی  
در عربس���تان از حدود نیم قرن پیش 
شروع شده و به صدور دیدگاه خود 
از اس���الم می پردازد، سبب به وجود 
آمدن افراد وگروه هایی همچون»اسامه 
بن الدن«، »القاعده«، »الشباب«، »داعش« 
و دیگر گروه های تروریستی منطقه ای 

شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: 
بسیاری از جهادگران این گروه های 
تروریستی از عربستان و دیگر کشورهای 
امیرنشین حاشیه خلیج فارس آمده اند و 

توسط افراد و سازمان های این کشورها 
تامین می شوند.

»لوبالگ« در ادامه نوشته است: 
برای مثال س���ازمان بین المللی »امداد 
اس���المی«، »مجمع جهانی جوانان 
مسلمان«، »الحرمین« و دیگر گروه ها 
که از حمایت عربس���تان بهره مندند، 

دیدگاه های بنیادگرایانه ای از اسالم 
ارائه داده اند و در سراسر آسیا، آفریقا، 
آس���یای مرکزی، بالکان و دیگر نقاط 
جهان به فعالیت مشغول هستند ، آنها 
صاحب دکترین »افراطی« هستند که 
از سوی دیگر مسلمانان، مسیحیان و 

یهودیان غیرقابل تحمل است.
این گزارش افزوده است:  بسیاری 
از س���عودی ها از دکترین »وهابی« 
حمایت می کنند و در واقع سعودی ها 
همراه با دیگر همراهان خود از بحرین، 
کویت وام���ارات به القاعده ، داعش 

و دیگر س���ازمان های تروریس���تی 
پیوسته اند.

تارنمای نش���ریه »لوبالگ« در 
ادام���ه این گزارش خود به حمالت 
تروریس���تی 11 سپتامبر اشاره کرد و 
نوش���ت: فراموش نکنیم 15 نفر از 
هواپیماربایان 11سپتامبر 2۰۰1، سعودی 

و اهل عربستان بودند ومقامات آمریکایی 
پس از این حادثه در مورد نیاز به مبارزه 
با تروریسم جلسات متعددی با همتایان 
خود در عربس���تان برگزار کردند ، در 
واقع سالهاس���ت که ایاالت متحده از 
صدور روایتی افراطی از اسالم از سوی 
عربستان آگاه است، اما سیاستگذاران 
واش���نگتن قبل و بعد از حادثه 11 
سپتامبر، عربستان سعودی را به دلیل 
رشد بنیادگرایی پاسخگو نمی دانند.در 
چنین شرایطی و همزمان با این گزارش 
نشریه »لوبالگ«، آژانس روابط عمومی 

آلمان »اف.ام.پی آیروکام« اعالم کرد: 
در واکنش به قتل »جمال خاشقجی«، 
روزنامه نگار منتقد و میانه رو عربستان 
توسط س���عودی ها، دیگر به پادشاه 
عربستان مشاوره نمی دهد.در همین 
حال، وزیر خارجه ترکیه در سخنانی 
اعالم کرد: ولیعهد عربستان در تماسی 

تلفنی خواس���تار دیدار با اردوغان در 
حاش���یه نشس���ت جی 2۰ شده  و 
اردوغان نیز در پاسخ گفته است که این 

درخواست را بررسی خواهد کرد.
»ابراهیم کالین«، سخنگوی ریاست 
جمهوری ترکیه نیزدر اظهاراتی گفت: 
پیگیری پرونده قتل جمال خاشقجی 
در ترکیه ادامه دارد ولی عربس���تان 
س���عودی مسئول اصلی روشن شدن 
پرونده این جنایت اس���ت.وی با بیان 
این که اگر موضع انس���انی و حقوقی 
ترکیه نبود، شاید بر جنایت خاشقجی 

سرپوش گذاشته می شد، افزود: در این 
جنایت منفور باید بعضی موارد از جمله 

وضعیت جسد روشن شود.
کالین با تاکید بر ضرورت روشن 
شدن وضعیت جسد جمال خاشقجی 
اظهار کرد: اکنون تمامی دنیا می پرسد 
که چه کسی و یا کسانی دستور این 

جنایت را داده اند؟ جسد کجاست؟ و 
دریافت پاسخ این سواالت نیز حق همه 
است.در چنین شرایطی، دادستانی ترکیه  
در بیانی���ه ای هویت یکی از اعضای 
تیم ترور روزنامه نگار منتقد سعودی 
و همچنین ش���خصی که مسئولیت 
مخفی کردن جسد خاشقجی به وی 

