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 * حض�رت آي�ت اه خامنه اي تكیه بر نیروي انس�اني جوان
مؤم�ن و پرانگی�زه را كلی�د حل مش�كات در همه بخش هاي 

كشور از جمله نیروهاي مسلح دانستند 
* صف آراي�ي جبه�ه اي وس�یع از دش�منان و رقب�ا در مقابل 
 جمه�وري اس�امي در كنار ضرورت جب�ران عقب ماندگي ها

نشاندهنده لزوم كار مضاعف و فوق العاده در همه بخش هاي 
نظام از جمله در نیروي دريايي است 

* نس�ل كنوني نیروي دريايي به ابتكار و توانايي هاي خود 
عمیقاً ايمان دارد و تحقق پديده هايي همچون الحاق ناوشكن 
 س�هند و زيردريايي ه�اي فات�ح و غدي�ر به ن�اوگان دريايي

بشارت دهنده امكان پیشرفت هاي روزافزون است 
* حضرت آيت اه خامنه اي افزايش آمادگي نیروهاي مسلح 

را موجب بازدارندگي و ترس دشمنان دانستند 
* جمهوري اسامي قصد آغاز جنگ با كسي را ندارد اما بايد 
آنچن�ان توانايي ه�اي خود را افزايش دهید تا دش�من نه تنها 
از حمل�ه ب�ه اي�ران بیمناك و هراس�ان باش�د بلك�ه به بركت 
 همبس�تگي، اقتدار و حضور مؤثر نیروهاي مسلح در میدان

سايه تهديد نیز از سر ملت ايران دور شود 
* امیر دريادار خانزادي فرمانده نیروي دريايي ارتش: نیروي 
دريايي تاش مي كند ضمن ارائه بنايي نو از اين نیرو، مظهر 

اقتدار ملت ايران در دريا باشد

صفحه16صفحه13

سردار حاج قاسم سلیماني:  مسئوان نیازمند

شناخت اندیشه هاي امام و رهبري هستند

رئیس جمهوري اوكراین: در آستانه جنگ 

تمام  عیار با روسیه هستیم
 * فرمان�ده س�پاه ق�دس: بخ�ش مهمي از نظري�ات مقام معظ�م رهبري از نظري�ات امام راحل

است 
* در انديشه مقام معظم رهبري، معرفت ديني بدون عمل و تحجر از آفت هاست

* ناو جنگي روسیه عازم آب هاي اوكراين شد 
* مسكو: به زودي سامانه اس 400 در كريمه مستقر مي كنیم 

* دبیر كل ناتو براي اعام حمايت از اوكراين به ديدار رئیس مجلس اين كشور رفت

ایران قصد آغاز جنگ با كسي را ندارد

 * اگر اين قدر تحمل داشتیم كه شعر و آهنگ احمد شوقي در مدح حضرت رسول )ص( را با صداي
ام كلثوم از رسانه هاي ايران پخش كنیم، قدمي در جهت وحدت ملل اسامي بر مي داشتیم 

* اهل علم بايد بپذيرند كه انكار زيبايي و هنر، انكار حقیقت تجربه نبوي است
* اسام از درون زيبايي نشأت گرفته است و زيبايي هیچگونه ستیزه اي با اسام ندارد

استاد شفيعي كدكني: وظيفه هنر

تطهير روحي انسان است

 * رئیس س�ازمان انرژي اتمي: اگر دس�توري صادر بشود
ك�ه برجام تمام ش�د، به راحت�ي مي توانی�م برگرديم و اين 

بلوف نیست
*اروپ�ا مي دان�د اگ�ر ب�ا اي�ران ب�راي آين�ده خاورمیان�ه 
 تعام�ل نداش�ته باش�د، خاورمیانه در ش�رايط   نامعلومي

قرار خواهد گرفت

صفحه14

صفحه2

صالحي در گفتگو با يورونيوز :

ایران كلید طایي 
خاورمیانه است

وادي ادبیات

صفحه 6
حميد رضويان

درآمدی بر نظریات 

ادبی همایون كاتوزیان

فرمانده كل قوا در ديدار فرماندهان نيروي دريايي ارتش :

بازنشسته اند

 ورشكسته كه نیستند!

دكتر محمد علی فياض بخش 
صفحه 2

حكم تازه

مبارك ...

صفحه 2
فتح اه آملي

يادداشت

صفحه3

هرچه مي توانید آمادگي هاي خود را افزايش دهید تا دشمنان حتي جرأت تهديد اين ملت بزرگ را نداشته باشند

حضرت آی���ت اه خامنه ای 
رهبر معظم انقاب اس���امی ظهر 
دیروز در دیدار فرماندهان و مسئوان 
نیروی دریای���ی ارتش جمهوری 
اسامی ایران، تکیه بر نیروی انسانی 

جوان، مؤمن و پُرانگیزه را کلید حل 
مشکات در همه  بخش های کشور 
از جمله نیروهای مس���لح دانستند 
و ب���ا تأکید بر لزوم کار مضاعف
بقیه در صفحه 2

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

 * 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 *

نقد �يند��� � مد�نيس�م
(مجموعه مقاال�)

نوشتة محمدجو�� ال�يجاني
قطع رقعي، 208 صفحه، چاپ چهارم

ــم، با عناوين  ــت مقاله در موضوعات دينداري و مدرنيس اين كتاب از هش
ــده است: مقدمه: درِد نوشتن، تفكر فلسفي، نقد دينداري،  ــكيل ش زير تش
ــو، جامعة  ــنفكر طراز ن ــروعيت، بنيادگرايي و روش ــرز مش ــت و م حكوم
ــاس  ــم، تمدن نوين براس ــم تا فرامدرنيس ــم، از مدرنيس  ديني و مدرنيس

عقالنيت اسالمي.
در يكي از مقاالت آمده است: «قرآن مجيد كالم خداست اما ارزش معرفتي 
اين كالم در اين است كه از حقيقت «نشانه ها» دارد! كالم معصوم(ع) حق 
ــت. اين مجموعه  ــي از «واقعيت» گزارش كرده اس ــت زيرا عالم صادق اس
گزاره هايي نيست كه در قرآن آمده يا از لسان معصوم اخذ شده، بلكه دين 
ــعي كرده اند دست ما را  ــت و انبيا و اوليا س حقيقت مبدأ، معاد و صراط اس

بگيرند تا در حد وسع خود از اين واقعيت لمعه اي نصيب ما شود. بدون شك در لسان وحي و كالم معصوم برخي قضايا 
ــك به مسائل ديگر سعي در  ــارع با مثال يا تمس ــتقيماً درصدد بيان جنبه اي از جنبه هاي حقيقت دين اند و گاه ش مس

تقريب ذهن دارد. آن تقريب ها به تناسب حال شنونده است و در فهماندن «دين» طريقيت دارند.»

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

�گهي مناقصه عمومي �� مرحله �� 
شما�� مناقصه 20 - 01 - 2 - 02 - 101 - 97 

نا� �ستگا� مناقصه گز��: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 
� موضو� مناقصه: خريد 10/000 تن كك 

ــغ 3/500/000/000  � مبل�غ � ن�و� س�پر�� ش�ركت �� مناقص�ه: مبل
(سه ميليارد و پانصد ميليون ريال) به صورت: 

الف) ضمانتنامه بانكي 
ــده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه  ب) ضمانتنامه هاي صادر ش
داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند. 
ــيبا 0105181766009 نزد بانك ملي  ــاب س ج) وجه نقد واريز به حس

ايران شعبه آهنشهر كد 3565 
د) انواع اوراق مشاركت 

ــنگ آهن مركزي ايران قابل وصول در  ــركت سهامي خاص س در وجه ش
كليه بانك ها 

ــت اول (1397/09/08)  ــر آگهي نوب � �ما� فر�� �س�نا�: از تاريخ نش
به مدت 10 روز 

ــين (ع)ـ  ابتداي بلوار  � محل تحويل �س�نا� مناقصه: يزدـ  ميدان امام حس
شهيد بهشتيـ  شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايرانـ  دبيرخانه 

كميسيون معامالتـ  تلفن تماس (36285630 - 035) 
ــناد مناقصه: تا پايان وقت اداري (13:30 دقيقه) مورخ  ـ زمان تحويل اس

 1397/10/01
� نحو� خريد �س�نا�: بصورت اينترنتي بر اساس شرايط مندرج در سايت 

 WWW.ICIOC.IR
ــب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 31454479 - 035  ضمناً جهت كس

تماس حاصل نمائيد. 
شركت سهامي خا� سنگ �هن مركز� �ير��

نوبت ���

�گهي مناقصه عمومي �� مرحله �� 
شما�� مناقصه 21 - 01 - 2 - 02 - 101 - 97 

نا� �ستگا� مناقصه گز��: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 
� موضو� مناقصه: خريد 3000 تن آهك پخته 

ــغ 300/000/000  � مبل�غ � ن�و� س�پر�� ش�ركت �� مناقص�ه: مبل
(سيصد ميليون ريال) به صورت: 

الف) ضمانتنامه بانكي 
ــده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه  ب) ضمانتنامه هاي صادر ش
داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند. 
ــيبا 0105181766009 نزد بانك ملي  ــاب س ج) وجه نقد واريز به حس

ايران شعبه آهنشهر كد 3565 
د) انواع اوراق مشاركت 

ــنگ آهن مركزي ايران قابل وصول در  ــركت سهامي خاص س در وجه ش
كليه بانك ها 

ــت اول (1397/09/08)  ــر آگهي نوب � �ما� فر�� �س�نا�: از تاريخ نش
به مدت 10 روز 

ــين (ع)ـ  ابتداي بلوار  � محل تحويل �س�نا� مناقصه: يزدـ  ميدان امام حس
ــنگ آهن مركزي ايرانـ  دبيرخانه  ــهامي خاص س ــتيـ  شركت س بهش

كميسيون معامالتـ  تلفن تماس (36285630 - 035) 
ــاعت 14) مورخ  ــا پايان وقت اداري (س � �م�ا� تحويل �س�نا� مناقصه: ت

 1397/10/01
� نحو� خريد �سنا�: به صورت اينترنتي بر اساس شرايط مندرج در سايت 

 WWW.ICIOC.IR
ــب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 31454479 - 035  ضمناً جهت كس

تماس حاصل نمائيد. 
شركت سهامي خا� سنگ �هن مركز� �ير��

نوبت ���

�گهي مناقصه عمومي �� مرحله �� 
شما�� مناقصه 22 - 01 - 2 - 02 - 101 - 97 

نا� �ستگا� مناقصه گز��: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 
� موضو� مناقصه: خريد 3000 تن سنگ منگنز 

ــغ 750/000/000  � مبل�غ � ن�و� س�پر�� ش�ركت �� مناقص�ه: مبل
(هفتصد و پنجاه ميليون ريال) به صورت:

الف) ضمانت نامه بانكي 
ب) ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه 
داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند. 
ــيبا 0105181766009 نزد بانك ملي  ــاب س ج) وجه نقد واريز به حس

ايران شعبه آهنشهر كد 3565 
د) انواع اوراق مشاركت 

ــنگ آهن مركزي ايران قابل وصول در  ــركت سهامي خاص س در وجه ش
كليه بانك ها 

�ما� فر�� �سنا�: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول (1397/09/08) به مدت 
10 روز 

ــين (ع)ـ  ابتداي بلوار  � محل تحويل �س�نا� مناقصه: يزدـ  ميدان امام حس
شهيد بهشتيـ  شركت سهامي  خاص سنگ آهن مركزي ايرانـ  دبيرخانه 

كميسيون معامالتـ  تلفن تماس (36285630 - 035) 
ــاعت 14) مورخ  ــا پايان وقت اداري (س � �م�ا� تحويل �س�نا� مناقصه: ت

 1397/10/01
� نحو� خريد �س�نا�: بصورت اينترنتي بر اساس شرايط مندرج در سايت 

 WWW.ICIOC.IR
ــب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 31454479 - 035  ضمناً جهت كس

تماس حاصل نماييد. 
شركت سهامي خا� سنگ �هن مركز� �ير�� 

نوبت ���

«  كم آبي ديگر شعار نيست. »
 فر�خو�� مناقصه عمومي  يك مرحله ��

شركت آب و فاضالب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مشروحه ذيل را از طريق 
سـامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد . كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسـناد مناقصه تا ارائه 
پيشـنهاد مناقصه گران و بازگشـايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت ( ستاد ) به آدرس 
www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام 

در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عمليات اجرايي شبكه جمع آوري فاضالب مناطق باقي 

مانده محله سورو – غرب بلوار دانشمند بندرعباس
مبلغ برآورد اوليه: 28/392/030/951 ريال ( بيست و هشت ميليارد و سيصد 

و نود و دو ميليون و  سي هزار و نهصد و پنجاه و يك ريال )
  ( اعتبار پروژه فوق از طريق اسناد اعتباري اوراق مشاركت و اسناد خزانه 

اسالمي تأمين مي گردد )
مبلغ تضمين شـركت در فرآيند ارجـاع كار : 1/420/000/000 ريال (يك 

ميليارد و چهارصد و بيست ميليون  ريال )
رتبه و رشته مورد نظر : رتبه 5 آب

ــپهر  ــاب س ــماره حس ــال به ش ــغ 00/000 0 /3ري مبلـغ خريـد اسـناد : مبل
0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه 

مهلت زماني دريافت اسـناد مناقصه از سـايت : ساعت 14 تاريخ 97/9/8 تا 
ساعت 15 تاريخ 97/9/15

مهلت زماني ارائه پيشنهاد : ساعت 15 مورخ 97/10/01
زمان بازگشايي پاكت ها :  ساعت 10  مورخ 97/10/03

محل بازگشايي : سالن كنفرانس شركت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور يك نفر 
نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است .

امتياز كيفي الزم : پيشنهادهاى واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران 
و احراز حداقل امتياز الزم (65)بازگشايي خواهد گرديد.

پيشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تداركات الكترونيكي 
ــتاد ) به آدرس www.setadiran.ir دريافت و با توجه به مندرجات  دولت ( س
اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاكت هاى الف ، ب و ج تهيه و به صورت فايلهاي 

pdf در سامانه فوق درج نمايند .

ساير جزئيات و شرايط در اسناد مناقصه درج شده است .
ــتگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص   اطالعات تماس دس
ــي كيفي آدرس : بندرعباس    -  بلوار  ــه و ارائه پاكت هاي الف و ارزياب ــناد مناقص اس
ناصر - جنب بيمارستان شريعتي – شركت آب و فاضالب استان هرمزگان   ( امور 
ــركت آب و فاضالب  ــايت اينترنتي ش قراردادها )   تلفن 87-86-33350582 س
استان هرمزگان به نشاني: WWW.Abfa Hormozgan.com   اطالعات سامانه 
ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه : مركز تماس تهران :27313131  دفتر 

ثبت نام : 88969737 و 85193768 .
���بط عمومي � �مو�� همگاني 

شركت �� � فاضال� �ستا� هرمزگا�

شركت �� � فاضال� �ستا� هرمزگا�
(سهامى خا�)

نوبت �������� نير�

«�گهي مز�يد� نوبت ���»
شـركت سـيمان دورود در نظر دارد زمين ها و اماكن خود را 
از طريق مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند 
ــناد مزايده حداكثر ظرف  ــرايط و دريافت اس جهت آگاهي از ش

مدت ده/10روز از تاريخ انتشار آگهي به محل شركت مراجعه و يا از پايگاه اينترنتي 
ــنهاد قيمت خود را در پاكت ممهور به مهر تحويل امور قراردادهاي  بازديد و پيش

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

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

ــف اول و دوم و مبلغ  ــراي ردي ــال ب ــن: 500/000/000ري ــغ تضمي ــوع و مبل ن
ــراي هر يك از موارد به صورت  ــوم تا پنجم ب ــال براي رديف س 200/000/000ري
ــپه شعبه سيمان دورود 970300965108 يا  ــاب بانك س واريز وجه نقد به حس

ضمانت نامه بانكي معتبر به نفع شركت سيمان دورود
گشايش پيشنهادها: اولين جلسه كميسيون معامالت پس از انقضاي مهلت مقرر

شركت سيما� �����

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  شهريور 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70000  ريال

شركت شير پاستوريزه پگاه كرمان در نظر دارد اقالم ذيل را از طريق مناقصه 
ــب اطالع  عمومي خريداري نمايد. توليدكنندگان محترم مي توانند جهت كس
بيشتر و دريافت برگ شرايط مناقصه از تاريخ چاپ آگهي به مدت 10 روز با شماره 
تلفن 33221811-034 تماس و يا به نشاني: كرمان ـ كيلومتر اول بزرگراه هفت 

باغ علوي شركت شير پاستوريزه پگاه كرمان واحد بازرگاني مراجعه نمايند.
فويلهاي دهانه 75ـ    95 ـ    125ماست  ـ     فويلهاي پنير 9×7  و 13×9انواع فويل

ليد پنير يواف 13×9 ـ       و ليد پنير الكتيكي 13×9انواع درب ليوان پنير
ظروف بسته بندي ماست و پنير ps  ,   ppظروف بسته بندي

بطري 250 سي سي ـ بطرى 1,5   ليتري  ـ    بطري يك ليتري شيرـ     بطري 230 انواع بطري
سي سي شيرـ     بطري كوزه اي يك ليتري   ـ    بطري كوزه اي 1,5  ليتري

درب بطري دهانه 28 آب بندـ     درب بطري دهانه38درب بطري
ني پايه 10سانت يو شكلني شير پاكتي
كارتن هاي پنير 100 و 400 و 300گرمي  پنير ـ    سيني هاي دايكاتيانواع كارتن

شركت شير پاستو�يز� پگا� كرما�  �   مديريت با��گاني

شركت شير پاستوريزه پگاه كرمان
آگهي مناقصه عمومي( سهامى خاص)

''سارا شيربيگي''  خانم گل فوتسال آسيا:

داستان دروغي که به من انگيزه داد

بها  ٢٠٠٠   تومان
مشاره ٣٧٩٤

چهارشنبه ٢ خرداد  ١٣٩٧

گزارش عجيب ترين آرايشگاه جهان
چطور خشم فرزندم را مهار كنم؟
بزرگترين شانس زندگي من
گزارشی از شهر شيطان
دو اشتباه بي نتيجه

بها  ١٥٠٠  تومان

چهارشنبه ١٦  اسفند  ١٣٩٦مشاره ٣٧٨٦

سخت ترين جداييدرياي مهرباني غريبه هاگپي با سه کارگردان جشنوارهمحال است گذشته ما را تصور كنيد نسخه اي آسان براي دردي دشوار

استرس تكاني در روزهاي پاياني سال

وقتي همسر ايده آلم را پيدا كردم

پايان زندگي كوتاه من

معجزه در هفت دقيقه
 گادوين منشا
برای پول بازی نمی کنم

بها  ٢٠٠٠   تومان

مشاره ٣٧٩٥
چهارشنبه ٩ خرداد  ١٣٩٧

 محبوبيت بين مردم 

بهترينموهبت است 

  تغيير بزرگ زندگي من
  روزي كه خودم را شناختم

  با رازهايي که داريم چه کنيم؟
  كدام اشتباه مرا به اينجا كشاند؟

حكم  شهردار 
تهران صادر شد
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بقيه از صفحه اول
و افزایش آمادگی ها، خاطرنشان کردند: هرچه می توانيد 
توانایی ها و آمادگی های خود را افزایش دهيد تا دشمنان 
ایران حتی جرأت تهدید این ملت بزرگ را نداش���ته 

باشند.
در این دیدار که به مناس���بت ۷ آذر روز نيروی دریایی 
برگزار ش���د، فرمانده کل قوا با اشاره به صف آرایی 
جبهه ای وس���يع از دشمنان و رقبا در مقابل جمهوری 
اس���امی، گفتند: وجود این واقعيت در کنار ضرورت 
جبران عقب ماندگی ها، نشان دهنده  لزوم کار مضاعف و 
فوق العاده در همه  بخش های نظام از جمله در نيروی 

دریایی است.
ایش���ان پيش���رفت های ارتش و به  ویژه نيروی 
دریایی از ابتدای انقاب اس���امی تا به امروز را عظيم 
و شگفت آور خواندند و افزودند: نسل کنونی نيروی 
دریایی به ابتکار و توانایی های خود عميقاً ایمان دارد 
و تحقق پدیده هایی همچون الحاق ناوش���کن سهند 
و زیردریایی ه���ای فاتح و غدیر به ن���اوگان دریایی، 

بشارت دهنده  امکان پيشرفت های روزافزون است.

حضرت آیت اه خامنه ای افزایش آمادگی نيروهای 
مسلح را موجب بازدارندگی و ترس دشمنان دانستند 
و گفتند: جمهوری اسامی قصد آغاز جنگ با کسی را 
ندارد اما باید آنچنان توانایی های خود را افزایش دهيد 
تا دش���من نه تنها از حمله به ایران بيمناک و هراسان 
باشد بلکه به برکت همبستگی، اقتدار و حضور مؤثر 
نيروهای مسلح در ميدان، سایه  تهدید نيز از سر ملت 

ایران دور شود.
پيش از س���خنان فرمانده کل ق���وا، امير دریادار 
خان���زادی فرمانده نيروی دریای���ی ارتش جمهوری 
اسامی ایران در گزارشی با اشاره به آماده سازی ناوشکن 
سهند، احيای ناوشکن دماوند و ساخت زیردریایی فاتح 
به دست جوانان و متخصصان نداجا و صنعت، گفت: 
نيروی دریایی ارتش تاش می کند ضمن ارائه  بنایی نو 
از این نيرو، مظهر اقتدار ملت ایران در دریا باشد و با 
الهام بخشی به ملت های آزاده  جهان، روند رو به افول 

استکبار در دریا را سرعت بخشد.
در این دی���دار، نماز ظهر و عصر به امامت رهبر 

انقاب اسامی اقامه شد.

آیت اه العظمي ناصر مکارم 
شيرازی گفتند:اگر بخواهيم وزیری 
را تغيير دهيم آن هم وزیرانی که 
در مقابل دشمنان ایستاده اند، کار 
درستی نيس����ت و نباید در این 

موقعيت دولت ضعيف شود.
به گزارش ایرنا، ایشان دیروز 
در ابت����دای درس خارج فقه در 
مس����جد اعظم قم، افزودند: در 
شرایطی که ما باید در برابر دشمن 
خارجی قوی و متحد باش����يم، 
ب����رادران و خواهرانی در مجلس 
شورای اسامی به دنبال استيضاح 
وزرا هستند که این کار به صاح 

نيست.
این مرجع تقليد با اشاره به 
لزوم قوی ب����ودن دولت در برابر 
دش����من، بيان کردند: باید از این 
استيضاح های پشت سر هم در این 

شرایط صرف نظر کرد و نمایندگان 
مجلس ایرادها و اشکال های خود 
را به وزی����ران به صورت انتقاد و 

سئوال مطرح کنند.
ایش����ان ادام����ه دادند: خود 
استيضاح به معنای تضعيف پایه 
فعاليت های وزیر اس����ت و در 
این ش����رایط باید ماحظات ازم 
را داشت.آیت اه العظمي مکارم 
شيرازی گفتند: وزیران بی عيب 
نيس����تند اما باید به مصالح نظام 
توجه کرد و ازم نيس����ت فورا 
برای تغيير وزیران اقدام شود، این 
اقدام ها دردسر دارد، باید نسبت 
به عملکرد وزی����ران انتقاد و از 
آنان سئوال کرد اما استيضاح در 
شرایطی که مقابل دشمنی به ظاهر 

قوی هستيم، به صاح نيست.
 زندانی مهریه شایسته نظام 

اسامی نيست.
این مرج����ع تقليد در بخش 
دیگری از سخنان خود با تشکر از 
اقدام های انجام شده برای تسهيل 
آزادی زندانيان مهریه در کشور، 
گفتند: در رسانه ها آمده است که 
هنوز چهار ه����زار نفر به خاطر 
مهریه در زندان هستند و دولت 
هم برای تامين هزینه آنان، ماهانه 
۷00 ميليون تومان هزینه می کند، 
در حالی که بيشتر این افراد بی گناه 
هس����تند و نباید این همه بی گناه 
در زندان باشند، آن هم زندان نظام 
جمهوری اسامی. شایسته نيست 
که در خارج بگویند چهار هزار 
نفر در ایران به خاطر مهریه زندانی 
هس����تند، این مساله باید برطرف 
شود، چرا که راهکارهای شرعی و 

قانونی آن هم وجود دارد.

فرمانده کل قوا :

ایران قصد آغاز جنگ با كسي را ندارد
 آیت اه العظمي مکارم شیرازی:استیضاح وزیرانی که 

در برابر دشمن ایستاده اند به صاح نیست

علی اکبر صالحی، رئيس س���ازمان انرژی اتمی در 
گفتگو با یورونيوز گفت: اگر دستوری صادر بشود که 
برجام تمام شد و شما بروید کارتان را انجام بدهيد، ما 

خيلی راحت می توانيم برگردیم و این بلوف نيست.
به گزارش ایسنا،   گفتگوی معاون رئيس جمهوری با 
یورونيوز که در بروکسل انجام شده   به شرح زیر است:

یورونيوز: راه حل ش���ما در این مقطع با توجه به 
فشارهای اقتصادی که روی مردم وجود دارد چيست؟ 
اروپا در این مسير چگونه می تواند نشان دهد با دولت و 

ملت ایران همراه است؟
چالشی که بين ایران و غرب وجود دارد،   پيچيده  
است. بعد از انقاب اس���امی این چالش شروع شده 
است. به هرحال واقعيت این است که ایران یک کشور 
بسيار مهم اس���ت. ایران پس از انقاب از مدار سياسی 
آمریکا خارج شد یا بهتر است بگویيم از مدار سياسی 
دنيای غرب خارج شد، تصميم گرفت در مدار سياسی 
خودش قرار بگيرد و به صورت یک کش���ور مستقل 
سياسی عمل کند. این مساله برای غرب بسيار گران بود 
که چنين کشوری را از دست بدهد. کشوری که از همه 
جهات مهم است و در مدار سياسی غرب بود   تبدیل به 
یک کشور مستقلی شده است که برای خودش تصميم 
می گيرد و غام حلقه به گوش کسی نيست. هر کشور 
دیگری هم بخواهد به چنين وضعی برس���د، قطعا باید 
هزینه سنگينی بپردازد. هزینه استقال، ساده  و کم نيست. 
خودشان می گویند که ایران قدرت نوظهور منطقه است. 
ما جنگ، تحریم ها و محدودیت های بس���ياری از اول 
انقاب داشتيم. ما یک قدرت نوظهور منطقه عليرغم همه 

فشارها هستيم.
این حکومت از کجا آمده است؟ دست نشانده که 
نيست. مثل کشورهای دیگر در خاورميانه نيستيم که یک 
قبيله بخواهد کشوری را اداره کند. دولتی برآمده از اراده 
ملت و انتخابات است. فشارهای اقتصادی غوغا می کند. 
مثا حقوق من تا یک س���ال پيش به عنوان یک استاد 
دانشگاه، حدود ۳000دار در ماه بود، اکنون به ۷00دار 
رسيده است. این واقعا فشار اقتصادی است. ببينيد اقشار 
دیگر چقدر تحت فشار هستند. ما تمام این ها را قبول 
داریم. در ضمن اینقدر ملت ما هوشيار و هوشمند و آگاه 
است که می داند اتفاق هایی که می افتد، عمدتا ناشی از 

فشارهای خارجی است.
البته ما هم به عنوان مس���ئول، ممکن است در این 
فشارهایی که آمده، بی ارتباط نباشيم. یعنی ما هم قصوری 
داشته باشيم اما عمدتا از فشارهای خارجی است. برای 
همين هم ملت در طول این ۴0س���ال، ۸ س���ال جنگ 
تحميلی را پایداری کرد، تمامی تحریم ها را توانسته است 
تحمل بکند. این هم می گذرد. هيچ چيز ابدی نيست و ما 

یقين داریم که از این بحران و گردنه عبور می کنيم.
یورونيوز: در عصر نوین ارتباطات و روابط بين الملل 
تنها نمی توان ادامه دادو باید یکس���ری متحدان وجود 
داشته باش���د. تهران چه اقدامی برای این موضوع انجام 

داده است؟
رابطه ایران با اتحادیه اروپا،  بس���يار خوب  است. 
در ارتباط با برجام واقعا هر دو طرف نهایت تاش خود 
را ب���ه کار می گيرند  تا برجام به عنوان یک حلقه وصل 
بين ایران و اتحادیه اروپا حفظ شود. قطعا اگر بتوانيم در 
این معرکه برجام را نجات بدهيم، این مس���اله می تواند 
زمينه ساز گسترش تعامات ما با اتحادیه اروپا در ابعاد 
دیگر مانند اقتصادی، فرهنگی و علمی شود. ما فعا در 
گردنه ای به ن���ام گردنه ترامپ گير کرده ایم. باید از این 
گردنه عبور کنيم. این گردنه فقط برای ما نيست.  برای 
اتحادیه اروپا هم هس���ت. برای اولين بار حقانيت ایران 
در اینکه نمی توان به دولت آمریکا اعتماد کرد برای همه 

روشن شده است.
آمریکا سياست آشفته ای را در پيش گرفته و همه را 
هم گيج کرده است. ما فکر می کنيم هيچ چيز ابدی نيست. 
همه باید کمک کنند تا دولت آمریکا از این مخمصه ای که 
برای خود ایجاد کرده است خارج شود. چون مثل یک 
انسان مستی است که این  طرف و آن طرف می رود و 

ممکن است مشکات بيشتری ایجاد کند.
یورونيوز: اگر اروپایی ها به عنوان یک بخش ماجرا 
موضوع موشک های بالستيک یا فعاليت های منطقه ای 
ایران را روی ميز بگذارند، آیا ایران حاضر اس���ت روی 

اصول تجدید نظر کند؟
مشکلی که بين ما و دنيای غرب از جمله اتحادیه 
اروپا وجود دارد این اس���ت که اعتم���اد متقابل را در 
سال های گذشته از دست دادیم. حال تاش می کنيم این 
اعتماد را مجددا بسازیم. همواره سازندگی و ساختن، 
دشوارتر از تخریب است. برجام نمونه خوبی از ایجاد 
زمينه تعامل بين ایران و اتحادیه اروپا  ست. اگر بتوانيم  
برجام را نجات دهيم و زمينه و بستر تعامل را ایجاد کنيم،   
خيلی موارد،   خواست ها و سئوال ها از اروپا داریم. آنها 
هم خواسته ها و س���ئوال هایی دارند. اروپایی ها نگفتند  
می خواهند چيزهای دیگری را به برجام اضافه کنند. اگر 
همين برجام را حفظ کنيم یعنی زمينه یا بستر ازم برای 
تعامل را فراهم کرده ایم و سپس در طول زمان اختافاتی 
را که در امور مختلف مثا حقوق بشر داریم را با گفتگو 

پيش می بریم.
 ایران می تواند مکمل خوبی برای اروپا باشد. ایران 
کليد طایی منطق���ه خاورميانه و قدرتی متکی به ذات 
خودش اس���ت. اروپا این را درک کرده است و می داند 
که برای آینده خاورميانه اگر با ایران تعامل نداشته باشد، 
خاورميانه در شرایط نامستقر و نامعلومی خواهد بود. ایران 
می تواند به سهم خود کمک کند. ما بهره بردار خليج فارس 
هستيم. می خواهيم خليج فارس هميشه در امنيت و ثبات 
و آسایش باش���د. نمی خواهيم کشورهای منطقه به هم 
بریزد. نمی دانم عربستان به چه دليلی یا توجيهی ایران را 
به عنوان یک دشمن برای خودش ساخته است. آیا نظری 
به خاک آنها داریم؟ آیا چشمداشتی به نفت آنها داریم؟ 
ما هم خاک زیاد داری���م و هم نفت و گاز داریم و هم 
۸0 ميليون جمعيت فرهيخته، چابک و پرتاش داریم. 
ما از عربستان چيزی نمی خواهيم. متاسفانه عربستان در 
شرایطی قرار گرفته است که هم زندگی را برای خودش 
 س���خت کرده و هم برای منطقه و ه���م برای دیگران. 
اینجا ست که ایران می تواند مهم باشد و نقش سازنده ای 

در منطقه بازی کند.
یورونيوز: آقای دکتر آی���ا به بلوف زدن در دنيای 

روابط بين الملل اعتقاد دارید؟
من اعتقاد به بلوف ندارم. اگر کسی بلوف بزند و 
بعد نتواند به آن عمل کند برای هميشه از بين رفته است. 
ایران شمشير دارد اما به معنی این نيست که بخواهد به 
فرق کسی بزند. عقانيت و حکمت سياسی در کشور ما 
به خصوص در رویکرد بين المللی برقرار است. این گونه 
نيست که بخواهيم  رویکرد بين المللی حساب نشده ای 

داشته باشيم.  
یورونيوز: شمشيری که می فرمایيد را اگر به بحث 
انرژی هسته ای ببریم و اگر ایران به هر دليلی از برجام 
خارج ش���ود آیا توانایی و قابليت رفتن به سمت بمب 

هسته ای جدا از نيت آن دارد؟
هيچ وقت به دنبال بمب هسته ای نبودیم. یک فتوای 
حکومتی است. ما از آس���تانه  زیرساخت های صنعت 
هسته ای در همه ابعاد از چرخه سوخت گرفته تا طراحی 
رآکتورهای تحقيقاتی تا ساخت انواع تجهيزات مرتبط 
با صنعت هسته ای عبور کرده ایم. در برجام یک سری 

محدودیت هایی را به ص���ورت داوطلبانه پذیرفتيم و 
می توانيم خيلی راحت آن را برداریم.

ما می توانيم به شرایط سابق مان برگردیم؛ نه فقط 
به شرایط سابق بلکه به شرایط خيلی بااتر. مقام معظم 
رهبری فرمانی را در چهاردهم خرداد ماه صادر کردند که 
ایران زیرساخت های توليد ۱۹0هزار سو را فراهم کند که 
فراهم کردیم. یعنی مسئولين سياسی ارشد نظام دستور 
بدهند که ۱۹0هزار سو ظرفيت غنی سازی ایجاد شود، 
آمادگی اش را داریم ولی به این معنی نيست که   بخواهيم 

آن را توليد کنيم، بلکه زمينه آن را داریم.
یورونيوز: قبل از پرسيدن س���ئوال آخر به دنيای 
سياست برگردیم. با توجه به مثلث ریاض، واشنگتن، 
تل آویو، آیا تشدید تنش رس���انه  ای به آرام شدن فضا 
به نفع ایران کمک خواهد کرد یا اینکه براس���اس آنچه 
 اخيرا وزیر خارجه آمریکا گفته ایران را به سمت انزوای 

بين المللی می برد؟
آنها هر چه دلشان می خواهد عليه ایران می گویند، 
هر اقدامی که دلشان می خواهد انجام می دهند؛ جلو دارو 
را می گيرند، جلو اقتصاد م���ا را می گيرند، چون مالک 
رسانه های بزرگ جهان هستند می توانند افکار عمومی را 
در جهت منویات خود برای مدتی ش���کل دهند. اما به 
ایران که می رسد، می گویند ایران حق ندارد واکنشی نشان 
دهد یا کاری کند. به نوعی در دنيا جا می اندازند که آنها 
صاحب حق هستند و هر تصميمی عليه ایران می گيرند،   
توجيه پذیر است، ولی ایران اجازه ندارد واکنش متقابل 

نشان دهد؛ دنيای ظالمانه ای است.
 خوشبختانه با اقدامات و رفتار دولت آمریکا، اینقدر 
قضيه برای همه دنيا روشن شده است که حتی ایرانيان 
مخالف انقاب هم می گویند که آش اینقدر شور است که 
آشپز هم پذیرفته . ایران به این هوشمندی رسيده است با 
خرج کردن دار نمی توان دل ها را تسخير کرد. یک عده 
دار می دهند و فکر می کنند می توانند دوست و رفيق پيدا 
کنند. دار یک روزی تمام می شود.  آیا   با دار می توان  
حزب اه یا  شخصيتی مثل سيد حسن  نصراه را به وجود 
آورد؟ دار کار نمی کند.  ما به دنبال تس���خير قلب ها از 
طریق اعمال یک سياست انسان پسندانه و مردم پسندانه 

هستيم و نه  سياست مبتنی بر زور و دار و تزویر.
مذاکره صالحی و موگرینی درباره برجام

بنابرخبردیگر،رئيس سازمان انرژی اتمی و مسئول 
سياست خارجی و امور امنيتی اتحادیه اروپا درباره برجام 
و تحریم های غير قانونی آمریکا از جمله قرار دادن مرکز 
نظام ایمنی هسته ای و شرکت تامين کننده رادیو داروها 
برای کشور گفتگو و این گونه اقدامات را غير قابل قبول 

قلمداد کردند.
به گزارش ایرنادفتر »فدریکا موگرینی« مس���ئول 
سياست خارجه اروپا پس از دیدار باصالحی در بيانيه ای 
نوشت: هر دو طرف عزم خود را برای حفظ برجام به 
عنوان یکی از ستون های امنيت منطقه و اروپا و با هدف 

احترام به توافق های بين المللی ابراز داشتند.
در ای���ن بيانيه آمده اس���ت:نماینده اتحادیه اروپا 
خواستار تداوم همکاری با ایران در زمينه فعاليت های 
صلح آميز هسته ای مطابق با اهداف سومين سمينار عالی 
همکاری های بين المللی هس���ته ای شد که برای ایجاد 
اعتماد درخصوص ماهي���ت منحصرا صلح آميز برنامه 

هسته ای ایران برگزار شده بود.
بيانيه در عي���ن حال می افزاید که موگرینی در این 
دیدار، »نگرانی های« اتحادیه اروپا درخصوص فعاليت های 

منطقه ای ایران را یادآور شد.
همچنين ایران و اروپا در پایان س���مينار دو روزه 
همکاری های بين  المللی هسته ای در بلژیک،   با صدور 
بيانيه ای بر تداوم و گس���ترش همکاری های صلح آميز 

انرژی هسته ای در چارچوب برجام توافق کردند.
  در این بيانيه آمده است: این سمينار، بنيان و اساس 
پيگيری مباحث دو سمينار قبلی از جمله گفتگوهای سطح 
باا در خصوص نحوه پيشبرد همکاری های صلح آميز 
هس���ته ای بود که بخش ضروری اجرای موفقيت آميز 

برجام به شمار می آید.
بيانيه با اش���اره به مقام های حاضر از جمله هلگا 
اشميد، دبير کل سرویس اقدامات خارجی اروپا، سيد 
عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه ایران و علی اکبر 
صالحی، رئيس س���ازمان انرژی اتمی ایران می افزاید: 
»نمایندگان ارشد مرکز تحقيقات مشترک و بخش های 
توسعه و همکاری های بين المللی، نوآوری و تحقيقات 
کميسيون اروپا نيز در این س���مينار، اقدامات صورت 
گرفته در اجرای پيوست ۳ برجام را ارائه کردند.در آغاز 
سمينار، آریاس کانيته، کميسيونر انرژی اتحادیه اروپا بر 
اهميت پایبندی اروپا به اجرای برجام تاکيد کرد و یادآور 
ش���د که این توافق، مورد حمایت قاطع قطعنامه 22۳۱ 

شورای امنيت سازمان ملل متحد است."
بيانيه می افزاید: » صالحی هم تاکيد کرد که محتوای 
پيوست سه، منعکس کننده نقطه ی تاقی افکار و نيز توافق 
نهایی طرف ها در ارتباط با رویکردها و اقدامات مورد 
نياز برای اجرای برجام است. دو طرف بر اهميت اجرای 
برجام از جمله پيشبرد عينی موارد مربوط به پيوست سه، 

تاکيد کردند.«
در ادامه بيانيه با ی���ادآوری همکاری های صورت 
گرفته در حوزه صلح آميز هسته ای بين ایران و اتحادیه 
اروپا، از جمله برگ���زاری کنفرانس ها، گفت وگوهای 
سطوح باا درخصوص سياست گذاری های مربوطه و 
همکاری های صورت گرفته در بروزرسانی رآکتور اراک و 
نيز بازطراحی تاسيسات فردو، می افزاید: »شرکت کنندگان 
در سمينار، تعدادی از فعاليت های مشترک آتی در ارتباط 
با چارچوب تصدی گری امور هس���ته ای و نيز آموزش 
و تحقيق در بحث امنيت هسته ای و محافظت در برابر 
تشعشعات را در چارچوب یک برنامه زمانی مشخص 

کردند.
این فعاليت ها شامل برگزاری سمينارهایی در حوزه 
مقررات هس���ته ای و اطاع رسانی برمبنای کنوانسيون 
مشترک، حضور در کنفرانس های اروپایی فعاان هسته ای، 
به اشتراک گذاری تجارب و روش های »استرس تست« 
هسته ای، بهبود مش���ارکت در حوزه توسعه و تحقيق، 
مجموعه ای از پروژه ها بر بستر طرح همکاری های ایمنی 
هس���ته ای اروپا و نيز برگزاری کنفرانسی برای جلب 
حمایت بين المللی در ایجاد یک مرکز ایمنی هسته ای 
است. شرکت کنندگان همچنين بر تداوم اجرای نقشه راه 
توافق ش���ده برای همکاری  در حوزه تحقيق و توسعه، 
از جمله پروژه ای مشترک در خصوص سنجش سطح 

پرتوزایی توافق کردند.
بيانيه در پایان می افزاید: دو طرف با ابراز رضایت 
از ميزان پيشرفت در حوزه همکاری و تصدی گری امور 
هسته ای، برای برگزاری سمينار بعدی در سال 20۱۹ در 

ایران توافق کردند.
وزیر امور خارجه روس���يه هم با اشاره به مواضع 
یکسان روس���يه و فرانس���ه درباره برنامه جامع اقدام 
مشترک موسوم به برجام گفت: ما خواهان پایبندی همه   

امضاکنندگان برجام به توافق هسته ای ایران هستيم.
  سرگئی اوروف در کنفرانس مطبوعاتی مشترک 
با »ژان ایوله دریان« وزیر امور خارجه فرانسه در پاریس 
افزود: همه اعضای باقيمانده در برجام باید تدابيری اتخاذ 
کنند که این توافق به دليل خروج یکجانبه آمریکا و تهدید 
این کشور عليه کشورهای خواهان ادامه همکاری با ایران 

از بين نرود.

مکتوب هفته

بازنشسته اند، ورشکسته که نیستند!

قانون منع به کارگيري بازنشستگان، هرچند دیرهنگام، تصویب و 
اجرایي ش��د. بگذریم که اصوا نفس چنين قانوني، بدین معني ست 
که قانوني قطعي و اما نانوشته، سالها نادیده گرفته  مي شده است و براي 
امري بدیهي که زیر پا نهاده شده است، مي بایست متوسل به قانون شد! 
در هرحال ماهي را هروقت از آب بگيرید، فعا در تابه خيلي ها سرخ 
نخواهد شد و بر سفره هاشان نخواهد نشست. البته تجربه هاي بي شمار 
نشان مي دهد، آنجا که قوانين هيچگونه تبصره و استثنایي برنمي داشتند، 
از س��وي اصحاب قدرت و ثروت و یاران جاني و ابي هزار استثناء 
در کار مي آمد؛ چه رسد به این قانون، که خود حاوي چندین و چند 

استثناء است. با این وجود، کاچي بهتر از هيچي است.
البته باید انصاف داد؛ کساني که چهاردهه، بيشتر و کمتر، از شوق 
خدمت و ش��ور تکليف، خواب از چشم خود ربوده اند و خوراک بر 
خویش حرام)!( کرده اند، چه س��ان به راحتِي تصویب یک قانون، بر 
وجدان خود فائق آیند و اینهمه تجربه ناب مدیریتي را در اختيار چند 
جوان از دانشگاه برون آمده بسپارند!؟ خيل بيکاران متخصص به جاي 
خود؛ اما بي اعتمادي به توان دانش آموختگان دانشگاه ها نيز در جاي 

خود! 
درست است که تعداد دانشگاه هاي کشور ما به نسبت جمعيت، 
بيش از دانش��گاه هاي چين اس��ت، اما تا زماني که مشاغل خدمات 
دیجيتالي و ترانسپورت اینترنتي و تغذیه فافلي رونق دارند، دیگر چه 
نياز به اینهمه آدم »اُور کواليفاید!؟«؛ مي خواستند وقت شریفشان را در 
انواع و اقسام رشته ها و انواع مقاطع تحصيلي- علي الخصوص دکتري- 
تلف نکنند و از روز اول به کار بچسبند. خواهيد گفت: کدام کار؟ کار 
دیگر! کار که کدام ندارد؛ اندکي درایت و البته شانس مي خواهد. اگر 
به تقدیر روزگار، امثال بنده لياقت ژن مناسبي را نداشتند، تا در تيره و 
تبارشان یک دایي و یا عمو و یا حداقل یک باجناق رویيده باشد، که 
ل مشکلشان باشد، و یا برادروار سفارش همشيره مکرمه اش  امروز حاا
را بکن��د، برود یا عليه مرحوم داروین اقامه دعوي کند براي محاکمه 
غيابي و حکم نبش قبر، یا مدارک تقلبي بودن نظریه مرحوم امارک را 
رو کند؛ که همه اش تقصير ژن است و به گردن تکامل انواع و انتخاب 

اصلح؛ چرا که، روزگار روزگارِ تنازع بقاست.
فلذاست)!( که، اعتراف کنم، اینجانب هم اگر در این چهاردهه، 
همه عمر و جواني و زن و بچ��ه ام را فداي خدمت و انجام تکليف 
کرده بودم، هم شاکي این قانون مي شدم و هم لدي ااقتضاء آن را دور 

مي زدم به احتياط علي برکة اه.
اخيراً از فرزند یکي از همين آشنایان »نامرغوب ژن« شنيدم، که پس 
از اعام قبولي اش در یکي از رشته هاي پيراپزشکي، به فاصله دو هفته 
به او زنگ زده اند و البته به تعدادي دیگر، که اشتباه شده است! تصور 
کنيد، دختر یا پسري را بعد از برون شدن از دهان غول کنکور و رهایي 
از چنگال موسسات کنکور فروش، که خبر قبولي اش را در سایت ببيند 
و دو هفته اي روي ابرها سير کند، آنگاه با سقوط آزاد اینگونه خدمتش 
برسند. شاید غربال گري براي مدیریت هاي آینده بدون بازنشستگي، از 

روزهاي قبولي در کنکور شروع شده است؛ چه مي دانيم!
....و فکر نکنيد اینهمه مش��مول قانون بازنشستگي، واخواهند 

نشست؛ چرا بنشينند؟ بازنشسته اند؛ ورشکسته که نيستند! 

دکتر محمدعلي فياض بخش

يادداشت

* حکم تازه مبارك...