سپرده شده بود را افشا کرد.
در بیانیه دفتر دادستانی استانبول 
آمده اس���ت : عملیات جس���تجو از 
یک دس���تگاه ویالی سه طبقه مجلل 
در منطقه »س���امانلی« واقع در استان 

همجوار )یالووا( بر اساس این اطالعات 
انجام شد که یکی از اعضای تیم ترور 
خاشقجی با تاجری که صاحب این 

ویال بود، تماس تلفنی گرفته است.
دادستانی ترکیه در این باره افزود: 
مشخص شده است که یک روز قبل از 
حادثه )یکم نوامبر( یکی از عامالن قتل 
خاشقجی با یک تبعه سعودی ساکن 
در »یالووا « تماس برقرار کرده است و 
ما معتقدیم که این ارتباط تلفنی حول 
موضوع مخفی کردن یا ازبین بردن جسد 

خاشقجی بوده است.
مقامات قضایی استانبول در معرفی 
هویت افراد مذکور گفتند: نام عضو تیم 
ترور که تماس را برقرار کرده »منصور 
عثمان م. ابوحسین« و نام تبعه سعودی 
صاحب وی���الی »یالووا« که وظیفه 
سربه نیست کردن جسد خاشقجی به 
او سپرده شد، »محمد احمد الفوزان« 
بوده است.آنها افزودند: تیم تحقیقاتی 
ترکیه با استفاده از سگ های ردیاب و 
پهپادهای شناسایی به ویالیی در استان 
»یالووا« هجوم بردند و از چاه آب و باغ 

این مجتمع تفتیش به عمل آوردند.
در همین حال و پس از سماجت 
ترکیه ای ه���ا در تداوم تحقیقات و 
بررسی ها در پرونده قتل خاشقجی، 
وابستگان دولت عربستان در شبکه های 
اجتماعی کمپین تحریم کاالهای ترکیه   
را راه انداختند . خبرگزاری »بلومبرگ« 
ب���ا اعالم این خبر اف���زود: این اقدام 
در واکنش به افشاگری مقامات ترکیه 
علیه س���عودی ه���ا در رابطه با قتل 
خاشقجی صورت می گیرد. در خبری 
مرتبط، مسئوالن عربستانی بازداشت 
شیخ »سلیمان العلوان«،  از مبلغین این 
کشور را با وجود اینکه حکم 15سال 
حبس خ���ود را گذرانده و به اتمام 

رسانده بود، تمدید کردند.
در چنی���ن ش���رایطی، ولیعهد 
س���عودی برای انجام سفری دو روزه 
وارد فرودگاه »قاهره« ش���د و در آنجا 
مورد اس���تقبال » عبدالفتاح السیسی«، 
رئی���س جمهوری مصر قرار گرفت.
این سفر در حالی صورت گرفت که 
از چند روز پیش بس���یاری از فعاالن  
سیاس���ی و روزنامه نگاران مصری در 
واکنش به جنایت قتل خاشقجی توسط 
»بن س���لمان«، خواستار لغو این سفر 

شده بودند.

مغرب »بن سلمان« را راه نداد

تظاهرات خشم تونسی ها پیش از سفر ولیعهد سعودی
انجمن های مدنی و شخصیت های سیاسی تونس تجمع اعتراض آمیز 
در مخالفت با سفر ولیعهد سعودی به کشورشان برگزار کردند.به گزارش 
منابع خبری، مردم تونس  بنا به دعوت چندین سازمان از جمله سندیکای 
ملی روزنامه نگاران تونس، انجمن تونس برای دفاع از حقوق بشر و انجمن 

زنان دموکراتیک، در پایتخت این کشور تجمع کردند و اعتراض خود 
به سفر »محمد بن سلمان« به کشورشان را اعالم کردند.تجمع کنندگان 
پالکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: »بن سلمان« 

جنایتکار جنگی و »قاتل« کودکان یمن است.

سرویس خارجی: سازمان دیدبان 
حقوق بش���ر در گزارشی اعالم کرد: 
مقامات قضای���ی آرژانتین در حال 
بررس���ی نقش »محمد بن سلمان« 
در ارتب���اط با جنگ یمن به رهبری 
ائتالف س���عودی هستند و احتمال 
می رود وی در سفر به آرژانتین برای 
شرکت در نشست G2۰ در »بوینس 
آیرس«، محکوم به ارتکاب »جنایات 

جنگی« شود.
سازمان دیدبان حقوق بشر در 
گزارش���ی اعالم کرد: »بن سلمان«، 
ولیعهد عربستان در حاشیه نشست 
»ج���ی 2۰« در آرژانتین با تحقیقات 
قانونی درباره جنگ یمن و س���ایر 

پرونده ها روبرو است.
این سازمان افزود: با همکاری 
دادستانی فدرال آرژانتین، پرونده ای 
را ارسال و به یافته های عمومی خود 
مبنی بر نقض قوانین بین المللی که 
در جریان جنگ یمن روی داده اشاره 
کرده است . دیدبان حقوق بشر در ادامه 
آورده است:  »بن سلمان« ممکن است 
به عنوان وزیر دفاع عربستان سعودی 
مسئول این جنایات شناخته و محاکمه 
شود.  این سازمان همچنین اعالم کرد: 
در این پرونده همچنین دست داشتن 
بن سلمان در شکنجه و بدرفتاری با 
سایر ش���هروندان سعودی، از جمله 
قتل »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار 
منتقد سعودی هم به چشم می خورد.

دیدبان حقوق بشر صراحتا از آرژانتین 
خواست تا با استفاده از بند مندرج در 
قانون اساسی این کشور درباره نقش 
ولیعهد س���عودی در جنایات جنگی 
یمن و همین طور قتل روزنامه نگار 
منتقد سعودی تحقیق کند. در گزارش 
این سازمان آمده است: قانون اساسی 
آرژانتین حوزه قضایی بین المللی را 

برای بررسی جرایم جنگی و شکنجه 
به رس���میت می شناسد و این بدان 
معنی اس���ت که مقامات قضایی این 
کشور بدون توجه به مکان ارتکاب 

جنایت و بدون توجه به ملیت مظنونان 
و ی���ا قربانیان آنها، می تواند جنایات 
»بن س���لمان« را بررس���ی و وی را 
محاکمه کند.در همین حال و همزمان 
با گزارش دیدبان حقوق بشر، شبکه 
خبری »الجزیره« نیز در گزارشی ضمن 
بررسی امکان تحقیق قضایی دادستانی 

آرژانتین از »بن سلمان« درباره نقش 
وی در ارتکاب جنایت جنگی اعالم 
کرد: در گذشته بررسی پرونده هایی با 
استفاده از مزیت حوزه  قضایی جهانی 

و بین المللی موفقیت آمیز بودند و از 
جمله می ت���وان به اقدام یک قاضی 
اس���پانیایی در سال 1۹۹۸اشاره کرد 
که با اس���تفاده از این سیستم قضایی 
بین المللی توانست »آگوستو پینوشه«، 
دیکتاتور س���ابق شیلی را در »لندن« 

بازداشت کند.

تارنمای روزنامه نیویورک تایمز 
نیز در گزارش���ی با اش���اره به اینکه 
مقام ه���ای آرژانتین طرح اتهام علیه 
»محمد بن  سلمان« ولیعهد عربستان را 

که برای شرکت در اجالس جی2۰در 
»بوینس آیرس «، آماده می ش���ود، 
بررسی می کنند، نوشت: در نهایت 
فقط »مصونیت دیپلماتیک« می تواند 
از »بن سلمان« در آرژانتین محافظت 
کند.در چنین شرایطی، »برنی سندرز«، 
سناتور برجسته دموکرات آمریکا اعالم 

کرد: قص���د دارد تا قطعنامه ای را با 
ه���دف پایان دادن به حمایت آمریکا 
از کمپین نظامی عربس���تان در جنگ 
یمن در »س���نا« به رای بگذارد. در 
این حال، »مارتین گریفیتس«،نماینده 
ویژه سازمان ملل نیز با معاون رئیس 
جمهوری دولت مس���تعفی یمن در 

ریاض دیدار کرد.
در تحوالت میدانی نیز، ارتش 
و کمیته های مردمی یمن، با موشک 
ضد تانک، یک فروند تانک »آبرامز« 
ارتش سعودی را در »جیزان« منهدم 
کردند.ارتش و انصاراهلل یمن همچنین 
یورش متجاوزان سعودی به گذرگاه 
»علب«، در ش���هر مرزی »عسیر« را 
ناکام گذاشتند و شماری از آنها را به 