سرانجام پس از جنجالها و حرف و حدیثها و تأخير به اعتقاد حقير 
غير ازمي که بسترس��از حاشيه ها و نقد و نظرهاي عجيب و غریبي 
ش��د، حکم شهردار تهران صادر و او از امروز سکان اداره شهر را در 

دست گرفت. 
ش��هرداري تهران اما همانطور که گفته اند و گفته ایم اگر اهميتي 
بيش از وزارت نداش��ته باشد کم از آن ندارد. نه تنها بدین خاطر که 
کانشهر بزرگي است با حدود ده ميليون جمعيت، و نه بدین خاطر که 
خوشبختانه یا متاسفانه هم مهمترین مرکز سياسي کشور است و هم 
مهمترین مرکز تجاري کشور و نه به خاطر جمعيت زیادش یا وسعتش 
و یا مراکز تجاري لوکس و گرانش � که البته همه اینها در اهميت آن 
اثرگذار است بلکه باز خوشبختانه یا متاسفانه این شهر نقش مهمي در 
ایجاد الگوي اقتصادي اجتماعي و سرمایه گذاري در کل جغرافيایي 
کشور دارد و این نکته اخير به خوبي نقش مهم نحوه اداره این شهر را 
در ایجاد الگویي مناسب براي اداره سایر کانشهرهاي کشور و حتي 
نقش آفریني در سبک زندگي شهرنشيني نشان مي دهد.    پيشتر که به 
خودي خود فاقد بسياري از مولفه هاي ازم براي داشتن عنوان شهر 
سالم و امن و جایي مطلوب براي زندگي شهروندان است اما متاسفانه 
با همه معایبي که در آن مي توان شناس��ایي کرد و به آساني هم قابل 
ماحظه اس��ت دلفریبي هاي کاذبي دارد که همه را به سمت و سوي 
خود مي کشاند و فریبایش مي کند. مهم ترین عامل را باید در قدرت 
تکثير سرمایه در این شهر دانست. سرمایه و مزیت سرمایه گذاري براي 
ش��هروند امروزي، جاذبه اي چون وج��ود آب در یک جغرافيا براي 
زندگي است. تهران شهري است که چون اسفنج قدرت جذب سرمایه 
و افزایش س��رمایه را پيدا کرده است. همين عامل البته نقش پررنگي 
در هجوم س��رمایه جدید به آن داشته است و علت اصلي آن مزیت 
س��رمایه گذاري در این کانشهر به ویژه با آفتي به نام تراکم فروشي 
تجاري و مسکوني بوده است که در سال ها و دهه هاي اخير بيشترین 
قدرت را در تکثير ثروت پيدا کرده است. به نحوي که در هر خيابان 
و کوچه اي بي توجه به نياز ش��هر یا ش��هروندان، یک مجتمع بزرگ 
چندین طبقه یا یک برج مسکوني چندین طبقه سر بر آورده و عجيب 
اینکه با وجوه این همه برج مسکوني و خانه هاي نوساز انبار شده، هم 
انبوهي حاشيه نشين دارد و هم ميليون ها نفر در این کانشهر بد مسکن 
به حس��اب مي آیند. هم صدها برج مدرن و شيک و البته گران دارد و 
هم بافت هاي فرسوده و دست نخورده محروم از امکانات اوليه.... هم 
ترافيک فلج کننده دارد و هم هواي آلوده، هم بيش��ترین بيمارستان و 
پزشک و درمانگاه دارد و هم بيشترین  مراجعه کننده و مردم در انتظار 
نوبت  بيمارستان مانده اگر بخواهيم ميزان فاصله طبقاتي و در این شهر 
و اطرافش را متر کنيم وقت کم مي آوریم و ش��کاف باا و پائين شهر 
را نمي توان حتي اندازه گرفت. شهري که همين حال هم شهروندانش 
در شب یا روز وقتي یک جاي پارک خالي بعد از مدت ها گشت زدن 
چند خيابان آن طرفتر پيدا مي کنند چنان ذوق زده مي ش��وند که انگار 
یک شاسي بلند در یک مسابقه تلویزیوني برده اند! همه این ها را همه 
مي دانيم و بسياري از آنچه را که مي دانيم و مي توان گفت نمي گوئيم 
که وقت نگيریم. فهرست مشکات این کانشهر بسي و بسي بيش از 
اینهاس��ت و علت اصلي آن را شاید بتوان مشکل مدیریتي آن عنوان 

کرد.
اداره شهر به خصوص حاا بسيار مشکل شده است. شهري که 
مثل دولت و مثل کش��ور گران اداره مي شود و سيستم اداري آن مثل 
دولت چاق و پرخرج و وابسته به فروش شهر است. مثل دولت که بند 
ناف آن را به نفت بسته اند و شهر نيز بند نافش را به فروش تراکم بسته 
است. اما مگر خود شهردار اینها را نمي داند؟ بارها گفته ایم و گفته اند 
و خود شهردار جدید نيز در چندین مناظره و برنامه و گفتگو، به ویژه 
در زماني که دبير ش��وراي عالي معماري و شهرسازي و معاون وزیر 
راه بوده اینها را گفته و ازجمله سرسخت ترین مخالفان تراکم فروشي 
و بلندمرتبه سازي بوده است. اما بيان این حرفهاي تکراري در نخستين 
روز تصدي رس��مي مدیریت شهري هيچ خاصيتي که نداشته باشد 
یادآوري چندباره مشکات شهر و دغدغه هایي است که این بار خود 
ایشان باید پيگير توجه به آن باشند. به یاد حرفهایي که زده اند باشند. 
تهران شهر بزرگي است آدمهاي بزرگ و گردن کلفتي و نيز سازمان ها و 
نهادهاي بزرگ و گردن کلفتي دارد که مي توانند امتيازات گردن کلفتي 
هم بگيرند و نظرات کارشناسي که هيچ، قانون را به راحتي دور بزنند، 
از ساخت و ساز در ارتفاعات بااي1800 گرفته تا اضافه تراکم و تغيير 
کاربري و بلندمرتبه س��ازي و... با پرداخت پول اضافه یا با اتهام زني 
و ایجاد فشار رسانه اي و پرونده سازي و دعواهاي سياسي و جناحي 
خاصه از هر طریقي شهردار را به تسليم یا تغيير موضع یا تغيير رفتار 
وادار کنند. اميد است این بار اداره شهر خارج از سياست بازي و تسليم 
و معامله و توافق سياس��ي و... به گونه اي سامان یابد که دعاي خير 

شهروندان را به بار آورد.

 رئيس جمه���وري با تأکيد بر این که هيچ راهی به جز 
توسعه توليد، افزایش اشتغال، کنترل تورم، حمایت از اقشار 
ضعيف و کم درآمد و تأمين کااهای مورد نياز مردم نداریم، 
تصریح کرد: این محورها برنامه اساسی و اصولی دولت در 
تنظيم بودجه سال آینده است تا مردم بتوانند احساس آرامش 

بيشتری داشته باشند.
حجت ااسام و المسلمين دکتر حسن روحانی دیروز 
در جلسه هيات دولت با اشاره به انتخاب استانداران جدید 
برای چهار استان مرزی آذربایجان شرقی، مازندران، خراسان 
جنوبی و خراسان شمالی از س���وی هيأت وزیران، گفت: 
استان های مرزی کش���ور در شرایط تحریم مسئوليت و بار 

سنگين ویژه ای بر عهده دارند.
 اختصاص تسهيات به بازارچه های مرزی

وي با تأکيد بر این که باید در جهت گسترش تبادات 
مرزی و توسعه و فعالتر کردن بازارچه های مرزی تاش کنيم، 
گفت: چند روز گذشته تصميمی در جهت ارائه تسهيات در 
مناطق آزاد اتخاذ کردیم تا به واس���طه آن در موارد مشخص 
شده بدون انتقال ارز، بتوانند فرآیند واردات در این مناطق را 

داشته باشند.
رئيس جمهوري ادامه داد: باید در آینده برای بازارچه های 
مرزی هم تسهياتی در حدی که نياز باشد،  قایل شویم تا بانک 

مرکزی هم بتواند مدیریت خود را به خوبی اعمال کند.
 روحانی با بيان این که استان های مرزی باید تبدیل به 
تامين کننده و دپو کااهای مورد نياز کشور به ویژه مواد اوليه 
مورد نياز کارخانه ها ش���وند، گفت: توليد به ویژه در بخش 
صنعت و خدمات بسيار حائز اهميت است که گاهی نياز به 
مواد، کاا و خدمات خارجی دارد و باید تسهيات ازم در این 
زمينه را فراهم کنيم تا به واسطه آن توليد در کشور، فعال شود.

وي اظهارداش���ت: استان های مرزی باید با فعال کردن 
بازارچه های مرزی و توسعه مناسبات تجاری با کشورهای 
همسایه در مس���ير مبارزه با تحریم تاش کنند و برخی از 
مشکاتی که با آن مواجه هستيم توسط این استان ها حل و 
فصل شود. رئيس جمهوري با بيان این که در همه این استان ها 
تنوع قومی و مذهبی وجود دارد که بسيار حائز اهميت است، 
گفت: استان هایی که دارای تنوع قومی هستند در حقيقت باید 
این تنوع را یک فرصت بدانند و به هيچ وجه نباید آن را به 

عنوان یک تهدید تلقی کرد.
 روحانی با اش���اره به حوادث دی ماه سال گذشته در 
کشور، اظهار داشت: تنوع هاي قومی در روزهایی که برخی 
می خواستند برای کشور مشکاتی را بوجود آورند، از نظام 
حمایت کردند و مشخص شد که ضدانقاب و کسانی که 
می خواستند کشور را ناآرام کنند، نتوانستند بر این موج سوار 

شوند.
وي با تأکيد بر این که این تنوع قومی و مذهبی در ایران 
یک موج زیبای تحرک و فرصت برای کشور است، گفت: 
تنوع زبانی، آداب، رس���وم، نشاط اجتماعی و تنوع در لباس 
قوميت ها همه دارای زیبایی های خاص خود است و این تنوع 
موجب نشاط جامعه خواهد بود.رئيس جمهوري با اشاره به 
این که نباید احساس هویت ملی تضعيف شود، اظهار داشت: 

همه باید اول به ایرانی بودن و مس���لمان بودن خود افتخار 
 کنيم و پس از آن، قوميت ها موجب افتخار ما خواهد بود و 
جابه جایی آنها ناصحيح است و هر کدام باید در جای خود 
مدنظر و مورد احترام باشد.روحاني افزود: هرگاه به استان هایی 
که در آن تنوع قومی و مذهبی وجود داشته است، سفرکرده ایم، 
همواره با استقبال پرش���ور، لطف، مهربانی و وحدت مردم 

مواجه شده ایم.
  ویژگي هاي 4 استاندار جدید مناطق مرزي

وي با اشاره به انتخاب »محمدرضا پورمحمدی« به عنوان 
استاندار آذربایجان شرقی، وی را فردی شناخته شده در این 
استان و از اساتيد دانشگاه برشمرد و گفت: تبریز برای کشور 
ش���هری مهم به شمار می رود که در پيروزی انقاب و سایر 
وقایع مهم از جمله پيروزی مشروطه و دوران دفاع مقدس 

نقش اساسی را داشته است.
رئيس جمهوري با بيان این که امروز تبریز مرکز تجارت، 
گردشگری، صنعت، فناوری و فعاليت های ورزشی کشور 
است، اظهار داشت: آذربایجان شرقی و تبریز، جایگاه خاص و 
ویژه ای دارد و ما همواره به غيرت، ایستادگی و مقاومت مردم 

آذربایجان نسبت به اسام و ایران افتخار می کنيم.
 روحانی افزود: اميدواریم استاندار جدید این استان به 
خوبی بتواند توقعات مردم را برآورده و موانع و مشکاتی که 
در زندگی مردم و توليد، اقتصاد و ارتباط با کشورهای همسایه 

وجود دارد را برطرف کند.
وي تصریح کرد: یک���ی از افتخارات دولت یازدهم و 
دوازدهم این اس���ت که با احي���اء دریاچه اروميه در منطقه 
آذربایجان و شمال غرب ایران زندگی را تا حد زیادی برای 
مردم تضمين کرد، چرا که اگر این دریاچه رها ش���ده بود و 
دولت اقدامات فعال خود را انجام نداده بود، امروز این دریاچه 
خشک شده بود و گرد و غبار نمکی کل منطقه را فرا گرفته 

بود.
 رئيس جمهوري ادامه داد: استاندار پيشين آذربایجان 
ش���رقی در جلسه ای بيان کرد که دولت کار مهمی را با احياء 
دریاچه اروميه در این منطقه انجام داده اس���ت، چرا که پيش 
از تصميم دول���ت برای احياء این دریاچه مهاجرت از تبریز 
و آذربایجان ش���رقی شروع شده بود و برخی مردم به خاطر 
مشکاتی که خشک ش���دن دریاچه اروميه برای زندگی و 
محصوات کشاورزی بوجود می آورد، از این استان می رفتند 
و هيچ کس حاضر به س���رمایه گذاری در این استان نبود، اما 
آن زمانی که دولت، فعاليت های خود را آغاز کرد و به مردم 
اطمينان داد، تعدادی از کس���انی که مهاجرت کرده بودند، 
بازگشتند.روحاني با اش���اره به این که خوشبختانه امروز با 
دولت های همسایه از جمله جمهوری آذربایجان، ارمنستان، 
ترکيه و عراق که به نوعی با استان آذربایجان شرقی همجوار 
هستند، روابط خوب و نزدیکی داریم، افزود: توسعه روابط 
دوستانه با همسایگان شرایط را برای فعاليت در استان های 
منطقه آذربایجان تسهيل و فراهم کرده است که باید از این 
فرصت به خوبی استفاده کنيم.وي با اشاره به انتخاب »احمد 
حسين زادگان« به عنوان استاندار مازندران از سوی هيأت دولت 
گفت: استان مازندران امروز به دليل وجود بندر مهم اميرآباد و 

محيط وسيع گردشگری خود بسيار حائز اهميت است.
رئيس جمهوري با بيان این که شمال ایران، نقطه تنفس 
مردم ایران در ایام تعطيات به ش���مار می رود، افزود: منطقه 
شمال کشور، اعم از گيان، گلس���تان و مازندران، مناطقی 

سرسبز، آباد و سرزنده برای زندگی و نشاط مردم است.
وي با اشاره به اهميت حفظ و حراست از محيط زیست 
در مناطق شمالی کشور، خاطر نشان کرد: البته حفظ محيط 
زیست نباید مانع از فعاليت های ازم و ضروری برای کشور 
شود، اما اصل حفاظت از محيط زیست برای دولت در این 
استان ها بسيار مهم است.رئيس جمهوري ادامه داد: از ابتدای 
دولت دوازدهم به رئيس سازمان محيط زیست سفارش تاکيد 
داشتم که در رابطه با مسأله زباله سوزها در استان های مجاور 
آب از جمله مازندران، گيان و گلستان، فعاليت فوق العاده 
باید انجام شود تا بتوانيم سرمایه هاي داخلی و خارجی را در 
این مناطق جذب کنيم و اجازه ندهيم آلودگی در این مناطق، 
گسترش یابد تا بتوانيم به خوبی از زیبایی این مناطق حفاظت 

کنيم.
 روحانی حفظ جاذبه گردشگری مناطق شمالی کشور را 
یکی از مسئوليت های مهم استانداران سه استان گيان، گلستان 
و مازندران دانست و ادامه داد: خوشبختانه استان های گلستان و 
مازندران دارای راه آهن هستند و در آینده نزدیک با رفع نواقص 
موجود گيان هم از راه آهن برخوردار خواهد شد و با افتتاح 
رسمی راه آهن قزوین – رشت، مردم این منطقه هم می توانند از 
آن استفاده کنند که در نهایت این راه آهن به آستارا در جمهوری 
آذربایجان خواهد رسيد.وي با بيان این که مناطق شمالی ایران 
در تأمين مواد غذایی مانند برنج، دانه های روغنی و محصوات 
باغی، نقش به س���زایی دارند، افزود: شمال ایران از لحاظ 
کش���اورزی، صنعتی و رفت و آمد با کشورهای همسایه در 
دریای خزر از جمله ترکمنستان،  قزاقستان، روسيه و جمهوری 

آذربایجان و جذب توریست برای ما اهميت دارد.
 رئيس جمهوري با اش���اره به انتخاب »محمدصادق 
معتمدیان«، به عنوان استاندار خراسان جنوبی از سوی هيأت 
وزیران، بر ضرورت تاش در جهت توس���عه هرچه بيشتر 
و بهتر این استان تاکيد کرد و گفت: استان خراسان جنوبی 
استعداد بسيار خوبی در زمينه کشت محصوات صادراتی از 
جمله زعفران و معادن غنی دارد که می توان با استفاده از آنها در 

زمينه آبادانی و توسعه استان گام های خوبی برداشت.
روحاني با اش���اره به هم مرز بودن این استان با کشور 
افغانستان و نزدیکی به پاکستان، اظهار داشت: مرزهای شرقی 
کشور می تواند تاثير خوبی در صادرات و واردات داشته باشد؛ 
در عين حال گسترش روابط با همسایگان در توسعه مناسبات 

سياسی، فرهنگی و اقتصادی، گردشگری و علمی مهم است.
وي با اشاره به انتخاب »محمد علی شجاعی« به عنوان 
استاندار خراسان شمالی ازسوی هيات دولت، وی را فردی با 
سابقه مدیریتی خوب در استان اصفهان برشمرد و اظهار داشت: 
نسبت به مردم خراسان شمالی به واسطه آن که در ایام انتخابات 
قرار بود خدمت آنها برس���يم و به دليل زیاد شدن برنامه ها 
نتوانستيم، بدهکاری داریم و اميدوارم به زودی با سفر استانی به 
این استان بتوانيم با مردم خوش ذوق و با نشاط خراسان شمالی 

دیدار کنيم.رئيس جمهوري ادامه داد: در این استان خوشبختانه 
نشاط و تنوع بس���يار خوبی در موسيقی محلی و سنتی و 
زمينه های مناسب برای توسعه کشاورزی و صادرات وجود 

دارد که بایداز آنها برای توسعه و آبادانی استان استفاده شود.
 روحانی اظهار اميدواری کرد دولت با اقدامات خود در 
برابر ملت ایران شرمنده نباشد و در این شرایط سخت بتواند 

مشکات مردم را حل و فصل کند.
تشکر از بخش هاي امداد و نجات زلزله زدگان

 وي در ابتدای سخنان خود هم با اشاره به وقوع زلزله 
6/۴ دهم ریشتری در اس���تان کرمانشاه، گفت: ازم می دانم 
همدردی دولت را با مردم آس���يب دیده کرمانشاه در زلزله 
اخير ابراز دارم و از همه بخش های امداد و نجات و اسکان 
موقت که اقدامات بسيار خوبی در ساعات اوليه انجام دادند، 

تشکر کنم.
 رئيس جمهوري با بي���ان این که این زلزله آزمایش و 
امتحانی برای مسئولينی بود که در طول یک سال گذشته در 
کرمانشاه شبانه روز تاش کردند، اظهارداشت: این زمين لرزه با 
قدرتی باا و عمق کم رخ داد که می توانست به طور معمول 
آسيب های فراوانی را به زندگی مردم وارد کند و تلفات باایی 
را به همراه داشته باشد.روحاني افزود: تمام خانه هایی که در 
طول یکسال گذشته در مناطق زلزله زده کرمانشاه ساخته شد، 
با زمين لرزه اخير آزمایش و معلوم شد در ساخت این منازل 
بر روی طرح های مهندسی و انتخاب مصالح به درستی عمل 
شده اس���ت.وي با تقدیر از تاش های بنياد مسکن انقاب 
اسامی، وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه های مسئول، 
خاطرنشان کرد: مشخص شد در ساختمان هایی که ساخته شده 
است علم، دانش، تجربه، تعهد و درستکاری در کنار هم قرار 
گرفته است؛ چرا که اگر علم و دانش نباشد، کار ناقص مي شود 
و اگر علم و دانش باشد و درست عمل نشود باز دچار مشکل 
خواهيم بود.رئيس جمهوري همچنين با تشکر از همه کسانی 
که در چند روز گذشته برای کمک به زلزله زدگان و تأمين آب، 
برق و گاز این مناطق و تجهيز بيمارستان ها و مسکن موقت 
تاش کردند، ادامه داد: بسيار خوشحاليم که این زمين لرزه، 
تلفات جانی نداشته است و مردم در سامت هستند و برای 

مصدومان آرزوی سامتی و شفای عاجل داریم.
 روحانی اظهار اميدواری کرد با تاش همگانی در همه 
امور، چيزی را بسازیم که با زلزله و تکانه  خراب نشود و مردم 

اعتماد خود را از دست ندهند.
وی با بيان این که امروز همه اقتصاد کشور در این آزمون 
قرار گرفته اس���ت، افزود: در تحریم، فشارهای اقتصادی و 
بيرونی وجود دارد و آن زمانی که اقدامات علمی و حساب شده 
بود و بنای اقتصاد به درستی ساخته شده باشد، هيچ زلزله و 

تکان شدیدی نمی تواند در زندگی مردم تأثيری بگذارد.
رئيس جمهوري تأکيد کرد: امروز در شرایطی هستيم که 
باید کشور را در برابر آنهایی که عليه ملت ایران توطئه کرده اند 
و می کنند، مصون بسازیم و خوشبختانه در یکی دو ماه گذشته 
تاش پيگير بسيار خوبی از سوی مسئوان مربوطه صورت 

گرفته است و مردم تا حدی احساس آرامش می کنند.
بقيه در صفحه ۱۴

روحانی: تولید، اشتغال وکنترل تورم  اولویت های بودجه 98 است

فتح اه آملی

وزیر امور خارجه اس���تفاده از 
شبکه دریایی و ریلی ایران از جمله 
بندر چابهار را برای توسعه افغانستان 
ضروری دانست و گفت: مایه تاسف 
اس���ت که تحریم های یکجانبه و 

غيرقانونی مانع از همکاری می شوند.
به گزارش مرکز دیپلماس���ی 
عمومی و رس���انه ای وزارت امور 
خارجه، محمد جواد ظریف دیروز   
در کنفرانس بين المللی افغانستان در 
ژنو افزود: این نشست وزارتی بسيار 
به موقع ب���وده و در زمانی صورت 
می گيرد که با فرصت ها و چالش های 

فراوانی در افغانستان مواجه هستيم.
ظری���ف اظهار داش���ت: از 
تاش ه���ای هي���ات معاونت ملل 
متح���د در افغانس���تان )یوناما( و 
رئيس جمهوری افغانستان و نيز دکتر 

عبداه رئيس اجرایی این کشور برای 
رهبری شجاعانه و ارائه روشنگری 

قدردانی می کنيم.
وی خاطر نش���ان کرد: اجماع 
ملی، منطقه ای و جهانی بر این قرار 

دارد که راه حل نظامی در افغانستان 
راه به جایی نبرده و زمان برای آشتی 
ملی و راه حل سياسی فراگير با حضور 
 و رهبری دولت و مردم افغانس���تان 
فرا رسيده است. این نشست وزیران 
و نشست های تکميلی آن در کابل، 
تاشکند و مسکو، موید فضایی است 

که باید از آن بهره جست.
وزیر ام���ور خارجه تاکيد کرد: 
چالش ها ب���ه دو نوع قدیم و جدید 
تقسيم می ش���ود. حضور نيروهای 
خارجی هرگ���ز در منطقه ما ایجاد 
ثبات نکرده و از لحاظ تاریخی زمينه 

را برای ج���ذب افراط گرایان فراهم 
کرده است .

ظریف تصریح ک���رد: یکی از 
چالش های ت���ازه، حضور داعش در 
افغانستان است که به خونریزی بيشتر 

منجر و گرایش های فرقه ای خطرناکی 
را سبب شده است. 

وی ادامه داد: خطرناکتر این که 
گروه های مسلح محلی را در رقابت 
برای جذب افراد و پيروان افراطی تر 
کرده اس���ت. باور کنيد هيچ کس از 
معرفی و حمایت از داعش و سایر 
افراط گرایان در سوریه و عراق طرفی 
نبسته و هيچ کس از معرفی آنها به 
افغانستان و آسيای مرکزی بهره مند 
نخواهد شد. این روند وحشتناک باید 
پيش از رسيدن به مقياس فاجعه بار 

متوقف شود.

وزی���ر امور خارج���ه گفت: 
تروریسم و قاچاق مواد مخدر همواره 
در افغانس���تان همدیگر را تقویت 
کرده اند. ب���رای مقابله با تهدید مواد 
مخدر، به استراتژی جامعی نياز داریم 
که باید شامل توسعه اقتصادی در این 
کشور ثروتمند به لحاظ منابع باشد. 

ظریف افزود: راه های ارتباطی 
حائز اهميت و شبکه دریایی و ریلی 
ایران از جمله بن���در چابهار برای 
توسعه افغانستان ضروری است. مایه 
تاسف است که تحریم های یکجانبه و 
غيرقانونی مانع از همکاری می شوند.

وی اظه���ار داش���ت: همه ما 
بای���د از طریق کش���اندن طالبان 
بر س���ر ميز مذاکره با دولت برای 
 گفتگوهای جامع و فراگير و مذاکرات 
درون  افغانستانی را تسهيل کنيم. تعامل 
با طرفين داخل���ی و منطقه ای کليد 

موفقيت است.
ظریف تصریح کرد: ایران آماده 
اس���ت همچنان به مردم و دولت 
افغانستان در پویش به سمت صلح 
یاری رساند و با همه طرف ها با همين 

هدفگذاری همکاری کند.
خبردیگرای���ن ک���ه وزیران 
امور خارجه ای���ران و آلمان عصر   
چهارش���نبه در حاش���يه کنفرانس 
بين المللی افغانستان در ژنو دیدار و 

گفتگو کردند.
در این دی���دار طرفين درباره 
روابط دو جانب���ه، آخرین تحوات 
مربوط به تمهيدات اروپا برای تسهيل 
مراودات اقتصادی با ایران، تحوات 
منطقه و سایر موضوعات مورد عاقه 

به رایزنی پرداختند.

رئيس سازمان برنامه و بودجه از افزایش 20 درصدي حقوق کارکنان دولت 
در س���ال آینده خبر داد و گفت: یکي از ویژگی بودجه سال آینده این است که با 
وجود قرار داشتن در شرایط تحریم، به معيشت مردم به ویژه کارکنان دولت از طریق 

دستمزد توجه ویژه شده است.
به گزارش خبرنگار اطاعات، محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه هيات دولت 
به روند رسيدگی به پيش نویس ایحه بودجه در دولت اشاره کرد و اظهار داشت: 
در جلسه دو روز گذشته هيات دولت،  2۴ تبصره پيشنهادی سازمان برنامه و بودجه 

برای این ایحه به تصویب رسيد.
وی افزود: ایحه بودجه فقط محدود به احکام نيست، بلکه ارقام آن هم مهم 
است که این ارقام در قالب جداول تفصيلی به دولت ارائه شد و در جلسه نهایی 
دولت که یکشنبه آینده برگزار می شود، ارقام و جداول تصویب نهایی می شود و 

می توانيم بگویيم ایحه برای تقدیم به مجلس آماده است.
نوبخت  با اعام اینکه تحریم بر منابع، مصارف و اهداف بودجه سایه می افکند، 
اظهار داشت: هنر ما این است که از تجربه های گذشته و امکاناتی که تجهيز کردیم، 

بتوانيم در زمينه منابع، مصارف و اهداف شرایط تحریم را دور بزنيم.
وی افزود: تيم بزرگی در آمریکا مستقر است که راه های گذشته را مطالعه کرده 
و می خواهد بداند ایران ممکن است چه راه های جدیدی برای دور زدن تحریم ها 
به کار بگيرد و از این رو نمی توان جزئيات بيشتری از برنامه های دولت برای عبور 

از تحریم ها بيان کرد.
نوبخت با بيان اینکه بودجه سال آینده شفاف است، گفت: صندوق بين المللی 

پولی در آخرین گزارش شفافيت بودجه ایران را تحسين برانگيز اعام کرد.
رئيس س���ازمان برنامه و بودجه گفت: برای بودجه امسال، دولت ۳20 هزار 
ميليارد تومان منابع پيش بينی کرد که همين رقم تحصيل ش���د. امسال این عدد با 

توجه به اینکه باید در جلسه نهایی دولت تصویب شود، دوشنبه هفته آینده اعام 
می شود.

قيمت نفت نيمه آذر نهایي مي شود 
رئيس دفتر رئيس جمهوری هم درباره مصوبات دولت در بودجه سال ۱۳۹۸ 
گفت:در این هفته ۳ جلسه فشرده و فوق العاده درباره تبصره های بودجه تشکيل 
دادیم و این تبصره ها را تا ۹5 درصد به پایان رساندیم و قرار شد برخی فعاليت ها 

انجام شود و تا یکشنبه شب آینده به جمع بندی برسد.
محمود واعظی ادامه داد: ما بيشتر روی تبصره ها بحث کردیم؛ قيمت و حجم 
روزانه نفت موضوعاتی است که تا نيمه آذر یعنی زمان تقدیم ایحه بودجه به مجلس 
توسط کارشناسان نهایی می شود.رئيس دفتر رئيس جمهوری درباره موضوع بودجه 
سال ۹۸ هم گفت: به گونه ای بودجه نویسی شده که فشار روی اقشار ضعيف و 
متوسط جامعه کمتر باشد. در این بودجه با همه فشارها و محدودیت هایی که روی 
دولت است به طبقات محروم و متوسط جامعه، بازنشستگان و کارمندان توجه شده 
است. و ی با بيان اینکه وزارت نفت براي مقابله با قاچاق سوخت، در پی فعال کردن 
کارت های سوخت است. افزود: از طریق این کارت ها مشخص می شود هر خودرو 

چه مقدار سوخت مصرف کرده است.
واعظی اظهار داشت: بنا داریم در کل استان های مرزی محدودیت هایی برای 

جابجایی کارت ایجاد کنيم تا قاچاق  انجام نشود.   
رئيس دفتر رئيس جمهوری درباره افزایش یارانه نقدی در بودجه سال آینده، 
گفت: دراین باره بحثی نکرده ایم، اما برای ارزاق و دارو ارز ۴200 توماني در بودجه 
به ميزان ۱۳ تا ۱5 ميليارد دار در نظر گرفته شده و وزارت صنعت، معدن و تجارت 

نظارت مي کند.
بقيه در صفحه ۱۴

ظریف: شبکه دریایی  و  ریلی ایران ، مناسب برای توسعه افغانستان است

نوبخت: حقوق کارکنان دولت سال آینده 20 درصد افزایش مي یابد

 صالحی: ایران کلید طایي خاورمیانه است

 تعرفه وکای دادگستری 
ساماندهی می شود

 سرویس سياسی – اجتماعی:معاون حقوقی رئيس جمهوری، پایه گذاری
 ردیف بودجه برای وکای تس���خيری و معاضدتی در بودجه کل کش���ور 
و س���اماندهی حق الوکاله و تعرفه های وکای دادگستری را از برنامه ها و 

هدف گذاری های معاونت حقوقی ریاست جمهوری برشمرد.
لعيا جنيدی در نشست با روسای کانون وکای سراسر کشور با اشاره به 
اهميت تعيين ردیف بودجه برای وکای معاضدتی و تسخيری و به رسميت 
شناخته شدن جایگاه نهاد وکالت و همچنين حق داشتن وکيل در بودجه کل 
کشور افزود: اجرای این قانون مزایای بسياری برای همه آحاد جامعه خواهد 

داشت.
به گزارش ایرنا، وی تاکيد کرد: این کار عاوه بر پرداخت حق الزحمه 
وکالت های تس���خيری و معاضدتی، موجب اجرای کامل تر اصل ۳5 قانون 
اساسی مبنی بر تامين حق انتخاب وکيل برای بخشی از مردم که از این فرصت 

در دادگاه ها و مراجع قضایی محروم هستند،می شود.
 معاون حقوقی رئيس جمهوری درباره ساماندهی حق الوکاله و تعرفه های
 وکای دادگستری گفت: این اقدام به نفع جایگاه مادی و معنوی وکالت و 
همچنين دفاع از حقوق و اموال عمومی است زیرا در این صورت، فرصتی 

برای دولت فراهم می شود تا از وکای حرفه ای در دولت استفاده شود.
همچنين در این نشست روسای کانون وکای سراسر کشور به طرح و 

بحث دیدگاه ها و مسائل مرتبط با وکای کل کشور پرداختند .



سومين جلسة ديدار با بزرگان و فرهيختگان 
تهران، روز چهارشنبه 7 آذر ماه سال جاري در 
منزل استاد محقق و شاعر نامور و اديب پرتاش، 

دكتر شفيعي كدكني برگزار شد. 
استاد شفيعي گرچه پنج دهه است كه بساط 
درس و بحث خود را در تهران گشوده است، اما 
همچنان دل در گرو خراسان و به ويژه نيشابور و 
كدكن دارد؛ جايي كه در سال ۱۳۱۸ در آن زاده 
شد و پس از آموزش هاي اوليه در خدمت پدرش 
مرحوم حجت ااسام هادي شفيعي، نزد اديب 
نيشابوری زبان و ادبيات عرب را آموخت و در 
نزد شيخ هاشم قزوينی، فقه و كام و اصول را 
فراگرفت و نهايتاً تا آخرين مراحل درس خارج 
فقه را در محضر مرجع تقليد مقيم مشهد مقدس، 
مرحوم آيت اه ميانی گذراند و آنگاه در دانشگاه 
فردوسی زبان و ادبيات فارسی خواند و مدرک 
دكتری را نيز در همين رشته از دانشگاه تهران 
گرفت و از سال ۱۳۴۸تا كنون در مقام استادي، 

زينت بخش دانشگاه تهران است.
دكتر شفيعی سرودن شعر را از جوانی آغاز 
كرد )با تخلص »سرش����ك«( و توانايي خود را 
در دو سبك سنتي و نو نشان داد؛ همچنان كه 
بعده����ا در پژوهش و تصحيح و نظريه پردازي. 
از دفترهاي شعر اوست: زمزمه ها، شبخوانی، از 
زبان برگ، در كوچه باغ های نشابور، بوی جوی 
موليان، از بودن و سرودن، مثل درخت در شب 
باران، هزارة دوم آهوی كوهی. تصحيحات دكتر 
ش����فيعي كه همراه با مقدمه هاي بسيار پربار و 
تعليقات راهگشاس����ت، عمدتاً در حوزه عرفان 
است؛ همچون: اسرارالتوحيد، مجموعة آثار عطار 
)مختارنامه، مصيبت نامه، منطق الطير، اسرارنامه، 
الهی نامه، تذكره ااولياء(، تاريخ نيشابور، مجموعة 
ميراث عرفانی ايران، شامل دفتر روشنايی )بايزيد 
بسطامی(، نوشته بر دريا )خرقانی(، چشيدن طعم 
وقت )ابوسعيد ابوالخير(، در هرگز و هميشة انسان 
)خواجه عبداه(، درويش ستيهنده )احمد جام 
ژنده پيل(، حاات و سخنان ابوسعيد، مرموزات 
اس����دی )نجم الدين رازی(. از گزيده هاي ادبي 
اس����تاد كه همراه است با مقدمه هاي اساسي و 
تعليقات س����ودمند، مي توان به اين موارد اشاره 
كرد: غزليات شمس، مفلس كيميافروش )انوری(، 
زبور پارسی )غزليات عطار(، تازيانه های سلوک 
)قصايد س����نايی(، در اقليم روشنايی )غزليات 
سنايی(، شاعر آيينه ها بررسی )بيدل(، آن سوی 
حرف و صوت )اسرارالتوحيد(، شاعری در هجوم 
منتقدان )حزين اهيجی(. و اما آثاري كه حاوي 
نظريه پردازي دكتر شفيعي است، عبارتند از: صور 
خيال در شعر فارسی، موسيقی شعر، زبان شعر 
در نثر صوفيه، ادوار شعر فارسی، زمينة اجتماعی 
شعر فارسی، قلندريه در تاريخ، با چراغ و آينه، 
رستاخيز كلمات، اين كيميای هستی )حافظ(. 
از ترجمه هاي چاپ ش����دة استاد است: آفرينش 
و تاريخ )از طاهر مقدسی(، شعر معاصر عرب، 
رسوم دارالخافه )هال صابی(، آوازهای سندباد 
)عبدالوهاب البياتی(، تصوف اسامی و رابطة 
انسان و خدا )نيکلسون(. دكتر شفيعي كدكني 
كتابي هم به نام حاات و مقامات اخوان ثالث 
دارند و مقدمه هايي نيز بر منظومة علی نامه و ديوان 
قائميات، به اضافه بسياري مقاله و تحقيق. بر اين 
كارنامة پربار بايد تدريس و تربيت شاگردان فراوان 

و راهنمايي دانشجويان را نيز افزود.
در جلسه ديدار با بزرگان، نخست مصطفی 
بادكوبه ای سپاسنامه اي به شرح زير قرائت كرد:

»استاد گرانقدر، پاسدار راستين و توانمند 
ادب پارسي و عرفان ايراني، حضرت استاد دكتر 

محمدرضا شفيعي كدكني! هزار آينه جاري ست، 
هزار آينه اينك به همسرايي قلب تو مي تپد با 
شوق. سپاس از اين كه گزيده اي از دوستداران 
خويش را به عنوان منتخبي از سيل ارادتمندان تان 
به محضر پذيرفته ايد، اينك فرصتي داريم تا از 
حضور روشنگر، تعيين كننده و ارزشمند آن استاد 

كم نظير سپاسگزاري كنيم.
نوش���ته هاي شما بر دريا نيست، دفتري از 
روشنايي است كه طعم وقت را به ما مي  چشاند. 
شما منتخب ديوان شمس را به منازل ما آورديد، 
به عنوان همشهري داروفروش كدكن ما را با آثار 
جناب شيخ عطار آشناتر كرديد. قلم شيرين و 
طبع روان تان خواننده را از كوچه باغهاي نشابور 
تا هزارة دوم آهوي كوهي رهنمون ش���د. ادوار 
شعر فارسي را از مشروطيت تا سقوط سلطنت 
برايمان طبقه بندي كرد و بااخره در آن س���وي 
حرف و صوت، اسرار توحيد را رمزگشايي نمود... 
و به تازگي نشانه هايي از »كيمياي هستي« را در 

شعر حافظ نمايان ساخت.
اينك ما امضاكنندگان كه به ابتکار مؤسسه 
اطاعات و مؤسسه فرهنگي و هنري مکتب فرش 
رّس���ام عرب زاده هر از گاهي به ديدار بزرگان 
علم و فرهنگ ايران مفتخر مي شويم، با افتخار 
سپاس صميمانه مان را در برابر عمري تحصيل، 
تدريس، مهرورزي و مردم دوستي آن استاد بزرگ 
به پيشگاهتان پيشکش مي كنيم. باشد كه سايه تان 
بر س���رمان باشد و خورشيد وجودتان همچنان 
بدرخشد. شهرام ناظري، سيدحبيب نبوي، فيروز 
نعيم محبوبي، منيره ملکي، سعيد محمدزاده اكبري، 
حسين باهر، شهير قيّم، محمد توكليان، ژيا رسام 
عرب زاده، علي قلي محمودي بختياري، فاضل 
جمشيدي، مهديه محمدخاني، مهدي جماراني، 
پوران درخش���نده، ايرج حسابي، طيبه محمد، 
مصطفي بادكوبه اي هزاوه اي، محمد معتمدي ، 

سيدمحمود دعايي.
آنگاه س���يدمحمود دعايي به ايراد سخن 
پرداخت و گفت: »استاد شفيعي كدكني، چه به 
عنوان شاعر چه به عنوان محقق و مصحح و چه 
به عنوان نقاد و صاحبنظر ادبي، در هر افقي كه 
طلوع كرده و رخ نش���ان داده، خوش درخشيده 
و خوشبختانه دولت مستعجل هم نبوده است.« 
وي درباره شعر استاد گفت: تمام دفترهاي شعر 
شفيعي در دهه هاي ۴0 و 50، حکم چشمه هاي 

جوش���ان و زالي را داشت كه ناگهان در كوير 
و درس���ت در پيش پاي مسافران عطش زده و 
از تشنگي سوخته، جاري شده باشد. دفترهاي 
سرشار از نوآوري و خاقيت، پربار از پيوندهاي 
پيروزِ ديروز و امروز و فردا، ثروتمند از موسيقي 
شعر و صور خيال، مملو از دليري و جسارت 
سياسي و اجتماعي و فرهنگي، قوي بنيه از حيث 
تصويرسازي و تصويرپردازي و نقاشي كلمات و 
تابلوآفريني، غني مايه از باب تركيبات زيبا و زال. 
در شعر شفيعي، همه شاعران برجسته و ممتاز 
عهد قديم و عصر جديد را مي توان با هم و در 
كنار هم ديدار كرد. موانا و حافظ و سعدي از 
سويي، نيما و اخوان و شاملو و فروغ و سهراب 
از سوي ديگر، همه آمده اند و با شفيعي همسو 
و همصدا شده اند. گويي همه آنها در اين مقام به 
وحدت رسيده اند. همان وحدت در عين كثرت. 

وحدت وجود شاعرانه.
آيا كس���ي توانس���ته است تا بدين پايه � 
پنهاْن آشکار � احساس مسئوليت انساني و تعهد 
اجتماعي و سياس���ي را با ظرافت ها و لطافت ها 
و زيبايي هاي شاعرانه و هنرمندانه درهم آميزد و 
موفق باشد؟ شفيعي در هيچ كدام از عرصه ها، اهل 
افراط و اصرار نبوده است. اما كسي كه شعر او 
را با تأمل و تعمق مي خواند، به خوبي درمي يابد 
ك���ه اقتدار هنرمندانه و متفکرانه اي در پِس اين 
پرده هاي آويخته بر تاار كلمات، پنهان است. شعر 
شفيعي به شيوه اي چشمگير و دلنواز توانسته است 
فضايي را فراهم آورد براي تنفس آزاد در هواي 
قديم و جديد، سنت و مدرنيته، شرق و غرب، 
دي���روز و امروز، حافظ و نيما، موانا و اخوان، 
سعدي و سهراب و دهها عامت تعجب ديگر! 
هنر شفيعي اين است: پيوند موفق ميان دو زبان 
و دو زمان چه به لحاظ فني و ش���کلي، و چه 
به لحاظ مضمون و محتوا. عاوه بر همه اينها، 
انتقال حس مسئوليت انساني و اجتماعي و حتي 
سياسي به خواننده، به نحوي كه او خود را انگار 
در متن مهمترين رخدادهاي زمانه و درست در 
وس���ط صحنه و ناگزير از انتخاب و گزينش و 
ااقل نوعي از واكنش مسئوانه مي بيند. احساس 
مسئوليت اجتماعي، در شعر شفيعي موج مي زند. 
چنين خصيصه اي همواره اين خطر را داشته است 
كه ناگهان يا به تدريج شعر را از درونمايه هنري اش 
تهي كند و فقط آن را به اعاميه سياسي و حزبِي 

برانگيزاننده اي مبدل س���ازد كه منهاي آن ديگر 
ارزشي نداشته باشد. شعر شفيعي، در همان حال 
كه موج مسئوليت آفريني اش سر به اوج مي زند، 
از اين وادي خطرناک جان به سامت بيرون برده 

و ماندگار شده است.
سيدمحمود دعايي درباره جايگاه علمي استاد 
گفت: دكتر شفيعي كدكني اين توفيق و توانايي را 
داشته است كه در جايگاه وااي استادي دانشگاه 
نيز بدرخشد. بسياري از شاعران برجسته ما، محقق 
نبوده اند. يا اگر بوده اند، نتوانسته اند آن را از قوه به 
فعل درآورند. برعکس هم مي توان گفت. محققان 
و مصححان بسياري را سراغ داريم كه متأسفانه 
ذوق فهم عميق يك بيت حافظ را نداشته اند تا 
چه رسد به توانايي سرودن يك بيت حافظانه را؛ 
اما شفيعي در سرودن استاد است و در تحقيق 
و تصحيح نيز استاد. از »اسرار التوحيد« گرفته تا 
»منطق الطير«، از »تازيانه هاي س���لوک« تا »شاعر 
آينه ها«، همه وقت و همه  جا، تحقيق و تصحيح او 
پاكيزه و پربار بوده است. امتياز بزرگ او اين است 
كه شاگردي و استادي به معناي خاص آن را در 
هر دو حوزة معرفتي تجربه كرده است: هم »طلبه 
حوزة علميه« بوده و هم »دانشجوي دانشگاه هاي 
م���درن«. و آنگاه در هر دو به مرتبة اجتهادي و 
استادي رسيده، تا توانسته شامة پژوهشي و تحقيقي 

ازم را در دنياي امروز به دست آورد. 
ترجمه هاي ش����فيعي از آث����ار غربيان، 
پژوهش هايش در پهنه ادبيات عرب، حش����ر و 
نشرش با اساتيد و منابع درجه اول، همه و همه 
نش����ان مي دهد كه او در هر يك از عرصه هاي 
پهناور تحقيق و تصحيح كه گام نهاده، به هر دو 
معناي سنتي و مدرنش »مجتهد جامع الشرايط« 
بوده است. و از چنين موضع و چنين منظري 
است كه فريضة تحقيق و تصحيح متون را به 
جاي مي آورد و جرئت و جسارت علمي براي 
محقق بودن و مصحح بودن را به ميدان عمل 
مي كشاند. او نه مستشرقي است اروپايي كه در 
هواي عرفان و ادب و شعر و هنرِ شرق، مستقيمًا 
نفس نکشيده باشد و حداكثر تکرار همان ادوارد 
براون باش����د و هانري ُكربن و آن ماري شيمل 
و نيز نه آن عامه ايراني و اس����امي است كه 
مت����ون ادب و عرفان را مي تواند از بر بخواند، 
آنهم با چارده روايت! و همچنين نه ادغام شدة 
هر دو است بي آنکه خود داراي قدرت اجتهاد 

و خاقيت و توليد و آفرينندگي باش����د. آنچه 
استاد در وادي تحقيق و تصحيح عرضه كرده، 
از پشتوانة همة مزايا و مختصات مثبت مذكور 

برخوردار است. 
دعايي درباره مهمترين دستاورد فرهنگي 
دكتر شفيعي كدكني اظهار داشت: گرچه هر يك 
از آثار قلمي استاد بسيار مهم است، مي توان گفت 
تربيت دهها و صدها ش����اگرد ، شاعر و محقق 
و اديب و هنرمند و موسيقي دان كه پديده هاي 
زندگي عاش����قانه و عقانِي خود را با نگاه و 
نگرِش متأثر از او تفسير مي كنند و مي فهمند، 
مهمترين اثر و دس����تاورد فرهنگي استاد است. 
ضمن اينکه نظريه هاي ادبي و هنري و زباني و 
زيبايي شناسانه و خيالپردازانه و همچنين نظريه هاي 
اجتماعي مبتني بر »جامعه شناسي ادبيات فارسي« 
و »روان شناس����ي و روان كاوي ادبيات فارسي« 
در اباي همه نقدها و تحليل ها و تحقيق هاي 
عرضه شده به قلم استاد، واقعاً در زمرة ممتازها 
و مهمترين هاست. اس����تاد شفيعي كدكني از 
شدت ظهور مخفي مي نمايد. آثار او هر ورقش 
دفتري اس����ت از معرفِت اثرگذار و نظريه پرداز. 
ش����فيعي كدكني »ذواليمينين« و »ذواللسانين« و 
»ذوحياتين« اس����ت. در هر دو عرصه درخشيده 

و مي درخشد.
ادامه مجلس، هنرنمايي فاضل جمشيدي 
و محمد معتمدی بود و ش����عرخواني دو تن از 
بانوان و آنگاه استاد شفيعي كدكني گفتند: اين 
ايام در كشورهاي اسامي شايد بيشتر از ايران، 
جشن مياد حضرت رسول برگزار مي شود با 
تفاوت فرهنگ ها و مسائل اقليمی شان، و من 
اگر جاي مسئوان بودم، اين شعر احمد شوقي 
را پخش مي كردم كه شايد بهترين مديح حضرت 

رسول)ص( باشد و ام كلثوم خوانده است:
ُول����د الُهدی فالکائناُت ضياُء/ و فم الّزمان 

تبّسم و ثناُء
ال����روح و المأ المائك حوله/ للدين و 

الدنيا به بُشراء
و العرش يزهو و الحظيره تزدهي/ و المنتهی 

و السدره العصماء
و حديقه الفرقان ضاحکه الربا/ بالترجمان 

شذيه غناء
و الوحي يقطر سلسا من سلسل/ و اللوح 

و القلم البديع رواء
نظمت أسامي الُرسل فهي صحيفه/ في اللوح 

و اسم محمد طغراء...
شاهکار موسيقي عربي و يا موسيقی شرق 
است و هر كه مي شنود، حالت طهارت روحی 
و يك نوع شستش���وي معنوي در وجود خود 
احس���اس مي كند؛ يعني همان چيزی كه ارسطو 
در »فن شعر« به عنوان »تطهير روحي انسان« از 
آن تعبير مي كند. وظيفه هنر، تطهير روحی انسان 
است. اگر ما اين قدر تحمل داشتيم كه اين شعر و 
آواز را از رسانه هاي ايران پخش كنيم، قدمي در 
جهت وحدت بيشتر ملل اسامی يا امت اسام 
برمي داشتيم. زيبايي هيچ گونه ستيزه اي با اسام 
ندارد. اسام از درون زيبايی نشأت گرفته است. 
تأثيري كه زيبايي های قرآن بر مخاطبان حضرت 
رسول)ص( داشته، اين بود كه مخاطبان را مورد 
تصرف قرار می داده و آنها را به حوزة وحی دعوت 
مي ك���رد. اهل علم بايد بپذيرند كه انکار زيبايي 
و هنر، انکار حقيقت تجربة نبوي است. اگر در 
مناسباتی از اين نوع شعر احمد شوقی را بگذارند، 
ما به شکل دلخواه تری وحدت خودمان را با همه 
جوامع اسامی عما به چشم خواهيم ديد و آنها 

نيز اين وحدت را ادراک خواهند كرد.
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استاد  شفيعي كدكني: وظيفه هنر تطهير روحي انسان است

دكتر شفيعي كدكني در سومين جلسة ديدار با بزرگان و فرهيختگان تهران

كوتاه آموزشي

دانشجویان رغبتی برای فعالیت های سیاسی ندارند
رييس دانشگاه عامه طباطبايی با بيان اينکه رغبتی برای انجام 
فعاليت های سياس���ی از سوی دانشجويان وجود ندارد، گفت: در 
حال حاضر حدود ۶0تا 70درصد برنامه های تشکل های دانشجويی 

كه در هيات نظارت مجوز می گيرند، برگزار نمی شوند.
دكتر حسين سليمی در گفت وگو با ايسنا افزود: كاركرد اصلی 
دانش���گاه و دانشجويان فعاليت سياسی نيست، برخی افراد به طور 
كلی مس���ئوليت و شرايط دانشگاه را با نحوه  فعاليت های سياسی 
ارزيابی می كنند و مهم ترين ماک آنها انجام اين نوع فعاليت ها است. 
اين در حالی است كه عمده ترين كار و رسالت دانشگاه، آموزش، 
پژوهش و فعاليت علمی است و در كنار آن می بايست نسبت به 

موضوعات سياسی نيز غافل نباشند.
رئيس دانش���گاه عامه طباطبايی در خصوص علل بی رغبتی 
دانش���جويان برای انجام فعاليت های سياسی در دانشگاه ها گفت: 
اين موضوع يك بحث مفصل است، ولی به نظر می رسد يك نوع 
خاصی از فعاليت های سياس���ی در فضای اجتماعی دوران خود را 
طی كرده اس���ت و بيان موضوعات سياسی به صورت احساسی و 
بحران آميز در عرصه های اجتماعی جوامع خواهان زيادی ندارد؛ 
چه بسا ورود جامعه به شرايط پس از انقاب اطاعات و ارتباطات 
بر روی اين موضوع تاثير گذاشته است و البته مشکات اجتماعی 

و عمومی جامعه نيز بر اين موضوع تاثيرگذار بوده است.
وی همچنين ادامه داد: نگرانی از آينده شغلی در شرايط فعلی 
دانشجويان را وادار می كند كه به دنبال يادگيری مهارت های بيشتر 
باشند و اين موضوع در بی رغبتی دانشجويان برای حضور فعاليت های 

سياسی تاثيرگذار بوده است.
 البته ممکن اس���ت نگرانی از آزادی بيان نيز از ديگر عوامل 
تاثير باشد، اما تجربه نشان داده است اگر خط قرمزهای هر جامعه 
در فعاليت های سياس���ی رعايت شود، مشکلی برای كسی در اين 

زمينه ايجاد نمی شود.
 تجربه نش���ان داده اس���ت كه وقتی پاره ای از خط قرمزها در 
فعاليت های سياس���ی دانشجويان شکسته می شود، ماجرا از دست 
مديريت دانشگاه خارج و به دست نهادهای ديگر افتاده و مشکاتی 

را در آينده ايجاد می كند.
وزارت علوم متولی مشکات اشتغال دانش آموختگان نیست

عضو ستاد نقشه جامع علمی كشور با اشاه به بررسی آمار اشتغال 
فارغ التحصيان، گفت: وزارتخانه های مس���ئول در حوزه آموزش 

عالی، متولی مشکات اشتغال دانش آموختگان نيستند.
به گزارش ايرنا، منصور كبگانيان در حاشيه برگزاری يکصد و 
دوازدهمين نشست اين ستاد در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: بر 
اساس رصد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، مبنای اشتغال دانش 
آموختگان بر اساس بيمه اشتغال و آمار وزارت كار بود و بر اين 
موضوع تاكيد ش���د كه وزارتخانه های متولی آموزش عالی صرفًا 

حال مشکات اشتغال برای دانش آموختگان نيستند.
به گفته عضو شورای عالی انقاب فرهنگی، تحريك بازار كار 
و توسعه اقتصاد دانش بنيان در كشور راه حل اساسی برای اشتغال 

به كار دانش آموختگان محسوب می شود.
يادآور می ش���ود، كبگانيان در خصوص آمار بيکاری دانش 
آموختگان پيش از اين اعام كرده بود كه به طور متوسط نرخ بيکاری 
دانش آموختگان در سال گذشته ۱9 درصد بوده كه عددها مقداری 
بيشتر از اين ۱9 درصد را نشان می دهد؛ چرا كه مرز بيکاری دانش 

آموختگان يك ساعت در هفته در نظر گرفته می شود.
 جزئیات مرحله مصاحبه برای داوطلبان کنکور

 در دانشگاه فرهنگیان
برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه اختصاصی و ساير مراحل 
گزينش معرفی ش���دگان  چند برابر ظرفيت رش���ته های  تحصيل�ی 
پرديس های دانش���گاه فرهنگيان در تکميل ظرفيت كنکور 97اعام 

شد.
به گزارش مهر، براساس  ضوابط مربوط به  گزينش  رشته های  
تحصيلی دارای شرايط خاص، افراد واجد شرايط در هر يك  از كد 
رش���ته های  ش���رايط خاص تا چند برابر ظرفيت  در هر كد رشته  با 
توجه  به  نمره  كل  از بين  كليه داوطلبانی  كه  كد رشته  يا رشته های  
مربوط را در مرحله تکميل ظرفيت انتخاب  كرده اند، مشخص و 

ديروز از طريق سايت سازمان سنجش اعام شد.
اسامی پذيرفته شدگان نهايی رشته های مختلف تحصيلی متمركز 
و نيمه متمركز پرديس های دانشگاه فرهنگيان پس از انجام مراحل 
مصاحبه، معاينه و س���اير مراحل گزينش علمی نهايی در دهه دوم 
دی ماه سال جاری از طريق پايگاه اطاع رسانی سازمان سنجش به 

اطاع داوطلبان خواهد رسيد.
حضور نيافتن در مهلت مقرر برای انجام مصاحبه و س���اير 
مراح���ل گزين���ش آن به هر دليل، به منزله انصراف از تحصيل در 
رش���ته های مورد نياز آموزش و پرورش در دانش���گاه فرهنگيان و 
دانشگاه تربيت دبير شهيدرجائی تلقی می شود و مسئوليت آن صرفًا 

به عهده داوطلب خواهد بود.
زمان مصاحبه اختصاصی معرفی ش���دگان از روز شنبه ۱7آذر 
تا روز سه شنبه ۲7آذر 97 )صبح از ساعت ۸تا ۱۳و بعد از ظهر 

۱۴تا ۱۸( است.
زمان دقيق انجام مصاحبه معرفی شدگان توسط پرديس مجری 
مصاحبه تعيين خواهد شد و معرفی شدگان ازم است قبل از تاريخ 
۱7آذر 97از طريق سايت اينترنتی و تلفن پرديس مجری مصاحبه 
و يا با مراجعه حضوری از روز و زمان دقيق زمان مصاحبه خود 

مطلع شوند.
بیستمین مانور سراسری زلزله در مدارس

بيس���تمين دوره مانور زلزله شهر تهران با شعار »مدرسه ايمن 
 � جامعه تاب آور« همزمان در كليه مدارس ش���هر تهران برگزار

 شد.
به گزارش ايس���نا، اين مراس���م به صورت نمادين در مدرسه 
 عامه حلی واقع در منطقه ۲آموزش و پرورش ش���هر تهران آغاز

 شد.

هاشور

 انسان جدید

تفاوت انسان  های پسين با انسان های 
نخس���تين، فقط در ابزارس���ازی و نوع 
تعامل آنها با طبيعت نيست. شهرنشينی، 
سفرهای هوايی، تلفن و اينترنت، كمترين 
تفاوت زندگی مدرن با زيست پيشامدرن 
اس���ت. تفاوت های اصلی و مهم تر، در 
جهان شناسی و تغيير روش های دسترسی 
به اهداف اس���ت. به سخن ديگر، آدميان 
برای حل مش���کات فردی و زيست 
اجتماعی خود، پ���اره ای تغييرات را در 
اف���کار و رفتار خود ازم ديده اند، و اين 

تغييرات و دگرديسی ها، همان ويژگی های انسان معاصر است. دو نمونه از اين 
تفاوت ها اين شرح است:

يك. انسان معاصر، بيش از پيشينيان خود به هزينه ها توجه می كند. او بيشتر 
به راه های كم هزينه تر می انديشد؛ حتی اگر اين راه، غير مستقيم و طوانی تر 
باشد و حتی اگر مجبور شود گاهی توقف كند. »هزينه« و سنجش آن با آنچه 
به دست می آيد، برای او بسيار اهميت دارد. ترازوی او، شاخص های ذهنی 
نيست؛ به ارزش نتيجه می نگرد و آن را با هزينه ای كه بايد برای آن بپردازد، 

مقايسه می كند.
اين سخن، به اين معنا نيست كه انسان معاصر، اصول انسانی و آرمان های 
اجتماعی را پشت گوش انداخته  است. خير. فقط عاقل تر شده است؛ هيجانی 
نمی شود و برای رسيدن به هر مقصد و مقصودی كه دارد، كم هزينه ترين راه 
را برمی گزيند. برای او جان انسان و رفاه او، در درجة اول اهميت قرار دارد 
و معتقد است: دين سالم، فرهنگ سالم، انديشه های سالم و حتی آرمان  های 
انقابی، در جامعة سالم و بی دغدغه، تحقق پذير است. اگر عقل سالم در بدن 
سالم است، دين و فرهنگ سالم هم در جامعة سالم و بدون بحران است؛ نه 
جامعه ای كه انباشت بحران ها او را از پيگيری اهداف و آرمان ها بازداشته و زير 

چاقوی فقر و تيغ جهل، هزارپاره شده است.
مبارزه با فقر، بنيادی ترين و راهبردی ترين مبارزة انسان معاصر است؛ حتی 
مبارزه با جهل، برای تبديل فقر و ناداری به رفاه و برخورداری است. او می داند 
كه فقر، بستر اكثر انحرافات، حق كشی ها و بنيادگرايی های كور است. مبارزه با 
فقر، نزد انسان مدرن، فقط يك مبارزة آرمانی و انسانی نيست؛ زيرا او دريافته 
است كه تا فقر و ناداری برنيفتد، هيچ اقدام سياسی و اصاح فرهنگی جواب 
نمی دهد. بنابراين گاهی دشمنش را رام می كند تا مجال بازسازی و استفاده  از 
فرصت های موجود را به دست آورد. او آرمان های انسانی و نوع دوستانة خود 
را بی سروصدا از طريق گفتگو و رفتارهای معقول و در چارچوب هنجارهای 

بين المللی پيگيری می كند.
دو. گفتمان غالب بر ذهنيت انسان معاصر، گفتمان حق و باطل نيست؛ 
گفتمان عدالت ساختاری است. انسان معاصر، برای تعريف حق و باطل فقط 
به فرهنگ نامه ها و متون مراجعه نمی كند. نزد او، باطل، يعنی ظلم اجتماعی و 
نابرابری فرصت ها، و حق يعنی آنچه به سود زيست انسانی و آسودگی جامعه 
است. زيرا فقط جامعة آسوده و كم دغدغه، چشمانی باز برای تشخيص حق 
از باطل دارد. جامعه ای كه گرفتار است و توازن دخل و خرج، گيجش كرده 
است، هرگز قادر به تشخيص باطل و تميز آن از حق نيست. چنين جامعه ای 
در چنبر تبليغات و ش���عارهای بنيادگرايانه گرفتار می شود و دائم مشکات 
خود را ناشی از رفتارهای ديگران می بيند. جامعة بحران زده، دشمن سازی و 
دشمن سوزی می كند تا ضمن توجيه كاستی ها، غريزة خودحق بينی و قهرمان نمايی 

خود را ارضا كند. 
فايدة مهم اين تغيير، رهايی از شاخص های ذهنی و سليقه ای برای تشخيص 
حق و باطل است. حق و باطل، چيزی مانند سفيد و سياه نيست كه نزد همگان 
به يك معنا باشد و بتوان از آن معياری برای تقسيم انسان ها ساخت.  به تعداد 
انسان ها و گروه ها و گرايش های موجود و ممکن، برای حق و باطل تعريف 
وجود دارد. كيست كه خود را حق نداند؟ كيست كه مخالف و دشمنش را 
باطل نشمارد؟ كيست كه حقانيت خود و بطان مخالفش را به روشنی آفتاب 
نداند؟ برای رهايی از توهمات و پندارهای غلط انداز، راهی جز تمس���ك به 
شاخص های عينی و ملموس نيست؛ شاخص هايی همچون سود و زيان عمومی. 
قرآن كريم، باطل را زيان مردم و حق را سود مردم تعريف می كند. در سورة 
رعد، آية ۱7، می فرمايد: خداوند برای حق و باطل مثال می زند. سپس سخن 
از »ماينفع للناس« به ميان می آورد. يعنی حق آن است كه برای مردم سودمند 

است و باطل، آن است كه مردم را به زحمت و سختی می اندازد.

  رض�ا باباي�ی 

مسئوان به جای فعالیت درفضای 
مجازی پاسخگوی دانشجویان باشند

معاون فرهنگی دانشگاه تهران با اشاره به حضور بسيار كمرنگ مسئوان 
كشوری اعم از رؤسای قوه قضائيه و مقننه در دانشگاه و ميان دانشجويان، گفت: 
مسئوان به جای فعاليت در فضای مجازی بهتر است در بين دانشجويان حاضر 

شوند و با تعامل مستقيم با آنها بسياری از سوءتفاهم های فعلی را رفع كنند.
به گزارش ايسنا، دكتر مجيد سرسنگی در نشست خبری با تاكيد بر اينکه 
حضور رئيس جمهوری در مراسم ۱۶آذر امسال در دانشگاه تهران هنوز مشخص 
نيست،  گفت:  تاكنون پاسخی از سوی دفتر ايشان به درخواست دانشگاه تهران 
برای حضور در اين دانشگاه داده نشده است و من تصور می كنم رئيس جمهوری 
مجددا در يکی از دانشگاه های شهرستان ها حضور پيدا می كند، اما بايد منتظر 

اعام دفتر ايشان شد.
معاون فرهنگی دانشگاه تهران بر ضرورت حضور رؤسای قوا اعم از قوه 
قضائيه و قوه مقننه به همراه ساير مسئوان نظير وزراء، معاونين رئيس جمهور 
و ... در دانشگاه ها به مناسبت روز دانشجو تاكيد كرد و گفت: ما امسال پيگير 
بوديم تا رئيس قوه قضائيه و مقننه در روز دانشجو در دانشگاه تهران حضور 
پيدا كنند كه متاسفانه پاسخی دريافت نشده است؛ اما دانشگاه تهران اين آمادگی 
را دارد كه در صورت حضور اين مس����ئوان زمينه های ازم را برای اس����تقبال 

فراهم كند.
سرسنگی خاطرنشان كرد: ما توقع داريم كه مسئوان كشوری و نظام با 
حضور در دانشگاه و تعامل مستقيم با دانشجويان آنها را در جريان سياست ها 
و برنامه های خود قرار دهند تا از اين طريق بسياری از سوءتفاهم ها كمتر شود. 
متاس����فانه ما عادت كرده ايم كه از طريق فضای مجازی حرف بزنيم، اما بهتر 
است مسئولين به جای اينکه برای نوشتن پيام های مجازی وقت صرف كنند، 

در دانشگاه حضور پيدا كنند.

معرفی نامزدهای نقد ادبی جایزه 
جال آل احمد

 هيأت داوران بخش نقد ادبی يازدهمين دوره  جايزه  ادبی جال آل احمد اسامی 
پنج نامزد راه يافته به مرحله نهايی اين بخش را اعام كرد.

به گزارش ايسنا بر اساس خبر رسيده، نامزدهای بخش نقد ادبی اين جايزه 
به شرح زير معرفی شدند:

به ترتيب الفبا:
»آينه های تودرتو«  به قلم »معصومه سادات ترابيان« از انتشارات سوره مهر

»باغت ساختارهای نحوی در تاريخ بيهقی« به قلم »ليا سيدقاسم« از نشر 
هرمس

»حيوانی كه می خندد« به قلم »زينب كوشکی« از انتشارات سوره مهر
»س����نت تصحيح متن در ايران پس از اس����ام« به قلم »مجتبی مجرد« از نشر 

هرمس
»فرايند شکل گيری داستان در ادبيات داستانی و دراماتيك« به قلم »مريم بصيری« 

از انتشارات اميركبير
اين پنج اثر به داوری »محمدسرور موايی«، »بهمن نامورمطلق« و »اميرعلی 
نجومي����ان« به مرحله نهايی يازدهمين دوره  جاي����زه  ادبی جال آل احمد راه پيدا 

كرده اند.
»محمدس����رور موايی« رييس سابق دانشگاه باميان افغانستان، منتقد ادبی و 
مصحح آثار تاريخی است. از او كتاب ها و مقاات متعددی در حوزه های گوناگون 
همچون مطالعه و بررسی متون فارسی، مولوی پژوهی، بيدل پژوهی، شاهنامه پژوهی 

و بازنشر آثار خواجه عبداه انصاری به چاپ رسيده است.
»بهمن نامور مطلق« نشانه شناس ايرانی و دانشيار گروه زبان و ادبيات فرانسه 
دانشگاه شهيد بهشتی  است. از او مقاات متعدد علمی و پژوهشی و بيش از ۲0 
عنوان كتاب در حوزه های زبان شناسی، ادبيات تطبيقی و مطالعات فرهنگ و اسطوره 

به چاپ رسيده  است.
»اميرعلی نجوميان« منتقد ادبی، مترجم، استاد دانشگاه شهيد بهشتی و عضو حلقه  
نشانه شناسی تهران است كه با كتاب های »نشانه شناسی«، »در آستانه  روش«، »تجربه  
عشق روی پياده روی متن« و ترجمه  كتاب »دانشنامه زيباشناسی« شناخته می شود. 

 سازمان میراث فرهنگی
 در یک قدمی وزارتخانه شدن 

مديركل حقوقی سازمان ميراث فرهنگی اعام كرد: با اصاح دو ايراد 
شورای نگهبان به طرح وزارتخانه شدن سازمان ميراث فرهنگی، صنايع دستی و 
گردشگری، اين طرح بار ديگر برای بررسی به شورای نگهبان فرستاده می شود 

تا در صورت تائيد توسط رييس جمهوری اباغ شود.
ابراهيم شقاقی در گفت وگو با ايسنا دو ايراد مطرح شده از سوی شورای 
نگهبان بعد از تاييد مجلس در مرداد امس���ال را تحميل نش���دن »بار مالی به 
دولت« و »افزايش نداش���تن تعداد پرس���نل« به اين سازمان دانست و گفت: 
بودجه ی جديدی نيز به عنوان وزارتخانه شدن تصويب نمی شود، در واقع از 

همان محل بودجه ها ساختارها تعريف می شوند.

 جشنواره »موسیقی و آزادی« 

برگزار خواهد شد

فستيوال »موسيقی و آزادی« با هنرنمايی شهريار مسرور، فرشاد رمضانی، 
رض���ا تاجبخش، هومن اژدری، داري���وش صالح پور، پرهام عليزاده، آرش 
اس���کندرلو، مسعود فياض زاده، عليرضا احمد زاده، مسعود دلجو، مازيار 
سلطانی، امير اشکان غامی، سبحان اكرامی، سعيد مبينی، فواد الهی قمشه ای، 
اشکان ماهری، مازيار خواجيان و ژوبين عسگری در مجموعه برج آزادی 

برگزارخواهد شد. 
فستيوال »موسيقی و آزادی« برای حمايت از موسيقی مستقل، با شانزده 
گروه موسيقی با مشاركت مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی و حمايت 

بنياد رودكی، از ۱۸ آذر تا ۲5 دی در برج آزادی برگزار می شود .

 ارکستر »میرآترا« ساخته های 
داوود آزاد را نواخت

جمشید مشایخی شمع ۸۴ سالگی را فوت کرد

در تاار وحدت اركستر »ميرآترا« شامگاه سه شنبه به رهبری ميرامير ميری 
كنسرت خود را با حضور داوود آزاد برگزار كرد.

به گزارش ايرنا،در اين كنسرت قطعاتی از ساخته های داوود آزاد، ميرامير 
ميری و نبيل يوسف شريداوی ) از نوازندگان دف ميرآترا( اجرا شد. موسيقی 
اين قطعات عموما بر روی اشعاری از موانا نوشته شده و تمامی قطعات رپرتوار 

اجرايی اين كنسرت را ميرامير ميری تنظيم كرده بود.
در بخش اول كنسرت قطعه بی كام راز و نياز با آهنگسازی و  تنظيم ميری 
و قطعه تا تو  نيايی به آهنگسازی نبيل يوسف شريداوی در كنار قطعات اثری 
نيست مرا، بی نشان، گتمه گتمه )قطعه ای آذری بر روی شعری فولکلور از ادبيات 
آذربايجان( و آن خرابات از ساخته های داوود آزاد اجرا شد. از نکات جالب توجه 
در اين كنسرت، حضور دو  سماع گر به نام های امير نجم الدين و هيربد دادرس 
بود كه هم زمان با اجرای برخی از قطعات به حركات نمايشی سماع پرداختند. 
اولين قطعه ای كه با هنرنمايی اين دو هنرمند همراه بود قطعه »آن خرابات« بود 

كه در پايان بخش اول كنسرت اجرا شد.
آغازگر بخش دوم كنسرت ميرآترا، برنامه تجليل از دو هنرمند عرصه موسيقی 

و  نمايش؛ نادر مشايخی و بهروز غريب پور بود.
اجرای قطعه »مس���ت مستم« به آهنگسازی داوود آزاد آغازگر بخش دوم 

كنسرت شب گذشته ميرآترا به همراه اجرای حركات نمايشی سماع بود.
اركستر ميرآترا جدای از لحظاتی كه نوازنده جوان سازهای جيمبی و بندير به 
علت نداشتن كنترل كافی بر احساسات سرشارش در هنگام نوازندگی با تاثير منفی 
روی ديناميك و  از ريتم افتادن هايش، نظام اجرايی اركستر را تا آستانه فروپاشی پيش 
برد و بدون در نظر گرفتن نقص هايی كوچك در اجرای گروه همخوانی كه آن هم 
 به واسطه جوانی و  تجربه كم كاما قابل چشم پوشی است، اجرايی زيبا و خاطره انگيز
 بود. قطعه بی كام »نوای عود« از ساخته های ميرامير ميری، خانه پرنور از ساخته های 
داوود آزاد قطعات بعدی اين كنسرت بود و آخرين قطعه از رپرتوار رسمی اين 

كنسرت »هله« نام داشت كه از ساخته نبيل يوسف شريداوی بود.
اركستر ميرامير به عنوان قطعه »بيز« يکی از ساخته های داوود آزاد به نام 
»مشق نام ليلی« را اجرا كرد كه اين قطعه با همراهی حاضران در سالن و هلهله 
زيبای گروه همخوانان، پايان خاطره انگيزی را برای شب حضور مجدد داوود آزاد 
روی صحنه رقم زد، تو گويی انبوهی پايکوبان و هلهله كنان، ليلی را به جشن 

شب رستاخيز ققنوس موسيقی فرا می خواندند.

مراسم نکوداشت جمشيد مشايخی 
هنرمند پيشکس����وت تئاتر، سينما و 
تلويزيون ايران در خانه هنرمندان ايران 

برگزار شد.
 ب����ه گزارش مهر، به مناس����بت 
هشتاد و چهارمين سالروز تولد جمشيد 
مش����ايخی ۶ آذرماه مراسم نکوداشتی 
برای اين هنرمند با حضور مجيد رجبی 
معمار مديرعامل خانه هنرمندان ايران و 
عاقه مندان سينما در سينما تك خانه 
هنرمندان ايران برگزار شد . همچنين 

در  پايان اين مراس����م فيلم »بن بست 
وثوق« به نويسندگی و كارگردانی حميد 

كاويانی به نمايش درآمد .
در ادامه جمشيد مشايخی روی 
س����ن حاضر شد و با تشکر از حميد 
كاويانی برای تدارک اين مراسم بيت 
»گر در سرت هوای وصال است حافظا/ 
بايد كه خاک درگه اهل هنر شوی« را از 
حافظ خواند و در ادامه كيك  تولدش را 
با حضور هنرمندان فوت كرد و عکسی 

نيز به  يادگار گرفته شد.
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نفت ، طا ، 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( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

51/28 دار 

59/78 دار 

 59/05 دار      

1213/78 دار    

 3700000 تومان

3840000 تومان

1930000 تومان

1130000  تومان

650000 تومان

351300 تومان

4200 تومان 

12034/9 تومان

12000 تومان 

4743/2 تومان

13711/2 تومان

13840  تومان

5351/1  تومان

15093/9 تومان

15200  تومان

1143/7  تومان

3191/3  تومان

3380  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

برگشت ارز صادرات كاا به چرخه اقتصاد

ترازنامه شبکه بانکی بايد بررسی و آسیب شناسی شود

 سرانه مطالعه روزنامه در ايران 
ماهانه يك ساعت و 27 دقیقه است

نخستین س���مینار مشترک 
فرصت های اقتصادی ایران و کره 
جنوبی برگزار و در آن بر همکاری 
شرکت های کوچک و متوسط دو 

کشور تاکید شد.
ب���ه گ���زارش خبرگزاری 
صداوس���یما؛ پدرام سلطانی نایب 
رئی���س اتاق ایران در این همایش 
گفت: شبکه شرکت های کوچک و 
متوسط ایران و کره جنوبی می تواند 
در دوران تحری���م هم با یکدیگر 
همکاری کنند و فعالیت بیشتری 

داشته باشد.
وی اضافه کرد: ایران به دلیل 
تحریم هزینه باایی را پرداخت اما 
حل وفصل چالش های موجود در 

فضای بین المللی را آموخت.
نایب رئیس اتاق ایران همچنین 
با اش���اره به نزاع بین المللی که 
در دهه های آینده در پیش است، 
گفت: در این عرصه، کشورهای 
مختلف به دنبال افزایش سهم خود 
از تجارت جهانی هستند و به طور 
حتم دیگر نوبت به کش���ورهای 
نوظهور رس���یده تا سهم خود را 
از کیک جهانی شدن افزایش دهند 
و همی���ن موض���وع، دلیل طفره 
کشورهای توسعه یافته مانند آمریکا 

از موضوع جهانی شدن است.
س���لطانی گفت: دولت در 
این روزهای س���خت اقتصادی، 
باید سیاست های حمایت گرایانه 
اتخاذ کند و موجب تقویب شبکه 
مویرگی که در سطح جهانی بین 
ایران و دیگر کشورها شکل گرفته، 

شود.
وی پیمان س���پاری ارزی را 
خاف این جهت توصیف کرد و 

خواستار اصاح آن شد.
 نایب رئی���س اتاق ایران در 
ادام���ه به عاقه بخش خصوصی 
ایران ب���رای تداوم همکاری های 
تجاری خود با ش���رکای خود در 
کره جنوبی اش���اره و تأکید کرد: 
اقتصاد کره جنوبی از 50 س���ال 
گذشته مسیر توسعه را آغاز کرد و 
توانست موانع را با موفقیت پشت 
س���ر گذاشت این کشور امروز به 

کشوری توسعه  یافته و صنعتی در 
دنیا تبدیل شده است.

سلطانی اقتصاد کره را الگوی 
خوبی برای سیاست گذاران و بخش 
خصوص���ی ایران معرفی کرد و با 
اشاره به روزهای سختی که اقتصاد 
کشور پشت سر می گذارد، گفت: 
رویکرد دولت فعلی آمریکا علیه 
ایران نه فقط تهدیدی برای اقتصاد 
ایران است بلکه می تواند هشداری 
جدی برای دنیا باش���د چراکه اگر 
یک اقتصاد بزرگ از توانایی خود 
به عنوان ساحی در برابر کشورها 
اس���تفاده کند، خطری جدی علیه 
ثبات اقتصاد جهانی خواهد بود.

وی افزود: آمریکا به عنوان پایه گذار 
جهانی شدن و مروج تسهیل تجاری 
در سطح دنیا، امروز خاف مسیر 
همیش���گی خود گام برمی دارد به 
همین دلیل اقدامات کش���ورهای 
اروپایی که در توافق برجام حضور 
داش���تند تنها به نفع ایران نبوده 
و برای خود این کش���ورها هم 
اهمیت باایی دارد.سلطانی ادامه 
داد: به اذعان همین کشورها، اروپا 
و دیگر کش���ورهای دنیا در برابر 
سیاست های فراسرزمینی آمریکا 
آسیب پذیر هستند مسیری که اروپا 
ب���رای جایگزینی دار آمریکا در 
پیش گرفته با هدف داشتن ابزاری 
در مقابل سیاس���ت های تحمیلی 
آمریکا بوده و این احساس خطر 
را دیگر کش���ورها مانند روسیه، 
چین، ک���ره جنوبی، هند و غیره 

نیز کرده اند.
نایب رئیس اتاق ایران، توافق 

آلمان و فرانس���ه ب���رای میزبانی 
س���ازوکار جدید مالی مورد نظر 
اروپا را نقطه عطفی در این حوزه 
دانس���ت و ابراز امیدواری کرد که 
این مسئله بتواند به حل مشکات 

موجود کمک کند.
حس���ین تنهایی رئیس اتاق 
مش���ترک ایران و کره جنوبی هم 
در این همایش با اش���اره به آمار 
گمرک جمهوری اس���امی ایران 
در م���ورد حجم تجارت بین دو 
کشور، گفت: در سال 2017 حجم 
صادرات ایران به کره جنوبی بالغ 
بر 8 میلیارد دار بود که این رقم 
در سال 2018 به 3/7 میلیارد دار 

کاهش پیدا کرده است.
همچنین میزان واردات ایران 
از کره جنوبی در سال 2017 برابر 
با 4 میلیارد دار بوده که این رقم 
هم س���یر نزولی پیدا کرده و به 
2 میلیارد دار رس���یده است.وی 
افزود: بیش���ترین واردات ایران از 
کره جنوبی کااهای مصرفی است 
در حالی که ایران بیشتر کااهای 
واس���طه ای و مواد معدنی به این 

کشور صادر می کند.
به اعتقاد رئیس اتاق مشترک 
ای���ران و کره جنوبی، مردم ایران 
کیفی���ت و تنوع محصوات کره 
را از نزدی���ک لمس کرده و برای 
همین آشنایی خوبی با این کشور 
دارند اما مردم کره جنوبی، کااهای 
ایرانی را نمی شناس���ند از این رو 
بای���د زمینه ای را فراهم کنیم تا به 
کمک صنعت گردشگری، ایران و 
ظرفیت های اقتصادی و تجاری آن 

را بهتر معرفی کنیم.
همچنی���ن  »یو جانگ هیان« 
س���فیر کره جنوبی در ایران ضمن 
تش���کر از فعاان اقتصادی ایرانی 
و ک���ره ای حاضر در این همایش، 
گفت: ای���ران و کره از دیرباز با 
هدف توسعه مشترک همکاری های 
اقتصادی به دنبال پیدا کردن راه حل  
برای مشکات و چالش هایی بودند 
که فعاان اقتصادی در برهه های 
زمانی مختلف درگیر آن هستند.وی 
افزود: رویکرد دولت کره درباره 
ایران همیش���ه چندجانبه و مثبت 
بوده تا سطح روابط اقتصادی ایران 
و کره به فراتر از چهارچوب های 
در نظر گرفته شده افزایش یابد.

سفیر کره با بیان این موضوع 
ک���ه ایران با 82 میلیون جمعیت، 
هشت و نیم برابر مساحت کره با 
موقعیت جغرافیایی مطلوب، برای 
کره به عن���وان یکی از مهمترین 
کش���ورهای ه���دف در منطقه 
خاورمیانه محسوب می شود، افزود: 
تجارت ایران و کره بیشتر در حوزه 
نفت و لوازم خانگی بوده است، اما 
در نظر داریم تا این سطح از روابط 
را گس���ترده تر کرده به حوزه های 
مختلفی از جمله علم و فرهنگ و 

تحقیقات مشترک تعمیم دهیم.
وی با اش���اره ب���ه اقدامات 
س���فارت کره در جهت توسعه 
همکاری   های مشترک، اضافه کرد: 
سفارت کره از سال 2016 تاکنون، 
بیش از 60 کنفرانس باهدف معرفی 
ظرفیت های پیش روی بنگاه های 
اقتصادی ایران و کره به خصوص 
در س���طح SMEها برگزار کرده 

است.
انتظار می رود که برقراری این 
دست از همایش ها و کنفرانس ها 
بتواند به حفظ روابط دو کش���ور 
کمک شایانی کند؛ زیرا همان طور 
که رس���انه ها هم اعام کرده اند، 
کشور کره چهارچوب همکاری 
خود را با ایران در دوران تحریم ها 
مش���خص کرده و هم اکنون این 
کشور از تحریم های آمریکا علیه 

ایران نیز معاف شده است.

پیش بینی سازمان هواشناسی از 
وضع جوی کشور در سه ماهه آینده 
نشان می دهد که بارندگی در سطح 
فات ایران اندکی کمتر خواهد شد.

بر اس���اس گزارش س���ازمان 
هواشناسی در مهر و آبان 1397 به دلیل 
عبور سامانه های بارشی از جنوب غرب 
کشور، استان های واقع در این ناحیه 
از جمله ایام، کهگیلویه و بویراحمد، 
خوزس���تان، بوشهر و لرستان بارش 
بیش از نرمال دریافت کردند بطوری 
که بارش در این اس���تان ها نسبت به 
نرم���ال بیش از 85 میلی متر افزایش 

یافته است.
اما در دوره مش���ابه استان های 
اردبیل و آذربایجان ش���رقی بیشترین 
کاهش بارش را داشتند در مجموع، 
ب���ارش کش���ور در دو ماه اول پاییز 
1397 حدود 19 میلی متر )معادل 71 
درصد( نسبت به نرمال افزایش را نشان 
می دهد.بر اساس پیش بینی سازمان 
هواشناسی در حالی که انتظار می رود 
ب���ارش ماه آذر اندکی بیش از نرمال 
باشد، اما نقشه های پیش بینی حاکی 
از تضعیف نسبی سامانه های بارشی 
در فصل زمستان و به ویژه ماه اسفند 
است.میانگین دمای ماه آذر بین نرمال 
تا یک درجه بیش از نرمال پیش بینی 
می شود همچنین انتظار می رود هوای 
فصل زمستان حدود 2 درجه گرمتر از 
نرمال باشد.با اینکه بارش برف نسبت 
به پارس���ال بیشتر خواهد بود ولی به 
دلیل جنوبی بودن عمده سامانه های 
بارشی و افزایش دمای پیش بینی شده، 
سهم بارش باران در ادامه سال بیش 

از نرمال خواهد بود.
سازمان هواشناسی کشور اعام 

کرد: از آغاز سال زراعی جاری تاکنون 
) اول مهر  تا 29 آبان 1397( مجموع 
بارش دریافتی کشور 45/3 میلیمتر به 
ثبت رسیده که در مقایسه با دوره نرمال 
و پارسال به ترتیب 18/8 و 33/9 میلی 
معادل 70/9 و 296/4 درصد-  متر – 

افزایش را تجربه کرده است.
در دو ماه آغازین س���ال زراعی 
) مه���ر و آبان 1397(، بیش���ترین 
افزایش بارش در استان های واقع در 
جنوب غرب و غرب و بیشترین کاهش 
در اس���تان های واقع در شمال غرب 

کشور رخ داده است.
ب���ارش در  ایام، کهگیلویه و 
بویراحمد، خوزس���تان و بوشهر به 
ترتیب 134، 128، 99 و 92میلیمتر از 
نرمال فزونی یافته، در حالیکه استان های 
اردبیل و آذربایجان شرقی به ترتیب 22 

و 19میلیمتر کاهش بارش داشته اند.
این سازمان اعام کرد: برخاف 
بارش های بی���ش از نرمال و برخی 
سیل آس���ا در دو ماه ابتدایی فصل 
پاییز، وضع بارش در زمستان 1397 
در مح���دوده نرمال تا کمتر از نرمال 

پیش بینی می شود.
با لحاظ بارش های پیش بینی شده 
برای ماه آذر، میانگین بارش فصل پاییز 
بی���ش از نرمال خواهد بود، اما بارش 
در استان های واقع در جنوب شرق 
و شمال غرب ) از جمله سیستان و 
بلوچستان و اردبیل( در محدوده کمتر 
از نرمال تا نرمال مورد انتظار اس���ت 
کاهش بارش در فصل زمستان عمدتًا 
بر بخش هایی از سواحل خزر، جنوب 
شرق و غرب کشور متمرکز خواهد 
بود.بارش در ماه آذر بیش از نرمال و 
در ماه ه���ای دی و بهمن در محدوده 

نرم���ال و در اس���فند کمتر از نرمال 
پیش بینی می شود.

مقدار کاهش بارش فصل زمستان 
در سواحل خزر محسوس تر است هر 
چند که سهم درصدی  آن  زیاد نیست.

بر اساس گزارش سازمان هواشناسی 
انتظار می رود میانگین دمای کش���ور 
در س���ه ماه آینده یعن���ی از آذر تا 
بهم���ن 1397حدود یک درجه بیش 

از نرمال باشد.
تغییرات دمای کشور در مقیاس 
ماهانه به گونه ای اس���ت که میانگین 
دما در ماه آذر حدود نیم درجه بیش 
از نرمال بوده اما افزایش آن در دی و 
بهمن بین 2 تا 3 درجه خواهد شد.

گ���زارش دیگری ب���ه نقل از 
روابط عمومی وزارت نیرو حاکیست، 
بر اس���اس آم���ار بارندگی تجمعی 
حوضه های آبریز درجه  یک کشور، 
میزان بارندگی ها طی مدت مشابه سال 
آب���ی 97-96 در این حوضه ها 24/1 

میلی متر گزارش شده است.
این میزان بارش، از پارسال 51/3 
میلی متر بیشتر شده و نسبت به میانگین 
بلندمدت 50 ساله از 33 میلی متر رشد 

برخوردار بوده است.
از 75/4 میلی متر بارندگی ثبت 
شده تاکنون،حدود 26/1 میلی متر از 
یکم تا ششم آذر ثبت شده است، در 
حالی که آذر پارس���ال در همین زمان 

فقط 9/4 میلی متر بارش داشته ایم.
بر اساس این گزارش، حوضه 
آبریز خلیج فارس و دریای عمان با 62 
میلی متر بارش و حوضه مرزی شرق 
با 1/5 میلی متر به ترتیب از بیشترین 
و کمترین میزان بارندگی حوضه های 

آبریز درجه  یک برخوردار بوده اند.

رئیس مجلس ش���ورای اسامی با اشاره به برخی 
تعاونی ها از جمله اعتباری و مسکن گفت: بعضی تعاونی ها 
به دلیل رعایت نکردن چارچوب ها و قوانین ناموفق بودند 
و این امر بر ذهنیت مردم اثر نامطلوبی گذاشته است؛ یکی 
از دایل فقدان موفقیت برخی از تعاونی ها این بود که 

آموزش ازم را ندیده بودند.
ب���ه گزارش خبرنگار ما، دکتر علی اریجانی با بیان 
این مطلب در س���یزدهمین اجاس بین المللی تعاون در 
آسیا - اقیانوسیه که در محل سالن همایش های بین المللی 
صداوسیما برگزار شد، افزود: زمانی برخی تعاونی ها به 
دلیل رعایت نکردن قوانین علمی موفق نبودند، این موضوع 
بر افکار عمومی اثر منفی گذاشت زیرا آنها استانداردها را 

رعایت نکردند و اگر رعایت می کردند، موفق بودند.
وی با اش���اره به اینکه در برخی زمینه ها در ایران 
تعاونی ها به خوبی کار کرده اند، افزود: برای مثال تعاونی 
مصرف و تعاونی های روستایی فعالیت خوبی داشتند، اما 
در برخی از حوزه های دیگر در ابتدای کار قرار داریم.

در حوزه تولید روش صنعتی و کشاورزی باید اهتمام 
بیشتری باشد و مدل های موفق نشان داده شوند همچنین 
باید آموزش های ازم را داشته باشیم یکی از دایل فقدان 
موفقیت برخی از تعاونی ها این بود که آموزش ازم را 
ندیده بودند و طبیعی اس���ت اگر آموزش وجود نداشته 

باشد، به مشکل بر می خورند.
وی گفت: در کشور ما زمانی که قانون اساسی تدوین 
می شد، فکر مهمی پشت آن وجود داشت مبنی بر اینکه 
بخش تعاون را بخش فربه ای از اقتصاد، قرار دهیم و این 
تفکر به این دلیل بود که عاوه بر نگاه عدالت خواهانه، 
پتانس���یل بزرگی با تجمیع ظرفیت های کوچک مردمی 
ایجاد شود؛ بر همین اساس در اسناد باادستی به بخش 

تعاون توجه خوبی صورت گرفت.
رئیس مجلس ش���ورای اسامی خاطرنشان کرد: در 
 سیاس���ت های کلی اصل 44 قانون اساسی دیده شد که 
25 درصد از اقتصاد کشور، سهم حوزه تعاون باشد که رقم 
قابل توجهی به شمار می رود؛ البته اکنون بخش تعاون این 
سهم را در اقتصاد  ندارد اما از نظر چشم انداز و نگارش 

در قانون اساسی، جایگاه برتری دارد.
اریجانی با بیان اینکه در سند توسعه تعاون، حتی 
ایده تشکیل اتاق تعاون از موضوعات مهمی بود که نشانگر 
اهمیت بخش تعاون در اسناد باادستی است، افزود: امروز 
اتاق تعاون ایران، مانند اتاق بازرگانی می تواند در قالب 
حضور در کمیسیون های تخصصی، در تصمیم گیری ها 

و بخش های مختلف اقتصادی مشارکت کند.
وی با تاکید بر اینکه توجه به مس���اله تعاون از بعد 
قانون اساسی، سیاستگذاری و ساختارهای حمایتی، مهیا 
اس���ت، اظهار داش���ت: اما آیا در واقعیت، تعاون به این 
جایگاه و چشم انداز پیش بینی شده در اسناد باادستی 
رسیده است؟ خیر اینطور نیست و کار زیادی ازم است 
تا به تصویر پیش بینی شده در اسناد باادستی دست یابیم؛ 
بنابراین با توجه به اس���ناد باادستی فرصت خوبی برای 

ارتقا بخش تعاون وجود دارد.
رئیس مجلس شورای اسامی افزود: ما برای توسعه 
بخش تعاون نیازمند نمونه های موفق هستیم تا بطن جامعه 
بدانند چگونه می توانند از ظرفیت های بخش تعاون استفاده 
کنند؛ بنابراین رسانه ها باید با تمرکز بر توفقیات بخش 

تعاون، ظرفیت های این بخش را اطاع رسانی کنند.
صرفا توصیه در این حوزه کفایت نمی کند مدل های 
موفق در این بخش باید معرفی تا از تجربیات آنها استفاده 
شود ما از بعد نیروی اشتغال جوان هستیم و می توانیم 
از این ظرفیت استفاده کنیم رسانه ها هم در این موضوع 

کمک کنند.
رئیس مجلس گفت:  به گفته وزیر کار قرار است در 
آموزش و پرورش و دانشگاه ها برنامه هایی طراحی و به این 
موضوع پرداخته شود پس در دولت هم اهتمام وجود دارد 

رسانه ها هم کمک کنند تا کار مستمر پیگیری شود.
رئیس مجلس شورای اسامی خاطرنشان کرد: یکی 
از مشکات ما در حوزه کشاورزی این است که اراضی 

کشور در حال خردتر  شدن هستند.
یکی از راهکارهایی که می تواند جلوی خرد ش���دن 
اراضی را بگیرد، همین تعاونی ها هستند تا از خرد شدن 
اراض���ی جلوگیری به عم���ل آید و حتی بتوانیم اراضی 
بسیار بزرگتر با بهره وری باا داشته باشیم این موضوع و 
جلوگیری از خرد شدن اراضی در قانون برنامه هم مورد 

توجه قرار گرفته است.
ب���ه گفته رئیس قوه مقنن���ه، در بخش دیگری که 
می توانیم موضوع تعاون را مورد گسترش قرار دهیم در 
حوزه تکنولوژی های نو مانند فناوری اطاعات و ارتباطات 
ICT اس���ت و باید به این حوزه ورود شود چرا که جوانان 

ما در این حوزه با استعداد و کارآفرین هستند. 
رئیس مجلس ش���ورای اسامی، ادامه داد : یکی از 
موضوع���ات دیگری که می ت���وان با ایجاد تعاونی های 
استاندارد ساماندهی کرد، موضوع ته لنجی و کولبران است 
این موضوع می تواند ساماندهی شود. صادرات و واردات 

از طریق تعاونی آنها تسهیل شود.