هالکت رساندند.
همزمان، یک منبع نظامی یمنی 
نیز با اش���اره به دفع حمله نظامیان 
ائتالف به س���رکردگی عربستان و 
مزدوران آنها به جنوب بندر »الحدیده«، 
از وارد کردن تلفات و خسارات جانی 
و مالی زیاد ب���ه آنها خبر داد.یگان 
موشکی یمنی ها نیز بیکار ننشست و 
با شلیک یک فروند موشک بالستیک 
»زلزال-1«، مواضع مزدوران عربستان 
در »تعز «، واقع در جنوب غرب این 
کش���ور را در هم کوبید.منابع یمنی 
همچنین از شلیک یک فروند موشک 
»زلزال-1« به محل استقرار مزدوران  
عربستان در »جیزان« واقع در جنوب 
عربستان خبر دادند.دومتجاوز سودانی 
عضو ائتالف س���عودی نیز  به دست 
تک تیران���دازان ارتش و کمیته های 
مردمی یمن از پا درآمدند. از س���وی 
دیگر، عربستان نیز در ادامه تخریب و 
انهدام زیر ساخت های یمن، دکل های 
مخابراتی در استان »صعده«، واقع در 

شمال این کشور را بمباران کرد.

دیدبان حقوق بشر: »بن سلمان« در نشست »جي 2۰« به ارتکاب »جنایت جنگي« محکوم مي شود 

تظاهرات ضد سعودی در هلند علیه جنایات عربستان در یمن
تظاهرات اعتراضی به کشتار مردم بی دفاع یمن توسط 
ائتالف تحت رهبری رژیم عربستان سعودی مقابل پارلمان 
هلند در شهر »الهه « برگزار شد.در این تظاهرات که با 
همکاری و فراخوان شمار متعددی از گروه ها غیردولتی و 
سازمان های مردم نهاد هلندی برگزار شد، تجمع کنندگان 
مراتب اعتراض خود را نسبت به وضعیت جاری مردم 

یمن اعالم کردند. شرکت کنندگان در این تجمع، با در 
دس���ت داشتن پالکاردهایی از تصاویر قربانیان حمالت 
وحشیانه ائتالف س���عودی، ضمن محکوم کردن این 
جنایات، خواستار توقف جنگ ناعادالنه علیه غیرنظامیان 
یمنی، رفع محاصره غیرانسانی و ارسال کمک های فوری 

غذایی و درمانی برای کودکان یمنی شدند.

سرویس خارجی:نخست وزیر 
پاکستان  که به همراه  ژنرال قمر جاوید 
باجواه رئیس ستاد ارتش این کشور 
به مناطق قبایلی وزیرستان شمالی سفر 
کرده اس���ت اعالم کرد: اسالم آباد به 
هی���چ عنوان در هیچ جنگ نیابتی و 

تحمیلی شرکت نخواهد کرد.
عمران خان با بیان این که پاکستان 
دیگر در هیچ جنگ تحمیلی در داخل 
خاک این کش���ور شرکت  نمی کند 
تاکید کرد: هیچ کشوری موفقیت های 
اسالم آباد در مبارزه با تروریسم  را به 
دست نیاورده است.وی گفت: پاکستان 
یکبار در یک جنگ تحمیلی در داخل 
کشورش مبارزه کرد و بهای سنگینی 
را چه از نظر نیروی انسانی و چه از 

نظر مالی متحمل شد.
عمران خان با اش���اره به جنگ 
تحت رهبری آمریکا علیه تروریسم 
افزود: پاکس���تان دیگر در هیچ جنگ 
تحمیلی در داخل  این کشور مبارزه 
نخواهد کرد. وی  با بیان این که اسالم 
آباد نقش خود را در کنار دیگر کشورها 
در روند صلح افغانستان ایفا خواهد 
کرد افزود: صلح در  این کشور برای 
دس���تیابی به صلح پایدار در پاکستان 

امری حیاتی و ضروری است.
»عارف علوی« رئیس جمهوری 
پاکستان نیزدر مراسم افتتاح نمایشگاه 
بین الملل���ی ایده ه���ای دفاعی  این 

کش���وردر شهرکراچی که 52 کشور 
جهان در آن حضور دارند گفت: اسالم 
آباد به صلح و امنیت منطقه می اندیشد 
و مذاکره و گفتگو را راه حل بسیاری 
از تنش های منطقه ای می داند. وی 