یک ظرفیتی با تعاونی ها ایجاد شود تا یک منفعتی 
هم برای خودشان داشته باشد چرا که آنان که از موضوع 
کولبری منفعت می برند در خود صحنه کولبری نیستند،  

بلکه پشت آنها هستند.
این موضوع می تواند در تبادل با کشورهای مختلف 
مدل های مفید ایجاد کند در این بخش مجلس و دولت 
کمک خواهند کرد ما می توانیم و می خواهیم که این موضوع 
را ساماندهی کنیم و تعاونی ها می توانند ظرفیت اقتصادی 

بزرگی در این زمینه  ایجاد کنند.
اریجانی گفت: در حوزه ساختمان هم تعاونی های 
زیادی تشکیل شده است  ولی برخی از آنها ناموفق بوده اند 
دلیل آن هم این بود که استانداردهای صحیح در نظر گرفته 
نشده است یکی از مشکات این بود که افرادی متخصص 

مورد استفاده قرار نمی گرفتند.
به گفته وی ، حال که رئیس جمهوری هم بررونق 
صنعت ساختمان تاکید دارند، شما می توانید در این حوزه 
به خصوص در بافت های فرس���وده ورود و دستاورد های 

مناسبی  ایجاد کنید.
مثا می توانید تعاونی هایی توسط اعضای محلی خود 
ایجاد کنید دولت هم تدابیری در این حوزه اندیشیده است 
آقای شریعتمداری هم می تواند این موضوع را پیگیری 
کند که موضوع بافت های فرسوده در چارچوب تعاونی ها 
پیگیری ش���ود زیرا تمامی شهرهای کشور بافت فرسوده 
دارد. اریجانی در بخش دیگری از س���خنان خود، تاکید 
کرد: یکی دیگر از موضوعاتی که بر آن تاکید دارم درباره 
مس���ائل بانکی و صندوق ها است. تعاونی ها می توانند با 
جذب سرمایه های خود سرمایه های کانی را ایجاد کنند 

و تسهیاتی در این خصوص ارائه دهند.
مساله ای در مرکز پژوهش ها مطرح شده بود مبنی بر 
این که اکثر معوقات بانکی برای کسانی بود که وام های 
سنگینی را دریافت کرده بودند آنها که وام های کم اخذ 
کرده بودند، س���ر موعد وام خود را پرداختند و مشکلی 

برای کشور ایجاد نکردند.
وزیر تع���اون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان دیگر 
سخنران این همایش از افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون 
خبر داد و گفت: رشد 8/2 درصدي اعضای تعاونی ها در 
ایران و رسیدن تعداد اعضای تعاونی ها به 42 میلیون نفر 

نشانگر توسعه فرهنگ تعاون در کشور است.
 محمد شریعتمداری اظهار داشت: تعاونی ها همواره 
در شرایط سخت اقتصادی ایجاد شده اند و توانسته اند 

به کمک مردم و اقتصاد بیایند.
وی با بیان این که در سال 1357 فقط  4/8 درصد 
مردم عضو تعاونی های مصرف بودند اما امروز این میزان 
به 52 درصد رس���یده است، خاطرنشان کرد: در 40 سال 
اخیر رش���د ساانه تعاونی ها 11/8 بوده و تعداد آنها به 

90 هزار تعاونی رسیده است.
وزیر کار درباره میزان اش���تغالزایی در بخش تعاون 
گفت: اکنون تعاونی ها برای 1/7 میلیون نفر فرصت شغلی 
ایجاد کرده اند اما با توسعه بخش تعاون بدون شک میزان 

اشتغالزایی در این عرصه قابل افزایش است.
ش���ریعتمداری درباره عضویت بانوان در تعاونی ها 
تصریح کرد: سهم بانوان از فعالیت های تعاونی پیش از 
انق���اب 10 درصد بود که این رقم اکنون به 26 درصد 
رسیده است و حضور زنان کارآفرین می تواند به بالندگی 

کشور کمک کند.
شریعتمداری  بانک توسعه تعاون را از پشتوانه های 
بخش تعاون برشمرد و گفت: دولت قصد دارد با افزایش 
س���رمایه این بانک شرایط مطلوبتری را برای تعاونی ها 

فراهم کند.
وزیر تعاون با بیان اینکه ایجاد س���امانه آماری نظام 
تعاون از اقداماتی اس���ت که انجام خواهد شد، بیان کرد: 
ش���بکه و برند س���ازی و دسترسی به بازارهای هدف از 
مهمترین برنامه های دولت در بخش تعاون اس���ت و در 
دوره آت���ی تاش می کنیم تعاون���ی ها را برای ملی و 

بین المللی شدن یاری کنیم.
شریعتمداری با تاکید بر توسعه تعاونی های فراگیر 

گفت: فرانسه غات خود را از طریق یک تعاونی تولید و 
صادرات می کند و ما هم باید این شیوه را تقویت کنیم. 

البته در زمینه صیادی و پسته تعاونی فراگیر داریم .
رئیس اتاق تعاون ایران هم گفت:  این اتاق به عنوان 
عضو هیأت عالی جذب سرمایه گذاری خارجی آمادگی 
تسهیل و تسریع روند سرمایه گذاری تعاونی های کشورهای 

مختلف در ایران را دارد.
بهمن عبدالهی، توجه به اقتصاد تعاون را پیش نیاز 
توسعه اقتصادی در کشورها برشمرد و با اشاره به اینکه 
توس���عه اقتصادی به دنبال حداکثر کردن منافع بنگاه های 
اقتصادی و عدالت اجتماعی به دنبال توزیع عادانه امکانات 
اس���ت، گفت:  تحقق توأمان این دو هدف غیر از اتکا به 
شیوه اقتصاد تعاونی میسر نخواهد بود، به همین دلیل اقبال 
عمومی در جوامع توسعه یافته و در حال توسعه از روش 

اقتصاد تعاونی رو به گسترش است.
وی ادامه داد: ویژگی های تعاون که عمدتا حول محور 
همکاری های انسانی بر مبنای استعداد و توانمندی افراد فارغ 
از وسع مالی آنهاست، زمینه و بستر مناسبی را برای تحقق 

شعار »با تعاونی دنیای بهتری بسازیم« ایجاد می کند.
رئی���س اتاق تعاون ایران گفت: اجاس بین المللی 
تعاون یکی از مهمترین رویدادها در حوزه اقتصاد غیردولتی 
در سراسر جهان به ویژه اقتصاد کشورهای منطقه محسوب 
می ش���ود.وی هدف از این اجاس را همکاری و تعامل 
هر چه بیش���تر اعضای تعاونی های کشور برای راه یافتن 
راهکارهای تحصیل اش���تغالزایی، حمایت از فقرزدایی، 
ارتقای جایگاه تعاونی ها و کمک به اقتصاد مقاوم، پویا و 

زنده از طریق مشارکت و همفکری دانست.
به گفته عبداللهی، بیش از 400 نماینده داخلی و 170 
نماینده خارجی از تعاونی های برتر جهان در این اجاس 
در تهران گرد هم آمده اند. مجمع تعاون آسیا و اقیانوسیه 
که از نظر جمعیت، عضویت س���ازمانی و عملکرد مالی 
قوی ترین ناحیه مجمع  ICAبوده نقش به س���زایی در 
ارتقای تعاونی ها در مقایس���ه با سه ناحیه آفریقا، اروپا و 

امریکا داشته است.
وی تأکید کرد: بدون ش���ک ایران به عنوان کشوری 
با ظرفیت پرشمار سرمایه گذاری و کسب و کار تعاونی 
در حوزه های متنوعی چون گردش���گری، صنعت، انرژی، 
کشاورزی و خدمات می تواند الگوی بسیاری از کشورهای 
آسیایی باشد، چرا که اعداد و ارقام زیرساخت های قانونی، 
رفتارهای حمایتی، تجربه های تعاونی داری و تشکل های 
مرتبط با بخش تعاون ما از بسیاری از کشورها مترقی تر 
است.وی با اشاره به عضویت 14 میلیون نفر در 192 هزار 
تعاونی کشور گفت: شاهد فعالیت گسترده تعاونی ها در 
حوزه های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت، مصرف، 
خدمات، آموزش، مسکن و بهداشت و فناوری در کشور 

هستیم.
همچنین رئیس اتحادیه بین المللی تعاون در آسیا و 
اقیانوسیه به عنوان دیگر سخنران بر کاهش قیمت کاای 
کشورهای عضو اتحادیه تاکید کرد وگفت: تجربه نشان 
داده است که در زمان های مختلف تعاونی ها به ویژه در 

بخش کشاورزی، می توانند بحران ها را خنثی کنند.
 »لی ش���ون چن« ادامه داد: تعاونی های کشاورزی 
همچنین نش���ان داده اند که انسجام دارند و می توانند با 
قدرت و قوت در مقابل بحران ها بایستند. ما می توانیم 
موفقیت تعاونی های مختلف را به دیگر کشورها ارائه و 
برای آنها مدلسازی کنیم.شون چن تصریح کرد: باید نسلی 
ایجاد کنیم تا بتواند چالش ها را از میان بردارد؛  تعاونی ها 
2/1 میلیارد دار به اقتصاد جهان کمک می کنند و صدای 

افراد را به جوامع می رسانند.
به گفته لی شون، در حقیقت ما می توانیم بحران های 
مختلف را از طریق توسعه بخش تعاون در جهان خنثی 
کنیم تعاونی ها بازیگران مهمی هستند که باید قیمت ها را 
به منظور پاسخگویی به مشتریان خود تقلیل دهند تا یک 

اقتصاد مقتدر در جوامع مختلف شکل گیرد.
گفتنی اس���ت در پایان این اجاس، رئیس اتحادیه 
بین المللی تعاون در آسیا و اقیانوسیه شال پشمینه کشمیر 

که نماد تعاون است را به اریجانی اهدا کرد.
به گزارش خبرنگار ما،این اجاس بعدازظهر دیروز 

با سخنراني وزیر اقتصاد کشورمان ادامه یافت.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید زمینه تاسیس شرکت های 
س���هامی عام برای ورود به خرید شرکت های در حال 
واگذاری فراهم شود، گفت: نمی خواهیم دور اقتصاد را 

حصار بکشیم بلکه می خواهیم با دنیا تعامل کنیم.
فرهاد دژپس���ند گفت: امیدوارم همه فعاان بخش 
تعاونی ما این فرصت را در معرفی داشته ها و ظرفیت های 

ایران مغتنم بشمارند.
وی گفت: کشورهایی مثل ایران که دارای یک نظام 
و س���اختار خاصی هستند و استقال سیاسی و اقتصادی 
برای آنها دارای جایگاه و ارزش ویژه ای است، باید آسیب 
پذیری اقتصاد را به حداقل برسانند وقتی به سیاست های 
اقتص���اد مقاومتی مراجعه کنیم آنچه که از اقتصاد مقاوم 
مطرح می شود ناشی از فرامین مهمی مانند دانش بنیان 

کردن و بومی کردن اقتصاد است.
دژپسند افزود: ش���اید اگر مراتب را بخواهیم بیان 
کنیم ما باید از مس���یر ش���کل دهی اقتصاد مقاوم به یک 
اقتصاد دیجیتالی و هوشمند برسیم چه بسا به همین دلیل 
است که در طراحی اقتصاد مقاوم در سیاست های کلی 
رویکردهای مطروحه از یک سو توسعه درونزا و از سوی 
دیگر توس���عه برون نگر را مورد توجه قرار می دهد. به 
عبارتی در عین حال که می خواهیم اقتصاد مقاوم داشته 
باش���یم نمی خواهیم حصار دور خود بکشیم و هر گز 
نمی خواهیم ارتباط خود را با دنیا قطع کنیم. رویکر دیگر 
هم دانش بنیانی اقتصاد است که قرار نیست از دانش پایه 
بودن اقتصاد غافل شویم. یعنی یکی از رویکردهای جدی 
کاما نگاه به جلو اس���ت و به تدریج در جهت اقتصاد 

دیجیتالی و هوشمند گام بر می داریم.
وي رویکرد عدالت بنیان و مردمی کردن را دو رویکرد 
دیگر اقتصاد مقاومتی بیان کرد و ادامه داد: ما رشد، سرعت 
رشد، پایداری رشد اقتصادی را می خواهیم اما نه به قیمت 

شکاف عدالت اقتصادی.
دژپسند با اشاره به مردمی کردن اقتصاد گفت: در این 
مسیر سهم و نقش دولت باید به گونه ای تنظیم شود که 
مانع از فعالیت های بخش غیردولتی اعم از خصوصی و 
تعاونی نشود دولت در این مسیر نقش محوری را ندارد 
بلکه یک نقش معین، کمک کننده، هادی، سیاس���تگذارو 

حمایتی باید داشته باشد.
دول���ت نباید نقش مزاحم را برای بخش خصوصی 
و تعاونی داشته باشد از طرفی گسترش بخش غیردولتی 
نباید به استثمار منتهی شود؛ یعنی باید به گونه ای سامان 
پیدا کند اگرچه امور از دس���ت دولت خارج می ش���ود 
ام���ا عموم داوطلبان و صاحبنظران بتوانند از این فرصت 

بهره مند شوند.
وی با تاکید بر اینکه در کنار بخش خصوصی بخش 
تعاونی را باید توسعه دهیم، گفت: با وجود اینکه از زمان 
اباغ سیاست های اصل 44 حدود 13 سال می گذرد اما 
هنوز امکان تحقق آموزه های این سیاست در این حوزه 

محقق نشده است.
دژپس���ند گفت: ما یک ثروت و فرصت طایی را 
پیش رو داریم که می توانیم نقیصه یا ضعف در کوچک 
کردن دولت و واگذاری شرکت های دولتی به غیردولتی 
را بپوش���انیم که این فرصت تشکیل تعاونی های سهامی 

عام فراگیر و جدید است.
البته این فرصت جدیدی نیس���ت اما از زمان فراهم 
شدن زیرساخت های قانونی تاکنون فقط 15 شرکت در 

این زمینه تشکیل شده است.
وی با بیان اینکه هیئت رئیسه اتاق تعاون باید زمینه 
تاس���یس شرکت های س���هامی عام برای ورود به خرید 
شرکت های در حال واگذاری را فراهم کند افزود: برنامه 
ما این است که با این مدل هر روز یک شرکت را واگذار 
کنیم به این معنا که عرضه را افزایش دهیم البته این افزایش 
عرضه باید به گونه ای باشد که پس از مدتی با تبعات منفی 

واگذاری ها به بخش خصوصی مواجه نشویم.
وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: برای اینکه این مسیر 
را به صورت برد برد به پیش ببریم ازم است به خریداران 
اعام کنیم که طیف گسترده ای وارد شوند اما قرار نیست 

همه سهامداران یکسان حق رای و سهم داشته باشند.
بنابراین بین سهامداران باید یک دامنه تعریف شود 
اگ���ر این فرصت را تعریف کنیم می توانیم هم رویکرد 
عدالت بنیان و هم مردمی کردن اقتصاد را تحقق ببخشیم 

و به سهم 25 درصدی تعاون از اقتصاد برسیم.
بنابراین بخش تعاون به دنبال تعریف مدلی باش���د 
تا س���ریعتر به این قالب برس���یم البته همچنان که در 
خصوصی س���ازی با مش���کاتی مواجه شدیم این نوع 
خصوصی سازی با مجرای شرکت های سهامی عام می 
تواند مفید باشد.وي گفت: در این شرایط بخش خصوصی 
و تعاون بنیان های اقتصاد را تشکیل و یک اقتصاد جدید 
را شکل دهند ما می خواهیم نقدینگی و دارایی های دولت 
را برای عبور از این وضع اهرم کنیم که برای این اقدام 

تعاونی ها حتما می توانند نقش موثری داشته باشند.

بررسي توسعه همکاری های ايران و روسیه
وزیر نیرو در بدو ورود به روس���یه با تاکید بر اینکه پانزدهمین اجاس 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور، امسال در تهران 
برگزار خواهد ش���د، بر توس���عه همکاری های ایران و روسیه در عرصه های 

مختلف تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی وزارت نیرو )پاون(، "رضا اردکانیان" در بدو 
ورود به مس���کودر گفتگو با خبرنگاران با تاکید بر اینکه مسئولیت کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و فدراسیون روسیه مهر سال 
جاری به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب هیات وزیران به وزارت نیرو 
محول ش���ده اس���ت، بیان کرد: این سفر به منظور پاسخ به دعوت وزیر انرژی 
روسیه و مذاکره با مقامات ارشد این کشور از جمله وزیر قفقاز شمالی، رئیس 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و گفتگو با شرکت ها و موسسات بانکی این کشور به 

منظور پیگیری توافقات و مذاکرات تفصیلی تر انجام شده است.
وی   ادامه داد: با موضع  گیری های خوبی که دولت روس���یه به ویژه در 
هفته های اخیر در پی اتفاقات ناش���ی از خروج یک جانبه و غیرقانونی ایاات 
متحده از برجام اتخاذ کرده اس���ت امیدواریم زمینه همکاری در عرصه های 

مختلف توسعه بیشتری پیدا کند.
گفتنی اس���ت: وزیر نیرو در نخس���تین روز سفر دو روزه خود به روسیه 
نشست های مشترکی با الکساندر نواک، وزیر انرژی و سرگی چباتاریف، وزیر 

امور قفقاز شمالی  روسیه داشت. 

 مع����اون وزیر نیرو از افزایش 
دو درص����دی منابع عوارض برق 
خب����ر داد و گفت: هیات دولت با 
پیشنهاد وزیر نیرو مبنی بر افزایش 
منابع عوارض برق از هشت به 10 
درصد موافقت کرد و این موضوع 

به تصویب رسید.
سیدمحمد صادق زاده در گفتگو 
با ایسنا، اظهار داشت: وزیر نیرو با 
توجه به اهمیت انرژی تجدیدپذیر 
و برق رسانی روستایی و همچنین 
تاثیرات بس����یار مهم این مساله در 
کاهش مشکات زیست محیطی و 
تامین برق در ایام پرمصرف س����ال، 
به هیات وزیران پیش����نهاد افزایش 

عوارض برق را ارائه کرد.

وی افزود: این پیش����نهاد مورد 
استقبال هیات دولت و سازمان برنامه 
و بودجه قرار گرفت و بدین ترتیب 
منابع عوارض برق دو درصد افزایش 

یافت.
انرژی های  رئیس س����ازمان 
تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق 
در پاسخ به این سوال که این عدد تا 
چه میزان می تواند در افزایش بودجه 
تجدیدپذیرها تاثیرگذار باشد، اظهار 
داشت: اکنون 1500 میلیارد تومان 
اعتبار از طری����ق عوارض برق به 
تجدیدپذیرها اختصاص می یابد که 
با تصویب این مصوبه میزان اعتبار 
ای����ن بخش به 2000 میلیارد تومان 

افزایش می یابد.

وی با بیان این که این مس����اله 
موجب افزایش اعتبار 25 درصدی 
تجدیدپذیرها می شود، تصریح کرد: 
ع����ددی که در قبوض مش����ترکان 
افزایش می یابد بس����یار ناچیز است 
و با توج����ه به مزیت هایی که این 
مساله برای مردم به دنبال دارد قابل 

شمارش نیست.
 صادق زاده با اشاره به پتانسیل 
باای نیروگاه های خورش����یدی  در 
تابس����تان گفت: تولید برق توسط 
نیروگاه های خورشیدی زمانی از روز 
صورت می گیرد که این بازه زمانی 
دقیقاً موقعی است که نیروگاه های 
فسیلی با مشکل زمان پیک و تامین 

برق مواجه هستند.

ساخت شهرک حمل و نقل تهران در 
جوار شهر آفتاب

اریجانی: تعاونی ها باید به جایگاه واقعی خود برسند بازگشايی مسیر مبادات بانکی
  ايران و چین از ۱۱ آذر

ش���هرک حمل و نقل تهران 
ظرف چند روز آینده به بهره برداری 

خواهد رسید.
حی���در ن���وروزی مدیرکل 
راه���داری و حمل و نقل جاده ای 
استان تهران ضمن بیان این مطلب 
گفت:ساخت شهرک حمل ونقل در 
تهران فارغ از مزایای صنفی، منافع 
اجتماعی از جمله خروج کامیون ها 
از ترافیک شهری، حفاظت از محیط 
زیست و تأمین بهداشت روانی در 

شهر را به همراه دارد.
وی گفت: این شهرک از نظر 
نقاط دسترسی به همه مبادی ورودی 
و خروجی تهران متصل اس���ت و 
از دو ط���رف به کمربندی منتهی 
می ش���ود که به جاده ساوه و قم و 
از طرفی به جاده خاوران می رسد.
دسترس���ی آسان به این شهرک از 
طریق بزرگراه ها و کمربندی های 
موجود در اطراف تهران، این امکان 
را به کامیون ها می دهد که از شمال، 
جنوب، ش���رق و غرب و در تمام 
س���اعات شبانه روز بدون ورود به 
محدوده ش���هر تهران وارد شهرک 
ش���ده و کاای خود را تخلیه و 

بارگیری کنند.
وی افزود: ش���رکت شهرک 
حمل  و نقل تهران در سال 1370 
به ثبت رس���یده و در سال 1374 

سند خورده است.

 این شهرک که در جوار شهر 
جدید آفتاب قرار دارد، در فضایی 
به وس���عت 300 هکتار در سه فاز 
طراحی شده است و در فاز نهایی 
320 شرکت و موسسه حمل  و نقل 
فعال در شهر تهران در این شهرک 

مستقر خواهند شد.
همچنین یک چهارم شهرک را 
فضای س���بز تشکیل می دهد و به 
همین منظور در قسمتی از فضای 
شهرک، اس���تخر بزرگی جهت 
آب رسانی قطره ای دایر شده است، 
برای استفاده بهینه از فضای شهرک 
و صرف هزینه کمتر، قسمت های 
غیرهمسطح نیز جهت ایجاد رستوران 

یا فضای سبز استفاده می شود.
مدیرکل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای اس���تان تهران با بیان 
اینک���ه، مرکز مخابرات مختص به 
این ش���هرک 3000 خط تلفن در 
اختیار دارد که قابلیت واگذاری تا 
40 خط به هر شرکت  را دارد، گفت: 
این خط ها به صورت وایرلس و با 

پیش شماره تهران هستند.
همچنین ب���ا توجه به اینکه 
در کل کش���ور بیش از 90 درصد 
شرکت های حمل  از سیستم نرم افزار 
»س���با« برای ثبت بارنامه های خود 
استفاده می کنند پرسرعت ترین خط 
اینترنت به صورت مس���تقل برای 

شهرک فعال شده است.

مبادات مالی میان ایران وچین از دوم دسامبر )11 آذر( به واسطه ارائه 
خدمات بانک کانلون به ایران دوباره برقرار می شود.

اس���داه عسگر اوادی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین با 
بیان اینکه آغاز فعالیت این بانک پس از توقف یک ماهه، نقطه عطفی در 
روابط اقتصادی ایران و چین خواهد بود افزود: در یک ماه گذشته، به دلیل 
اینکه فروش نفت ایران به چین متوقف شده بود، بانک کانلون هم فعالیت 
خ���ود را ب���رای ارائه خدمات به ایران متوقف کرده بود. اما با آغاز فروش 
مجدد نفت ایران به چین از دوشنبه هفته آینده، این بانک برای مبادات 
مالی با ایران مجدداً فعالیت خود را از دوم دسامبر ) 11 آذر( آغاز خواهد 
کرد.وی اضافه کرد: قرار است پول حاصل از فروش نفت ایران به چین به 
بانک کانلون منتقل شود تا امکان خریدوفروش کاا برای فعاان اقتصادی 

ایران فراهم شود.
رئی���س اتاق ایران و چین گفت: با آغاز مجدد فعالیت  بانک کانلون، 
صادرات و واردات ایران و چین در حد عالی پیش خواهد رفت و باید 
منتظر فصل جدیدی از روابط بین دو کشور از سوم دسامبر بود.عسگراوادی 
افزود: باید از فرصت پیش آمده به  واسطه اعمال تحریم ها، به نفع اقتصاد 
کشور بهره برد. در شرایط فعلی و باوجود اعمال تحریم های یکجانبه  گرایانه 
آمریکا علیه کشور، »تقویت تولید« و »توسعه صادرات« دو راهکار اساسی 
دور زدن تحریم هاست همان طور که مقام معظم رهبری هم اشاره کردند، باید 

سرمایه گذاری داخلی را رونق داده و وابستگی به خارج را کم کنیم.
وی با تأکید بر تقویت تولید، اضافه کرد: به  منظور تقویت تولید باید 
حتی اامکان از واردات کااهای غیرضروری و مصرفی کم کرد و نیازهای 

مصرفی مردم را با تولیدات داخلی تأمین کرد.
در بح���ث صادرات هم دولت و بانک مرکزی باید با در نظر گرفتن 
تسهیات، صادرات را رونق ببخشند اما در حال حاضر آنچه شاهدیم، افت 
در صادرات به  واسطه صدور بخشنامه های متعدد ازجمله بحث پیمان سپاری 
ارزی است.عسگراوادی با انتقاد از تازه ترین تصمیم بانک مرکزی درباره 
پیمان سپاری ارزی گفت: بخشنامه اخیر اهانت به صادرات است که به رغم 
اینکه مس���ئوان می گویند با مشورت بخش خصوصی صادرشده، اما این 

سؤال را باید پرسید که دقیقاً کدام بخش خصوصی و کدام فرد؟
رئیس اتاق ایران و چین، بخش���نامه اخیر بانک مرکزی درباره نحوه 
پیمان سپاری ارزی را فسادبرانگیز خواند و گفت: این بخشنامه جز تعطیل 
کردن صادرات هیچ نتیجه دیگری نخواهد داشت.به اعتقاد رئیس اتاق ایران 
و چین، س���امانه نیما که صادرکنندگان باید ظرف س���ه ماه ارز حاصل از 
صادرات را به کشور بازگردانند، برای کشورهای دیگر وجود خارجی ندارد 
درحالی که اگر صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را از طریق بانک ها یا 
صرافی های مجاز به کشور برگردانند، آن زمان است که می  توانیم ادعا کنیم 

که تحریم ها را دور زده ایم.
وی توسعه همکاری های بنگاه های کوچک و متوسط ایرانی و اروپایی 
در دوران تحریم ها را منوط به کوچک ش���دن دولت دانس���ت و افزود: 
شرکت های بزرگ دولتی نمی گذارند ما به سمت رشد شرکت های کوچک و 
متوسط حرکت کنیم زیرا هدف اصلی دولت حفظ شرکت های بزرگ دولتی 
است تا شرکت های کوچک و متوسط.عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران با 
بیان اینکه درعمل، دولت کمتر با بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش���اورزی ایران مشورت می کند، گفت: با وجود تمام تأکیداتی 
که اعضای هیئت رئیس���ه اتاق ایران در نشست های مختلف بر ضرورت 
مشورت دولت با بخش خصوصی دارند، اما متأسفانه دولت توجهی به این 
موضوع ندارد.به گفته عسگراوادی ضروری است تا حضور رئیس اتاق 
ایران برای مشورت با دولت به جلسات گروهی با چند وزیر ختم نشود؛ 
بلکه دولت با برگزاری جلسات جداگانه در مسائل مهم اقتصادی کشور 

نظر بخش خصوصی را جویا شود. 

برگزاري همايش فرصت های همکاری ايران و كره جنوبی
دومین نشست بررسی های راهبردی با موضوع »بررسی 
و آسیب شناسی ترازنامه شبکه بانکی« در پژوهشکده پولی 

و بانکی بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، 
در ابتدای این نشس���ت حمید زمان زاده معاون پژوهشی 
پژوهشکده پولی و بانکی ضمن اشاره به اهمیت بررسی 
دایل و ریشه های ناترازی صورت های مالی بانک ها، بهبود 
وضع را نیازمند چاره اندیش���ی و اقدام فوری دانس���ت و 
افزود: در این جهت ، اصاح نظام بانکی یکی از مهمترین 
برنامه هایی است که در دستور کار دولت و بانک مرکزی 
قرار گرفته اس���ت.در ادامه این نشست، سیدعلی روحانی 
مدی���ر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس 
گف���ت: نبود تعادل میان دارایی- بدهی و همچنین میان 
درآمد- هزینه صورت های مالی بانک ها در سال های اخیر، 
شبکه بانکی را در وضع نامناسبی قرار داده و پشتیبانی بخش 
بانکی از بخش واقعی اقتصاد را تضعیف کرده است؛ تداوم 
این شرایط زمینه انباشت دارایی های منجمد )فاقد جریان 
درآمدی نقد( در ترازنامه بانک ها را فراهم آورده است.

روحانی تاکید کرد: نبود تناسب میان سیاست های پولی و 
سیاست های نظارتی در سال های اخیر، موجب انحراف نرخ 
سود بانکی از عوامل بنیادی اقتصاد و انباشت دارایی های 
موهومی در ترازنامه ش���بکه بانکی شده که نه فقط فاقد 
جریان درآمدی اس���ت، بلکه اساساً وجود خارجی ندارد 
به گونه ای که، فقط بخش کوچکی از دارایی بانک ها به 
دارایی های سالم و نقد اختصاص داشته و بخش بزرگی از 

آن مربوط به دارایی های موهومی و منجمد است.
وی افزود: بر این اس���اس، سیاس���ت های راهبردی 
برای غلبه بر معضات شبکه بانکی از جمله حل ناترازی 
صورت های مالی تدوین و تهیه شده است که مورد ارزیابی 
قرار می گیرد.مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های 
مجلس خاطرنشان کرد: برای تدوین چنین بسته ای باید به 

دو سوال پاسخ داده شود.
اواً، گزینه های ممکن در مواجهه با این شرایط چیست؟ 

و ثانیا، نقاط قوت و ضعف هر رویکرد کدام است؟
روحانی در ادامه خاطر نشان کرد: برای پاسخ به این 
پرسش ها، دو معیار اصلی برای طراحی بسته مطلوب باید 
در نظر گرفته شود. معیار اول بر این موضوع تأکید دارد 
که پیاده سازی این بسته منجر به بهبود شرایط اقتصاد کان 
و بخش واقعی شود و معیار دوم بر خروج همه بانک ها از 
شرایط نامساعد تمرکز دارد.به گفته وی، کاهش دستوری 
نرخ های سود سپرده ها و نظارت شدید بر تخلفات بانک ها، 
اوراق سازی بدهی های دولت، افزایش سرمایه بانک ها از 
محل آورده سهامداران و افزایش نرخ کارمزد خدمات بانکی 
از جمله سیاست های دیگری هستند که کارشناسان پولی 
و بانکی برای بهبود شرایط حال حاضر در نظر گرفته اند.
مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس ادامه 
داد: با این حال ارزیابی انجام شده نشان می دهد این ابزار 
قادر نخواهند بود تا مساله ناترازی در بانک ها را حل کرده 
و صرفاً تسکین کوتاه  مدت بوده اند.لذا باید سیاست های 

جدیدی در این رابطه تدوین و پیاده سازی شوند.
وی در ادامه ضمن تشریح این سیاست، به ابعاد و 

چالش های سناریوهای مختلف این رویکرد پرداخت.
در پایان این کرسی، صاحب نظران حاضر در نشست، 
سوااتی را پیرامون راهکارهای حل مشکات شبکه بانکی 
در شرایط کنونی اقتصاد و اثرگذاری متغیرهای اقتصاد کان 

بر ناترازی صورت های مالی مطرح کردند.
روحانی در پایان خاطر نش���ان کرد: برای بررس���ی 
دقیق تر این موضوع باید علل و عوامل ایجاد ناترازی در 
صورت های مالی بانک ها در ایران به دقت بررسی شود.

در پایان مقرر شد در جلسه آتی کرسی،  بررسی های 
راهبردی، علل و ریشه های بروز مشکات ترازنامه ای در 

شبکه بانکی مورد بحث و تبادل نظر اعضا قرار گیرد.

حدود 29/9 درصد از افراد 15 
ساله و بیشتر باسواد، روزنامه مطالعه 
مي کنند و س���رانه مطالعه روزنامه 
آن ها ماهانه حدود یک ساعت و 

27 دقیقه بوده است.
روابط عموم���ي مرکز آمار 
ایران اع���ام کرد:طرح آمارگیری 
از فرهنگ رفتاری خانوار یکی از 
طرح های آماری جدید مرکز آمار 
ایران اس���ت که با هدف تهیه آمار 
و اطاعات مربوط به فعالیت های 
فرهنگ���ی و رفتارهای خانوارهای 
کشور و اس���تفاده از نتایج آن در 
برنامه ریزی های فرهنگی کشور، در 
نقاط شهری و روستایی برای افراد 

15 ساله و بیشتر اجرا شد.
برخی از مهم ترین یافته های 
حاصل از این طرح که در س���ال 
1396 اجرا ش���ده، به این شرح 

است:
حدود 58 درصد افراد 15 ساله 
و بیشتر باسواد، قبل از آمارگیری، 

مطالعه کتاب غیردرسی داشته اند.
سرانه مطالعه کتاب غیردرسی 
افراد 15 ساله و بیشتر باسواد، هفت 
ساعت و 41 دقیقه در ماه بوده که از 
این میزان سرانه ماهانه مطالعه قرآن 
و ادعیه سه ساعت و هفت دقیقه 

اس���ت.حدود 29/9 درصد از افراد 
15 ساله و بیشتر باسواد، در ماه قبل 
از آمارگیری روزنامه مطالعه کرده اند 
و س���رانه مطالعه روزنامه افراد 15 
ساله و بیشتر باسواد، یک ساعت 

و 27 دقیقه بوده است.
سرانه تماش���ای برنامه های 
س���یمای جمهوری اسامی ایران 
توسط افراد 15 ساله و بیشتر،حدود 
چهار س���اعت و 52 دقیقه در روز 

بوده است.
 سرانه حضور افراد 15 ساله 
و بیش���تر در شبکه های اجتماعی، 
یک ساعت و چهار دقیقه در روز 
بوده است.حدود 51/1 درصد افراد 
15 س���اله و بیشتر اظهار نموده اند 
که ورزش می کنند و سرانه انجام 
ورزش آن ه���ا 27 دقیقه در روز 

بوده است.
حدود 78/9 درصد افراد 15 
ساله و بیشتر در هفته شیر مصرف 
کرده اند تا سرانه مصرف هفتگی 

شیر به 3/7 لیوان برسد.
مع���ادل 54/8 درصد افراد 
15 س���اله و بیشتر در هفته نوشابه 
مصرف کرده اند و سرانه هفتگی 
مصرف نوشابه به 1/7 لیوان رسیده 

است.

عوارض برق به ۱0 درصد افزايش يافت 

بارش های جوی در 3 ماه آينده كمتر می شود

صادرکنندگانی که به موجب دس���تورالعمل صادره، 
مجاز به برگش���ت و فروش ارز حاصل از صادرات به 
صورت اس���کناس یا حواله به نرخ بازار ش���ده اند؛ برای 
جلوگیری از سوء استفاده داان، ارز حاصل از صادرات 
خود را به بانک ها، صرافی های بانکی و سایر صرافی های 

مجاز عرضه کنند.
روابط عموم���ي بانک مرکزی اعام کرد: در جهت 
تمهیدات ازم به منظور برگش���ت ارز حاصل از صادرات 
به چرخه اقتصادی کشور از صادرکنندگانی که به موجب 
دستورالعمل صادره مجاز به برگشت و فروش ارز حاصل از 

صادرات به صورت اسکناس یا حواله به نرخ بازار شده اند 
خواس���ت ارز حاصل از صادرات خود را در بانک ها و 
صرافی های مجاز عرضه کنند و در این زمینه تمام بانک ها، 
صرافی های بانکی و س���ایر صرافی های مجاز، آماده خرید 
ارز صادراتی آنها هستند.در صورت وجود هرگونه سؤال یا 
ابهامی در باره موارد فوق، شماره تلفن های 29953749 و 
29953747 معرفی می شود.بانک ها و صرافی های خریدار 
ارز از صادر کنندگان مکلفند نسبت به ثبت ارز خریداری 
شده در سامانه سنا جهت رفع تعهد صادر کننده به برگشت 

ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد اقدام کنند.
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دونوع سرقت است كه تاثير آن درزندگي 
افراد باتوجه به شرايط اقتصادي كنوني بسيار 
سنگين است. ســــرقت منزل وخودرو جزو 
سرقت هايي هســــتند كه هم آسيب رواني به 
افراد وارد مي كند و هم آســــيب مالي آن شايد 
تامدتها امكان جبران نداشته باشد. اين دو سرقت 
به شدت امنيت عمومي را به مخاطره انداخته 
و به احســــاس امنيت عمومي، آرامش ذهني و 
سالمت افراد آسيب وارد مي كند.بسياري از ما 
درميان آشنايان وهمسايه هاي خود باافرادي روبرو 
شده ايم كه دزد به آنها زده است. وقتي درخانه 
نبوده اند سارقان به سراغ خانه اشان رفته و با بهم 
ريختن همه اثاثيه آنها اموال گرانقيمت و پربها را 
دزديده وبا خود برده اند وصاحبخانه ها با مشاهده 
در شكسته خانه و اثاثيه پراكنده شده چه شوكي 
را تحمل كرده اند قابل بيان نيست. اما در سرقت 
خودرو گاهي خود راننده درداخل آن سوار بودو 
دزدان با تهديد خــــودرواش را دزديده اند و يا 
خودرو درمحلي پارك بوده و دزدان دست به 
سرقت آن زده اندكه در هر دو وجه نيز مالك آن 

سردرگم مانده كه چه كار كند.  
يكي از قديمي ترين جرايم عليه اموال كه 
معموال مجازات هاي سختي هم براي مرتكبان 
آن در جوامع مختلف پيش بيني شده است جرم 

سرقت است. 
جرم سرقت به دليل سهل تر بودن آن در 
مقايسه با جرايمي مثل كالهبرداري و محسوس 
بودن منفعت حاصله از آن در مقايسه با جرايم 
عليه اشخاص بخش بزرگي از جرايم ارتكابي 
در كشور هاي مختلف را تشكيل مي دهد وبه 
همين جهت توجه ويژه علماء حقوق را به خود 

معطوف داشته است. 
در اكثر كشور هاي جهان، جرم سرقت به 
دليل تنوع و گستردگي آن به انواع مختلفي كه 
هركدام شرايط خاص و مجازات هاي مخصوص 
به خود را دارد تفكيك شده است كه از اين بين 
مي توان از سرقت ساده، سرقت مقرون به آزار يا 
تهديد، سرقت در شب و نظاير آن نام برد. عالوه 
بر آن براي مبارزه موثر با جرم سرقت، برخي از 
اعمال مرتبط با اين جرم نيز در نظام هاي حقوقي 

مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند.
تغيير ساعات دزدي

سردار محمدرضا مقيمي رئيس پليس آگاهي 
ناجا، با بيان اينكه سارقان خانه ها زمان سرقت را 
از ساعات پاياني و بامداد به سر شب هاي شلوغ 
تغيير داده اند مي گويد: در پايش هاي تخصصي از 
نحوه سرقت متهمان سابقه دار و شبكه هايي كه 
به صورت سريالي اقدام به سرقت مي كنند متوجه 
شديم كه سارقان براي اجراي نقشه سرقت هاي 

خود ساعت 19 تا 21 را انتخاب مي كنند. 
رئيس پليس آگاهي ناجا مي افزايد: چون 
مالكان در اين زمان به خاطر بيدار بودن ديگر 
همسايه ها و وجود تردد در كوچه و خيابان در 
صورت خروج از خانه نكات ايمني را به كار 
نمي برند و به خيال اينكه زود بر مي گردند بعضا 
مشاهده شده است كه پنجره ها را باز مي گذارند 

يا فقط به بستن درخانه اكتفا مي كنند همين بي 
احتياطي ها سبب سوء استفاده سارق و اجراي 

نقشه سرقت مي شود. 
سردارمقيمي اظهارمي دارد:سارقان به دنبال 
پول، طال، سكه و ارز به دليل سبكي هستند و 
بسياري از آنان از محل نگهداري اموال در منازل 
باخبرند مثالً مي دانند كه مردم اين اشيا را در اتاق 
كودكان مخفي نمي كنند بنابراين در مكان هاي 
به خصوصي به دنبال اموال گرانقيمت هستند و 
پس از سرقت نيز، در كوتاه ترين زمان، آن اموال 

را به پول تبديل مي كنند. 
رئيس پليس آگاهي ناجا با اشاره به اينكه 
وقوع جرائم در كشــــور تابعي از عوامل متعدد 
از جمله وضعيت اقتصــــادي، فرهنگ مردم و 
عملكرد پليس است، اضافه مي كند: برخالف 
جرائم خشن، متأسفانه در جرائم و سرقت هاي 
خرد شاهد افزايش وقوع آن هستيم و با توجه به 
گران شدن قيمت انواع ارزها، دالر، طال و سكه، 

سرقت از منازل افزايش يافته است. 
سردارمقيمي با تاكيد بر اينكه «منازل»، بانك 
نيستند، با انتقاد از نگه داري ارز، پول و طال در 
منازل مي افزايد: پليس مستمراً به مردم هشدارمي 
دهد كه از نگهــــداري طال، وجوه نقد و ارز در 
منازلشان اجتناب كنند ولي متأسفانه هنوز شاهد 
مواردي هستيم كه در سرقت از منازل ميليون ها 

تومان پول به سرقت مي رود. 
خانه هايي مثل شعبه بانك

مقيمي با بيان اينكــــه وجوه نقد و طالي 
برخي از منازل مسكوني از پول شعب بانك ها 
هم بيشتر است، اضافه مي كند:دريك شعبه بانك، 
با آن همه دوربين، تجهيزات امنيتي، گاوصندوق 

و مواردي از اين دست چقدر نقدينگي در داخل 
شعبه نگه داري مي كنند؟ ولي در مقابل ما منازلي 
را داريم كه چندين برابــــر وجوه نقدي كه در 
شــــعب بانكي نگه داري مي شوند در آن ها قرار 
دارند و اين در حالي است كه هيچ تجهيزات 
امنيتي و كنترلي هم وجود ندارد و حتي درب 
برخي از اين منازل آنقدر بي كيفيت و ناايمن است 

كه با يك ضربه باز مي شود. 
رئيس پليس آگاهي ناجا با تاكيد بر اينكه 
منازل مسكوني شهروندان بايد عاري از نقدينگي 
كالن باشد، اظهار مي دارد: ما مواردي داشته ايم 
كه از يك منزل مســــكوني 200 ميليون تومان، 
500 ميليون تومان و حتي در يك فقره سرقت 
ميلياردي شــــمش  طال انجام شده است و اين 
نقدينگي باال در منازل، جذابيت سرقت منازل را 

افزايش داده است. 
مقيمي با اشاره به يك مورد از سرقت منازل 
ادامه مي دهد: حتــــي مديراني بوده اند كه تعداد 
قابل توجهي سكه طال از منازلشان به سرقت 
رفته است، مثالً در يك پرونده كه حدود 80 تا 
90 سكه طال از منزل يكي از مديران به سرقت 
رفته بود، من به اين مدير اعتراض كردم كه اصًال 
نگهداري اين مقدار سكه در منزل، منطقي ندارد. 
وي در جواب گفت، من فالن جا فالن پست 
را داشتم و زمان توديع، فالن تعداد سكه به من 

دادند؛ فالن جا هم مدير بودم و در توديعم باز هم 
تعدادي سكه گرفتم؛ اين فرد در 15 سال 5-4 
جا عوض كرده بود و همه سكه هايي كه در زمان 
توديعش گرفته بود را در منزل، آن هم در كشوي 

ميز توالت نگه داري مي كرد.
رئيس پليس آگاهي ناجا مي افزايد: قرار دادن 
طالها و سكه هاي طال و نقره داخل كيسه برنج، 
داخل يخچال و در كشوي دراور ميز توالت و 
يا حتي گاوصندوق هاي خانگي ضد سرقت و 
حريق هيچ كدام جلوي سرقت را نمي گيرد چون 
همه اين محل ها مورد توجه ســــارقان است و 
در برخي پرونده ها مورد داشته ايم كه كل گاو 
صندوق را براي ســــرقت محتويات در آن به 

سرقت برده اند.
سردارمقيمي با اعالم اينكه سرقت از خانه 

و ســــرقت خودرو همچنان در صدر وقوعات 
گزارش شــــده به پليس آگاهي است مي گويد: 
98درصد پرونده هاي سرقت خودرو با كشف 

خودرو مسروقه مختومه مي شوند. 
اين كارشناس زبده پليس آگاهي با اعالم 
اينكه متهمان ســــابقه دار و اعضاي شبكه هاي 
تبهكاري زير نظر مستقيم ماموران پليس آگاهي 
هســــتند و كوچكترين فعاليت آن ها از سوي 
كارآگاهان پليس رصد مي شود،مي افزايد: بيشتر 
سرقت هاي منزل در شهر هاي كالن اتفاق مي افتد 

و غالبا سارقان بومي ومحلي نيستند. 
شگردهاي خاص دزدان خانه 

دزدان خانه ها شگردهاي خاص خود رانيز 
دارند، البته برايشان فرقي ندارد از چه شگردي 
اســــتفاده كنند، مهم اين است كه به هدفشان 
كه بدســــت آوردن مال وپولــــي براي تفريح 

وخوشگذراني است برسند،چون اكثر سارقان 
معموال پس از سرقت و مزه كردن پول بدست 
آورده از آن ديگر تمايل به كاركردن هم ندارند.  

يكي از شــــيوه هاي ســــرقت توپي زني 
است، ســــارقان با داشتن ديلم و وسايلي شبيه 
آن، توپي هاي قفل ها را مي شكنند و وارد خانه 
مي شوند. از آنجا كه توپي در شكسته مي شود 
بين سارقان اين شگرد به توپي زني معروف شده 

است.
باال رفتن از ديوار خانه ها و وارد شــــدن 
از طريق پنجره ها و پشــــت بام يكي ديگر از 
شگردهايي است كه ســــارقان براي رسيدن به 
اموال داخل خانه از آن استفاده مي كنند. از آنجا كه 
سارق مثل عنكبوت از در و ديوار باال مي رود، اين 

شگرد به سرقت هاي عنكبوتي معروف است.  

درشيوه ديگري سارقان با پرسه زدن خانه ها 
راشناســـايي و درنبود صاحبخانه به آن دستبرد 
مي زدند.يكي از سارقان دراين باره مي گويد:من 
و ديگر اعضاي شبكه در خيابان هاي كرج پرسه 
مي زديم و خودرو هاي مدل باال را سرقت مي كرديم 
و با نصب پالك جعلي براي خودرو هاي مسروقه 
در شهرهاي اطراف كرج پرسه زده و چند روزي 
خانه هايي را زيرنظـــر مي گرفتيم. وقتي مطمئن 
مي شديم كسي در منزل حضور ندارد، نيمه هاي 
شب وارد خانه ها شده ودر مدت 15 دقيقه وسايل 
داخل آنها را سرقت كرده وداخل خودروهاي مدل 
باال مي گذاشتيم و چون خودروها مدل باال بود 

كسي به ما شك نمي كرد.
كاغذهاي سفيد 

كاغذ سفيد وسيله اي است كه به سارقان 
منازل بسيار كمك مي كند. اين گروه از سارقان از 

كاغذ سفيد و زنگ در خانه براي سرقت هايشان 
استفاده مي كنند. روش كاغذ سفيد و زنگ خانه 
به اين صورت است كه سارقان در مناطق مورد 
سرقت پرسه مي زنند و با ديدن خانه مورد نظر 
آن را انتخاب كرده و سراغ آن مي روند. آنها زنگ 
خانه را به صدا درمي آورند و اگر كسي آيفون 
را جواب بدهد، آدرس اشتباهي مي دهند و در 
غير اين صورت كاغذي را بين در مي گذارند و 
مي روند سراغ كارهايشان. ساعتي بعد برمي گردند 
و اگر كاغذ نيفتاده باشــــد، مشخص مي شود 
كسي وارد خانه نشده و آنها مي توانند براحتي 

سرقت هايشان را انجام دهند.
پليس آگاهي به شهروندان درخصوص 

جلوگيري از سرقت منزل توصيه هايي دارد: 
 -در صورت خروج از منزل ازقفل شدن در 

خروجي اطمينان حاصل كنيد. 
 -مراقب باشــــيد كليد خود را روي قفل 

درمنزل جا نگذاريد. 
 -- از قرار دادن كليد در زير جاكفشي، داخل 
كفش و ساير نقاط قابل دسترسي خودداري كنيد. 

 -كليد منزل خود را در دســــترس افراد 
غير مطمئن قرار نداده و حتي االمكان از خالي 

گذاشتن منزل خودداري كنيد. 
 -در صورت خالي گذاشــــتن منزل، براي 
اطمينان بيشتر، بر روي ديوارها، تمام پنجره ها و 
نقاط قابل نفوذ مانند نورگير، پاسيو، حفاظ محكم 

و مقاوم نصب كنيد. 
 -در پشت بام منزل خود را در اسرع وقت 
به حفاظ نرده اي و قفل آويز مطمئن مجهز كنيد. 

 -هنگام خروج از منزل تنها به قفل كردن 
در خروجي اكتفا نكــــرده، تمام درهاي داخلي 

ساختمان اعم از در پشــــت بام، هال، اتاق ها، 
آشپزخانه، حمام، حياط خلوت راهم قفل كنيد. 

 -براي جلوگيري از سرقت منزل خود به 
روش توپي زني، توپي قفل را با بدنه در همسطح 
كرده و در صورت عدم امكان لوله اي فلزي به 

دور آن جوش دهيد. 
 -حتي االمكان درهاي ورودي و داخلي 
منزل خود را به سيستم هشدار دهنده مجهز و از 
نگهداري وجوه نقد و طال و جواهر به مقدار زياد 

در منزل جلوگيري كنيد. 
 -نزد افراد ناشناس و افرادي كه اعتماد كافي 
به آنها نداريد از ميــــزان اموال و دارايي موجود 
خود در منزل صحبت نكرده و در مواقعي كه 
به مسافرت مي رويد از همسايگان يا اقوام مورد 
اطمينان خود بخواهيد كه از منزلتان مراقبت كنند. 

 -نسبت به اتومبيل ها و موتورسيكلت هاي 
متوقف و سرنشــــينان آن در اطراف منزل خود 
بي تفاوت نبوده و در صورت مشــــاهده موارد 
مشكوك، شماره و ســــاير مشخصات آن ها را 
يادداشت و سريعا به مراكز 110 پليس اطالع 

دهيد. 
بازار داغ سرقت منازل درايتاليا

سرقت خانه نه دركشورمان كه در برخي 
كشورهاي ديگر نيز جزو سرقت هاي پرشمار 
به حساب مي رود.تعطيالت تابستاني در ايتاليا 
بازار ســــرقت از منازل را در اين كشــــور داغ 
مي كند. امسال با آغاز مســــافرتهاي تابستاني 
بيش از 18 ميليون ايتاليايي به سواحل و مناطق 
كوهستاني، پليس ايتاليا در پيام هايي ويدئويي از 
مردم خواست تا با رعايت برخي از موارد ايمني، 
سارقان را در دستبرد زدن به خانه هايشان ناكام 

بگذارند. در توصيــــه پليس به مردم ايتاليا آمده 
است، براي پيشگيري از سرقت منازل به ويژه در 
تابستان بايد در ورودي منزل،فوالدي با قفل هاي 
مطمئن و ايمن باشد، نصب دزدگير مرتبط با 
اداره پليس و نصب شيشــــه هاي مقاوم نشكن 
و همچنين نصب نرده آهني پشت پنجره براي 
آپارتمان هايي كه درطبقات پائين ساختمان هستند 

از ديگر توصيه هابود.  
براساس تازه ترين آمار منتشر شده درباره 
ســــرقت منازل در ايتاليا، در اين كشور در هر 
ســــاعت 24 واحد مسكوني مورد سرقت قرار 

مي گيرد.
سرقت خودروها  

دزدان براي سرقت خودروها نيز روش هاي 
خاصي دارند.يكي از ماهرانه ترين و زيركانه ترين 
ســــرقت خودروها روش «سند نمره اي» است. 
روشي كه با اســــتفاده از آن ديگر نه به اوراق 
كردن خودرو نياز اســــت نه به خارج كردن آن 
از مرز. دراين روش اعضاي گروه ســــرقت در 
نخستين مرحله با شناسايي خودروهاي مدل 
باالي تصادفي يا آسيب ديده اعم از آتش گرفته 
وواژگون شــــده كه عمدتاً بيش از 60 درصد 
خودرو خسارت ديده و قيمتي بسيار نازل دارند، 
آنها را خريداري كرده ودر مرحله بعد، رنگ دقيق 
بدنه، مدل خودرو و مشخصات ظاهري اصلي 
اين خودروهاي خريداري شده، به اطالع ساير 
اعضاي گروه مي رسد و دزدان گروه هم با پرسه 
زني در خيابان ها و كوچه ها، خودرويي كه كامًال 
از هر نظر مشابه اين خودرو است را شناسايي 
مي كنندودر فرصت مناسب، خودرو مذكور را به 
سرقت برده و آن را سريعاً به گاراژ منتقل مي كنند. 
در اين مرحله، جاعالن با تغيير شماره هاي بدنه و 
موتور خودرو مسروقه و هك كردن شماره هاي 

خودرو تصادفي روي خودرومسروقه، خودرو 
به سرقت رفته را با مدارك خودرو تصادفي به 
فروش مي رسانند.در آخر هم خودرو تصادفي را 

اوراق كرده و به قيمت آهن به فروش مي رود. 
هميشه يك پاي ســــرقت  خودرو، ايمني 
خودروها در برابر ســــارقان است وكارشناسان 
پليس آگاهي معتقدند در ميــــان خودروهاي 
خارجي، خودروهاي ژاپني علي رغم كيفيت باال، 
از نظر ايمني در برابر سرقت، جزو ضعيف ترين ها 
هستند. خودروهايي كه به نظر مي رسد با توجه 
به محل توليدشان، چندان از نظر ايمني در برابر 
سرقت، قدرتمند نيستند. خودروهايي همچون 
مزدا كه جزو خودروهاي پرطرفدار ســــارقان 
است. درميان خودروها داخلي نيز تا قبل از سال 
85 و 86، پرايد بهترين انتخاب سارقان خودرو 
بود؛ خودرويي كه به دليل نوع طراحي ضعيف 
امنيتي آن، توانسته بود درصد بااليي از سرقت هاي 
خودرو را به خــــود اختصاص دهد. اين ايمني 
پايين پرايد در برابر دزدها آنقدر جنجالي شد 
تا مديران شــــركت توليد كننده اين خودرو را 
بر آن داشــــت تا فكري براي ارتقاء امنيت اين 
خودرو كرده و در نهايت توانستند با اضافه كردن 

ايموباليزر به اين خودرو و تغييراتي در طراحي
آن، تحولي جدي در امنيت اين خودرو در برابر
سارقان ايجاد كنند به طوريكه پرايدهاي توليدي
پس از ســــال 85، آنقدر ايمن شدند كه تا حد
زيادي از برنامه كاري سارقان خودرو حذف شد
و همين دليلي است كه شايد در كشفيات پليس،
كمتر از قبل خودروي پرايد آن هم مدل 86 و

باالتر به چشم بخورد. 
اما در مقابل، انواع خودروهاي پژو توليد
داخل، همچنان جزو محبوب ترين خودروهاي
سارقان هستند؛ خودروهايي كه به گفته كارشناسان
مبارزه با ســــرقت خودرو پليس آگاهي، ايمني
انواع مدل هاي پژو كه توليد سال 96 بوده اند در
برابر سرقت، تقريباً هيچ تفاوتي با خودروهاي
توليدي سال 80، يعني 16 ســــال قبلتر از آن
ندارند و تفاوت زمان سرقت اين خودروها تنها
به مدت يك دقيقه تغيير كرده است.در ليست
خودروهاي توليد داخل جذاب براي سارقان،
پرايدهاي مدل پايين تر از 85، پژو 405 و پژو
پارس رتبه هاي اول تا سوم سرقت در تهران را به

خود اختصاص داده اند. 
بررسي پرونده هاي سرقت خودروها در
پليس آگاهي تهران بزرگ نشــــان مي دهد كه
عمده سرقت خودروها با 5 هدف انجام مي شود.
سند نمره كردن، اوراق كامل خودرو و فروش
قطعات،سرقت بخشــــي از قطعات ارزشمند
خودروي مسروقه،استفاده از خودرو مسروقه
براي ارتكاب جرائم ديگر مثل زورگيري، سرقت
و خارج كردن خودرو مســــروقه از كشور كه
عمدتاً درخصــــوص خودروهايي مثل وانت
نيسان و تويوتاي هايلوكس انجام مي شود و اين
خودروها پس از سرقت، از مرزهاي پاكستان و

افغانستان از كشور خارج مي شوند. 

مقابله با سرقت خودرو  
كارشناســــان مبارزه با سرقت خودرو در
پليس آگاهي با توجه به پرونده هايي كه از سرقت
خودروها تشكيل مي دهند، چند توصيه ساده

براي در امان ماندن از سرقت خودرو دارند: 
 - استفاده حداكثري از تجهيزات ضدسرقت
مثل قفل فرمان، قفل پدال، دزدگير و مواردي از
اين دست. تجهيزاتي كه گرچه نمي توانند جلوي
سارقان را سد كنند ولي حتماً زمان سرقت را
افزايش داده و ريسك سرقت خودرو را براي

سارقان افزايش مي دهند. 
 - استفاده از پاركينگ؛ پرونده هاي متعددي
وجود دارد كه صاحبان خودروهاي مسروقه اعالم
كرده اند كه با وجود در اختيار داشتن پاركينگ در
منازل و يا حتي در حاشيه مراكز تجاري و اداري،
به دليل خســــتگي يا حتي هزينه پارك ساعتي
در پاركينگ هاي عمومي، فرصت را در اختيار

سارقان خودرو قرار داده اند. 
 - نصب  GPS  بر روي خودروها؛ نصب
اين قطعه سبب مي شود در صورت به سرقت
رفتن خودرو، محل دقيق خودرو مشخص باشد.
 فاطمه يارمحمدي 

 *سرقت منزل وخودرو جزو سرقت هايي هستند كه هم آسيب رواني به افراد 
وارد مي كند و هم آسيب مالي آن شايد تامدتها امكان جبران نداشته باشد

*يكي از ماهرانه ترين و زيركانه ترين سرقت خودروها روش «سند نمره اي» 
است. روشي كه با استفاده از آن ديگر نه به اوراق كردن خودرو نياز است نه 

به خارج كردن آن از مرز. 

دزدان را ناكام كنيم

 *محمدرضامقيمي رئيس پليس آگاهي ناجا:سارقان خانه به دنبال پول، طال، 
سكه و ارز به دليل سبكي هستند و بسياري از آنان از محل نگهداري اموال 
در منازل باخبرند مثًال مي دانند كه مردم اين اشيا را در اتاق كودكان مخفي 
نمي كنند بنابراين در مكان هاي به خصوصي به دنبال اموال گرانقيمت هستند 

و پس از سرقت نيز، در كوتاه ترين زمان، آن اموال را به پول تبديل مي كنند
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افـقـى: 

  1 - زبان سرخ ، ........ 
2 - كرم خونخوار - شوم و نامبارك - چك

 3 - اثرى از ابن سينا - مساوى - لباس خانم ها
 4 - باز پرس - قاره محروم

 5 - برادر آبادانى - وسط - ناپسند بودن - اشاره دور 
6 - نخ بافتنى - پاكيزه - واحد پول هر دو كره

 7 - امر آوردن - موى فر - كند زبان - خانه مجلل
  8 - آواى گرگ - از عوامل بســيار ريز بيمارى زا - 

خردمند هندى
 9 - فورى - قسمتى از قرآن مجيد - دفعه - درخت 

زبان گنجشك
 10 - رود - تيــم فوتبال يونانى - تشــويق را بر آن 

ترجيح مى دهند
 11 - عضوى در صورت - كودن - ليكن - چله كمان

 12 - پايتخت ارمنستان - ساعى و كوشا
  13 - شــاعر سوررئاليســت فرانسوى و خالق اثر
« اورليا » - حرف ندارى - جشن باستانى ايرانيان

 14 - احمــق و ابلــه - كنايه از زيبايى و صورت - 
نمايش همراه با شعر و موسيقى 

15 - از زيبايى هاى رفتارى
عـمـودى:

 1 - عنــوان امپراتوران رومى - بندرى در مراكش 
( دارالبيضا ) 

2 - از درختــان جنگلى با چــوب مرغوب - رود 
خوزستان - فاقد شادابى

 3 - يار آبســال - صندلى ســواركار - جزيره اى 
در يونان 

4 - بها بازار - پول نقد - پايتخت كوبا
 5 - پيروان - سالم و با نشاط

 6 - بنا شــده - ماركى بر خودرو - خودم - تكرار 
حرف دوم

 7 - هالوژن نمك طعام - سخن طعنه آميز - ابزار در 
و پنجره - نوزاد گوسفند

 8 - موشكاف و باريك بين - امور - تويى الستيك  
9 - تلف - نوعى زيرانداز - نارس - رفوزه

  10 - لحظه - غذاى نذرى - بدست آوردن - گماشته 
11 - شيفته - وابسته سياسى

 12 - شــهرى در آرژانتين - پايتخت ســوئيس - 
 پزشك دانماركى ، كاشف طريقه رنگ آميزى براى 

رده بندى باكترى ها
 13 - اندام بويايى - خوب - ويژگى كفشــى كه از 

اندازه معمولى بزرگ تر باشد
 14 - به هم رســيدن - مواد خوشــبو كننده مواد 

غذايى - گندم كوبيده 
15 - تيمارستان - پهلو

بدينوســـيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت مي رساند، جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده اين شركت رأس ساعت 12:45 روز چهارشنبه 
مورخ 1397/09/21 در محل:  تهـــران، خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، 
خيابان ياسمي، شركت مادر تخصصي توانير، سالن كنفرانس دفتر امور مجامع 
تشكيل خواهد شد. لذا از سهامداران محترم دعوت به عمل مي آيد كه خود و يا 

نماينده رسمي آنان در موعد مقرر در جلسه ياد شده حضور يابند. 
دستور جلسه: 

1ـ  انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1397 
2ـ  تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني 

3ـ  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 
 هيأت مديره 
شركت توزيع نيروي برق تبريز 

«اطالعيه»
آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت 
توزيع نيروي برق تبريز (سهامي خاص) شماره ثبت 7694 شماره 
شناسه ملي 10200136970 و سرمايه ثبت شده 21/250/000 ريال 

بدينوســــيله به اطالع كليه سهامداران محترم شــــركت مي رساند، جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده اين شركت رأس ساعت 8/15 روز چهارشنبه مورخ 
97/9/21 در محل: تهرانـ  خيابان وليعصرـ  باالتر از ميدان ونكـ  خيابان ياسميـ  
شركت مادر تخصصي توانير، سالن كنفرانس دفتر امور مجامع تشكيل خواهد شد. 
لذا از سهامداران محترم دعوت به عمل مي آيد كه خود و يا نماينده رسمي آنان 

در موعد مقرر در جلسه ياد شده حضور يابند. 
دستور جلسه: 

1ـ  انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1397 
2ـ  تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني 

3ـ  انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 

هيأت مديره شركت توزيع نيروي برق استان مازندران 

«اطالعيه»
آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه

 شركت توزيع نيروي برق استان مازندران (سهامي خاص) 
شماره ثبت 1434 شماره شناسه ملي 10760187817 

و سرمايه ثبت شده 10/000/000 ريال 

بدينوســـيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت مي رساند، جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده اين شركت رأس ساعت 12:15 روز چهارشنبه 
مورخ 1397/09/21 در محل شركت مادر تخصصي توانير سالن كنفرانس دفتر 
امور مجامع بـــه آدرس: تهرانـ  خيابان وليعصرـ  باالتر از ميدان ونكـ  خيابان 
ياســـمي تشكيل خواهد شد. لذا از سهامداران محترم دعوت به عمل مي آيد كه 

خود و يا نماينده رسمي آنان در موعد مقرر در جلسه ياد شده حضور يابند. 
دستور جلسه: 1ـ  انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1397 

2ـ  تعيين حق الزحمه حســـابرس و بـــازرس قانونـــي 3ـ  انتخاب روزنامه 
كثيراالنتشار 4ـ  ساير موارد 

هيأت مديره 
شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي 

«اطالعيه» 
آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

شركت توزيع نيروي برق استان آذربايجان شرقي (سهامي خاص) 
 به شماره ثبت 6299 و شناسه ملي 10101335372 

و سرمايه ثبت شده به مبلغ 25 ميليون ريال 

اطالعيــه
آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت 

توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان (سهامي خاص) به شماره ثبت 12116 
و  شناسه ملي 10861375843 و سرمايه ثبت شده 1,500,000,000 ريال 

بدينوســــيله به اطالع كليه سهامداران محترم شــــركت مي رساند، جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده اين شــــركت راس ســــاعت 11:00 روز چهارشنبه 
مورخ 1397/09/21 در محل شركت توانير به آدرس: تهران، خيابان وليعصر، باالتر از 
ميدان ونك، خيابان ياسمي، شركت مادر تخصصي توانير، سالن كنفرانس دفتر امور 
مجامع عمومي، تشكيل خواهد شد. لذا از سهامداران محترم  دعوت به عمل مي آيد كه 

خود و يا نماينده رسمي آنان در موعد مقرر در جلسه ياد شده حضور يابند.
دسـتور جلسـه: 1ـ  انتخاب  حســـابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 

1397 . 2ـ  تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني  . 3ـ  انتخاب  روزنامه 
كثيراالنتشار.

هيات مديره شركت توزيع نيروي برق شهرستان اصفهان  

اطالعيــه
آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت 
توزيع نيروي برق استان زنجان (سهامي خاص) به شماره ثبت 1875 

و شناسه ملي 10460052332 و سرمايه ثبت شده 10000 
بدينوســـيله به اطالع كليه سهامداران محترم شـــركت مي رساند، جلسه 
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اين شـــركت رأس ساعت 11/30 روز 
چهارشنبه مورخ 97/09/21 در محل: تهرانـ  خيابان وليعصرـ  باالتر از ميدان 
ونكـ  خيابان ياسميـ  شركت مادر تخصصي توانير، سالن كنفرانس دفتر امور 
مجامع تشكيل خواهد شد. لذا از سهامداران محترم دعوت به عمل مي آيد كه 
خود و يا نماينده رسمي آنان در موعد مقرر در جلسه ياد شده حضور يابند. 

دسـتور جلسـه: 1ـ  انتخاب حســـابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 

1397. 2ـ  تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني. 3ـ  انتخاب روزنامه 
كثيراالنتشار 

هيأت مديره شركت توزيع نيروي برق استان زنجان 

تاسيس موسسه غير تجارى بين المللى توانمندسازى منابع انسانى 
صنعت آب و فاضالب توان افزا درتاريخ 1397/08/15 به شماره ثبت 
5611 به شناسه ملى 14007931358 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل 

گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت 
اطالع عموم آگهى مى گردد 

موضوع فعاليت: 1-تبادل دانش و فنـــاورى در زمينه  هاى آب و فاضالب و مديريت 
منابع آب با كشـــور آلمان. 2- ايجاد قطب توانمندسازى و ارتقاء سطح مهارت هاى 
كاركنان صنعت آب و فاضالب و مديريت منابع آب كشـــور در اصفهان. 3- جذب 
منابع و امكانات ملى و بين  المللى براى تقويت بنيه علمى، عملى و اجرايى كشـــور 
در زمينه حكمرانى آب، صنعت آب و فاضـــالب و مديريت منابع آب. 4- طراحى و 
اجراى دوره  هاى داخلى و بين المللى توانمندسازى كاركنان در زمينه فناورى هاى 
نوين مربوط به آب و فاضالب و مديريت منابع آب. 5- شناســـايى و توانمندسازى 
كارشناســـان و مديران مســـتعد صنعت آب و فاضالب و مديريت منابع آب جهت 
برعهده گرفتن نقش مربى/مدرس در دوره هاى حرفه اى و شغلى-سازمانى. 6- انجام 
خدمات پشتيبانى شـــامل تجهيز كارگاه ها و آزمايشگاه ها، انتشار جزوات و نشريات 
فنى مرتبط با موضوع فعاليت موسســـه، تهيه كليپ و اســـاليد و ساير موارد جهت 
كمك به توانمندســـازى كاركنان مرتبط با موضوع فعاليت موسســـه. ثبت موضوع 
فعاليت مذكور بـــه منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشـــد و در صورت لزوم 
پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط. مـــدت فعاليت: از تاريخ ثبت به مدت 
نامحدود. مركز اصلى موسسه: استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مركزى 
- دهستان محمودآباد - روستا مجتمع آموزشـــى وانباره-بزرگراه آزادگان-خيابان 
اصلى-خيابان آزادگان-پالك0مجتمع آموزشـــى صنعت آب و برق اصفهان-طبقه 
اول-واحد 102 كدپستى 8161154115 اولين مديران موسسه: شركت مهندسى 
آب و فاضالب كشور ســـهامى خاص به شناسه ملى 10100967195 به نمايندگى 
رضا گياهى به شـــماره ملى 0046764771 به سمت رئيس هيئت مديره، شركت 
آب و فاضالب استان اصفهان ســـهامى خاص به شناسه ملى 10260299036 به 
نمايندگى هاشم امينى به شماره ملى 1283103435 به سمت نايب رئيس هيئت 
مديره، آقاى محمدرضا فدائى تهرانى به شـــماره ملى 5499422478 به ســـمت 
مديرعامل، آقاى رضا نوراله زاده به شماره ملى 3873349541 به سمت خزانه دار 
(خارج از اعضا)، موسســـه آموزش عالى علمى كاربردى صنعت آب و برق به شناسه 
ملى 14004770852 به نمايندگى عباس اكبرزاده به شماره ملى 0054881250، 
انجمن آب آلمان به شناســـه فراگير 3003289539 به نمايندگى شهروز مهاجرى 
به شماره ملى 1285714946، شـــركت آب و فاضالب استان تهران سهامى خاص 
به شناســـه ملى 10101339361 بـــه نمايندگى محمد پرورش به شـــماره ملى 
0943229960 به سمت اعضاى اصلى هيئت مديره و خانم اعظم دانائيان به شماره 
ملى 0050759639 به سمت عضو على البدل هيئت مديره براى مدت چهار سال 
انتخاب شدند. دارندگان حق امضا: كليه اوراق و اســـناد مالى و تعهدات موسسه با 
امضاى مديرعامل و خزانه دار و با مهر موسسه معتبر است. مكاتبات ادارى با امضاى 
مديرعامل خواهد رسيد. اختيارات مديرعامل: طبق اساسنامه. - موسسه حسابرسى 
و خدمات مديريت مميز به شناســـه ملى 10100121718 و شماره ثبت 1064 به 
ســـمت بازرس اصلى و موسسه حسابرسى رهيافت حســـاب تهران به شناسه ملى 
10100474104 و شـــماره ثبت 12190 به عنوان بازرس على البدل براى مدت 
يك سال انتخاب شـــدند. - روزنامه اطالعات جهت درج آگهى ها و دعوت نامه هاى 

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهانموسسه تعيين گرديد.
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اصفهان (292858)

آگهى تغييرات شركت صنايع فوالد كوهپايه سهامى خاص 
به شماره ثبت 47384 و شناسه ملى 10103236363 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/04/31 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 1396 به تصويب 

رسيد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اصفهان (292786)



وادي ادبيات

خلوت انس

ادبيات سهم عمدهاى در فرهنگ هر ملتى دارد. ادبيات 
غنى، پايه فرهنگ است. در سراسر دنيا، كشورهاى توسعهيافته 
عقبه ادبى-فرهنگى قابلتوجهى دارند. عقبه فرهنگى الزاماً در 
قدمت تاريخى ارزيابى نمىشود بلكه كيفيت آن و بكارگيرى 
آن در زمان حال و آينده مدنظر است. وقتى كه به اصطالح، 

با امر مدرن عجين مىشود. 
برخى از كشورهاى توسعهيافته با احتساب زمان، عقبه 
ادبى-فرهنگى قطورى ندارند اما وقتى آثار ادبى و فرهنگى 
آنها را ارزيابى كنيم با واقعياتى روبرو مىشويم: نويسندگان 
مشهورى در سطح دنيا دارند، تيراژ كتاب درخور توجهى 
دارند، آثار موسيقى تاثيرگذارى مىسازند، تئاترهاى بزرگى 

اجرا مىكنند و واقعياتى از اين قبيل.
مثًال كشورهايى نظير ژاپن، انگلستان، آلمان و... اقتصاد 
قدرتمندى دارند و رتبههاى بااليى در آمارهاى مطالعه دارند. 
دانشگاههاى معتبرى دارند و مردم آنها به فعاليتهاى هنرى 
و ادبى نظير تئاتر، رمانخوانى، موزهگردى، سينما، جلسات 
كتابخوانى و... بهاى بيشترى مىدهند. آمارهايى نظير اينها ما 
را به اين نتيجه مىرساند كه توسعه يك كشور فقط توسعه 

اقتصادى نيست.
عقبه ادبى-فرهنگى  در چنين شرايطى است كه فارغ 
از طـــول زمانى آن به كار مىآيد. بديهى اســـت كه عقبه 
ادبى-فرهنگى الزاماً بايد به دور از تعصب و جزم و فارغ از 
نوستالژى بازسازى شود. تمدن تنها ريشه در اقتصاد برتر 
ندارد، بلكه بيشتر از آن زاييده ادب، هنر، فلسفه و اخالق 
است. دكتر«همايون كاتوزيان» از جمله متفكران ايرانى است 
كه وقت زيادى براى بررسى ادبيات فارسى، اقتصاد سياسى 
و شناسايى نواقص موجود در سير تاريخى ايران گذاشته 
اســـت. براى ايضاح اين نكات به سراغ كتاب«فرهنگ، 
تاريخ، سياست»(نوشـــته دكترهمايون كاتوزيان، شركت 
سهامى انتشـــار، 1396) مىرويم كه گزيده مقاالت ادبى-
سياسى و مصاحبههاى اوست و به تازگى چاپ دوم آن به 

زيور طبع آراسته گرديده است.
 كاتوزيان در كتابش، ضمن بررســـىهاى تاريخى 
پيرامون مقاطعى مثل مشروطيت، دوره رضاشاهى، نهضت 
ملىشدن صنعت نفت و... به صورت همزمان بررسىهاى 
ادبى را هم در تاليفاتش ملحوظ داشته است. او در خصوص 
ادبيات فارسى (ادبيات كالسيك و موج نو ادبى) از روش 
تحليلى-انتقادى استفاده مىكند. لذا نظريات ادبى او از اين 
حيث اهميت زيادى دارند كه معطوف به مشكالت ملموس 

اجتماعى هستند.
او به نقش نهادها و امر فرهنگ توجه شـــايانى دارد. از 
اين جهت به ســـبقه دوران تحصيلى خودش در دبيرستان 
البرز مىپردازد كه اشـــاره به آن بعنوان مقدمه بحث، مغتنم 
اســـت. دبيرستان البرز يكى از مدارس قديمى ايران است كه 
معلمانى خبره در آن تدريس مىكردند. نويسندگان، هنرمندان 
و دانشمندانى مثل: همايون خرم، محمد على اسالمى ندوشن، 
صادق چوبك، حسين محجوبى، عبداهللا انوار، داريوش آشورى 

و منوچهر ستوده، زمانى از دانشآموزان اين مدرسه بودند.
 كاتوزيان نكات مهمى در خصوص نحوه اداره مدرسه 
و نقش مديران و معلمان در امر آموزش بيان داشته كه عناصر 
مهمى در امر فرهنگ هستند:«مجتهدى رئيس دانشگاههاى 
شيراز و ملى شد، بنيانگذار دانشگاه آريامهر بود، سرپرست 
دانشگاه پلى تكنيك تهران نيز شد. با وجود اين ارتباطش را 
هميشه با البرز حفظ كرد و به محض ترك اين سمتها، به 
وظايف تمام وقت خود برگشت.او در گفتوگو با برنامه 
تاريخ شـــفاهى هاروارد گفت كه مديريت البرز مهمترين 
سمتهايش بوده، مهمتر از رياســـت دانشگاهها... البرز 
مؤسسهاى بود كه در آن بر آموزش و پرورش بسيار تأكيد 

مىشد. كتابخانه و آزمايشگاههاى شيمى و فيزيك داشت.

 فرهنگ يكى ديگر از فعاليتهاى ماية مباهات البرز 
بود. سالن تئاتر و كنفرانسى  كه به همين منظور ساخته شده 
بود، تاالر جوردن نام داشت. جلوى اين تاالرها اتاقى بزرگ 
بود كه براى نمايشگاه از آن استفاده مىشد و پشت آن آمفى 
تئاترى بود با صحنهاى بزرگ براى اجراى نمايش، اركستر و 
نيز برگزارى سخنرانى و مناظره. در آن زمان ما انجمن ادبى و 
فرهنگى فردوسى را احيا كرديم كه توسط خود دانش آموزان 
اداره مىشد و هر از چند گاهى شبهايى فرهنگى را در تاالر 
جوردن برپا مىداشتيم كه شامل اجراى نمايش هم مىشد.»

وى درباره صادق هدايت هم مطالبى را متذكر شـــده 
كه در ساير كتاب ها نيامده اســـت. اوالً به آثار هدايت و 
نقش نويسندگىاش پرداخته؛ ثانياً برخورد عجيب بخشى از 
منورالفكران ايرانى را با او شرح داده است. همايون كاتوزيان 
به نامههاى هدايت كه مكتوبات شخصى اوست هم توجه 
كرده و آنها را درخور ستايش دانسته است. به اعتقاد وى، 
نامههاى هدايت جزء مهمى از ادبيات اوست. نامههايى به 
برادرش (محمود)،شهيد نورايى، مجتبى مينوى و محمدعلى 
جمالزاده كه نثر و زبان ظرافـــت ادبى هدايت و ذهنيات 
نويسنده را مشخص مىكند. در باب فراز و فرود هدايت 
هم نكات بديعى مىنويسد:«هدايت را در دوره رضاشاه- 
كه هنوز نســـبتاً جوان بود- جزو گروه بسيار كوچكى از 

روشنفكران  نمىشناختند.
 پس از شهريور بيست و رفتن رضاشاه و تشكيل حزب 
توده، هدايت در ميان جمع بزرگترى از روشنفكران جوان ُمد 
شد. با اينكه بوف كور در زمان رضاشاه در هند نوشته و در 
پنجاه نسخه در خارج از ايران منتشر شده بود، فقط در اوايل 
دهه 1320 بود كه به صورت پاورقى روزنامه ايران، در تهران 

انتشار يافت و چندان هم مورد استقبال قرار نگرفتند... 
حزب توده تا چند سال پس از تأسيسش نوعى جبهه 
دموكراتيك ملى بود كه اغلب روشـــنفكران ماركسيست، 
سوسياليست و ليبرال يا عضو يا سمپاتيزان آن بودند و از جمله 
خيلى از دوستان هدايت، مانند بزرگ علوى، عبدالحسين 

نوشين، خليل ملكى و جالل آلاحمد جوان. هدايت اصوالً
يك عنصر سياســـى نبود و عضو حزب توده هم نشد، و 
روابط دوستانهاش با آن حزب در سالهاى اول تأسيس آن 
به داليل روشنفكرى و نيز تمايالت آزاديخواهانهاش بود. 
امـــا پس از واقعه آذربايجان، هدايت به كلى از حزب توده 
رويگردان شد. بيشتر به اين دليل كه شكست حزب مزبور 
را ناشى از دنبالهروى و اطاعت آن از شوروى مىدانست. 
حتى جلسات اصالحطلبان حزب توده- يعنى گروه مخالف 
رهبرى در داخـــل آن كه باالخره انقالب كردند- در خانه 

هدايت تشكيل مىشد.
 به اين ترتيب، هدايت در ميان جامعه روشنفكرى كه 
بيشترشان عضو يا هواخواه حزب توده بودند،از ُمد افتاد. و 
چون هم كتباً و هم شفاهي از حزب توده انتقاد مىكرد، با 
او در افتادند و آنان نيز كتباً و شفاهي او را شديدآً كوبيدند و 
منزوى كردند. در نتيجه جز چند تن هواخواه و سرسپرده، 
هدايت در جرگه روشـــنفكران و درسخواندگان جوان 
سخت منزوى شد و مورد طعن و تكفير قرار گرفت و اين 
در تشديد افسردگى ســـالهاى آخر عمرش تأثير بزرگى 
داشت... اما اندكى پس از خودكشى او در فروردين 1330
ورق برگشـــت و رفته رفته بت بزرگى از هدايت ساخته 
شد. و اين بويژه در محيط يأس و سرخوردگى پس از 28

مرداد شـــدت يافت. به نحوى كه تا اواسط دهه چهل،نقل 
يك جمله از هدايت كافى بود به هر بحث و َجَدلى پايان

 دهد. 
ُمد شدن دوباره هدايت در ده بيست سال اخير،اصوالً
ناشى از كاهش تأثير كمونيسم و سنتگرايى در ميان خيلى از 
جوانان است. در يك كالم، اين چرخه را در چارچوب تضاد 
دولت و ملت نيز مىتوان شرح داد. وقتى دولت سنتگرا بود 
هدايت ُمد شد؛ وقتى دولت مدرنيست شد، هدايت از ُمد 

افتاد، و وقتى دولت سنتگرا شد هدايت دوباره ُمد شد.»
به اعتقاد كاتوزيان، اگر هدايت شهرت جهانى ندارد، 
داليل گوناگونى دارد. اوالً در خود ايران هم هدايت كمتر 

به دليل نويسندگى شهرت دارد. حتى خيلى از كسانى كه 
هدايـــت را در حد اعال قبول دارند، بـــوف كور او را هم 
نخواندهاند. ثانياً، تنها اثر مشـــهور هدايت در كشورهاى 
جهان، بوف كور اســـت كه با وجود ماهيت سورئاليستى 
و سمبوليستى آن، كتابى نيست كه براى عموم خوانندگان 
جذاب باشد. كاتوزيان مىگويد:«به عالوه با يك گل بهار 
نمىشود و آثار ديگر هدايت اگرچه برخى ترجمه شدهاند، 

تقريباً تماماً ناشناختهاند.»
 وى در آن مطلب، از نحوه برخوردهاى ضد و نقيض 
با هدايت (زمان حياتش و بعـــد از آن در ادوار مختلف) 
حرف زده و معتقد است كه علىرغم اظهارات مكرر درباره 
هدايت، آثارش درست خوانده نشده است. نتيجه اين است 
كه سرگذشت يك نويســـنده مدرن با تصورات غالب در 
خصوص او مطابقتى ندارد. چرا كه برداشتهاى جزمى در 
كار بوده، الجرم حرف از آثار ادبى نويســـنده در كار نبوده 

است!
همايون كاتوزيان در بررســـىهايش به نوع رابطه با 
ادبيات كالسيك فارســـى هم توجه كرده است. رابطه با 
گذشته ادبى كه به بهانه نوگرايى دستخوش فراز و فرودهايى 
بوده اســـت. مثًال در خصوص سعدى مباحثى را به ميان 
مىكشد. اول توضيحاتى در خصوص تفكرات سعدى داده 
و بعد با مالحظه نحوه برخورد جزمى با آثارش مىنويسد 
كه در چهل پنجاه ســـالى كه –در نيمه دوم قرن بيستم- 
سعدىُكشى رواج داشت، يكى از خردهگيرىهاى مكرر اين 
بود كه سعدى دروغ مصلحتآميز را تجويز كرده است. البته 

خردهگيران حكايتى را كه اين نكته در آن هست نخوانده 
بودند. سعدى مىنويسد كه پادشاهى دستور كشتن اسيرى 
را داد و او از َسرِ درماندگى و نااميدى سلطان را ناسزا گفت. 
پادشاه درست نشنيد و پرسيد چه گفت؟ وزير نيكنفسى 
گفت:آيهاى از قرآن را خواند كه در تشويق فروبردن خشم 

است. اما وزير بدجنســـى عين حقيقت را به شاه گفت. 
شـــاه دروغ وزير نيكنفس را ترجيح داد و گفت: دروغ 
مصلحتآميز، به ز راست فتنهانگيز! البته بد و بيراه زياد گفته 

شد، ولى يكى ديگر اين بود كه سعدى گفته: 
تربيت نااهل را چون گردكان بر گنبد است

به اين معنا كه طبقه كارگر، تربيتپذير نيست! سعدى 
اين شعر را در حكايتى از قول كسى نقل كرده است، حال 
آنكه كس ديگرى در همان حكايت بر خالف او مىگويد: 

ســـگ اصحـــاب كهـــف روزى چند
 پـــى نيـــكان گرفـــت و مردم شـــد

به اعتقاد كاتوزيان، در ميان شاعران قديم ايران «كسى 
عاشقتر از سعدى نبود.» و سرودههاى سعدى درباره عشق 
انسان به انســـان را نشانه تجربه عميق و گسترده شاعر در 
عاشقى دانسته است. علىرغم جايگاه بلند سعدى در شعر 
فارسى، چه عللى موجب شده كه در دورانى از تاريخ معاصر 
ايران به او دشنام دهند؟ امر مدرن دقيقاً چيست و چرا نوعى 
از نوگرايى در ايران به ضديت با شاعران قديمى منجر شده 
است؟ آيا مدرنيته غربى هم به «ويليام شكسپير» دشنام داده 
و او را به كلى كنار گذاشته يا در دوران بعدى با «گوته» اين 
كار را كرده اســـت؟  نوگرايى كه الزاماً نفى گذشته نيست. 
آنهم گذشته ادبى ايران و شاعرى مثل سعدى كه از بزرگترين 
شاعران است. شاعرى كه حتى تفكراتش به نوعى با مدرنيته 

تطابق دارد. 
كاتوزيان در صفحـــات پايانى كتاب «فرهنگ تاريخ 
سياست» مجدداً به اين مســـاله نگاه كرده:«كار به جايى 
رسيد كه نوپرســـتان مىگفتند تا آمدن نيما، تا به حال در 
ايران شعر گفته نشـــده، اين جور حرفها را مىگفتند. 
شاملو هم مىگفت: موضوِع شعرِ شاعرِ پيشين/ از زندگى 
نبود./ در آسماِن خشـــك خيالش، او/ جز با شراب و يار 
نمىكرد گفتوگو! توجه مىكنيد، اينها حرفهاى رئاليسم 
سوسياليستى ژدانفى است. در حالى كه خود آقاى شاملو بعداً
هفتاد و پنج درصد اشعارش، عاشقانه بود. بعد هم حافظ 
كشف شد. يكى از مسائل شگفتانگيز اين بود كه مىگفتند 
در طول هزار سال شاعر فارسى نيامده، غير از يك نفر، كه 
بزرگترين شاعر دنياست. حاال شما مىتوانيد چنين تاريخى 

را تصور كنيد؟» 
تشريح نظريات ادبى دكتر همايون كاتوزيان در يك 
مقاله، كار آسانى نيست. وقتى نظريات تاريخى و سياسى 
و نظريات ادبى وى را مطالعه مىكنيم، نكاتى بديع در آنها 
مشاهده مىشود. وى در شناسايى علل توسعهنيافتگى، اوالً
همه ابعاد توسعه را در نظر مىگيرد، ثانياً به اهميت ادبيات 
توجه شايانى دارد و ثالثاً با مثال هايش به ايضاح مشكالت 

در ذهن خواننده كمك مىكند. 
مثًال در بررسى شـــعر و ادبيات سعدى، نوع برخورد 

جزمى با شاعر را به ما نشان مىدهد. 
طبق نظريات وى، ناشـــناختهماندن «صادق هدايت» 
علىرغم مكتوبات متعددى كـــه در خصوص او قلمى 
شده، نشانه چيست؟ بدگويى در خصوص «سعدى» نشانه 
چيست؟ اينكه تصور كنيم شعر فارسى از نيما آغاز شده يا 
شعر كالسيك فارسى را تنها در ديوان يك شاعر خالصه 
كنيم، ناشى از تعصب است. به بيان بهتر، ناشى از تعصب و 

اطالعات محدود است. 
همانطورى كه احاطه نوعى از فرماليسم در حوزه ادبى 
هم مىتواند زايش فكر ادبى را محدود كند. لذا جزم از جمله 
علل مؤثرى اســـت كه روند توسعه را به تعويق مىاندازد. 
عقبه ادبى-فرهنگى زمانى به كار مىافتد كه موانع جزمى از 
سر راه كنار بروند. برخورد سطحى با «ادبيات» مثال واضحى 
از برخورد ســـطحى با ســـاير امور در سير تاريخ معاصر 

ايران است.   
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درآمدى بر نظريات ادبى همايون كاتوزيان
حميد رضويان

همواره در معناى «عين يشـــرب بها عباداهللا» (1) انديشه مى كردم كه 
اين چشمه جوشان كه بندگان خدا از گوارائى آن مست مى شوند، چگونه 
چشمه اى است و اين بندگان كيانند كه شايستگى نوشيدن و لياقت سرمستى 
از گوارائى آن را دارند و با اين نوشـــيدن در ِعيشى كوشيده اند كه كيمياى 
هســـتى اش قارون كند گدا را و از آن مهمتر وقتى اين بندگان بر سر اين 
چشمه گرد مى آيند، با چه زبانى با هم صحبت مى كنند؟ موالنا جالل الدين 

رومى در داستاِن به خدمت رسيدن مرغان به پيشگاه سليمان مى گويد:
چـــون ســـليمان را ســـرا پـــرده زدند

جملـــه مرغانش بـــه خدمـــت آمدند
همزبـــان و محـــرم خـــود يافتنـــد

پيش وى يك يـــك به جان بشـــتافتند
جمله مرغـــان ترك كـــرده جيك جيك

با ســـليمان گشـــته اند افصح من اخيك
اى بســـا هنـــدو و تـــرك هـــم زبان

اى بســـا دو تـــرك چـــون بيگانـــگان
همزبانـــي خويشـــي و پيوندي اســـت

مرد بـــا نامحرمـــان چون بندى اســـت
پـــس زبـــاِن محرمى خود ديگر اســـت

همدلـــى از همزبانى خوشـــتر اســـت
غيـــر نطـــق و غيـــر ايماء و ســـجل

صـــد هـــزاران ترجمـــان آيـــد ز دل
از اين گفتار موالنا مى توان دريافت كه نوشندگان آِب اين چشمه گوارا 
به نوعى اتّحاد در گفتار دارند و به عبارتى هم زبان هستند و آن زبانى كه بين 
ايشان رواج دارد و عامل ارتباط بينشان "زبان دل" است و اّما آن چيزى كه 
اين نوشندگان بر سر اين چشمه با اين زبان از آن سخن مى گويند، بى گمان 
"عشق" است. همان عشقى كه به گفته موالنا جسم خاكى را افالكى مى كند 

و كوه را در رقص مى آورد و چاالك مى گرداند.(2)
همان عشـــقى كه به گفته ويكتور هوگو، يك تنفس است از هواى 
همان عشقى كه به مانند گلى است از درون بويا كه به تعبيرموالنا  بهشت.3
عليرغم سعى و انكار منكران عشـــق، رايحه اش در سراسر عالم شنيده 

مىگردد:
هـــر گلـــى كانـــدر درون بويـــا بود

آن گل از اســـرار كّل گويـــا بـــود
بـــوى ايشـــان رقـــم نفـــى منكران

گـــرد عالـــم مـــىرود پـــرده دران
منكران همچـــون ُجَعـــل زان بوى گل

يـــا چو نـــازك مغـــز در بانـــگ دهل
خويشتن مشـــغول مى ســـازند و غرق

چشـــم مى دزدنـــد زين لمعـــان برق 4
پس پيداست كه سخن اين نوشـــندگان، شرح همان عشق و اسرار 
كلى اســـت. بزرگانى كه با اين زبان و از اين حقيقت ماورائى سخن گفته 
اند، كهنگى در كالمشان راه ندارد و تمامى عرصه كره زمين را در نورديده 
است. اين بزرگان همان ُعبادالّلهى هستند كه بر سر اين چشمه گرد آمده اند. 
بزرگانى چون حضرت على (ع) و تولستوى و شكسپير و گوركى و چخوف 
و جالل الدين رومى و عبدالرحمان جامى و عطار و افالطون و مســـيح، 
نمونههاى بارز آن هستند كه والدوامرسون، شاعر معاصر آمريكايى، همه چيز 
بودن و عظمت بشر را مرهون پرورش يافتنش در خاكى مى داند كه ذراتش 

با حضور اينها عجين شده است كه گفت:
«براى آن كس كه همه چيز آفريده، كوچك و بزرگ وجود ندارد. هر 
جا او هســـت، همه چيز هست. و هيچ جا نيست كه او در آن نباشد. مرا با 
همه ناچيزى ام ببين. من ناچيزم و همه چيزم. زيرا زاده زمين و خاكى هستم 
كه حكمت على و مغز افالطون و دل مســـيح و نبوغ شكسپير را با ذرات 

خود آميخته دارد.5
براى همين است كه اين بزرگان در جايگاهى قرار گرفته اند كه كليه 
آثارشان كره خاكى را زير پا نهاده و مرز و وطن خاصى نمى شناسند بلكه 
به بشر تعلق دارند و در حقيقت اين آثار همان گلهايى هستند گويا از اسرار 
كّل و از همين روى است كه گاهى(نه اندك)،مواردى را بين آثار اين بزرگان 

مشاهده مى كنيم كه با يكديگر تطابق تام و مقارنه اى بس شگرف دارند.
اين تطابق و يكســـانى تا بدان حد است كه گمان مى رود يكى از آن 
ديگرى نقِل قول نموده، كه اين امر به خاطر آن است كه اين بزرگان همه 
از يك حقيقِت واحد سخن گفته اند. به عنوان نمونه خيلى جالب خواهد 
بود اگر خطبه هفتم نهـــج البالغه موال على را با تراژدى مكبث اثر ويليام 
شكسپيرمقايسه نمائيم. قطعاً به اين نتيجه خواهيم رسيد كه يكى از زيباترين 
و ســـاده ترين و در عين حال عميق ترين تفاسيرى را كه مى توانيم بر اين 

خطبه انتخاب نمائيم، تراژدى مكبث خواهد بود.
 موال على(ع)در اين خطبه، انســـانى را تعريف مى كند كه از عظمِت
انسان بودن فاصله گرفته و دلش جايگاه شيطان گرديده و بنده مفلوك شيطان 
شده و مى فرمايد:«اتّخذوا الشيطان الَمرهم مالكاً و اتّخذهم له اشركاً. باض 

و فّرخ فى صدورهم...»6
حال اگر اين خطبه را با تراژدى مكبث،علي الخصوص با ترجمه ناب 
و اديبانه مرحوم دكترعلى اصغر حكمت، مطابقت نمائيم، خواهيم ديد كه تا 
چه حد از حيث معنوى و پيام يكسان است و در ذهن خواننده شايد اينگونه 
تداعى شود كه شكسپير پس از خواندن اين خطبه، اين تراژدى را نگاشته 
است. اينها همه نشان از آن دارد كه آنانى كه با زبان اهل دل از عشق سخن 

مى گويند، همه همزبان بوده اند و محرم، و بينشان عظيم خويشى و پيوندى 
استوار بوده است.