افزود:تالش پاکستان برای ایجاد امنیت 
در منطقه و تاکید دولت اس���الم آباد 
برای رایزنی و مذاکره را نباید ضعف 
پنداشت زیرا ما توان دفاع از خود را 
داریم.علوی همچنین با تاکید بر عزم 
این کش���ور برای مقابله با تروریسم، 

افزود:تروریس���م، مشکالت فراوانی 
برای پاکستان ایجاد کرد.از سویی»شاه 
محمود قریشی« وزیر خارجه پاکستان 
ضمن تاکید بر اهمیت حل مس���اله 
کشمیر اعالم کرد:تنها راه حل موجود 

مذاکره و برگزاری همه پرسی آزادانه در 
این منطقه است. وی گفت:ما خواستار 
لغو قوانین سیاه و غیرانسانی حاکم در 
کشمیر اشغالی از سوی هند هستیم.

در ای���ن حال،هند در دهمین 
سالگرد حمله تروریستی به شهر بمبئی، 

از پاکستان خواست تا رفتار دوگانه را 
کنار گذاشته و هرچه زودتر  باعامالن 

این حمله تروریستی برخورد کند.
»مایک پمپئ���و«، وزیر خارجه 
آمریکا نیز در دهمین سالگرد حمالت 

تروریس���تی بمبئی گفت: از تمامی 
کشورها به ویژه پاکستان می خواهیم 
تا تمامی کس���انی  را که مسئول این 
حمالت بودند ازجمله گروه لش���کر 
طیب���ه و گروه ه���ای مرتبط با آن را 

تحریم کنند.

نخست وزیر پاکستان: در هیچ جنگ نیابتی شرکت نمی کنیم

ديدار مشترک نخست وزير و فرمانده ارتش پاكستان از مناطق قبايلی

سرویس خارجی: گردان های قسام شاخه نظامی حماس از ملت فلسطین 
به خاطر ارائه اطالعات درباره عملیات اخیر رژیم صهیونیستی در نوار غزه که 

به ناکامی آن منجر شد، تشکر و قدردانی کرد.
ابو عبیده، سخنگوی گردان های قسام در صفحه رسمی خود در توئیتر 
نوش���ت: س���اکنان غزه و ملت فلسطین در تمامی اماکن محل حضورشان در 
کنار آزادگان امت، اطالعات مهم و ارزشمند زیادی به ما تقدیم کردند که به 
مقاومت درباره عملیات نفوذ نیروهای ویژه اسرائیل به نوار غزه کمک کرد. 
وی افزود: ما واقعا از این اطالعات که کمک شایانی به مقاومت در پیدا کردن 
س���رنخ های عملیات ناموفق رژیم صهیونیس���تی در نوار غزه کرده و می کند، 
استفاده کردیم. ابوعبیده ادامه داد: از ملت فلسطین برای ایفای نقش در تمامی 
عرصه ها تشکر و قدردانی می کنیم، آنها بار دیگر مسئولیت پذیری و تعهد خود 
را اثبات کردند و نشان دادند که پشتیبان واقعی مقاومت هستند؛ ما خواستار 

همکاری و پشتیبانی بیشتر آنها از مقاومت در این مساله هستیم.
در چنین شرایطی »نیکوالی مالدینوف« فرستاده ویژه صلح سازمان ملل 
متحد وارد نوار غزه شد. این سفر در چارچوب ادامه تالش ها برای آرام سازی 
اوضاع نوار غزه به ویژه پس از درگیری های اخیر بین مقاومت فلس���طین و 
رژیم صهیونیستی صورت گرفت. از سویی سفیر آمریکا در فلسطین اشغالی 
تاکید کرد که رونمایی از طرح صلح آمریکا موس���وم به معامله قرن فعال به 
تعویق افتاده و دلیل آن تالش واش���نگتن برای جلب حمایت بیش���تر تمامی 

طرف ها از این طرح است. 
در خبری دیگر رئیس جمهوری »چک« با تروریست خواندن فلسطینی ها و 
کسانی که در اروپا عقاید اسالمی دارند، وعده داد که برای انتقال سفارتخانه این 
کشور به قدس اشغالی، تمامی تالش خود را می کند. »میلوش زِمان« وعده داد 
که برای انتقال سفارت کشورش در فلسطین اشغالی از تل آویو به قدس هرچه 

در توان دارد انجام دهد اما اذعان کرد که اختیار کافی برای آن را ندارد.