اين بزرگان پس از نوشيدن آب اين چشمه مسِت معرفت شده اند و 
پيامِد اين مستى، رسالتى در ميان آمده است. چون معروف است كه:«معرفت 
به رسالت آبستن است». به اين معنى كه وقتى انسان به معرفتى دست يافت، 
فوراً احساس مى كند كه رســـالتى به دوش دارد و ديگران نيز بايد از آن 

معرفت عطيه و نصيبى بهره مند گردند كه اين همان رسالت عارف است.
 يقيناً عرفايى چون جالل الدين رومى و لئو تولستوى از همين مقولهاند 
كه عليرغم اختالفشان در زبان و جغرافيا و زمان، هر دو از يك حقيقت سخن 
گفته اند و هر دو بار يك رسالت را بر دوش كشيده اند. اينان دو رسول هستند 
با يك رسالت كه اين مقاله موجز و اندك در همين زمينه سخن مىگويد و 
سعى بر آن دارد كه مقارنات و مطابقات شگرفى كه بين داستانهاى مثنوى و 

داستانهاى لئو تولستوى وجود دارد را تا حدودى معرفى نمايد.
 مطابقات و مقارناتى كه به شاخه شاخههاى برآمده از درختى هستند 
كه ريشه اش عشق است. همان عشـــقى كه به عقيده سيد شهاب الدين 

سهروردى، اصل وجود و خانه اصيل هستى و خلقت است كه فرمود:
« خداوند عقل را آفريد كه همان وجود نورانى و بهى است. اين خلقت 
نخست داراى سه صفت است با سه مثال؛ شناخت حق و شناخت خود و 
شناخت آنچه نبود، پس ببود. از اول صفت كه راجع به ذات احديّت و كمال 

معرفت مطلق است، حسن و زيبايى برون آمد و از ثانى صفت كه راجع به 
شناخت خود است، مِهر و عشق برون آمد و از سوم صفت حزن و اندوه.7

يقيناً چشمه اى كه تولستوى قدوسى و موالنا جالل الدين معنوى از آن 
نوشيده اند، چشمه معرفت بوده است كه هر دو، رسوِل رسالِت آگاهىرسانى 
شده اند و يقيناً آن معرفتى كه بدان نائل شده اند، معناى حقيقت عشقى است 
كه آبشخور اصلى انديشههاى اصلى تولستوى و جالل الدين شده است و 

هر دو، رسالِت آگاه كردن مردم را بدان حقيقت بر دوش داشته اند.
 درست آنگونه كه داستايوفسكى مى گويد:«گرانقدرتر از عشق، چه 
چيزى وجود دارد؟ عشق برتر از زندگى است، عشق سر لوحه زندگى است. 

بنابراين چگونه ممكن است كه زندگى در برابر او سر تسليم فرود نياورد؟8
لئوتولستوى محو در اين حقيقت بود و آسوده بال در درياى معرفت 
شـــناگرى مى كرد و خليفه خدا بود در زمين. مصداق همان بود كه موالنا 

مى فرمود:
محـــو مـــى بايد نـــه نحو اينجـــا بدان

گر تـــو محوى بـــى خطـــر در آب ران
آن ســـبوى آب دانشهـــاى ماســـت

و آن خليفـــه دجلـــه علم خداســـت9
روى همين اساس هم ماكسيم گوركى در معرفى تولستوى چنين گفته 

است:«هر چه تولستوى بيشتر به خدايان شباهت پيدا مى كند، بيشتر بر عرصه 
خاك همچو اوالد آدم پا برجا مى نهد و مى ماند؛ به طورى كه در ميان ما نه 
چون ستاره اى درخشان است كه بر سقف آسمان باشد، بلكه با ما و نزديك 
ماست و با اين همه و در عين با همگى، تنهاست با خداى خودش كه با او 

همان معامله اى را مى كند كه با ايوب كرد.10
تعريف فوق از تولستوى نشان مى دهد كه روحيات وى با موالنا جالل 
الدين، قرابت زيادى دارد و شايد روى همين قرابت انديشهها بوده كه امروزه 
در خانه تولستوى كه به موزه تبديل شده، در ميان كتابهاى روى ميزِ كارش، 
يك جلد مثنوى معنوى نيز به چشم مى خورد. گويى اين دو از همان دهانى 

سخن گفته اند كه خورنده لقمههاى راز بوده و پنهان در لبهاى دوست.
دو دهـــان داريـــم گويـــا همچـــو نى

              يك دهان پنهان است در لبهاى وى
موالنا نيز در اوج صعودش به قله عرفان و مكانت رفيعش، با ما و در 
كنار ماست. نه او را با دربار شاهى كار است و نه حريم سلطانى. دين براى 
او چيزى جز حقيقت عشق نبود. همان گونه كه براى امام محمد غزالى چنين 

بود، انديشههاى اين بزرگان، آبستن رسالتى بود فريادگر.
 همواره اين افراد، اين كشـــمكش را در روح خود داشتند كه تا كى 
مىتوان اين ســـكوت پر وقار اما آكنده از دروغ و فريب را تحمل كرد؟ 
دروغها و فريبهايى كه در وراى چهرههاى نقاب دار خليفه وسلطان و وزير 
و قاضى و زاهد ظاهر پرست و جاه طلب وتزارِ حشمت خواه وجود داشت. 
چهرههايى آكنده از دروغ و ريا كه به خاطر احتشـــام جويى و جاه طلبى، 

صداى انسانيت را ناشنيده گرفته اند.
 پس بايد يك تولستوى بود تا بتوان شكنجههاى روحى و آالم درونى 
خود را ترسيم نمود و رسوايشان كرد. آن دسته از سوداگران ديندارى دنيوي 
را كه ظاهرشان از وجودى حكايت مى كرد كه انسان را مطلقاً به ياد دين و 
خدا و عشق نمى انداخت، پس بايد يك موالنا جالل الدين بود كه مبارزه 

كرد با آنانى كه همواره نقش بازى مى كنند.
 نقش قهرمان را بازى مى كنند،از آن روى كه ترســـو هستند؛ يا از آن 
روى نقش قديس را بازى مى كنند،چون شرور هستند يا از آن روى نقش 
يك آدمكش را ايفا مى كنند،چون در كشتن همنوعان خود بى تابند و در 
يك كالم از آن روى نقش بازى مى كنند،چون از كودكى دروغگو و بيگانه 

با عشق پرورش يافته اند.
نكته قابل تأمل ديگرى كه گوياى قرابت انديشههاى موالنا و تولستوى 
مى باشد، آن است كه منبع سرايش قصههاى اين دو فرزانه، كالمِ خداوند 
است كه در انجيل و قرآن به آنها بر مى خوريم و اين منبع الهامِ مشترك تا 
بدان حد ملموس است كه اين تداعى را در ذهِن خواننده ايجاد مى كند كه 
شايد تولستوى، پس از خواندن قصص مثنوى، پاره اى از داستانهاى خود 

را به جامه تحرير در آورده است.
البته اين احتمال بسيار بعيد است كه تولستوى آنقدر به زبان فارسى 
مسلط بوده كه مثنوى را به زبان اصلى اش خوانده باشد و يا در خصوص 
نمونه پيش گفته بسيار بعيد است كه شكسپير نهج البالغه را به زبان اصلىاش 
خوانده باشد؛ ولى يقين َمثَل اين فرزانگان همان مثل هندو و ترك همزبانى 
هستند كه زبان َمْحرمى عامل درك متقابلشان بوده است؛ يعنى زبان عشق.

 من در اين مقاله تنها به بخشى از اين مواردِ مقاربت بين آثار تولستوى 
و مثنوى اشاره مى كنم كه گفت:

گـــر بريـــزى بحـــر را در كـــوزهاى
چنـــد گنجد قســـمت يـــك روزه اى

داستان اختالف چهار تن بر شـيئي واحد و داستان قهوهخانه سورات
در داستان مشهور موالنا در خصوص اختالف چهار نفر كه به زبانهاى 
مختلف سخن مى گفتند، بر سر شـيئي واحد و يا مفهوم كه در اين داستان آن 
شـئ و مفهوم، واحد انگور در نظر گرفته شده؛ موالنا در صدد تعريف اين 
حقيقت است كه انسانها با اختالف زبانها و اديانى كه دارند، در خصوص 
مفاهيم نظر و عقيده يكســـان دارند و در حقيقت، موضوع اختالف بر سر 

اسمهاست.
 همان گونه كه انگور مفهومى است واحد و عنب و اوزوم و استافيل، 
نامهايى متفاوت از يك معناست و در اين داستان مردى كه زبان هر چهار 
نفر(عربى،فارسى،تركى،يونانى)را مى دانست، با آنها نشست و در سايه علم 
و دانش خود باعث شد كه اختالف از ميان آنها زائل شود كه موالنا در اين 

خصوص مى گويد:
هـــم ســـليمان هســـت انـــدر دور ما

كاو دهـــد صلـــح و نمانـــد جـــور ما
قـــول ان مِـــن  را يـــاد گيـــر

تـــا بـــه اّال و َخـــال فيهـــا نذيـــر11
و در همين معنى نيز موالنا در داســـتان فيل در اتاق تاريك اشـــاره

 مى كند:
از نظرگـــه گفتشـــان شـــد مختلـــف

آن يكـــى دالـــش لقـــب دادن آن الف

در كـــف هر يـــك اگر شـــمعى بُدى
اختـــالف از گفتشـــان بيرون شـــدى12

مطابق با همين داستان، تولستوى داستاِن قهوه خانه سورات را مىآورد 
كه در آن داســـتان، چهار تن از اصحاب مذاهب اسالمى (شيعه) و يهود 
و مســـيحى و برهمن در قهوه خانه ســـورات گرد هم آمده اند و بر سر 
اينكه خداوند صرفاً در عبادتگاه خودشـــان يافت مى شود و بدان انحصار 
دارد؛اختالف نظر داشتند و سخت مجادله مى كردند تا اينكه فرهيخته اى 
چينى به آنها ثابت مى كند كه خداوند همه جا هســـت و در مكان خاصى 

محصور نمى شود.
 ضمن اينكه درتمامى اين عبادتگاههاى چهارگانه وجود دارد و هر جا 
همه چيز است،او نيز هست و هيچ جا نيست كه از وجود او خالى باشد. و 
جالب اين است كه آن فرهيخته چينى در سخن خود خطاب به آن چهار تن 

مى گويد: الف و باى هر يك از شما باء و الف آن ديگرى است.
پيام تولســـتوى و پيام جالل الدين در اين دو داستان يكى است و آن 
اتحاد و وحدانيّت مفهوم در كنار تعددِ نامهاست و هر دو در داستان خود 
براى از بين بردن اختالف از وجود يك فرهيخته(در داستان موالنا كسى كه 
با زبانهاى مختلف آشنا بود يا به عبارتى صاحب سّرى عزيزى صد زبان و 
در داستان تولستوى يك چينى حقيقت گرا)كار را به سامان رسانيد و تنازع 

را تبديل به اتحاد نمود.
او ميانجـــى شـــد ميـــان دشـــمنان

پرزنـــان ميـــان  شـــد  اتحـــادى 
باز هر دو اينها موضوع اختالف را از الف و باء مثال مى آورند و باالخره 
اينكه هر دو براى از بين بردن اختالف و دستيابى به حقيقت،از نور استفاده 
مى كنند. همان گونه كه تولستوى در داستان خود از نور افروخته در يك 

پوست نارگيل مثال مى آورد، موالنا نيز از تمثيل نور بهره مى گيرد13
ذكر بايزيد بسطامى  و داستان دو پيرمرد

تولستوى داستانى دارد با عنوان «دو پيرمرد» كه قصد زيارت اورشليم و 
بيت المقدس را دارند. اين داستان مطابقت زيادى دارد با داستان ذكر بايزيد 
در دفتر دوم مثنوى.14هر دو ســـراينده در اين داستان به يك حقيقت اشاره 
مى كنند و آن اينكه حج و زيارت بايد از صميم قلب باشد و صاحب كعبه 
و بيت المقدس، هر دو يكى هستند و همه جا حضور دارند و يا آنگونه كه 
آندره ژيد مى گويد:«زينهار كه در هيچ جا جز همه جا در جست و جوى 

خدا باشى.15
تولستوى در اين داستان از قول اليشا كه به مانند بايزيد از حج بازمانده 
است، به اين دليل كه در سر راهِ سفر، كمر به خدمت خانواده اى مستمند 

بسته دارد، مى گويد:
«مشيت خداوند بر آن است كه به مردم محبت و خدمت كنيم.»16

موالنا نيز در داســـتان باز ماندن بايزيد از سفر حجش، از زبان بايزيد 
مى گويد:

گفت حـــق اندر ســـفر هر جـــا روى
بايـــد اول طالـــب مـــردى شـــوى

كـــه بـــكارى بـــر نيـــارى گندمـــى
مردمـــى جـــو مردمـــى جـــو مردمى

قصـــد كعبه كن چـــو وقت حـــج بود
چونكـــه رفتى كعبـــه هم ديده شـــود17

نكته بسيار قابل تأمل در اين داستان آن است كه موالنا جالل الدين، 
موضوِع خدمت رساندن به خلق را به گندم و زيارِت اماكن مقدسه را به كاه 
تشبيه كرده است و تولستوى نيز در داستان دو پيرمرد بيان مى دارد كه وقتى 
قهرمان داستان (اليشا) به خانه بازگشت، متوّجه شد كه محصول گندمش 
نسبت به سالهاى گذشته،چندين برابر گشته است. ضمن اينكه به اعتراِف
هم سفرش اقيم كراميش كه سفر را ادامه داد و تنها از حج بازگشت، همواره 

اخبار اليشا را داشته كه يك منزل از او جلوتر بوده است.
داستان موسى و شبان وسه تارك دنيا

«وچون عبادت كنيد، مانند ديگر اّمتها تكرارِ باطل نكنيد. گمان مبريد 
كه دعا با تكرار مستجاب مى گردد. مانند آنان مباشيد. زيرا خداوند پيش از 

آنكه سؤال كنيد، از حاجتهاى همه شما با خبر است.18
در داســـتان موسى وشـــبان كه در حقيقت بيانگر و تفسيرگر زبان 
حال اســـت، خداوند يكى از پيامبران اولوالعزم خود را مورد عتاب قرار 
مى دهد و فرمانش مى راند كه از شـــبان طلب بخشايش كند.در همين 
معنا و مفهوم، يعنـــى تقدم و برترى زبان حال بر زبان قال، تولســـتوى 
در داســـتان ســـه تارك دنيا19 بيان مى دارد كه وقتى يك اســـقِف با كّر

و فّر با ســـه تارِك دنيـــا مالقات مى كند، از آنها مى پرســـد كه چگونه 
دعا مى كنند و آنهـــا بيان مى دارند كه دعاى مـــا در همه احوال چنين

 است:
«خدايا، تو آنجايى و ما اينجـــا. ما را از نظر دور نفرما. گاهى عنايتى 
كن!»اســـقف آنها را متهم به كفر كرد و نيم روزى به تعليم آنها پرداخت تا 
دعاى«اى پدر مقدس ما كه در آســـمانها هستى» را فرا گيرند و به شكل 

صحيح دعا كنند. وقتى اسقف از جزيره تنهايِى آن سه تارك دنيا خارج شد، 
در حالى كه شباهنگام بر عرشه كشتى نشسته بود، متوّجهِ سه سايه شد كه بر 
روى آب، گام زنان به سمت او مى آيند. وقتى خوب دقّت كرد و در تأللوء

ماه، آن سه سايه را نگريست، متوجه شد كه همان سه تارك دنيا هستند.
 وقتى به اسقف رسيدند، گفتند كه: اى حضرت اسقف، ما آن دعاى شما
را فراموش كرده ايم. اسقف با تعجب از آنها پرسيد كه چگونه توانستند بر
آب گام نهند و به سوى او بيايند؟ به او گفتند كه همان دعاى خود را بر زبان
جارى كرديم و بعد گام زنان بر روى آب به سوى شما آمديم. اسقف در اين
لحظه در برابر آنها زانو زد و گفت: حقيقت هم آن است كه شما بدان نائل
شده ايد.تولستوى و موالنا در داستانهاى فوق الذكر، از تمثيل آب استفاده

كرده اند. موالنا در داستان موسى و شبان مى گويد:
در درون كعبـــه رســـم قبلـــه نيســـت

چه غـــم ار غـــواص را پاچيله نيســـت
لعـــل را گـــر مهـــر نبود باك نيســـت

عشـــق در دريـــاى غم غمناك نيســـت
اينها تنها بخشى مختصر بودند از اين بيكران درياى همدلى و همزبانى 
موالنا و تولستوى. چشمه اى كه حضرت موالنا و تولستوى قدوسى از آب 
آن نوشيده و سرمست شده اند، يكى است. همان چشمه اى است كه عباداهللا 
از آن مى نوشند. هر چند كه جام موالنا ضياءالحق بود و جام تولستوى ولگا. 
هـــر دو در اوِج افالكى بودن، مردمى بودند و مردمىجو. در كنار ما و با ما 

براى هميشه.
ـــــــــــــــــــــــ

پاورقى:
1- از سرچشمه گوارايي آن بندگان خاص خدا مي نوشند.

2- ر. ك. مثنوى. دفتر اول. بانگ ناى.
3- ر. ك. بينوايان. ج 2. ويكتور هوگو. ترجمه مستعان، ص 751
4- ر. ك. مثنوى. دفتر اول. 2020 الى 2025. نسخه نيكلسون

5- والدوامرسون- قطعات
6- ر. ك. نهج البالغه- خطبه 7. ترجمه سيد جعفر شهيدى

7- ر. ك.  فى  العشق- سيد شهاب الّدين سهروردى
8- ر. ك. تسخير شدگان- داستايوفكى- ص 654

9- ر. ك. مثنوى معنوى- داستان نحوى و كشتيبان- دفتر اول
10- يادگارهايى از تولستوى-  ماكسيم گوركى-  مقدمه

11- ر. ك. مثنوى معنوى- داستان منازعت چهار تن بر شـئ واحد- دفتر دوم
َخال  فيها  اّال بيت دوم اشـــاره است به آيات: إنّا أْرَسْلناَك بِالَْحقِّ بَشـــيراً و نذيراً و إْن مِْن

نذيٌر- فاطر آيه 24
12- ر. ك. مثنوى معنوى- داستان فيل در اتاق تاريك- دفتر سوم

13- ر. ك. به: بيست و سه قصه از تولستوى – ترجمه همايون صنعتى زاده
14- ر. ك. به : همان منبع سابق

15- ر. ك. به : مائدههاى زمينى- آندره ژيد
16- ر. ك. به: بيست و سه قصه از تولستوى – ترجمه همايون صنعتى زاده

17- ر. ك. مثنوى معنوى- داستان حج بايزيد - دفتر دوم
18- انجيل متى- باب ششم- آيات 7،  8

19- ر. ك. به: بيست و سه قصه از تولستوى – سه تارك دنيا - ترجمه همايون صنعتى زاده

سيدحميد رضا مهاجرانى

تولستوى قدوسى و موالناى معنوى

ندارد!
دكتر پويا كاشانىـ  آمريكا

چه مى بويى؟ اين كهنه ُگل بو ندارد    
چه مى جويى؟ اين خفته دل، خو ندارد   

هال ! شـــد زمانى كـــه خاورميانه   
به جـز آه و شـــيون،هيـاهو ندارد

بدين تيـره شب، در شبستاِن گيتى   
چـراغ خرد پيشگان،ســــو ندارد

 چه مى گويـــد آن پيرزالى كه آنجا  
ســـتمديده جز ذكر ياهـــو ندارد

چه مى نالد آن بخت برگشـــته بانو 
كه در دشـــِت آوارگى، شو نـدارد

چه مى جويد آن بى نوا كودك خرد   
كه شب خفته بى نان و نيـرو ندارد 

بـــر آمد زعيمى در ايـــن ينگه دنيا  
كه گيتى چنين مرد پـــر رو ندارد

نمى ترسد از خشـــم ديوانه،«پويا»  
كه كاشان، ســـراينـده ترسو ندارد!

بيقرار
محتشم مؤمنيـ   اراك

ســـاقيا! تا كي تعلـــل، بـــاده نابم بده
تا برآســـايم زغم، جامي چو احبابم بده

اين من و اين جان محزون و دلي ويران زغم
خيز و از بهر خدا يـــك جرعه نابم بده

تك درختي خشك و بيبارم به دشت زندگي
تـــا بيابم زندگي با وصـــل خود آبم بده

طالب يك بوسه  اي زان لعل خندان توام
بوســـهاي جانانه زان لعل چو عنابم بده

ميشود پاييز من با وصل تو رشگ بهار
رخصتي بهر وصالت همچو اصحابم بده

در شـــب تار مناي مهر نكو سيما بتاب
بينيـــازي نازنين از مـــاه و مهتابم بده

بر من شـــوريده از راه وفـــا بنما نظر
كم ميـــان آتش هجران خـــود تابم بده

بيقـــرارم از فراقت، بيقـــرار بيقرار
باوصالـــت دلبرا، آرامـــش و خوابم بده

شد فراقت همچو مرداب و منم در آن اسير
دست من گير و نجات از رنج مردابم بده

هركسي دارد به بابت ره به جز «سامان» تو
جان مشـــتاقم ببين و ره بـــدان بابم بده



7 اقتصادى

پارك هاي علم و فناوري محيط هايي مناسب براي 
استقرار و حضور حرف هاي شركت هاي فناوري كوچك 
و متوسط، واحدهاي تحقيق و توسعه صنايع و مؤسسات 
پژوهشـــي اســـت كه در تعامل سازنده با يكديگر و با 
دانشگاه ها به فعاليت هاي فناوري اشتغال دارند. پارك هاي

علم و فناوري در كشور را سازمان متقاضي تأسيس كرده و 
تأمين اعتبارات آن از مجاري دولتي و غير دولتي صورت 
مي گيرد.در داخل پارك هاي علم و فناوري واحدهايي 
داراي هويت حقوقي مســـتقل مســـتقر هستند كه اين 
واحدها با توجه به اساسنامه يا ساير اسناد قانوني در زمينه 
تحقيقات كاربردي و توسعه اي، طراحي مهندسي، مهندسي 
معكـــوس، انتقال فناوري، ارائه خدمات تخصصي و در 
جهت تجاري كردن نتايج تحقيقات فعاليت مي كنند. اين 
واحدها شامل شركت هاي خصوصي، واحدهاي تحقيق 
و توسعه صنايع يا مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاه ها

يا دستگاه هاي اجرايي هستند.به طور معمول اهداف و 
كاركردهاي اصلي پارك هاي علم و فناوري عبارتند از: 
ارتقاي خلق و تجاري سازي فناوري ها و محصوالت 
نوآورانه؛ ارتقاي تسهيم دانش و شبكه سازي ميان ذينفعان 
مختلف نوآوري؛ تسهيل سرمايه گذاري در شركت هاي 
تازه تأســـيس فناوري محور؛ ايجاد فرصت هاي جديد 
استخدام به واسطه استفاده تجاري از فناوري هاي جديد؛ 
كمك به خلق ثروت و افزايش رفاه در منطقه از طريق 

فعاليت هاي پارك.
پارك ها از طريق اقداماتي از قبيل تأسيس آزمايشگاه هاي
تحقيقاتي مشـــترك، ايجاد امكان استفاده كاربران بخش 
صنعت از تسهيالت پارك، همكاري با دفاتر انتقال فناوري 
دانشگاه ها، ارائه آموزش حرفه اي و شبكه سازي براي 
منابع انساني به منظور برآوردن نيازهاي صنعت در برقراري 
و تسهيل ارتباطات شركت هاي صنعتي با دانشگاه و ايجاد 
روابط همكارانه بين صنعت و دانشگاه نقشي اساسي ايفا 
مي كنند.اساســـنامه پارك هاي علم و فناوري ايران در 
تاريخ 12/17/ 1381به تصويب شوراي گسترش آموزش 
عالي رسيد. طبق اين اساسنامه، سازمان مؤسس (متقاضي) 
ســـازماني است كه متقاضي تأسيس پارك بوده و تأمين 
اعتبـــارات آن از مجاري دولتي و غيردولتي را به عهده

مـــي گيرد. پـــارك ها به صورت هيـــات امنايي اداره 
مي شـــوند كه در تركيب آن وزير وزارتخانه مربوط به 
عنوان رئيس؛ اســـتاندار (نايب رئيس) و رئيس پارك به 

عنوان دبير هيات امنا حضور دارند.
حمايت از توســـعه پارك هاي علم و فناوري در 
اسناد باالدستي كشور ازجمله نقشه جامع علمي كشور و 
سياست هاي كلي علم و فناوري مورد تأكيد قرار گرفته 
است. همچنين تعداد پارك هاي علم و فناوري به عنوان 
يكي از شاخص هاي ساختاري در شاخص هاي ارزيابي 
علم و فناوري مطرح است. در برنامه پنجم توسعه هم 
تكاليفي براي توسعه و حمايت از پارك هاي علم فناوري 
به دولت محول شـــده بود. با اين حال در برنامه ششم 

توسعه اشاره اي به اين موضوع مهم نشده است.
در اين گزارش عملكرد پارك هاي علم و فناوري بر 
اساس شاخص هاي مرتبط ارزيابي مي شود. بدين منظور 
ابتدا فهرستي از پارك هاي علم و فناوري و وضعيت آنها 
ارائه شده است. در ادامه شاخص هاي ارزيابي، عملكرد 
و بودجه هاي پارك هاي علم و فناوري بررسي و مقايسه 
ميشود. در پايان سعي شده چالش هاي پيش روي پارك هاي

علم و فناوري كشور احصا و پيشنهادهاي سياستي براي 
رفع آنها ارائه شود.

شاخص هاي ارزيابي پارك هاي علم و فناوري
وزارت علـــوم، تحقيقات و فناوري مرجع قانوني 
صدور مجوز و ارائه گزارش درباره عملكرد پارك هاي 
علم و فناوري كشور است. طبق آمار دفتر سياستگذاري و 
برنامه ريزي امور فناوري اين وزارتخانه عتف، اطالعات 

36 پارك علم و فناوري در سال 1397 در كشور ارائه 
شده است.در مجموع به نظر ميرسد تعداد 42 پارك علم 
و فناوري در كشور وجود دارد كه از اين تعداد، اطالعات 
31 پـــارك در گزارش اخير وزارت علوم، تحقيقات و 

فناوري موجود است.  
اســـتان تهران با 5 پارك علم و فناوري، بيشترين 
تعداد پارك را داراست و پس از آن استان هاي سمنان و 
هرمزگان هر كدام با دو پارك در جايگاه دوم قرار دارند. 
از نظر قدمت، شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان كه در 
تاريخ 76/1/26 مجوز تأسيس گرفت، با سابقه ترين پارك 

علم و  فناوري كشور محسوب مي شود.
در كل، در مجموع 4862 واحد فناور در 31 پارك 
علم و فناوري كشـــور (و 95 مركز رشد وابسته) فعال 
بوده كه تعداد 36827 نفر در آنها مشغول به كار هستند. 
البته شـــايان ذكر است كه اشتغال اين تعداد از افراد در 
پارك ها به منزله ايجاد شـــغل جديد نيست، زيرا طبق 
تبصره ماده 7 قانون احكام دائمي برنامه هاي توسعه كشور 
( 1395 ) اعضاي هيات علمي مي توانند نســـبت  به 
تشكيل و فعاليت در شركت هاي دانش بنيان خصوصي 
اقدام كنند و تعدادي از اين شركت ها در پارك هاي علم 

و فناوري مستقر هستند.
روند توسعه پارك هاي علم و فناوري كشور نشان 
ميدهد كه تعداد مراكز رشد در 36 پارك كشور طي دو 
سال گذشته كاهش حدود 42 درصدي داشته به طوريكه 
از 171 مركز رشد در سال 1395 به 100 مركز در سال 
1397 رســـيده است. در مقابل تعداد واحدهاي فناوري 
در اين مدت از 3223 واحد به 5084 واحد رسيده كه 

نشان از افزايش حدود 10 درصدي دارد.
شايان ذكر است شهرك علمي تحقيقاتي اصفهان با 
507 واحد فناوري مستقر در پارك و مراكز رشد وابسته، 
بيشترين تعداد واحدهاي فناور را در بين پارك هاي علم 

و فناوري كشور دارد.
از نظر زمينه فعاليت پارك هاي علم و فناوري كشور، 
حوزه هاي متعددي وجود دارد. حدود نيمي از پارك هاي

علم و فناوري كشـــور در زمينـــه هاي مختلف و به 
صورت جامع فعاليت دارند. همچنين 14 پارك هم در 
حوزه كشاورزي و صنايع وابسته فعال هستند. در حوزه 
فناوريهاي نوين ازجمله ارتباطات و فناوري اطالعات، 
زيست فناوري، فناوري نانو و هوافضا چند پارك تخصصي 
وجود دارد. براي مثال پارك علم و فناوري گيالن؛ دانشگاه 
صنعتي شريف؛ زيست فناوري خليج فارس؛ پارك علم 
و فناوري يزد و فارس نمونه هايي از پارك هاي علم و 

فناوري تخصصي حوزه فناوري هاي نوين هستند.
عملكرد صادراتى پارك هاي علم و فناوري 

طبق گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري تاكنون 
2196 دانش فني در 31 پارك به مرحله تجاريســـازي 
رسيده است كه بيشترين تعداد مربوط به پارك علم و 
فناوري فارس با تعداد 426 دانش فني است. همچنين 
به جز پارك هاي علم و فناوري آذربايجان غربي، اردبيل 
و البرز، ســـاير پارك ها صادرات فناوري، محصوالت و 
خدمات داشته اند كه مجموع آن به بيش از 261 ميليارد 
دالر مي رسد و بيشترين ارزش صادرات به پارك علم 
و فناوري كرمان با حدود 116 ميليارد دالر مرتبط است.

اين پارك با مجموع صادرات حدود 116 ميليون دالر، 
بيشترين ميزان صادرات محصوالت و خدمات را در بين 
پارك هاي كشور دارد (حدود 44 درصد از صادرات كل 
پارك ها). پارك علم و فناوري كرمانشاه و پرديس هم به 
ترتيب با حدود 14 و 31 ميليون دالر صادرات محصوالت 

و خدمات در رتبه هاي بعدي قرار دارند.
بودجه پارك هاي علم و فناوري

در قوانين بودجه ساالنه كشور، پارك هاي علم و 
فناوري داراي رديف بودجه مجزايي هستند كه به صورت 
اعتبارات هزينه اي يا تملك دارايي ســـرمايه اي به آنها 
تخصيص يابد.در قانون بودجه ســـال 1397 اعتباري در 
حدود 3/211 ميليارد ريال براي 31 پارك علم و فناوري 
كشور در نظر گرفته شده است كه از اين مقدار حدود 
2/120 ميليـــارد ريال براي اعتبارات هزينه اي و مبلغي 
حدود 120 ميليارد ريال براي طرح هاي تملك سرمايهاي 

اســـت. مقدار اعتبارات هزينه اي و كل اعتبارات قانون 
بودجه سال 1391 نسبت به سال قبل به ترتيب حدود 29

و 21 درصد افزايش نشان مي دهد، اما اعتبارات تملك 
دارايي ســـرمايه اي حدود 2 درصد كاهش يافته است. 
بيشترين درصد افزايش اعتبار هزينه اي مربوط به پارك 
علم و فناوري اردبيل بود (320 درصد) كه از حدود 8/8
ميليارد ريال در سال 1396به 37 ميليارد رسيده است.

 ازسوي ديگر پارك علم و فناوري دانشگاه تهران 
با حدود 14 درصد كاهش اعتبارات هزينه اي نسبت به 
سال قبل روبه رو بود. بيشترين درصد افزايش اعتبارات 
تملك سرمايه اي هم مربوط به دو پارك علم و فناوري 
اردبيل و كرمانشـــاه و كمترين آن مربوط به پارك علم 
و فنـــاوري قزوين بود. عالوه بر اعتبارات جدول فوق، 
براي پارك جديدالتأســـيس كهگيلويه و بويراحمد هم 
اعتباراتي معادل 33 و 15 ميليارد ريال به ترتيب به عنوان 
اعتبارات هزينه اي و تملك سرمايه اي در بودجه سال 
1397 مصوب شـــده است. همچنين براي پارك علم و 
فناوري دانشگاه علوم پزشكي و بهداشتي، درماني تهران 
و پارك علم و فناوري دانشگاه علوم پزشكي و خدمات 
بهداشتي، درماني ايران هم اعتباراتي به ترتيب حدود 10
و 11 ميليارد ريال در قانون بودجه سال 1397 مصوب 
شده است.بيشترين اعتبار هزينه اي و تملك سرمايه اي 
مربوط به شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان به ترتيب با 
مبلغي حدود 361 ميليارد و 65 ميليارد ريال است. پارك 
علم و فناوري البرز هم كمترين اعتبار هزينه اي (حدود 
14 ميليارد ريال) و تملك سرمايه اي (حدود 2/5 ميليارد 
ريال) را دارد.شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان و پارك 
علم و فناوري پرديس با اختالف معناداري داراي بيشترين 
اعتبارات هزينه اي مصوب در قانون بودجه 1397 هستند. 
تنها پارك علم و فناوري متعلق به نهاد رياست جمهوري، 
پارك فناوري پرديس است. پس از اين دو، پارك علم 
و فناوري سمنان، گيالن و خراسان رضوي در رتبه هاي 
بعدي قرار دارند. پارك علم و فناوري البرز هم كمترين 

اعتبارات هزينه اي مصوب را داراست.

اعتبارات طرح هاي تملك دارايي سرمايه اي پارك هاي
علم و فناوري در قانون بودجه ســـال 1397 مربوط به 
اموري از قبيل خريد و تكميل ساختمان، تعميرات اساسي 
و خريد تجهيزات ، ماشين آالت و تأمين فضاي پژوهش 
و فناوري اختصاص دارد. بيشـــترين اعتبار مصوب به 
ترتيب به شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان، پارك علم و 
فناوري خليج فارس (بوشهر) و همدان تعلق دارد. پارك 
علم و فناوري البرز و استان كرمان هم كمترين اعتبارات 

سرمايهاي را در سال 1391 دارند.
اعتبارات هزينه اي پارك هاي علم و فناوري مصوب 
در قوانين بودجه از سال 1394 تا 1397 روند افزايشي 
داشـــته و از مبلغ حدود 1/328 ميليارد ريال به 2/528
ميليارد ريال رسيده است.در خصوص اعتبارات تملك 
دارايي هاي سرمايه اي، روند افزايشي تا سال 1396 برقرار 
بود، اما در سال 1397با كاهش دو درصدي نسبت به سال 
1396 مواجه شد. در كل، مجموع اعتبارات پارك هاي
علم و فناوري طي ســـال هاي اخير با افزايش روبه رو 
بوده به طوري كه از مبلغ حدود 1/893 ميليارد ريال به 

3/257 ميليارد ريال رسيده است.
پارك هاي علم و فناوري خصوصي

درحال حاضر تقريباً تمامي پارك هاي علم و فناوري 
كشور به صورت دولتي اداره مي شوند. تالش دولت براى 
كاهش وابســـتگي به اعتبارات دولتي به پارك هاي علم 
و فناوري دولتي گوشزد مي كند كه گرچه راه اندازي و 
حمايت اوليه مراكز رشد برعهده دولت بوده، اما براي بقا 
و رشد خود كه پيش نياز رشد كّمي وكيفي شركت هاي 
خصوصي اســـت بايد براي پيش بيني ساير منابع مالي 
بدون اتكا به دولت كوشش كند. اين در حاليست كه به 
نظر نمي رسد تناسبي بين اعتبارات بودجه اي و عملكرد 
پارك ها وجود داشته باشد. به عبارت ديگر، پارك هايي 
كه عملكرد بهتري به لحاظ فروش و صادرات داشته اند، 
چه بسا اعتبارات بودجه اي كمتري دريافت كرده باشند. 
البته اين موضوع به معناي انكار ضرورت حمايت بيشتر 
از پارك هاي نوپا نيست، اما نشان مي دهد تأمين مالي 

بدون قيد و شـــرط و بدون توجه به بازده و عملكرد 
پارك مبناي عملكرد دولت در تعيين بودجه پارك هاي 

علم و فناوري است.
از طرف ديگر، حمايت از توســـعه مراكز رشد و 
پارك هاي علم و فناوري و با تأكيد بر مشاركت بخش 
خصوصي در سياســـت هاي كشور به ويژه نقشه جامع 
علمي كشور تأكيد شده است. در اين راستا، مديركل دفتر 
سياستگذاري فناوري وزارت علوم در ارديبهشت 1395

خبر از نهايي شدن اساسنامه پارك هاي علم و فناوري 
خصوصي و امضاي وزير علوم داده بود. همچنين معاون 
وزير علوم در ارديبهشت 1396 خبر داد كه فعاالن صنعتي 
در حوزه هاي مختلف مي توانند مجموعه اي را در قالب 
پارك علمي با فعاليت شركت هاي داخلي و بينالمللي 
ايجاد و مديريت كنند و در صورت داشتن شرايط الزم، 
مجوزهـــاي مربوطه را از وزارت علوم دريافت كنند. با 
وجـــود اين، هنوز آيين نامه پارك هاي علم و فناوري 

خصوصي ابالغ نشده است.
در هر حال، مرحله نخســـت از ساخت نخستين 
پـــارك علم و فناوري بخش خصوصي در مرداد 1397

با حضور معاون علمي و فناوري رئيس جمهورى افتتاح 
شد. اين پارك علم و فناوري در ايستگاه نوآوري شريف 
افتتاح شده است و هم اكنون 31 شركت دانش بنيان در 
حوزه هاي مختلف حمل ونقل، الكترونيك، نفت و گاز 

و سالمت در اين پارك مستقر هستند.
در مجمـــوع، به داليلي از قبيل كم تحركي نظام 
دولتي در برآورده كردن نياز واحدهاي فناور، ناسازگاري 
نظام مالي و اداري بخش دولتي و خصوصي و همچنين 
تجربه مراكز رشد موفق خارج از كشور، نياز پارك هاي 
علم و فناوري به مديريت خصوصي را توجيه مي كند. 
ازاين رو تأسيس و مديريت پارك هاي علم و فناوري 
توسط بخش خصوصي ضروري به نظر ميرسد. بنابراين 
نياز به نهايي شدن و ابالغ آيين نامه پارك هاي علم و 
فناوري خصوصي، ايجاد مشوق ها و تسهيل روند ايجاد 

اين قبيل پارك ها احساس مي شود.

جمع بندي  
طبـــق گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري،
اطالعات 36 پارك علم و فناوري در كشـــور ارائه شده
اســـت كه در آنها 100 مركز رشد و 5084 واحد فناور
و حدود 30 هزار نفر مشغول فعاليت هستند. بايد توجه
داشت كه اين ميزان اشتغال به معناي اشتغال جديد نيست،
زيرا طبق تبصره 7 ماده يك  قانون احكام دائمي برنامههاي
توسعه كشور ( 1395) اعضاي هيات علمي مي توانند
نسبت به تشكيل و فعاليت در شركت هاي دانش بنيان
خصوصي اقدام كنند و تعدادي از اين شـــركت ها در

پارك هاي علم و فناوري مستقر هستند.
عملكرد اين پارك ها نشـــان مي دهد كه تاكنون
بيش از 2000 دانش فني در آنها تجاري سازي شده و
حدود 260 ميليارد دالر صادرات محصوالت و خدمات
داشـــته اند. در قانون بودجه سال 1397 اعتباري معادل
3/257 ميليارد ريال براي 36 پارك علم و فناوري كشور
در نظر گرفته شده است كه از اين مقدار حدود 2/528
ميليارد ريال براي اعتبارات هزينه اي است. مقدار اعتبارات
هزينه اي و كل اعتبارات قانون بودجه سال 1397 نسبت
به ســـال قبل به ترتيب حدود 29 و 20 درصد افزايش
نشـــان مي دهد، اما اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي
حدود 2 درصد كاهش يافته اســـت. با توجه به اينكه
تأمين زيرساخت ها و فضاي فيزيكي از مشكالت مهم
پارك ها به خصوص پارك هاي تازه تأسيس است كه
نيازمند تأمين اعتبارات عمراني بيشتري هستند. براي مثال
پارك هاى علم و فناوري كهگيلويه و بويراحمد و زنجان
ازجمله پارك هايي هستند كه اخيراً راه اندازي شده و
بنايراين براي احداث ساختمان، ايجاد فضاهاي پژوهشي و
خريد تجهيزات نياز به اعتبارات تملك دارايي سرمايه اي

مناسب دارند.
به طور كلي، مشكل تأمين اعتبارات يكي از مشكالت

مهم پارك هاي علم و فناوري كشور است.
دليل آن اين است كه همه پارك ها دولتي بوده و
بودجه آنها وابسته به اعتبارات مصوب و تخصيص يافته
دولت است. چنانچه در اين گزارش هم نشان داده شد،
تامين مالي دولتي بدون قيد و شـــرط و بدون ارتباط با
بازده يا عملكرد پارك از نظر شاخص هايى نظير ميزان
صادرات تعيين مي شود. بنابراين نياز به ايجاد مشوق ها
و تسهيل روند ايجاد پارك هاي علم و فناوري خصوصي
احساس مي شود.پارك هاي علم و فناوري كشور به لحاظ
اجرايي هم با مشكالت مختلفي ازجمله قوانين بيمه اي
قراردادها و پرسنل شركت ها و قوانين ورود و خروج
سرمايه خارجي روبه رو هستند كه براي انجام درست

فعاليت هاي آنها دست و پاگير هستند.
در مجموع به نظر ميرسد كه در شرايط فعلي پارك ها
 بايد براساس آمايش و ظرفيت بومي توسعه پيدا كنند .
همچنين نياز به ارزيابي جامع عملكرد همه پارك هاي علم
و فناوري كشور ضروري است.پارك ها از نظر شاخص هايي
مانند ســـابقه، مكان (منطقه محروم يا توســـعه يافته)،
محصوالت و ساير ويژگي ها دسته بندي شده و سپس
بسته هاي سياستي متناسب با هر گروه براى حمايت از

آنها تدوين و ارائه شود.
خصوصي ســـازي پارك ها مي تواند در افزايش
عملكرد آنها بسيار نقش آفرين و مؤثر باشد؛  بنابر اين
پيشنهاد مي شود شناسايي موانع ورود بخش خصوصي
به اين حوزه و اتخاذ سياست هاي حمايتي مناسب بدين

منظور در دستور كار سياستگذاران قرار گيرد.
منابع و مĤخذ در سايت مركز پژوهش هاى
مجلس موجود است
تهيه و تدوين: مرتضي براتي
اين مطلب تلخيص شده گزارش
مركز پژوهش هاى مجلس است

شاخص هاي عملكردي پارك هاي علم و فناوري 
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شركت سيليكات گستر اصفهان شركت سهامى خاص

به شماره ثبت 11441 و شناسه ملى 10260324927

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اصفهان 
(289254)

آگهى تغييرات شركت گلستان تجارت ايمر شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 1415 و شناسه ملى 10700176535

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بندر تركمن (290894)

آگهى تغييرات شركت مديريت توليد برق لوشان شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 187 و شناسه ملى 10720032147

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رودبار (289144)



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

سازهپويش
ليزينگايران

نيروكلر
سرمايهگذاريشاهد

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
بينالملليمحصوالتپارس

سيمان كردستان
پتروشيمي پرديس

كارت اعتباري ايران كيش
داروپخش(هلدينگ)

پارسخزر
داروييرازك

داروسازيفارابي
سرمايه گذاري پارستوشه

سرمايهگذاريصنعتومعدن
گروه صنعتي پاكشو

داروسازيابوريحان
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

سيمانداراب
سرمايهگذاريمليايران

صنعتيآما
صنايعالستيكيسهند

پتروشيمي شازند
سيمانكرمان

صنايعشيمياييفارس
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

سيمانقائن
سختآژند

لعابيران
المپپارسشهاب

سرمايه گذاري پرديس
سرمايهگذاريتوسعهملي

بانكاقتصادنوين
آبسال

سرمايه گذاري دارويي تامين
نوردوقطعاتفوالدي
ذغالسنگنگينطبس

صنايعكاغذسازيكاوه
مليصنايعمسايران  

ايرانترانسفو
سيمانفارسوخوزستان

تراكتورسازيايران
مهركامپارس

قندهكمتان
ايرانتاير

پتروشيميآبادان
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

پشمشيشهايران
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

شيشههمدان
داروسازياسوه

كمكفنرايندامين
صنايع پتروشيمي خليج فارس

سيماندورود
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

بانكپارسيان
كابلالبرز

توليدي چدن سازان
پست بانك ايران

سيمانفارس
شكرشاهرود

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
پتروشيميشيراز

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

مخابرات ايران
داده گسترعصرنوين-هايوب

سيمانهرمزگان
سيمانخزر

بانك خاورميانه
فوالدآلياژي ايران

سيمانغرب
داروسازيزهراوي

داروسازيجابرابنحيان
معدنيوصنعتيچادرملو

داروسازيكوثر
گروه دارويي سبحان

سرمايهگذاريبهمن
داروسازي زاگرس فارمدپارس

سيمانمازندران
سيمان خوزستان

كيميدارو
سايپاشيشه

بينالملليتوسعهساختمان
قنداصفهان
پالسكوكار

عمرانوتوسعهفارس
آهنگريتراكتورسازيايران

سرمايهگذارينيرو
موتوژن

پارسالكتريك
سيمانبهبهان

گلتاش
واسپاريملت

سيماناصفهان
پتروشيمي فناوران

سرمايه گذاري شفادارو
كمباينسازيايران

سرمايهگذاري صنعتنفت  
ايرانياساتايرورابر

س.صنايعشيمياييايران
گروهصنعتيبارز

كالسيمين
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

ايرانترانسفو
شهدايران

كارتنايران
سيمانبجنورد
صنعتيبهشهر

توليديكاشيتكسرام
مارگارين

فرآوردههاينسوزپارس
كشتوصنعتچينچين

پارسسرام
ايرانمرينوس

فرآوردههاينسوزآذر
بيمه البرز

سيمانهگمتان
تايدواترخاورميانه

شيشهوگاز
خوراكدامپارس

توليدمواداوليهداروپخش
آلومينيومايران

بيمه دانا
رينگسازيمشهد

مسشهيدباهنر
معدنيامالحايران
گروهصنعتيبوتان

كربنايران
درخشانتهران

ايراندارو
كارخانجات توليدي شهيدقندي

دودهصنعتيپارس
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

سيمان فارس نو
دادهپردازيايران

گروه توسعه صنعتي ايران
ليزينگ ايرانيان

صنايعخاكچينيايران
نيرومحركه

سبحان دارو
آسان پرداخت پرشين

فرآوردههايتزريقيايران
قندلرستان

لنتترمزايران
پرداخت الكترونيك سامان كيش

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
سپنتا

داروييلقمان
ايراندارو

سرمايهگذاريسپه
پارسدارو

صنايعريختهگريايران
گروهصنعتيسپاهان
گروه دارويي بركت

تامينماسهريختهگري
فوالدخوزستان

داروسازيروزدارو
سيمانشاهرود

ايرانارقام
موتورسازانتراكتورسازيايران

تامين سرمايه اميد
بيسكويتگرجي

سيمانخاش
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

سرمايهگذاريمسكن
نوردآلومينيوم

به پرداخت ملت
حملونقلتوكا

شيميداروئيداروپخش
سيمانشمال

كارخانجاتقندقزوين
لبنياتپاك

شهد
بيمهما

صنايعجوشكابيزد
فنرسازيخاور

همكاران سيستم
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

دشتمرغاب
سبحان دارو

گروهصنايعبهشهرايران
سرمايه گذاري اعتبارايران

بيمه پارسيان
فوالداميركبيركاشان

معادنمنگنزايران
بهنوشايران

داروسازيسينا
البرزدارو

سالمين
سيمانآرتااردبيل

سيمانايالم
بانككارآفرين

فرآوردههايتزريقيايران
قندنيشابور

كارخانجاتداروپخش
خدماتانفورماتيك

شركت ارتباطات سيارايران
بيمه ملت

پارسسويچ
تجارت الكترونيك پارسيان

فوالدخراسان
نفتپارس

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
الميران
آلومراد

سيمانتهران
كاشيوسراميكحافظ

فروسيليسايران
بانكسينا

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
داروسازياكسير

توسعهمعادنرويايران
گروهبهمن

قطعاتاتومبيلايران
صنايعشيمياييسينا

افست
سرمايهگذاريصنايعپتروشيمي

گسترش نفت وگازپارسيان
نفت سپاهان

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
كويرتاير

پتروشيمي پارس
رادياتورايران

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

پمپسازيايران
سيمانسپاهان

سيمانشرق
سيمانصوفيان

پگاهآذربايجانغربي
چرخشگر

باما
سرمايهگذاريسايپا

كشتوصنعتپياذر
پااليش نفت اصفهان

فوالدكاوه جنوب كيش
پارسمينو

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
داروسازيامين

لبنياتكالبر
پااليش نفت تهران

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
توسعهمعادنوفلزات

سرماآفرين
پااليش نفت بندرعباس

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
الكتريكخودروشرق

لولهوماشينسازيايران
پتروشيمي مبين

نيروترانس
معدنيدماوند

سرمايه گذاري خوارزمي
صنايعكاشيوسراميكسينا

توليدمحورخودرو
كشاورزيودامپروريمگسال

فنرسازيزر
فوالدمباركه اصفهان

پارسخودرو
ايرانخودرو

نوسازيوساختمانتهران
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

ليزينگ رايانسايپا
سايپاآذين

تكنوتار
نفتبهران
بيمه آسيا

سيمانسفيدنيريز
حفاري شمال

سرمايه گذاري ساختمان ايران
كاشيالوند

صنايعآذرآب
معدني وصنعتي گلگهر

بانك تجارت
ليزينگخودروغدير

ريختهگريتراكتورسازيايران
كنترلخوردگيتكينكو

كاشيپارس
قندثابتخراسان

سراميكهايصنعتياردكان
پاكسان

سيماناروميه
ماشينسازياراك

قندمرودشت
سايپا

ماشينسازينيرومحركه
سرمايهگذاريصنعتبيمه

مليسربورويايران
فراوردههاينسوزايران

سامانگستراصفهان
فرآوريموادمعدنيايران

پااليش نفت تبريز
پتروشيمي فجر

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
تامين سرمايه اميد

بانك صادرات ايران
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

بانك ملت
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

ايركاپارت صنعت
توسعه معدني وصنعتي صبانور

گلوكوزان
محورسازانايرانخودرو

گروه مپنا(سهامي عام)
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

ليزينگصنعتومعدن
توسعهشهريتوسگستر

پتروشيميخارك
كاشيسعدي

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
حفاري شمال  

7086
935

1721
6900
4210
1030
1770

15998
4010
1930
4200

25250
1830
3950

33073
2408
2020
1700
2150

890
925

2616
2155
1736
8811
856

4433
7120

4032
2495
5140
2109

1864
5200
4210

4750
2700

10842
2405
1850
4130

8428
4238

25803
916

3661
2811

3478
1220
5030

918
2502
2429
6132
1290

3254
3399

13093
2102

19331
2685
2680

3482
2390

6847
1188
1500

3467
13293
6633
3639
3324

8190
3033

1250
5048
1213

1438
5095
4550
8567
1733

29816
15208
7240
1429

429
1124
9921

2272
3665
1694
5117

10450
4283
5306
10130

1400
2429

39365
2283
5820
1420

-372
-17
-22

-147
-131

-21
-21
-31
-78
-42

-213
-780

-46
-161

-1046
-55
-61

-43
-9

-20
-21

-137
-51
-28

-231
-27

-233
-262
-101
-70

-160
-26
-40

-229
-203
-198

-62
-570

-91
-46

-160
-230
-135

-1271
-37
-192

-144
-121
-64
-211
-29

-109
-90

-322
-50

-142
-178
-451
-102

-1017
-111

-130
-183
-100

-359
-52
-70

-180
-699
-349
-103
-147
-257
-157

-55
-264

-63
-41

-268
-42

-450
-74

-1569
-800
-317

-67
-25
-59

-522
-119
-192
-89

-269
-550
-209
-279
-524

-41
-127

-2071
-117
-297
-156

7860
5766
8073
4722
2952
1687
2892
4450
10601
8600

8556
2107
1137

3133
4969
6100
9300
7000
3001

2440
1869
7800

19250
7980
11150

5101
656

2938
8115

920
6490

3853
3000
1150

11500
2301

3488
14980

6000
6369
4930

15600
1880

33646
2299
1698
2290
9900
1700
4900
1509

4899
9589
2300
1556

3425
5157
1595

4483
10980
3860

900
2600

13909
1738
3800
1364
6310
1583
10160
1856
8181
3801
5290
9100

10997
3512
1394
2770
1327
10950
5693
4613
15120
4206
5719

7034
3130
1393

7633
3851
6504
11800

18955
2580
5431
2448
8871

13500
1374
8250
4518
1780
5694

374
274
384
224
140

80
137
191

486
302
407
100
54

149
224
233
164
192
85
70
89

180
664
380
356
242

9
139

386
29

236
114

21
10

221
3

-24
560
440

65
15

356
20

1602
30
14

-36
-128

2
-24

19
21

-186
86

9
-11

1
9

213
375

-116
0

22
124
-17

48
-6

-36
2

-372
-30
113
-12
-71
410

523
0
0

-142
17

-496
-19
-21

7
-1

-299
-370
-156

-6
-401
-42

-244
-176
-43

-6
-284

11
-466
-141

-51
-137

16
-30

-299

20000
915

5114
1179

14786
3056
1097

15050
2890

10640
15800
10606

6000
2773
1379

19500
7237
2618
1498
2070
2750
3147
4179

3896
3050
4410

10600
2473
2420
4610
1550
1790
1697

3449
5140

9383
6893
2429

3726
7395
1359
3210
1939

7856
3441
4780
2202
4699
1172

3430
6291
1516

4816
1215
2028

1100
2030

3716
1610

5329
2850
1371

5678
2760
7750
2301
6930
7104
3050
2650
2370
5000

16501
4867
5046
1531
3800
1170

8600
1910

4700
3120
3109

901
11390

1128
1920

4620
1099

5442
6400

26600
8700
1138
5919

50706
3654

890
3870
2497
3562
3392
7128
868

-23
14

0
-3

-778
9

-2
-320

-7
-559

-47
-558

-27
-71

-4
-750
-380

40
2

-85
24
22
10

-198
-58

2
-392

-34
-54
-50

1
-48
-87
-65

-196
-493

1
6

-63
-91

-47
-168

-1
-77
-95
-69
-55
-36
-18

64
-331

-17
-155

-21
-64
-29
-15
-19

0
-280
-77
-37

-298
-59

-319
-66

-148
-373

-10
-49
-42
-100

-208
-256
-250

-29
-119
-34
-28
-74
-92
-71

-47
-22

-191
-4

-38
-57
-18

-286
47

-404
-287

-6
-311

-2668
-71
-19

2
-8

-73
-74

-164
-24

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

تحوالت اخير بازار بيشـــتر ناشى از حضور ريسك هاى سيستماتيك 
است به محض آنكه بازار خود را اصالح كند و اين ريسك ها تعيين تكليف 
شوند، التهابات هم فروكش خواهد كرد؛ چرا كه شركت ها از پتانسيل خوبى 

براى سودآورى برخوردارند.
عضو هيات مديره شركت ملى صنايع مس ايران، گزارش هاى 9 ماهه 
شركت هاى بورسى را بسيار خوب توصيف كرد و گفت: گزارش هايى كه 

در چند روز آينده هم خواهد رسيد، مطلوب خواهد بود.
على احمدزاده اصل در گفتگو با پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (ســـنا)،  
تحوالت اخير بازار را بيشتر ناشى از حضور ريسك هاى سيستماتيك دانست 
و افزود: به محض آنكه بازار خود را اصالح كند و اين ريســـك ها تعيين 
تكليف شوند، التهابات نيز فروكش خواهد كرد؛ چرا كه شركت ها از پتانسيل 

خوبى براى سودآورى برخوردارند. 
وى با بيان اينكه بخش عملكردى شركت ها روند مطلوب و بازارپسندى 
را طى مى كند، اظهار داشت: با كارنامه خوبى كه از  شركت ها در گزارش 
هاى 9 ماهه شاهديم، مشكل خاصى وجود ندارد و در واقع به نوعى ريسك 

هاى غيرسيستماتيك هم پوشش داده مى شود. 
كارشناس بازار سرمايه توضيح داد: شركت ها و صنايع بزرگى همچون 
مس، فوالد و پتروشيمى اگر چه صادرات چندانى نداشتند  اما در داخل كشور، 
ميزان تقاضا به نحو معنادارى افزايش يافت؛ لذا توانستند عدم صادرات را با 

فروش داخلى و افزايش حجم و ارزش فروش پوشش دهند.
براى نمونه شـــركت هاى فعال در گروه مس توانســـت حتى با بهبود 
بخشيدن به وضع قبلى خود بودجه هاى خود را پوشش دهند و با تعديل 

مثبت همراه شدند.
قائم مقام شركت سرمايه گذارى توسعه صنايع سيمان افزود: هم اكنون 
فروش ريالى شـــركت ها در داخل بســـيار زياد شده و اگرپيش از اين يك 
فراورده يا محصول باالدســـتى پتروشـــيمى يا معدنى را به بهايى مشخص

مى فروختند، در حال حاضر همان محصول  را دو برابر و گاهى تا چهار 
برابر مى فروشند. 

به گفته احمدزاده اصل، در شـــرايط تحريم حتى شـــركت هايى كه تا 
حدودى غيرفعال بودند و در صنايع پايين دستى توان رقابت با شركت هاى 
خارجى را نداشتند، با افزايش قيمت معادل ها يا مشابه هاى خارجى، توان 

رقابت در داخل را پيدا مى كنند.
وى شكوفايى صنايع پايين دستى را از جمله آثار اين اتفاق دانست و 
گفت: اگر در شرايط تحريم از فرصت ها به خوبى استفاده شود و  صنايع 
مختلف پايين دســـتى مانند مس و فوالد و به ويژه پتروشـــيمى ها مورد 
حمايت قرار گيرند، توان رقابت و توليد محصول و ايجاد ارزش افزوده را 
بازخواهند يافت و اين مساله در نهايت بر توليدات كل صنايع، اثرات مثبت 

خواهد گذاشت.
كارشناس بازار سرمايه در ادامه اين گفتگو در پاسخ به سوالى در زمينه 
ورود برخى پتروشيمى ها به مرحله تعميرات و احتمال تاثير آن بر بازار گفت: 
تعميرات و اورهال در كل بودجه پتروشيمى ها ديده شده است؛ در حقيقت 
هيچ شركتى فارغ از محاسبات اورهال نبوده و از قبل پيش بينى ها انجام 
شده است بنابراين اگر عكس العمل منفى هم ديده شود، بيشتر احساسى و 

فارغ از تحليل هاى منطقى است.
احمدزاده اصل خاطرنشان كرد: در هرحال براى سال 97 عليرغم اورهال 
شدن برخى شركت ها و تعطيلى به علت تعميرات و حتى كاهش صادرات 

با قاطعيت مى توان گفت كه به بودجه خود خواهند رسيد.
وى در پايان با ابراز خوشـــبينى نســـبت به پوشش بودجه شركت ها 
براى ســـال 97 افزود: شـــركت ها روند طبيعى خود را طى خواهند كرد و 
حتى ممكن اســـت ســـودهاى قابل قبول تر و مناسب ترى در پايان سال

 ارائه دهند.

كارنامه مطلوب

9 ماهه شركت هاي بورسي

متوسط نسبت قيمت بر درآمد ناشران بورس تهران 
P) در پايان آبان به 61 / 10 مرتبه رسيد. / E)

به گزارش روابط عمومى بورس تهران، ارزش بازار 
ناشران بورس تهران در پايان آبان از مرز 681 هزار ميليارد 

تومان گذشت.
شـــايان ذكر اســـت از ميان 325 شركت در بورس 
تهران فعاليت دارند، رتبه اول تا سوم  از نظر ارزش بازار 
به صنايع پتروشيمى خليج فارس با 482022 ميليارد ريال، 
فوالد مباركه اصفهان با 411525 ميليارد ريال و سنگ آهن 
گل گهر با 284220 ميليارد ريال اختصاص يافته است.

همچنين شـــركت هاى  ملـــى صنايع مس ايران ، 
پتروشيمى پارس، گسترش نفت و گاز پارسيان، چادرملو، 
سرمايه گذارى نفت و گاز و پتروشيمى تامين، ارتباطات 
ســـيار ايران و سرمايه گذارى توسعه معادن و فلزات به 
ترتيب با 239640ميليـــارد ريال، 221646 ميليارد ريال، 
196587ميليارد ريال، 187902ميليارد ريال، 183049ميليارد 
ريال، 182506 ميليارد ريال و 181953ميليارد ريال رتبه هاى 

چهارم تا دهم را به نام خود ثبت كردند.
از ســـوى ديگر شـــركت هاى نـــوش مازندران، 
ماشين سازى نيرو محركه، جوشكاب يزد، آلومراد، درخشان 
تهران، توليدى گرانيت بهسرام، كشت و صنعت پياذر، سامان 
گستر اصفهان، لعابيران و توليدى لنت ترمز ايران به ترتيب در 
انتهاى اين جدول قرار دارند.الزم به ذكر است بين شركت هايى
 كه در تابلوهاى بورس تهران معامله مى شوند،حدود 95

شركت ها داراى P/Eبيش از 20 مرتبه مى باشند.
همچنين 91 شركت داراى P/Eبين 10 تا 20 مرتبه 
و 104 شركت داراى P/E كوچكتر از 10 هستند و اين 
P/E درحالى است كه 35 شركت با پيش بينى زيان،داراي
منفى شده اند.گفتنى است قيمت به ازاى هر سهم براى 
49 شـــركت بيش از 10000 ريال ، قيمت هر سهم 150

شـــركت  بين  3000 تا 10000 ريال،براي  115 شركت 
هم با قيمتى مابين 1000 تا 3000 ريال در تابلوى بورس 
مشاهده مى شود در حالي كه قيمت سهم 11 شركت هم 

كمتر از 1000 ريال داد و ستد مى شود.

توقف يك روزه نماد معامالتى 
ناشران پس از نوسان 20 درصد به 
وقفه 60 دقيقه اى تبديل مى شود.

به گـــزارش روابط عمومى 
بورس تهران سيد مهدى پارچينى 
مدير عمليات بازار نقد گفت: توقف 
يك روزه نماد معامالتى ناشران پس 
از نوســـان 20 درصد  به وقفه 60

دقيقه اى تبديل مى شود.
وى توضيح داد: در گذشته نماد هاى

 معامالتى به منظور شـــفاف سازى 
براى يـــك روز معامالتى متوقف 
مى شدندكه اين موضوع عالوه بر افزايش 
مدت زمان توقف نمادهاى معامالتى 
موجب بلوكه شدن اعتبار كارگزاران 

مى شد.
هم اكنون اين زمان به 60 دقيقه 
در وضع سفارش گيرى كاهش يافته 
و سرمايه گذاران امكان ايجاد، اصالح 
و حذف ســـفارش را در اين مدت 

داشته و پس از اين وقفه معامالتى 
ادامه معامالت نماد به صورت حراج 
پيوسته و بدون  تغيير دامنه نوسان 
انجام مى شود.مدير عمليات بازار 
نقد تصريح كرد: ناشـــر به صورت 
اختيارى مى تواند در وقفه معامالتى 
ناشى از نوسان 20 درصد اقدام به 
اطالع رســـانى نمايد.اين در حالى 
اســـت كه نوسان 20 درصدى در 
سوابق تاريخى نوسان 50 درصدى 
خواهد بـــود كه در صورت وقوع 
نوسان 50 درصد، ناشر پس از توقف 
نماد، ملـــزم به برگزارى كنفرانس 
خبرى خواهد بود.پارچينى  در پايان 
خاطرنشان كرد: اصالحيه فوق در 
دو بخش ديگر هم اعمال گرديده 
اســـت، تغيير فرايند تعليق و زمان 

بازگشايى نمادها.
شـــايان ذكر اســـت با توجه 
بـــه مصوبه مـــورخ 6 / 8 / 1397

هيأت مديره سازمان بورس و اوراق 
بهادار مبنى بـــر اصالح برخى از 
مفاد دستورالعمل اجرائى نحوه انجام 
معامـــالت در بورس اوراق بهادار 
تهران (مواد يـــك، 17 مكرر، 17

مكـــرر يك، 19مكرر يك و 20) از 
/1397 مصوبه فوق  روز مورخ 9/10
در زمينه توقف ناشى از 20درصد 
و50 درصد و فرايند تعليق نماد و 
بازگشايى نماد اجرائى خواهد شد.

فعاالن بازار سرمايه شاهد رشد 
آرام قيمتهـــا در تعدادى از نمادها 
در گروه محصوالت شيميايى بودند 
ايـــن نمادها در كنار برخى نمادهاى 
فلزى به رشد شاخصهاى بازار سهام 

كمك كردند.
به گزارش ايســـنا، شاخص 
كل بـــازده نقـــدى و قيمتى بورس 
اوراق بهادار تهران،حدود 736 واحد 
افزايش يافت و به رقم 167 هزار و 
199 واحدى رسيد همچنين شاخص 
كل هم وزن با 40 واحد رشـــد به 
رقم 27 هزار و 499 واحدى افزايش 
يافت.شـــاخص آزاد شناور با 613

واحـــد افزايش تا رقم 178 هزار و 
763 واحدى رشـــد كرد و شاخص 
بازار اول و بازار دوم تا رقم 453 و 

1899 واحد افزايش يافت.
در عين حال شاخصهاى بازار 
سرمايه رو به رشد بودند، پتروشيمى 
جم، پتروشيمى خارك و بانك ملت 
هر يك به ترتيب 144، 48 و 32 واحد 

تاثير كاهنده روى شاخصهاى بازار 
داشتند اما در مقابل صنايع پتروشيمى 
خليج فارس، پتروشـــيمى پارس و 
فوالد مباركه اصفهان به ترتيب با 122، 
109 و 90 واحد تاثير افزاينده سعى 
كردند روند افزايشى شاخص كل را 
تندتر كنند.در گروه مواد و محصوالت 
دارويى روند قيمتها اكثرا افزايشى 
بـــود و در برخى از نمادها از جمله 
البراتوار داروسازى دكتر امينى كه در 
بازار دوم بورس مورد دادوستد قرار 
مىگيرد، شـــاهد پنج درصد افزايش 
قيمت بـــود در عين حال اين نماد 
به علت برگـــزارى مجمع عمومى 
فوقالعاده بهمنظور تصميمى درباره 

افزايش سرمايه متوقف شد.
در گروه محصوالت شيميايى 
هم روند قيمتها افزايشـــى بود، 
هرچند كه در نماد پتروشيمى خارك 
كه تاثير كاهشـــى روى شاخص كل 
داشـــت، شاهد صف فروش بود و 
خودرويىها عمدتا با كاهش قيمت 

نه چندان زيادى مواجه شـــدند در 
اين گروه 777 ميليون سهم به ارزش 
261 ميليارد تومان مورد دادوستد قرار 
گرفت.در گروه فلزات اساسى بازار 
در برخى از نمادها شاهد افت فزاينده 
قيمت بود اما در طرف مقابل نمادهايى 
همچون نورد آلومينيوم، مس شهيد 
باهنر و صنايع فوالد آلياژ يزد با رشد 

بيش از سه درصد مواجه شدند.
در مجمـــوع ارزش معامالت 
بورس تهـــران به رقم 490 ميليارد 
تومان رســـيد كه اين رقم ناشى از 
دست به دست شدن 1/2 ميليارد سهم 

و اوراق مالى است.
تعـــدادى از معامالت اين بازار 
به رقم 124 هزار و 88 نوبت رسيد 
و آيفكس هم با 15 واحد رشـــد به 
تراز 1816 واحدى دســـت يافت و 
ارزش معامالت اين بازار به رقم 402
ميليارد تومان رسيد همچنين حجم 
معامالت عدد 589 ميليون ســـهم و 

اوراق مالى را رد كرد.

ارزش بازار ناشران بورس در ماه آبان

اصالح دستورالعمل اجرايى معامالت بورس

دست به دست شدن 1/2 ميليارد سهام

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (چهارشنبه 97/9/7)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/568

ميليون ريال 4/654/293

132/558 معامله 

ميليارد ريال   6/227/293

بازار در يك نگاه
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99 اخبار شهرستانها

يزد- خبرنگار اطالعات: نماينده ولي فقيه 
در سپاه پاســـداران انقالب اسالمي  با بيان 
اينكه دشـــمنان همواره در صدد براندازي 
نظام جمهوري اسالمي ايران هستند، گفت: 
دشمن شناسي و اقتدار رهبري عامل استمرار 

انقالب اسالمي است  
حجت االسالم والمســـلمين عبداهللا 
حاجي صادقي در همايش اقتدار بسيجيان، 
كه به مناسبت هفته بسيج در مسجد روضه 
محمديه يزد برگزار شـــد افزود: دشمنان ما 
40 سال است كه از انواع دسيسه ها و ترفندها 
براي شكست نظام اسالمي بهره گرفته اند و 
با سرمايه گذاري هاي بزرگ، نقشه براندازي 
جمهوري اسالمي را كشيده اند، اما از آنجا 
كه انقالب اســـالمي ما با عنايت خداوند 
متعال شكل گرفته اســـت، اين برنامه ها راه 
به جايي نخواهد بـــرد  . وي افزود: در دوران 
پيروزي انقالب اسالمي، راهنمايي هاي امام 
خميني (ره) و پس از آن، هدايت هاي رهبر 
معظم انقالب، نظام جمهوري اسالمي را از 
ضربه هاي بي شمار دشمنان مصون نگه  داشت 
و مردم نيز با تبعيت از ولي فقيه، كمك كردند تا 

انقالب به خوبي مسير خود را طي كند  . 
 حاجي صادقي افـــزود: رهبري نظام و 
دشمن شناسي دقيق ايشان، عامل بسيار مهمي 
اســـت كه در طول اين سال ها توانسته است 
انقالب را از انواع گزندها حفظ كند و اين نظام 

به سالمت از دشواري ها عبور كرده است  .
 نماينده ولي فقيه در ســـپاه پاسداران 
انقالب اسالمي عنوان كرد: رهبري انقالب 
با رهنمودهـــاي مقتدرانه خود تاكنون اجازه 
نداده  اندكسي در مسير انقالب انحرافي ايجاد 
كند يا براي كشور تصميمي بگيرد كه خالف 

آرمان هاي نظام جمهوري اسالمي باشد  .

حاجي صادقي تاكيد كـــرد: موفقيت 
رهبرمعظم انقالب در هدايت كشور با وجود 
اين  همه دشمني ها به دليل واليت پذيري ملت 
ايران اســـت و اين همان نكته اي است كه 
هم رمز پيروزي انقالب ما و هم تاكيد ائمه 

معصومين(ع) است  . 
 نماينده ولي فقيه در ســـپاه پاسداران 
انقالب اسالمي اشاره به پيشرفت هاي كشور 
در حوزه هاي علمي، دفاعي، ديني و پژوهشي 
و... افزود: اين  همه پيشـــرفت در حوزه هاي 
مختلف كشور فقط با تفكر ناب بسيجي و 
به دست جوانان مستعد اين مرز و بوم رقم 

خورده است و همه دنيا از اين پيشرفت ها در 
حيرت هستند . 

 وي بابيـــان اينكه بســـيج مهم ترين و 
فراگيرترين نهاد انقالب اسالمي است،افزود: 
بسيج اختصاص به گروه و قشر خاص ندارد 
و همه مردم ما را در برمي گيرد.  بســـيجي 
به واســـطه ايمان قوي كه دارد، در راه دين و 
واليت جان مي دهد، اما عزت خود را لكه دار 

نمي كند.
 حاجـــي صادقي با اشـــاره به برخي 
ويژگي هاي بسيجيان عنوان كرد: بسيجيان بايد 
دشمن شناس باشند و با شناخت نيت هاي 

شـــوم آنها، براي خنثي كردن توطئه هايشان 
تالش كنند .

 وي با اشاره به اينكه لغزش فكري يكي 
از آسيب هايي است كه اسالم را تهديد مي كند، 
گفت: بسيجي بايد با كسب بصيرت و آگاهي 
از لغزش ها دور باشد و همه تالش هاي خود 
را براي حركت صحيح در مسير انقالب به 
كار گيرد . فرمانده سپاه الغدير استان يزد با تاكيد 
بر اينكه براي رفع بسياري از مشكالت كشور 
نياز به تفكر بسيجي است، گفت: تفكر بسيجي 
هر جا كه متبلور شده، راهگشاي مشكالت 

بوده است.  

ســـردار فتح اهللا جميري در گردهمايي 
بزرگ بسيجيان استان يزد در مسجد حظيره 
افزود: بسيج نقش خود را به درستي در طول 
4 دهه گذشـــته ايفا كرده و امروز در آستانه 
40 سالگي انقالب، مي بينيم كه باز هم آنچه 
مشكالت كشور را رفع مي كند، تفكر بسيجي 
است  . فرمانده سپاه الغدير استان يزد با بيان اينكه 
بسيجيان استان يزد از مخلص ترين بسيجيان 
نيروها هستند،گفت: بسيجيان يزد همواره در 
پيشبرد اهداف و آرمان هاي انقالب پيش قدم 
بوده اند و در برهه هاي مختلف، زماني، نقشي 

بي بديل ايفا كرده اند .
 جميري با اشاره به حضور بسيجيان استان 
يزد در دفاع مقدس افزود: بسجيان يزد مظهر 
ايستادگي و مقاومت، سختكوشي، شهادت 
طلبي، ايثارگري و تدين هستند،   اين ويژگي 
بسيجيان سبب شد تا تيپ هميشه پيروز الغدير 
كارنامه اي درخشـــان از خود باقي بگذارد و 
همواره به عنوان يكي از قدرتمندترين تيپ ها 

در كشور مطرح باشد .
 جميري با بيان اينكه يزد در دوران دفاع 
مقدس جمعيت زيادي نداشـــت، اما بيش 
از 4 هزار شهيد و هزاران جانباز تقديم كرد 
افزود: اين نشـــان از عزم اين مردم دارالعباده 
براي جانفشاني در راه واليت دارد و بسيجيان 
يزد هنوز نيز براي تحقق آرمان هاي انقالب 
جانفشاني مي كنند  .در طول اين هفته برنامه هاي 
متعددي از جمله مراسم عطرافشاني مزار مطهر 
شهدا، ديدار با خانواده هاي شهدا و جانبازان، 
برگزاري جشنواره هاي فرهنگي و ورزشي در 
سطح استان و شهرستان ها، برگزاري كارگاه 
آموزشـــي تربيت مربي مقابله با آسيب هاي 
اجتماعي و در مجموع 2 هزار و 500برنامه در 

سطح استان اجرا شد  . 

استان يزد بيش از 4هزار شهيد و هزاران جانباز تقديم دفدع مقدس كرده است   اجتماع 8000نفري بسيجيان  در زاهدان
زاهدان ـ  خبرنگار اطالعات:    اجتماع 8000نفري بســـيجيان شيعه و 

سني زاهدان در حسينيه عاشقان ثاراهللا اين شهر برگزار شد .
   در اين اجتماع فرمانده قرارگاه قدس نيروي زميني سپاه جنوب شرق 
كشور  در سخناني بســـيج را سرمايه جهان اسالم دانست  وگفت: بسيج 
محل تربيت انسان هاي بزرگ است كه متاسفانه نتوانسته ايم به درستي اين 
شخصيت هاي برجسته را شناسايي و به جامعه به ويژه نسل جوان معرفي 

كنيم .
 سردار سرتيپ پاسدار محمد ماراني با اشاره به نقش بسيج در خارج از 
كشور ،افزود: بسيج در خارج از مرزهاي ايران اسالمي نيز كمك رسان مردم 

مظلوم و ستمديده است .
 وي در باره نقش بسيج در دوران دفاع مقدس نيز گفت : در عمليات 
بيت المقدس بيش از 5000كيلومتر از خاك كشورمان توسط بسيجيان از 

دشمن باز پس گرفته شد  كه اين امر نشان از عظمت بسيج دارد . 
 فرمانده سپاه سلمان سيســـتان و بلوچستان نيز در اين جمع گفت: 
جمهوري اسالمي ايران نعمت هاي بسيار زيادي دارد  كه يكي از آنها بسيج 
است .سردار امان اهللا گشتاسبي بسيج  را ركن موفقيت آميز و اميدواركننده 
اسالم  دانست وافزود: در جاي جاي دنياي اسالم اگر حركتي انجام شده 

برگرفته از تالش بسيجيان است و ما افتخار مي كنيم كه بسيجي هستيم . 

احقاق مسالمت آميز حقوق مردم 
توسط دادستان عمومي و انقالب قرچك

قرچك - خبرنگار اطالعات: دادســـتان عمومي و انقالب شهرستان 
قرچك گفت: اقدامات خوبي در زمينه احقاق حقوق عامه مردم در قرچك 
صورت گرفته اســـت و توانسته ايم بسياري از مشكالت را مساعدت آميز 

حل كنيم.
حجت االسالم احد ا... سينكايي با اشـــاره به تاخير در افتتاح اولين 
بيمارستان شهرستان قرچك (بيمارستان شهيد ستاري) افزود: ما به عنوان 
مدعي العموم در موضوع ورود كرده ايم و طي جلسات و نامه نگاري ها با 
وزير بهداشت و درمان، خواستار تســـريع در روند ساخت و افتتاح اين 
بيمارســـتان بوده ايم ، كه سر انجام تالش ها به ثمر رسيد و اين بيمارستان 

افتتاح شد.  
وي گفت: شهرستان قرچك حتي يك تخت بيمارستاني نداشت و 
بيماران براي دريافت خدمات درماني مجبور بودند كه از امكانات ورامين 
و تهران استفاده كنند. همچنين او اضافه كرد: قرچك به غير از مركز درماني 
تأمين اجتماعي، از يك دارالشـــفاء خيريه و چند مركز بهداشتي روستايي 
برخوردار بود و به غيراز اين ها، هيچ مركز درماني ديگري وجود نداشت كه 

خدمات تخصصي به بيماران ارائه دهد.
دادســـتان عمومي و انقالب شهرستان قرچك با اشاره بر حمايت از 
كاالهاي ايراني، گفت: تالش مي كنيم در صورت امكان كارگاه يا كارخانه اي 
تعطيل نشود و اين در صورتي است كه حمايت از توليدات و كارخانه هاي 
داخلي صرفاً در حد شـــعار نباشد، بلكه به صورت جزيي از فرهنگ، در 

جامعه نهادينه شود.
 او با اشاره به مشكالت به وجود آمده براي كارخانه توليد لبنيات وارنا 
طي ماه هاي اخير گفت: اين موضوع در شـــوراي تامين شهرستان قرچك 
مورد بحث و بررســـي قرار گرفت و با اقدامات انجام گرفته مشكالت 

كارگران حل شده است و كارخانه به فعاليت هاي خود ادامه مي دهد.
وي به حل معضالت شهرستان قرچك خاطرنشان كرد: حل مشكالت 
يكي از كارخانه هاي لبنيات در حومه تهران، اتمام پروژه مسكن باب  الحوائج 
و ورود مدعي العموم به منظور رفع مشكل فاضالب روستاي محمدآباد و 
بازگشايي پروژه كمربندي جنوبي قرچك، از جمله اقدامات مهم دادستاني 

در زمينه احقاق حقوق عامه بوده است.

برگزاري جلسه كارگروه سالمت و امنيت غذا در 
فيروزكوه 

فيروزكوهـ  خبرنگار اطالعات: جلســـه كارگروه سالمت و امنيت 
غذاي شهرســـتان فيروزكوه با حضور حمزه امرايي معاون سياســـي و 
امنيتي فرمانداري، مجتبي بنداد كرماني رئيس شـــبكه بهداشت و درمان، 
طهماســـبي رئيس مركز بهداشـــت و معاون درمان شهرستان فيروزكوه 
و اعضاي كارگروه در ســـالن اجتماعات شـــبكه بهداشـــت و درمان

 برگزار شد.
 در اين جلسه طهماسبي درباره ديابت و افزايش اين بيماري در جهان 
ارائه داد و مجتبي بنداد كرماني نيز دستور كار جلسه را قرائت و عملكرد آن 
را با هدف تحقق بندهاي مصوبات كارگروه قبلي، ارائه كرد. حمزه امرايي، 
معاون سياسي انتظامي فرمانداري هم ضمن جمع بندي مذاكرات بر پيگيري 

جدي و دقيق مصوبات تاكيد  كرد. 

شهرضاـ  خبرنگار اطالعات: 
شـــاخصه هاي انقالب برگرفته 
ازواليت فقيه درجمهوري اسالمي 

ايران است. 
اين مطلب را فرمانده ناحيه 
مقاومت بسيج شهرضا به مناسب 
هفته بسيج درجمع خبرنگاران بيان 
داشت وافزود: يكي ازشاخصه ها 
و ارزش هاي اصلي انقالب مكتبي 
بودن آن اســـت كه در اين راستا 
بســـيج با تبعيت از واليت فقيه، 
گوش به فرمان رهبري در راستاي 
ارزش هاي انقالب گام برمي دارد.

ســـرهنگ جواد داستاني با 
اشـــاره به شاخصه هاي بسيج در 
كالم و تفكرات امام خميني(ره) 
گفت: امروزه بســـيج به عنوان 
يك ارزش براي مردم شـــناخته 
شـــده است. وي در ادامه افزود: 
شاخصه هاي انقالب برگرفته از 

واليت فقيه است.
او بـــا تاكيد به رهنمودهاي 
مقام معظم رهبري گفت: استكبار 
ستيزي بسيج يكي از شاخصه هاي 
آن است كه هر روز پررنگ تر و 
با حضور چشمگير در صحنه هاي 

سياسي، امنيتي، اجتماعي، فرهنگي 
و نظامي با آمادگي كامل درخدمت 

نظام است.  
وي به تشـــريح برنامه هاي 
هفته بســـيج پرداخت و گفت: 
درطول اين هفته ناحيه مقاومت 
بسيج شهرضا بيش از 100 عنوان 
برنامه ازجمله جشن، غبار روبي و 
عطرافشاني گلزار شهدا همايش 
حضـــور بســـيجيان در قالب 
حلقه هـــاي صالحين، حضور در 
نماز جمعه، نشست هاي روشنگري 
و بصيرتي ديدار با خانواده هاي 
معظم شهدا و جانبازان، برگزاري 
مسابقات ورزشـــي، برگزاري 
محفـــل انس با قرآن توســـط 
بســـيج دانش آموزي و برگزاري 
اردوي راهيـــان نور دانش آموزي 
به مناطق جنوب را تدارك ديده 

است.
وي گفـــت: اردوي راهيان 
نور يكي از بزرگ ترين برنامه هاي 
بسيج بودكه به تاييد مقام معظم 
رهبري رســـيدو نســـل سوم و 
چهارم انقالب را با فرهنگ ايثار 
و شهادت آشنا كرد وي در ادامه 

افزود: بسيج با برگزاري يادواره 
شهدا توسط پايگاه هاي بسيج در 
راستاي زنده نگه داشتن ياد شهدا 
و ايثارگري هاي آن ها در محالت 
مختلـــف، مردم با رشـــادت ها 
و فداكاري هـــاي آنان آشـــنا

 مي شوند.
اين نشســـت  درادامـــه 
حجت    االســـالم علـــي نوري 
نماينـــده ولي فقيه در ســـپاه 
نيروي  شـــهرضاباتاكيدبراينكه 
كارآمددروني نظام بســـيج است 
گفت: بسيجيان درمقابل دشمن با 
اقتدارو در مقابل مومنين خشوع 
و خضوع دارند و بســـيج امتداد 
عاشورا است و مظهر شجاعت، 
صبر، ايثار و مقاومت و بنيان كن 
تارهاي عنكبوتي دشمن است.  

او بيان كرد: يك بسيجي بايد 
الگو باشد و موقعي موفق است كه 
در هر زمينه اي بتواند تاثيرگذار باشد 
و بسيجي درعرصه هاي بين الملل 
حرف هايـــي براي گفتن دارد و 
يك رســـالت بسيجي برافراشتن 
پرچم توحيد برفراز كاخ استكبار 

جهاني است.

بسيج يك ارزش شناخته شده بين مردم است
زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس كميسيون فرهنگي 
اجتماعي شوراي اسالمي شـــهر زاهدان گفت: شهرداري 
شـــهر در هفت ماهه نخست امســـال با كسب بيش از 
80 ميليارد تومان درآمد رتبه پنجم در ميان شهرداري هاي 

كشور را به دست آورد. 
پرويز بهادرزهي ريگي در نشســـت خبري اظهار 
داشت: بودجه مصوب امسال شهرداري زاهدان 260 ميليارد 
تومان است كه در اين مدت بيش از 80 ميليارد تومان يعني 
يك سوم آن محقق شده و اين درحالي است كه بسياري از 
كالن شهرهاي كشور و از جمله تهران، در رتبه هاي بعدي 

قرار دارند.  
وي مهمترين مشـــكل فرهنگي در زاهدان را مسائل 
شهروندي عنوان كرد و افزود: براي افزايش آگاهي مردم، 
ارائه آموزش در امور شـــهروندي نظير بهداشت عمومي، 

جمع آوري زباله و روان آب ها همواره مورد توجه است.
وي زباله گردها را از جمله معضالت شهر عنوان كرد 
و گفت: در اين زمينه طرح جديدي در حال تدوين است 

كه اميدواريم به كمك بخش خصوصي بتوان به رفع اين 
مشكل كمك كرد.وي ساخت چندين مدرسه و 2 بيمارستان 
به كمك خيران در حاشيه شهر زاهدان را از جمله برنامه هاي 
شهرداري در افزايش دسترسي مردم به امكانات آموزشي و 
درماني عنوان كرد و گفت: براي راه اندازي بيمارستان براي 
بيماران خاص 20 هكتار زمين در اطراف شيرآباد جانمايي 

شده است.
بهادرزهي ريگي راه اندازي خانه هاي فرهنگ محله و 
ساخت فرهنگسراها با ظرفيت مناسب را از جمله برنامه هاي 
مهم شـــهرداري زاهدان در حوزه فرهنگي عنوان كرد.وي 
همچنين ساخت اقامتگاه ها در برخي از پارك هاي زاهدان 
نظير نور، شـــادي به منظور خدمات دهي به مسافران و 
گردشگران را از مهمترين برنامه هاي شهرداري در جذب 
گردشگر برشـــمرد و افزود: زيبا سازي فضاهاي شهري، 
ميادين و پارك هاي سطح شهر به عنوان يكي از برنامه هاي 
شهرداري در ايجاد بسترهاي نشاط عمومي و آرامش خاطر 

شهروندان، مورد توجه ويژه است. 

جانمايي بيمارستان ويژه بيماران خاص در زاهدان  

شكايت محيط زيست شفت عليه حيوان آزاري 
شـــفت ـ  خبرنگار اطالعات: 
مهندس رضا زمانـــي، رييس اداره 
محيط زيست شـــفت استان گيالن 
گفت: پس از انتشـــار تصاويري در 
فضاي مجازي از شـــخصي كه با 
خودرو اقـــدام به حيوان آزاري كرده 
و باعث جريحه دار شدن احساسات 

محيط زيست و تشويش اذهان عمومي 
شـــده بود، بالفاصله اقدام به دعوي 
حقوقي توســـط اداره محيط زيست 
عليه وي شد. وي افزود: محيط زيست 
شـــفت با هر گونه خشونت عليه 
حيوانات و حيـــوان آزاري برخورد 
مي كند. حيـــوان آزاري در فرهنگ 

ايراني و اسالمي به هر شكل مذموم 
است و از مردم و به ويژه عالقه مندان 
به محيط زيست درخواست مي كنيم 
در صورت مشـــاهده هـــر گونه 
حيوان آزاري، مراتـــب را به اداره 
محيط زيست شهرستان شفت اطالع 

دهند. 
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وعده تشكيل هسته هاي مقاومت اسالمي 
در جهان تحقق يافته است

دزفول - خبرنگار اطالعات: مراســـم پرشـــور اجتماع بسيجيان 
شهرستان دزفول درناحيه سپاه اين شهرستان با حضور آيت اهللا محسن 
حيدري عضو مجلس خبرگان رهبري و جمعي از مسئوالن وخانواده هاي 

شهدا برگزار شد.
در اين آئين عضوخبرگان رهبري با اشـــاره به اين كه همزمان با 
ميالد پيامبر اكرم(ص) حوادثي در جهان اتفاق افتاده است، اظهار داشت: 
به هنگام ميالد پيامبر اكرم نوري از زمين به آسمان رفته است و 36 بت 

از باالي كعبه فروريختند.     
عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: وحدت مســـلمانان يك امر 
فطري و معقول محسوب مي شود كه قرآن همه ما را به آن دعوت كرده 
است؛ وحدت زماني تحقق مي يابد كه مردم به ريسمان الهي چنگ بزنند 
و ريسمان الهي هم قرآن و عترت اهل بيت(ع) است. عترت اهل بيت 
يعني ائمه معصومين و نائبان معصومين كه در زمان غيب امام، به آنها 
نياز داريم . وي افزود: تمامي پيروزي هاي جهان اســـالم از زمان پيامبر 
اكرم(ص) تا كنون به بركت وحدت مسلمانان جهان بوده است و وقتي 
ترامـــپ مي گويد ما 7 هزار ميليارد دالر در خاورميانه خرج كرديم، اما 
هيچ پيروزي به دســـت نياورديم، يعني جبهه استكبار جهاني در حال 

عقب نشيني محور مقاومت اسالمي در آستانه پيروزي است  .
 آيت اهللا حيدري اعالم داشت: هر گاه كل امت اسالمي حب اهللا را 
در پيش بگيرد، يقيناً هيچ اثري از استكبار در جهان نمي ماند؛ اما بايد 
متوجه باشيم كه در مقابل تحقق وحدت اسالمي، موانع داخلي و خارجي 
وجود دارد. موانع خارجي صهيونيســـت ها و استكبار جهاني هستند و 
موانع داخلي وحدت اســـالمي نيز رژيم هاي فاسد به اصطالح اسالمي 
مانند آل سعود به شمار مي آيند كه با تفكر غلط تكفيري در عربستان در 

حال فعاليت است .   
تفكر غلط و افراطي شيعي نيز از موانع داخلي به شمار مي آيد كه 
مقام معظم رهبري از آن به عنوان تفكر تشيع انگليسي نام برده اند. اين 
2 قطب به ظاهر مخالف به مثابه دولبه قيچي هستند كه از نظر ظاهري 
در مقابل هم قرار دارند، اما مانند يك دســـت واحد در يك راســـتا به 
گردش در مي آيند و هدف آن ها هم برهم زدن وحدت اسالمي است 
كـــه اميدواريم با بصيرت، وحدت و مقاومت موانع داخلي و خارجي 

برطرف شوند  .    
عضو خبرگان رهبري افزود: مقصود بسيج به عنوان يك شجره طيبه، 
تمامي اقشار و اقوام جامعه است كه همه ما آثار آن را مشاهده كرده ايم 
و اين كه در دوران دفاع مقدس بسيج در كنار ارتش و نيروي انتظامي 
حماسه هاي به يادماندني خلق كرد. امروزه بسيج در جهان فراگير شده 
است. به طوري كه جرياني به اسم حشد الشعبي كه همان بسيج ما است، 
با هدف مقابله با داعش كه به عتبات عاليات حمله كرده بود، در عراق 

تشكيل شد و ايران نيز در آموزش آن نقش مؤثري داشت  . 
وي همچنين گفت: در ســـوريه شـــهيد همداني به كمك ديگر 
رزمندگان بســـيجي، تشكيالتي به نام قوات دفاعات الوطني را تشكيل 
داد و در زماني كه 75 درصد از خاك ســـوريه در اشـــغال تروريست ها 
بود، آن را آزاد كرد؛ جهاني شدن بسيج وعده امام راحل بود كه آن را 
پيش بيني كرده و گفته بودند كه بايد هســـته هاي مقاومت اسالمي در 
سراسر جهان تشكيل شود تا زمينه اي براي ظهور باشد كه اين امر تحقق 
يافت . سخنراني فرمانده سپاه ناحيه دزفول،اجراي سرود «بچه هاي بهشت» 
ازپايگاه مقاومت شهرسياه منصور،تجليل ازخانواده هاي شهداي مدافع حرم 
ووطن وتجليل ازبسيجيان نمونه ناحيه بسيج دزفول، ازديگربخش هاي 

اين مراسم بود . 