قدردانی حماس از ملت فلسطین به دلیل ایفای 
نقش در ناکام گذاشتن تجاوز اخیر اسرائیل

سرویس خارجی: دهها غیر نظامی در تازه ترین حمله 
هوایی ائتالف آمریکایی به دیرالزور سوریه کشته یا زخمی 

شدند.
جنگنده های ائتالف بین المللی به سرکردگی آمریکا 
روستای ابوالحسن در ریف جنوبی دیر الزور را هدف حمله 
قرار دادند.منابع محلی گفتند که جنگنده های ائتالف به بهانه 
مبارزه با گروه تروریس���تی داعش، خانه های مردم روستای 
ابوالحسن از توابع شهر هجین را بمباران کردند که در پی 
آن دهها غیر نظامی کشته یا زخمی شدند. اکثر قربانیان زن 
و کودک بودند. این منابع خاطرنشان کردند که با توجه به 

وخامت حال زخمی ها و زیر آوار ماندن تعدادی از افراد و نیز 
ادامه بمباران، احتمال افزایش شمار کشته ها وجود دارد. منابع 
محلی افزودند که حمالت پیاپی ائتالف آمریکایی، تاکنون به 
تخریب بسیاری از خانه های مردم و زیر ساخت ها انجامیده 
است.خبر دیگر اینکه سازمان منع گسترش سالحهای شیمیایی 
اعالم کرد که در زمینه گزارش دولت سوریه مبنی بر استفاده 
از سالح شیمیایی در حلب توسط تروریستها، تحقیق خواهد 
کرد. سازمان جهانی منع تسلیحات شیمیایی اعالم کرد که 
ادعای استفاده از سالح شیمیایی در حلب سوریه که گزارش 

شده است را مورد بررسی و تحقیق قرار خواهد داد. 

 دهها کشته در تازه ترین حمله هوایی ائتالف آمریکا 
به دیرالزور سوریه

س���رویس خارجی:تازه ترین 
نظرس���نجی موسسه گالوپ  نشان 
می دهد که  6۰ درصد مردم آمریکا از 
عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
کشورشان ناراضی هستند. بر اساس 
نتایج  نظرسنجی موسسه گالوپ، 6۰ 
درصد آمریکایی ها عملکرد 'دونالد 
ترام���پ' به عنوان رئیس جمهوری  
ایاالت متحده را قبول ندارند و میزان 
رضایت ازعملک���رد وی فقط ۳۸ 
درصد است.در نظرسنجی موسسه 
گالوپ، عدم پذیرش عملکرد ترامپ 
عمدتا 55 درصد بوده اما این میزان 

اکنون به 6۰ درصد رس���یده است. 
در چنین شرایطی، رئیس جمهوری 
آمریکا گزارش دولت خود را که در 
آن بر اثرات مخرب تغییرات آب و 
هوایی بر اقتصاد  ایاالت متحده تأکید 
شده است رد کرد و گفت که اعتقادی 

به آن ندارد. 
در همی���ن حال،»ج���ردن 
کارم«،دستیار شخصی رئیس جمهوری 
آمریکا قصد دارد به زودی از سمت 
خود کناره گیری کرده و از کاخ سفید 
برود.از سویی،سناتور »برنی سندرز« 
که به نامزدی در انتخابات ریاس���ت 

جمهوری آمریکا در سال2۰2۰ فکر 
می کند، گفت:شکست ترامپ، مقابله 
با لفاظی های تنفرآمیز و تفرقه افکن 
او و همچنی���ن اتحاد کش���ورش 
اهمیت باالی���ی دارد. وی افزود: به 
کاندیداتوری برای ریاست جمهوری 
2۰2۰ فکر می کند تا دونالد ترامپ 
را از کاخ س���فید بیرون کند. در این 
حال،»جورج پاپادوپولوس« مشاور 
سابق ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در 
پی مخالفت یک قاضی فدرال آمریکا 
با درخواست وی برای تعویق حکم 

محکومیتش، راهی زندان شد. 

گالوپ: 6۰ درصد مردم آمریکا از ترامپ ناراضي اند 

سرویس خارجی: ناتو از کشته شدن سه نظامی آمریکایی 
بر اثر انفجار بمب در شهر غزنی افغانستان خبرداد.

این سازمان در بیانیه ای اعالم کرد:بر اثر انفجار بمب 
در نزدیکی شهر غزنی، سه نظامی آمریکایی کشته و سه تن 
دیگر زخمی شدند.بر اساس این بیانیه، همچنین یک پیمانکار  
آمریکایی در جریان این  انفجار زخمی شده است.از سوی 
دیگر،مقامات امنیتی افغان از حمله موشکی طالبان به  پایگاه 
نظامیان آمریکایی در والیت »پروان« خبر دادند و گفتند که 

این حمله تلفاتی در پی نداشت. 

در ای���ن حال،وزارت دفاع افغانس���تان اعالم کرد: در 
عملیات نیروهای امنیتی این کشور  در مناطق مختلف والیت 
غزنی 5۸ تروریست از جمله 1۹ پاکستانی کشته شدند. از 
سویی،اس���داهلل خرم عضو شورای والیتی سرپُل افغانستان 
اعالم کرد: طالبان 25 مسافر رادر منطقه »آق کپرک« شهرستان 
»بلخاب« این والیت ربود.از سویی،»محمد محقق«، معاون 
رئیس اجرایی افغانستان اعالم کرد: گروه تروریستی داعش 
در افغانس���تان به فعالیت های مخفیانه روی آورده  است و 

حدود 1۰ هزار مخفیگاه در سراسر این کشور دارد.

انفجار بمب در »غزنی« افغانستان جان ۳ نظامی آمریکایی را گرفت

سرویس خارجی: روزنامه »اسرائیل الیوم « در 
گزارش���ی به عواملی که طبق نوشته این روزنامه به 
میزان قابل توجهی در بازگشت اسرائیل به قاره سیاه 
نقش داشته است، پرداخت و در این راستا، سقوط 
دولت »معمر قذافی« در لیبی و چرخش سیاست های 
»عمرالبشیر« در سودان به نفع رژیم صهیونیستی را دو 

عامل مهم قلمداد کرد.
این روزنامه عبری زبان نوشت: »معمر قذافی«، 

رهبر سابق لیبی، سیاست های ضد اسرائیلی در پیش 
گرفته بود و سال ها با بهره گیری از تنش های قومی و 
مذهبی داخلی در »چاد« با این کشور به عنوان مرکز 
گسترش نفوذ لیبی در سراسر قاره آفریقا داد و ستد 
کرد.»اسرائیل الیوم« در ادامه گزارش خود آورده است: 
لیبی و سودان تالش های یک دهه گذشته »تل آویو« 
برای از س���ر گیری روابط میان اسرائیل و »چاد« را 
مختل و فشارهای خود در این زمینه را اعمال کرده 

بودند اما پس از سقوط دولت »معمر قذافی« در لیبی 
و تغییر سیاس���ت های منطقه ای سودان در راستای 
منافع »تل آویو«، بار دیگر این مناسبات شکل گرفت و 
این دو عامل،  درها را به روی اسرائیل برای بازگشت 
به آفریقا باز کرد.این در حالی است که اخیرا رئیس 
جمهوری »چاد« با سفر به سرزمین های اشغالی و 
دیدار با نتانیاهو، درصدد از س���ر گیری مناسبات و 

روابط با رژیم صهیونیستی است.

اسرائیل الیوم: سقوط دولت »قذافی« و چرخش سیاست های سودان، درهای 
آفریقا را به روی اسرائیل باز کرد

امضای چندین توافقنامه استراتژیک 
میان ترکیه و قطر در استانبول

سرویس خارجی: رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با امیر قطر در استانبول 
چندین توافقنامه استراتژیک با وی امضا کرد.

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه وشیخ »تمیم بن حمد آل ثانی« 
امیر قطر در جریان نشست کمیته راهبردی میان دو کشور در استانبول چندین 
توافقنامه استراتژیک امضا کردند.دوطرف در جریان این نشست، توافقنامه هایی 
درباره همکاری های مشترک در خصوص جنگ سایبری، تبادل نظامیان مسلح 
میان دو کشور و همکاری درزمینه های اقتصادی و تجاری برای تقویت مبادالت 
دو جانبه و جذب سرمایه گذاری امضا کردند.رئیس جمهوری ترکیه در دیدار با 
امیر قطر با بیان این که آنکارا و دوحه دوستان واقعی یکدیگر هستند، بر لزوم 
تقویت همکاری های دوجانبه در تمامی زمینه ها تاکید کرد.اردوغان با بیان این که 
آنکارا  و دوحه در زمان های س����خت از هم حمایت کرده اند، گفت: ملت ترکیه 
اقدامات گسترده ای را برای شکستن محاصره و تحریم هایی که برادران قطری 
را هدف گرفته انجام داده اس����ت.وی با  اش����اره به این که دوحه قویترین حامی 
بین المللی آنکارا بعد از کودتای نافرجام 15 ژوئیه2۰16 بوده است، تاکید کرد:قطر 
همواره در برابر طرح های سوداگرانه که اقتصاد آنکارا را طی ماه های اخیر هدف 

قرار داد، ایستادگی کرد.

سرویس خارجی: رئیس ائتالف »الوطنیه« و نخست وزیر پیشین عراق در 
سخنانی، نسبت به ظهور نسل دوم تروریست های داعش در عراق و چالش بزرگ 

آنها برای دولت »عادل عبدالمهدی« هشدار داد.
»ایاد عالوی« در سخنانی تأکید کرد :ما به »عادل عبدالمهدی«، نخست وزیر و 
»برهم صالح«، رئیس جمهوری و برخی وزرا اعتماد داریم ، ما آمادگی خود را برای 
حمایت از دولت اعالم کردیم اما چالش ها بسیار بزرگ و جدی هستند.به گفته وی،  
در سایه بحران های کنونی منطقه، اولین چیزی که دولت عراق نیاز دارد رهایی از 
»طایفه گرایی« و تکیه بر استقالل در تصمیم گیری و تضمین مشارکت تمامی طرف ها 
در روند سیاسی است. وی هشدار داد : در غیر این صورت،  نسل دوم  تروریست 
های داعش مجددا ظهور خواهند کرد و این بار به سراغ تاکتیک های جنگی »القاعده« 
با ضربه زدن و جنگ و گریز و آس���یب زدن به جوامع و نه حفظ و س���یطره بر 
مناطق، خواهند رفت.عالوی در ادامه تصریح کرد: این دولت )دولت عبدالمهدی( 
از طریق انتخاباتی غیرشفاف و روند ناکام سیاسی تعیین شده است؛ روندی سیاسی 
که نتوانست تمامی مردم عراق را گردهم آورد و بر پایه سهمیه بندی سیاسی شکل 
گرفت. در همین حال، »مقتدا صدر«، رهبر جریان صدر عراق پیشنهادهایی را به 
»عادل عبدالمهدی«، نخست وزیر این کشور برای تکمیل کابینه ارائه و تاکید کرد: 

وزیران دفاع و کشور باید از افراد »مستقل« انتخاب شوند.

هشدار »ایاد عالوی« نسبت به خطر ظهور 
نسل دوم تروریست های داعش در عراق 

س���رویس خارجی:آمریکا  به دنبال درخواس���ت سئول از واشنگتن، پرواز 
بمب افکن های خود بر فراز شبه جزیره کره را برای کمک به روند خلع سالح 
هس���ته ای کره شمالی متوقف کرد.در همین رابطه،ژنرال »چارلز براون«، فرمانده 
نیروی هوایی آمریکا مستقر در اقیانوس آرام گفت:به دنبال درخواست سئول از 
واشنگتن ،بمب افکن های ایاالت متحده دیگر بر فراز شبه جزیره کره پرواز نمی کنند.
وی افزود:این توقف عملیاتی برای کمک به ایجاد فضای دیپلماتیک و مدیریت 
فعالیت های هسته ای کره شمالی صورت گرفته است.براون گفت: تمایلی نداریم که 
با انجام عملیات نظامی در مذاکرات دیپلماتیک با کره شمالی اخالل ایجاد کنیم و 
این بخشی از دلیلی است که بمب افکن های آمریکا دیگر بر فراز شبه جزیره کره 
پرواز نمی کنند.به گفته وی، گرچه پروازها بر فراز شبه جزیره کره متوقف شده اما 
تعداد بمب  افکن ها تغییری نکرده است.  در چنین شرایطی،یک منبع مطلع در کره 
جنوبی اعالم کرد:مذاکرات خلع سالح هسته ای مقامات ارشد آمریکا و کره شمالی 

که قرار بود تا پایان ماه نوامبر انجام شود باز هم به تاخیر افتاد.

آمریکا پرواز بمب افکن هایش بر فراز 
شبه جزیره کره را متوقف کرد