   ذخيره 15 ميليون مترمكعبي آب 
در سازه هاي آبخيزداري بستك 

بندرعباس ـ  خبرنگار اطالعات: بارندگي موجب آبگيري 90 درصدي 
تمامي سازه هاي آبخيزداري شهرستان بستك شد.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بستك با اعالم خبر 
باال گفت: بر اثر بارش بـــاران، 15 ميليون متر مكعب نزوالت جوي در 

سازه هاي آبخيزداري اين شهرستان ذخيره شده است.  
حامد احمدپور افزود: شهرســـتان بستك 45 ســـازه آبخيزداري با 
ظرفيت 16 ميليون مترمكعب دارد.وي جمع آوري اين بارش ها در مخازن 
سازه ها را در شرايط خشكسالي بسيار مهم دانست و گفت: تداوم بارش 
در فصول پاييز و زمستان و كنترل ريزش هاي جوي، موجب تقويت منابع 
آبي در حوضه هاي آبخيز بستك و كاهش خسارات ناشي از خشكسالي و 

پايداري عرصه هاي منابع طبيعي اين شهرستان مي 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

ايميل پذيرش آگهي ها:
agahi.ettelaat@yahoo.com

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

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

چون آقاي اسماعيل استاجي مالك كاميون بنز مدل1362 به شماره 

انتظامي 576ع78 ـ ايران32 و شاســـي 14918833 و شماره موتور 

10068738 به علت فقدان ســـند تقاضاي صدور المثني دارد، لذا 

چنانچه هرگونه ادعايي وجود دارد ظرف مدت 15روز از تاريخ نشـــر 

آگهي با در دست داشـــتن مدارك كافي به دفتر فروش ايران خودرو 

ديزل واقع در تهران، كيلومتر8 جاده ساوه مراجعه نمايند.

برگ سبز خودرو سواري صبا GTXi مدل: 1385 به 
شماره شاسي: S1412285900914 به شماره 

پالك: 33ايران898ط81 به نام علي اكبر نافذ 
عارفي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت خودروي سواري سايپا كوئيك به 
شماره انتظامي 62هـ 656ايران33 مدل97 به ش 
 J1002785 ش شاسي M158639529موتور

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

جواز سالح برنوبلند پنج تير كاليبر 7/92 
گلوله زني شماره بدنه د156 سال ساخت 

1309 ساخت ايران به نام عيدي محمدلموچي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

جواز حمل اسلحه شكاري كاليبر 12 به 
شماره 81871165 مدل كوسه ساخت 
تركيه بنام يوسفعلي قربان پور جوريابي 

مفقود و فاقد اعتبار است. 

كارت كيشوند اينجانب مهدي 
كاظمي   راد به شماره134979/08 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

برگ سبز سواري پژو 405 مدل 1389 ش موتور 
 NAAM11CA2BR463344 12489269445 ش شاسي

پالك ايران 65ـ  515 ط 51 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (زرند كرمان) 

برگ سبز پيكان وانت تيپ 1600 مدل 1388 
رنگ سفيد روغني شماره انتظامي 272ص 42 
ايران 14 به نام جمشيد افراوي مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكانـ  عينالو 

سند برگ سبز خودروي سمند LX مدل 
87 به شماره شاسي 73294218ـ  IN و 
شماره موتور 12486213487 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

كارت دانشجويي ميالد محققي شماره دانشجويي 
9411130038 شماره ملي 5020087793 
رشته مهندسي موادـ  سراميك از دانشگاه مالير 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. «مالير»

برگ سبز و سند كمپاني پرايد 
مدل86 موتور1998355 شاسي 

S1412286115688 پالك916ن57ـ  
ايران33 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

شناسنامه مالكيت و كارت خودرو 
سواري پژو به شماره انتظامي ايران 
66ـ  915 س 21 مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

شناسنامه مالكيت پژو 405 به ش شاسي 
NAAM01CE7HK591046 ش پالك 
421 د 19 ايران 75 به نام عاطفه افضلي 

ساردو مفقود و فاقد اعتبار است. 

پروانه طبابت به شماره: 
120ـ109718ـ222 مربوط به دكتر 

احمد رمضان نژاد شوييلي مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

 NS150سند موتورسيكلت پالس
به شماره شهرباني34847ـ  

ايران134 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي به شماره: 9711216064 
به نام عليرضا خلفي منفرد در رشته پزشكي 

صادره از دانشگاه  علوم پزشكي ايران  مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبزـ  سند كمپانيـ  سواري سمند مدل1387 
پالك66ـ864ه 24 موتور14787000100  
شاسي NAACJ1JC19F250328 مفقود و 

اعتبار ندارد.

برگ سبز پژو مدل95 شاسي 
 NAA41FE4GJ785518

موتور167B0013162 پالك 521ن43ـ14 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مالير

اصل كارت سواري MVM مدل 1394 به 
شماره انتظامي 154ط25ايران99 شماره 

موتور 034414 شماره شاسي 1027255 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.اردبيل

برگ سبز خودرو پرايد مدل 87 پالك 
 S1412287833181 47ـ489ج77 شاسي

موتور 2586216 مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.(اراك)

برگ سبز موتورسيكلت آرشيا 125 سي سي مدل  89 
 00028658*NBD156FMI* شماره موتور

شماره انتظامي 578/36724 گمشده و از اعتبار 
ساقط مي باشد.(فومن)

برگ سبز خودرو پژو 405 جي ال ايكس آي به شماره 
موتور 12485104546 و شماره شاسي 24227742 
به شماره انتظامي 573ن74ايران55 به مالكيت احسان 

بنيادي مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

اصل كارت هوشمند كاميون ال پي 
مدل 1381 به شماره انتظامي 

646ع46ايران27 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.اردبيل

جواز سالح ساچمه زني ته پر چخماخي 
 M66  ـS1692 كاليبر 12 به شماره
ساخت تركيه مفقود گرديد و اعتباري 

ندارد. لردگان

پروانه طبابت اينجانب آرش مكوند 
قلي پور به شماره نظام پزشكي 

150670 مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

سند سبز و سند كمپاني
خودرو سمند مدل84 پالك753ص69 ايران22 
موتور12484019023 شاسي 17605113 

مفقود شده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ فروشـ  برگ سبزـ  

بنچاق سواري پژو 206 

خاكستري به شماره پالك 

531ب28ايران55 

شماره موتور 

 13086004344

شاسي 10882480 

به نام حميدخان محمدي 

مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

اطالعيه
اينجانب رضا قاسمي با 

كد ملي 1170574051 
دارنده پروانه واحد 
بهره برداري گاوداري 

شيري به ظرفيت 120 
كل گله و 60 راس مولد 

به شماره 46431/500 
مورخ 86/5/16 ضمن 
اعالم مفقود شدن آن 

بدينوسيله ساقط شدن 
اعتبار پروانه مذكور را 

اعالم مي نمايم.

برگ كمپاني و برگ سبز 
(سند مالكيت) سواري پيكان 

1600 مدل 1380 رنگ 
سفيدـ  معمولي به شماره پالك 
61ـ952د83 شماره موتور 
11128089254 و شماره 

شاسي 0080493089 به نام 
آقاي رفيق قادري مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشند.بانه

برگ كمپاني و سند مالكيت خودرو 
سواري ام وي ام تيپ 110 رنگ 
سفيد روغني مدل 1387 شماره 

انتظامي 836ق96ايران68 شماره 
 MVM372FG8008144 موتور
 IR87211008089 شماره شاسي
به مالكيت ابراهيم جعفريان فرزند 

علي مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز) خودرو سواري پرايد 
جي تي ايكس آي، مدل 1389، به 
شماره پالك ايران85ـ596ج89 
و شماره موتور 3485946 شماره 
 S1412289187740 شاسي
به نام محمدعلي حيدري مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.زاهدان

برگ سبز و سند كمپاني و تمامي 
مدارك انتقالي در محضر راهنمايي 
و رانندگي خودرو سواري پژو 206 

رنگ بژـ  متاليك مدل 1383 به 
شماره پالك ايران13ـ326ق64 به 
 10FSS14945323 شماره موتور

به شماره شاسي 83662815 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.اصفهان

نوبت دوم
مدرك تحصيلي اينجانب محمدعلي جمشيدي 
ثوامري فرزند عبدالنبي به شماره شناسنامه 
2980485748 صادره از كرمان به شماره 

دانشجويي 911721613 گواهينامه موقت 
پايان تحصيالت در مقطع كارشناسي رشته 

مكانيك خودرو از دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
آبادان مفقود گرديده و از درجه اعتبار

 ساقط مي باشد. آبادان

برگ كمپاني سند مالكيت خودرو 
سواري پژو تيپ پارس رنگ مشكي 
متاليك مدل 1383 شماره انتظامي 
822و76ايران68 شماره موتور 
12682002150 شماره شاسي 

82822358 به مالكيت محمدجواد 
طاهري نيا فرزند مهدي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ كمپاني و برگ سبز 
(سند مالكيت) سواري پژو پارس 
مدل 1390 رنگ سفيدـ  روغني 
به شماره پالك 61ـ369د51 

شماره موتور 12490102994 
و شماره شاسي 

NAAN01CA3BE273275 به 
نام آقاي محسن برزنجي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشند.بانه

برگ سبز اتومبيل 
سواري پرايد 

141 با شماره پالك 
64ايران983د23 

و با شماره موتور 
2092812 و شاسي 

 S1482286222040
مفقود شده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز(سند مالكيت) پژو 
405 مدل1393 به شماره 

پالك62ـ376س17 و شماره 
 124K0385068موتور

و شماره شاسي 
 NAAM01CAXEH477893

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز موتورسيكلت 
سيستم بابك مدل 

1386 به شماره انتظامي 
61386ايران479 به شماره 

موتور 3064904 شماره 
 N1Y125B8601355 تنه
به نام عبدالحسين دودانگه 

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.ابهر

برگ سبزـ  سند مالكيت و 
كارت ماشين پژو پارس مدل 

1390 به شماره انتظامي 
ايران89ـ661ج35 و شماره موتور 
12489314877 و شماره شاسي 
NAAN21CA2BK446893 به 
نام سيروس اينانلو طايفه يغمورلو 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشند.بوئين زهرا

شناسنامه خودرو سواري سمند 
تيپ SEXU7 رنگ سفيد روغني 

مدل 1394 شماره موتور 
124K0599567 شماره شاسي 
 NAACN1CW3FF740126
شماره پالك 58ـ ايران324ج47 
به نام امين فريدوني فرزند محمد 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

گناوه: خالقي

اصل سند كارخانهـ  برگه سبزـ  
كارت سوخت و سند هاي دفتر خانه 

از خودروي سواري تويوتا مدل 
2008 كمري به شماره موتور 

2AZA511930 به شماره شاسي 
6T1BE42K88X496751 به 
پالك 54ـ  665 ط 28 از آقاي علي 

ذوالفقاري مفقود و از اعتبار
 ساقط مي باشد. انار 

كارت هوشمند كاميون كمپرسي 
مان به شماره 2846408 
مدل 1981 شماره پالك 
445 ع 45 شماره موتور 

33142490792111 شماره 
 4381769M002769 شاسي

صادره از پايانه حمل و نقل 
كرمانشاه مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

سند كمپاني سواري پژو 207 
مدل 1396 به شماره پالك 
45ـ  875ل36 با شماره 
 179b0012624 موتور

و شماره شاسي 
 NAAR03FF2HJ166871

به نام سميرا كرمي رباطي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

آگهي مفقودي 
كليه مدارك خودروسواري سايپا 

تيپ دي .ام (هاچ بك) به رنگ سفيد 
معمولي مدل 1377 به شماره انتظامي 

54ـ  293ط37 و به شماره موتور 
00044048 و به شماره شاسي 

S1442276138225 متعلق به كاظم  
خاني با مكان مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

برگ سبز خودرو سواري پرايد 
132 مدل 1389 به رنگ سفيد 
روغني به شماره شهرباني ايران 
73ـ  348 ق44 و شماره موتور: 

3734161 و شماره شاسي: 
S5420089013644 به نام 
عبداهللا رستگار مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

حسينيـ  آباده 

شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) 
 X33S و كارت مشخصات ام وي ام تيپ
مدل 1397 رنگ سفيد روغني شماره 

پالك 379ج 36 ايران 29 شماره موتور 
MWM484FBDJ021825 شماره 
 NATGBAYLXJ102216 شاسي

به نام آقاي احسان عظيمي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو 206 مدل 

1384 به شماره پالك 45ـ  
822 ب 69 با شماره موتور 
1013084021427 و 

شماره شاسي 10823455 
به نام رسول ميراحمدي 

هوتكي مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

سند مالكيتـ  برگ سبز و 
كارت ماشين پژو پارس مدل 

1390 به شماره انتظامي 
ايران89ـ591ج17 به شماره موتور 
12489314805 و شماره شاسي 
 NAAN21CAXBK447094
به نام حسن اينانلو طايفه يغمورلو 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشند.بوئين زهرا

آگهي مفقودي 
سند كارت و برگ سبز خودرو 
وانت پيكان مدل 1382 به  

شماره انتظامي
 54ـ  194 ج 46 و به شماره 

موتور 11282007215 و به 
شماره شاسي 82915907 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. «يزد» 

برگ سبز موتورسيكلت 
هوندا مدل 1384 داراي 

شماره پالك 64886ـ  
525 و شماره موتور 
8001115 و شماره 

تنه 8401684 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 
(قزوين) 

سند مالكيت سواري پژو 405 
مدل 84 رنگ نقره اي به نام خانم 

فاطمه حسن پور فرزند حسن 
به شماره ملي 3310041956 

هرسين شماره موتور: 
12484147262 شماره شاسي: 
14253416 شماره انتظامي: 99 

ـ 938 ط 19 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت هوشمند راننده 
حرفه اي به شماره 
1305975 به نام 

غالمحسين خالقي فرزند 
علي به شماره شناسنامه 
1968 صادره از شيراز 
مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. 
(شيراز) 

كارت هوشمند شماره 
2680569 از پرونده شماره 

972132642 صادره از 
سازمان راهداري و حمل ونقل 

جاده اي به نام محمد 
نخعي فر فرزند رضا كد ملي 
4592228138 شاهرود 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.
گرگان

برگ  سبز و سند كمپاني 
  GLX405 خودرو سواري پژو

مدل1390 به شماره پالك  
17ـ891س25 و شماره موتور 

13990001370 و شماره شاسي 
 NAAM31FC2BK242839

مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. اروميهـ  مريم مختاري

كارت دانشجويي اينجانب 
سعيداهللا رئيسي در 

رشته دندانپزشكي، مقطع 
دكتري عمومي از دانشگاه 

علوم پزشكي زاهدان 
به شماره دانشجوئي 

921142022 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. زاهدان

برگ سبز خودروي سواري 
پيكان مدل1383 به رنگ 
سفيد به شماره انتظامي 

73ـ424هـ15 و به شماره 
موتور11283126090 و 
شماره شاسي 83483201 

به نام طمراس رهسپار 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

سند كمپاني ماشين سواري 
سيستم پيكان مدل 

1381 به شماره انتظامي 
335ب15ايران97 

به شماره موتور 
11128123174 شماره 

شاسي 81421390 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار

 ساقط است.ابهر

برگ سبز كاميون كمپرسي 
سيستم مان مدل 1981 به شماره 

انتظامي 792ع22ايران87 
به شماره موتور 

33142310322111 شماره 
شاسي 438285688005712 

به نام عابيص بهرامي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.ابهر

سند كمپاني و برگ سبز 
ماشين سواري سيستم پژو 
405 مدل 1391 به شماره 

انتظامي 459ب82ايران97 
به شماره موتور 

12490239438 شماره شاسي 
 NAAM11CA5CR473853

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.ابهر

برگ سبز و كارت ماشين سواري 
سيستم لوگان L90 مدل 1395 به 
شماره انتظامي 167ب89ايران97 

به شماره موتور
  R183826-K4MA690 

شماره شاسي 
NAPLSRALDG1295895 به 

نام مترا مهدوي  ابهري مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است.

ابهر

سند كمپاني و فاكتور فروش 
خودرو سواري هاچ بك پژو 

TU3 206 رنگ سفيد روغني 
مدل 1396 شماره پالك 

14ـ665ن65 شماره موتور 
165A0099711 شماره شاسي 
NAAP03EE9HJ066470 به 
نام جمال سياحي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

سندكمپاني و برگ سبز 
 405GLX خودرو سواري

مدل: 1381 به شماره 
شاسي: 81002669 

به شماره موتور: 
22568102646 به شماره 

پالك: 66ايران872ط26 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 
متعلق به خودرو سواري پرايد 
صبا (جي تي ايكس) رنگ سفيد 

معمولي مدل 1375 شماره 
پالك 14ـ155د49 شماره 

موتور 012027 شماره شاسي 
S1412275515949 به نام 
عباس توكلي مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
وانت تويوتا لندكروز 4500 
مدل 2001 به شماره پالك 

56ـ358م58 و شماره شاسي 
JTF1J71JX28003543 و 

شماره موتور 0509921 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد.اروميهـ  حسن اسدي

گواهي نامه پايان تحصيالت دوره 
متوسطه شاخه نظري رشته علوم 
 تجربي و گواهي نامه پايان دوره 
پيش دانشگاهي و پاسپورت 

اينجانب محمد باقري زاد 
اعظم فرزند اكبر به شماره 

ملي 5060098613 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

(عجب شير)

كارت هوشمند راننده به 
شماره 1161338 به نام 

محمدحسين هاشميان 
فرزند بهرام به شماره 
شناسنامه 5 صادره از 

بوانات مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. 

(شيراز)

برگ سبز، سند مالكيت و سند كمپاني 
(كليه مدارك) يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم پيكان تيپ1600 
به رنگ سفيد روغني مدل1380 و 
با شماره موتور91128026195 
شماره شاسي 80527648 شماره 
پالك 63ـ735ص57 به نام حسين 

حيدري مفقود و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد. آبادان

سند مالكيت خودرو سواري جيلي 
تيپ امگراند7 رنگ مشكي روغني 

مدل 2013 شماره انتظامي 
633ب45ايران16 شماره موتور 

JLY4G18D6NB06693 شماره 
 L6T7844S9DN036323 شاسي
به مالكيت رضا كردان فرزند علي اصغر 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مفقودي
سند كمپاني و بنچاق خودروي 

سواري دوو سي يلو مدل1380 
رنگ بژ زيتوني معمولي به شماره 
موتور 845772 و شماره شاسي 
IR80165029215 به شماره 

پالك ايران14ـ 631س59 به نام 
اسمعيل دورقي مفقود شده از درجه 

اعتبار ساقط است. هادي شهر

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
206 آريان رنگ سفيد ـ روغني 

مدل1389 به شماره پالك 
ايران13ـ423ي43 به شماره موتور 
13389033627 و شماره شاسي 

NAAP41FD6BJ303357 به نام 
ابراهيم ملكوتي خواه مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني وانت مزدا مدل 87 به شماره پالك 
 FE524605 62ـ  549 س 92 و شماره موتور
 NAGBPX2PN11F00339 و شماره شاسي

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري MVM مدل 93 پالك 
 MVM484FFFD021528 419ط49ايران88 موتور

شاسي NATGGAVF8D1024353 مفقود شده 
اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو سواري سمند ايكس7 مدل: 
1383 به شماره شاسي: 83207335 به 

شماره پالك: 11 ايران 943ژ62 به نام فاطمه 
كوشكستاني  مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و برگ تعويض 
پالك موتور پالس 

2000NS مشكي به 
شماره شهرباني 92624 
ايران 128 به نام بهمن 
پورشه مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

اصل پروانه مطب 
خانم دكتر نسرين 
بهرامي به شماره 

565ـ91218ـ334 به 
تاريخ 1388/01/12 
به شماره نظام91218 
مربوط به شهر ياسوج 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

 ثبت شركت تغييرات، عالئم تجاري، 
جواز تأسيس، كارت بازرگاني

66914497_66904568
09124494202

پروانه اشتغال به كار مهندسي به 
شماره 342ـ3ـ17 به نام اينجانب 

سهراب طوفان مفقود گرديده، باطل 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 



كاكيـ  خبرنگار اطالعات:نماينده مردم دشتي و 
تنگستان در مجلس با اشاره به تجهيز بيمارستان دشتي 
گفت: بـــراي افزايش تخت هاي بخش اعصاب و روان 
بيمارستان زينبيه خورموج 10 ميليارد ريال تخصيص 

يافته است .
  سيد كمال الدين شـــهرياري در حاشيه بازديد از 
بيمارســـتان زينبيه خورموج با تاكيد بر تجهيز بخش 
اعصاب و روان اين بيمارستان اظهار داشت: با توجه به 
حجم باالي مراجعه كنندگان به بخش اعصاب و روان 
بيمارستان زينبيه خورموج در نشست با وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي راهكارهاي الزم براي تجهيز 

اين بخش ارائه شد .
 وي افزود: بر اســـاس توافقات بـــه عمل آمده با 
وزير بهداشت، پس از تدوين طرح جانمايي، نقشه ها و 
برآورد هزينه الزم براي بخش اعصاب و روان بيمارستان 
خورموج، نســـبت به تامين اعتبار و تخصيص آن اقدام 

مي شود .

 عضو كميسيون عمران مجلس با اشاره به تخصيص 
10 ميليـــارد ريال براي اجراي طرح ياد شـــده گفت: 
با پيگيري هاي انجام شـــده در يك ماه اخير نقشه هاي 
ســـاختمان بخش جديد اعصـــاب و روان مجموعه 
بيمارســـتان زينبيه خورموج طراحي و تدوين و براي 

اجراي اين طرح 10 ميليارد تومان برآورد شد .
 نماينده مردم دشتي و تنگستان در مجلس با بيان 
اينكه 10 تخت جديد اعصـــاب و روان به مجموعه 
بيمارســـتان زينبيه خورموج افزوده مي شود، افزود: با 
پيگيري هاي انجام شده از معاونت هاي درمان و توسعه 
مديريت و منابع وزارت بهداشت اين هفته مبلغ 4 ميليارد 
ريال براي آغاز و اجراي فاز اول پروژه ابالغ و تخصيص 

مي يابد .
 شهرياري با تاكيد بر توجه به تحقق مطالبات مردم 
گفت: اميدوارم عمليـــات كلنگ زني پروژه تخت هاي 
جديد اعصاب و روان مجموعه بيمارستان زينبيه خورموج 

در اسرع وقت آغاز شود. 

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات : 
مديـــركل امور بانـــوان و خانواده 
استانداري هرمزگان با بيان اين كه 
نيمي از جامعه را زنان تشكيل مي دهند 
و توجه به استعداد و نقش آنان در 
توسعه كشورها يكي از ضروريات 
اســـت، افزود: كارآفريني در حوزه 
زنان يكي از عوامل تاثيرگذار براي 
كاهش فقر، افزايش بهره وري در بازار 
كار، توانمندسازي زنان و زمينه ساز 

توسعه كشورها است.
نازنين شـــيباني در نشست 

شوراي سياســـتگذاري زنان استان 
هرمزگان،گفت: مفهوم توانمندسازي 
به عبارتي عام تر، دستيابي بيشتر زنان 
به منابع و كنترل بر زندگي خود و 
در نتيجه استقالل و اعتماد به نفس 
بيشتر است و ايجاد شغل براي همه 
اقشار در هرمحله و هرمنطقه، يكي از 
ضروريات توانمندسازي زنان است.

شيباني اظهار داشت: يافته ها 
نشـــان مي دهد كه پاييـــن بودن 
هزينه هاي راه اندازي، مناسب بودن 
با ويژگي هاي جسمي افراد معلول 

و كم تـــوان و حتي بي ســـواد با 
آموزش هاي ساده و دربرخي موارد 
بدون مهارت خـــاص حرفه اي يا 
پيشرفته، عدم نياز به كسب مجوز 
كسب و كارهاي خانگي و كاهش 
فقر خانوارها، از كاركردهاي كسب و 

كارهاي خانگي است.
وي گفت: كســـب و كارهاي 
خانگي كاركردهاي متناسب با اقشار 
گوناگون جامعه را دارد و در كاهش 
فقر خانوارهاي بي بضاعت نقش قابل 

توجهي ايفا مي كند.

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات:  بودجه پژوهشي ساالنه 
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، يك ششم بودجه پژوهشي 

دانشگاه هاي نظير اين دانشگاه است. 
معاون پژوهش و فناوري دانشــــگاه علوم پزشكي 
اصفهان با بيان اين مطب افــــزود: در رابطه با تخصيص 
بودجه پژوهشي به اين دانشگاه، يك ظلم جدي به استان 
اصفهان شــــده و اين يك فاجعه است كه دانشگاه علوم 
پزشكي اصفهان با يك ششم بودجه پژوهشي دانشگاه هاي 

همطراز خود، كارهاي پژوهشي انجام دهد.  
شــــقايق حق جوي جوانمرد، بدون اشاره به بودجه 
حوزه پژوهش دانشــــگاه علوم پزشكي اصفهان گفت: 
مسئوالن انتظار دارند اين دانشگاه با همين بودجه اندك، 
بيشترين برون داد پژوهشي را داشته باشد كه تاكنون اين 

انتظار را برآورده كرده ايم  
معاون پژوهش و فناوري دانشــــگاه علوم پزشكي 
اصفهان گفت: چه لزومــــي دارد بودجه حوزه پژوهش 
يك دانشگاه كه همطراز با دانشگاه علوم پزشكي اصفهان 
است، 6 برابر باشد. حق جوي جوانمرد در ادامه با اشاره به 
اينكه پژوهش، پاشنه آشيل تبديل شدن از اقتصاد نفتي به 
اقتصاد دانش بنيان است، الزمه اقتصاد دانش بنيان را جامعه 
دانش بنيان دانست و افزود: مطالبه پژوهش از سوي جامعه، 

يكي از زيرساخت هاي كاربردي شدن پژوهش است. 
  او با اعالم اينكه، پژوهشگر و مصرف كننده پژوهش 

از اركان هر پژوهشــــي اســــت گفت: بزرگترين مشكل 
پژوهش در كشور، باور به پژوهش است و فرهنگ مصرف 
پژوهش بايد در جامعه ارتقاء پيدا كند و زماني پژوهش هاي 
ما جريان پيدا مي كند كه مردم و مسئوالن ياد بگيرند براي 
تصميم گيري هاي خود محتاج پژوهش باشــــند. به گفته 
وي، پژوهش وقتي كاربردي مي شود كه تجاري و به يك 
محصول و يا خدمت تبديل شود و در دسترس همگان 
قرار بگيرد.   حق جوي جوانمرد با اشاره به اينكه دانشگاه 
علوم پزشكي اصفهان براي تجاري سازي و كاربردي كردن 
پژوهش ها، مجوز راه اندازي پارك فناوري سالمت را آبان 
امسال از وزير بهداشت و درمان دريافت كرد، گفت: اين 
پارك 29 آذر در پرديس شماره 2 دانشگاه واقع در منطقه 

(َمرغ) افتتاح خواهد شد. 
او در ادامه از برگزاري ماه پژوهش از 5 تا 29 آذر با 
شعار (پژوهش، سالمت و توسعه پايدار) در دانشگاه علوم 
پزشكي اصفهان خبر داد و برگزاري تورهاي دانشكده اي، 
بررسي مشــــكالت حوزه پژوهش در قالب تريبون آزاد، 
برگزاري كارگاه هاي مختلف با امتياز بازآموزي، برگزاري 
چهار كلينيك مقاله در دانشگاه و بيمارستان ها براي تكميل 
مقاله ها و تور بازديد دانش آموزان از دانشكده هاي پزشكي، 
داروي سازي و توانبخشي و برخي از مراكز تحقيقاتي و 
آزمايشــــگاه ها را از برنامه هاي ماه پژوهش دانشگاه علوم 

پزشكي اصفهان برشمرد. 

اختصاص 10 ميليارد ريال اعتبار براي تجهيز بيمارستان  

كارآفريني در حوزه زنان عاملي براي كاهش فقر است 

بودجه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان ناچيز است  

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: 
مدير كل صدا و ســـيماي سيستان 
و بلوچســـتان گفت: بيش از 90 
درصد از جمعيت اين اســـتان زير 
پوشش پخش ديجيتال هستند كه 
با توجه ويژه رئيس اين سازمان و 
همكاري معاونت فني اين پوشش 

100 درصدي مي شود.
 محمود دولت كردستاني در 
نشســـت خبري پيرامون چهلمين 
ســـالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
اظهار داشـــت: چهل ســـالگي 
اين انقالب نشـــان دهنده بلوغ، 
نبوغ و كمال ملت ايران اســـالمي
است.وي افزود: افتخار بزرگي براي 
رسانه ها و از جمله مطبوعات است 

تا اين جايگاه پر افتخار را به خوبي 
براي جهانيان به نمايش بگذارند.

مديـــر كل صدا و ســـيماي 
سيستان و بلوچستان با بيان اينكه 
پيروزي انقالب اسالمي وعده الهي 
بوده اســـت، ادامه داد: ما اصحاب 
رسانه وظيفه سنگيني در اين فضا 
بر عهده داريم تا در مقابل دشمنان، 
با شعار افتخار به گذشته و اميد به 
آينده پرتوان بايستيم.وي با معرفي 
برنامه هاي توليدي ويژه چهلمين 
ســـالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
گفت:  مستندهاي40 سند، كاروان 
انقالب، شـــهداي مدافع حرم و 
مســـتند از ديروز تا بـــه امروز و 
همچنين مســـابقه راديويي 9740 

بخشي از برنامه هاي توليدي اين 
مركز براي انعكاس گوشـــه اي از 
دســـتاوردهاي 40 سالگي انقالب 
اسالمي است. كردستاني تقويت 
احســـاس اعتمـــاد، امنيت مردم 
و افزايـــش اميـــد در جامعه را از 
مهم ترين رويكردهاي برنامه هاي 
توليدي ايـــن مركز عنوان كرد و با 
بيان اينكه دشـــمنان قصد دارند با 
سوءاستفاده از مشكالت اقتصادي، 
اقدامات و خدمات 40 ساله نظام 
جمهوري اســـالمي ايران را زير 
سوال ببرند، افزود: صداي هماهنگ 
و واحد اصحاب قلم و رســـانه در 
آستانه سالگرد انقالب، به طور قطع 

اين توطئه ها را خنثي خواهد كرد. 

90 درصد جمعيت سيستان و بلوچستان
 از پخش ديجيتال برنامه هاي صدا و سيما بهره مندند

1010اخبار شهرستانها

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: گردشگران 
خارجي در اســـتان كرمان سفري راحت 
و خوبـــي خواهند داشـــت و مي توانند با 
امنيت از جاذبه هاي گردشـــگري اســـتان

 ديدن كنند.  
اســـتاندار كرمان در نشست مشترك 
با مديران گردشـــگري از 12 كشور گفت: 
حمايت و توســـعه صنعت گردشگري از 
اولويت هاي استان اســـت و نقطه نظرات 
مديـــران تورهاي گردشـــگري خارجي 
مي تواند ما را در رسيدن به اهدافمان كمك 

كند . 
محمدجواد فدايي با اشاره به نظرات 
مديران گردشـــگري ديگر كشورها درباره 
صـــدور ويزا، تبليغـــات، امكانات هتل و 
اقامتگاه و ديگر موارد گفت: برخي از نظرات 
جنبه ملي دارد كه به مســـئوالن كشوري 
منتقل مي شـــود و در مورد نكات مربوط 
به اســـتان كرمان نيز تالش مي شود مد نظر 

قرار گيرد .   
وي با اشـــاره به قانون عرضه و تقاضا 

در بازار گردشـــگري ياد آورشد: برخي از 
مشكالت حوزه گردشـــگري زماني حل 

خواهد شـــد كه ما به توسعه گردشگري و 
تقاضا براي بازديد گردشگران از جاذبه هاي 

گردشگري استان اطمينان داشته باشيم وآن 
وقت است كه سرمايه گذاري در اين صنعت 

امكانپذير خواهد بود. 
  اســـتاندار كرمان حضور گردشگران 
خارجي را فرصتي بي مانند براي توســـعه 
گردشگري دانست و گفت: با برنامه ريزي 
دقيق مي توانيم به توســـعه گردشـــگري 
كمك كنيم . اســـتاندار كرمان با اشـــاره به 
امنيت و راحتي موجود براي گردشـــگران 
و همچنين امـــكان صدور ويزا در فرودگاه 
كرمان اعالم كرد: از برگـــزاري دوره هاي 
گردشـــگري در ديگر كشـــورها استقبال 

مي كنيم. 
وي همچنيـــن در بخـــش ديگري 
از سخنان خود از اســـتان كرمان به عنوان 
پهناورترين استان كشورنام برد وافزود: اين 
اســـتان كه 11 درصد خاك ايران را تشكيل 
مي دهد،از 7000 جاذبه طبيعي، تاريخي و 

فرهنگي برخوردار است .
    به گفته فدايي 700 اثر اســـتان كرمان 
در فهرست آثار ملي قراردارد و 7 اثر آن نيز 
ثبت جهاني شده و از اين نظردر كشور رتبه 

برتررا دارد  . 

  آباده شهر جهاني ومنبت جهاني شد كرمان استان امني براي گردشگران خارجي است

شـــيرازـ  خبرنگار اطالعات: شـــهر آباده از توابع استان فارس بر 
اساس اعالم شوراي جهاني صنايع دستي به عنوان شهر جهاني و ملي 

منبت،ثبت شد. 
مديركل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري فارس با اعالم 
اين خبر افزود: ســـال 95 گواهي هاي مختلفي نظير گواهي ثبت نشان 
جغرافيايـــي ملـــي و بين المللي منبت آباده و گواهي ثبت فنون اجراي 
منبت در اين شهر كسب شد ودر فهرست آثارناملموس ميراث فرهنگي 

كشورقرار گرفت.
مصيب اميري گفت: سال 95، پرونده ثبت آباده به عنوان شهر ملي 
و جهاني منبت به شوراي راهبردي صنايع دستي كشور ارسال شد كه 
پس از پيگيري هاي انجام گرفته، در سال 97، اين شهر به عنوان شهر 

جهاني و ملي منبت معرفي شد.
وي با اشـــاره به كسب 17نشان ملي مرغوبيت صنايع دستي، پنج 
نشـــان زرين جشنواره فجر در رشـــته منبت آباده، اظهار داشت: آباده 
داراي 150 كارگاه منبـــت كاري (خانگـــي و تجاري) و بيش از 5000 

نفرهنرمندان منبت كار است.
اميري اضافه كرد: با نگرشي به پيشينه تاريخي، فرهنگي و هنري 
اين استان و آثارتاريخي به جا مانده از دوران هاي قبل، به خوبي مي توان 
دريافت كه فارس از روزگاران كهن، مهد پرورش هنرمندان و صنعتگران 

كارآمد و چيره دست بوده است. 

 چهاردهمين جشنواره ملي ايده هاي برتر
 در يزد برگزار مي شود

يـــزد- خبرنگار اطالعات:معاون فناوري پارك علم و فناوري يزد 
از برگزاري چهاردهمين جشـــنواره ملي ايده هاي برتر همزمان با هفته 

پژوهش در يزد خبر داد. 
احمدرضا فقيه خراساني در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاري 
جشـــنواره ملي ايده هاي برتر در يزد افزود: آخرين مهلت براي ارسال 
ايده ها 10 آذرماه جاري در نظر گرفته شده است. وي با اشاره به اينكه 
در دور سيزدهم اين جشنواره، 2هزار و 818 اثر به دبيرخانه جشنواره 
رســـيده اســـت، افزود: 84 ايده به مرحله دوم داوري راه يافته و 15ايده 
به مرحله نهايي رســـيده اســـت و در نهايت 10ايده به عنوان ايده هاي 

منتخب معرفي شده اند. 
فقيه خراساني با بيان اينكه از ايده هاي خاص كه  براي حل  يكي 
از مشكالت اصلي استان طراحي شده باشد، حمايت ويژه خواهد شد، 

گفت: بر اين اساس امسال نگاه ويژه جشنواره به حوزه آب است.
دبير كميته علمي چهاردهمين جشنواره ملي ايده هاي برتر افزود: 
امســـال از ايده دهندگان خواسته شده است يك ويديوي 3دقيقه اي از 
ايده هاي خود را نيز ارســـال كنند تا ايده به شـــكل مناسب تري براي 

مخاطبان تشريح شود.
وي با اشاره به اينكه امسال در هفته پژوهش، نمايشگاه فن بازار 
برگزار مي شود، اظهار داشت: در اين نمايشگاه براي صاحبان 20 ايده، 
غرفه هاي رايگان در نظر گرفته شده كه مي توانند در اين فضا به معرفي 

ايده هاي خود بپردازند.
فقيه خراســـاني ادامه داد: نمايشـــگاه فن بازار از 27 تا 29 آذرماه 
به احتمال زياد در كارخانه جنوب يزد داير خواهد بود و در مراســـم 
اختتاميه آن، از ايده هاي برتر چهارمين جشـــنواره ملي ايده هاي برتر 
نيز تجليل خواهد شـــد. وي با اشـــاره به اينكه جشـــنواره ايده هاي 
برتر و نمايشـــگاه فن بازار هر ســـال در دانشگاه يزد برگزار مي شد، 
افزود: امســـال مقرر شـــده است اين جشنواره را به ميان مردم ببريم كه 
بر اين اســـاس، به احتمال زياد جشـــنواره در كارخانه جنوب برگزار

خواهد شد. 

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: همايش اقوام و مذاهب شرق  استان كرمان 
به منظور تقويت وحدت  وهمدلي بين برادران اهل سنت و تشيع  در ريگان 
برگزار شد . سرهنگ هادي محمدي مسئول بسيج عشايري استان كرمان در 
اين همايش با اشـــاره به وجود  29 ايل و 57 طايفه در استان گفت:  استان 

كرمان   از نظر طوايف و ايل رتبه برتر كشور را دارد .
 امام جمعه ريگان نيز در اين همايش  اتحاد و وحدت در جمهوري اسالمي 
ايران را مساله مهمي دانســـت و افزود: اقوام و مذاهب در اين شهرستان همه 
گوش به فرمان ولي امر مسلمين هستند و با وحدت  دشمنان نظام را مايوس 
كرده اند . به گفته حجت االسالم علي رنجبر ماهاني دشمن بانقشه هاي شومي 
كه در سر دارد درصدد ايجاد تفرقه بين مردم ايران است . امام جمعه اهل سنت 
ريگان هم گفت: اين وظيفه همه ماست كه وحدت را حفظ كنيم و به وحدت 
مورد تاكيد مقام معظم رهبري توجه داشته باشيم   . مولوي اسالم مالزهي افزود: 

دشمن از وحدت بين اهل سنت و تشيع ترس و واهمه دارد. 

برنامه هاي چهل سالگي انقالب
 بايد مردم محور باشد

*نشست ستاد بزرگداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي 
در محل استانداري كرمان تشكيل شد .

   در اين نشست سرپرست معاونت سياسيـ  امنيتي استانداري كرمان 
گفت: امسال برنامه ها منحصر به دهه فجر نيست و يكسري برنامه ها در طول 

سال با عنوان چهلمين سال انقالب اجرا شده است .
 حميد مالنوري با تاكيد بر اهميت تبيين اهداف، مشي و سيره انقالب و 
انقالبيگري، اعالم كرد: مقام معظم رهبري و مسئوالن بر اين تاكيد دارند آنچه 

كه موجب ماندگاري انقالب شده سيره و مشي انقالبيگري است .
   وي افزود: بايد تالش كنيم برنامه هاي چهل ســـالگي انقالب محله 
محور و مردم محور باشـــد چرا كه دولتي برگزار كردن برنامه ها، موجب 
فاصله مي شود. در ادامه مشاور اســـتاندار كرمان در امور رسانه و روابط 
عمومي با اشـــاره به اين كه پس از انقالب تغييرات در جامعه ما سرعت 
زيادي يافته است، افزود: با توجه به جوان بودن جمعيت كشورمان، بايد بر 
مخاطب شناسي و تغييرات در نسل جوان و كودكان تمركز بيشتري داشته 
باشيم و تبيين انقالب و دستاوردهاي آن براي نسل جوان و نوجوان را مورد 

توجه قراردهيم   .
 دكتر عباس تقي زاده تاكيد كرد: با توجه به اين كه در عصر رسانه قرار 
داريم، بايد به پيوست رسانه اي برنامه ها توجه شود و رسانه ها بايد با ستاد 

همكاري داشته و برنامه ها را اطالع رساني كنند .    

انتصاب در استانداري كرمان
* در حكمي از سوي محمدجواد فدايي استاندار كرمان، دكتر عباس 
تقي زاده به سمت مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومي منصوب شد .

 متن اين حكم به شرح زير است :
  جناب آقاي عباس تقي زاده

  با عنايت به تعهد و تجارب ارزشمند جنابعالي در عرصه اطالع رساني 
به موجب اين حكم به عنوان مشاور استاندار در امور رسانه و روابط عمومي 
منصوب مي شـــويد. توفيق شما در انجام وظايف محوله با رعايت اصول 
قانونمداري، اعتدالگرايي و منشور اخالقي دولت تدبير و اميد را از خداوند 

متعال مسئلت مي نمايم .
 محمدجواد فداييـ  استاندار كرمان  
 عباس تقي زاده داراي مدرك دكتراي تخصصي علوم ارتباط اجتماعي 
است و از سوابق كاري وي مي توان به مدير روابط عمومي اداره كل آموزش 
و پرورش اســـتان كرمان، رئيس دفتر رياست و روابط عمومي دانشگاه 
تحصيالت تكميلي صنعتي و فناوري پيشرفته كرمان، نايب رئيس انجمن 
روابط عمومي اســـتان كرمان، مدرس دانشگاه هاي شهيد باهنر كرمان و 
فرهنگيان كرمان و مراكز جهاد دانشگاهي و دو دهه فعاليت روزنامه نگاري 

در مطبوعات استان كرمان اشاره كرد.  

صدور باميه عنبرآباد به قطر و عراق
* مدير جهاد كشـــاورزي عنبرآباد از صـــدور 150 تن باميه از اين 

شهرستان به قطرو عراق خبر داد .
محسن طاهري گفت : كشت باميه امسال براي نخستين بار در عنبرآباد 

با هدف تغيير الگوي كاشت و تنوع كشت گلخانه اي انجام شد .
 وي آغاز كاشـــت باميه را  اول مهر اعالم كرد و افزود: كار برداشت 
محصول از اول آذر  آغاز شده است و تا پايان ارديبهشت سال آينده ادامه 

دارد و متوسط برداشت  محصول  نيز 60 تن در هكتاراست. 

برگزاري همايش اقوام و مذاهب 
شرق  استان كرمان در ريگان

پنجشنبه8 آذر 1397ـ  21 ربيع االول 1440ـ   29 نوامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27158

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت ابزارسازي آتاماشين (سهامي خاص)

به شماره ثبت 311/231
بدينوســـيله از كليه ســـهامداران دعوت به عمل مي آيد تا در ســـاعت 
 11 روز پنجشـــنبه مورخ 97/9/29 جهت تشكيل مجمع عمومي عادي 

به طور فوق العاده در محل شركت حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ طرح و تصويب بيالن (ترازنامه سود و زيان) عملكرد سال 1396
2ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل

3ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار
 4ـ ســـاير مـــوارد عندالزوم كـــه در صالحيت مجمـــع عمومي عادي 

به طور فوق العاده بوده
هيأت مديره

آگهي مزايده عمومي مرحله اول نوبت اول
شهرداري ميانه به استناد بند4 صورتجلسه شماره111 مورخه 97/8/30 
شوراي محترم اسالمي شهر ميانه در نظر دارد نسبت به واگذاري به اجاره 
جايگاه سي ان جي شماره3 شـــهرداري واقع در جنب كشتارگاه صنعتي 
به صورت ماهيانه به مدت يكسال با قيمت پايه ماهيانه 50/000/000ريال 
از طريق آگهي مزايده عمومي به شـــركت هاي واجد شرايط اقدام نمايد. 
شـــركتهاي واجد شرايط (مورد تأييد شـــركت نفت) مي توانند از تاريخ 
انتشار اين آگهي به مدت 17 روز نسبت به دريافت مدارك و شرايط مزايده 
و ارائه پيشنهاد قيمت به شـــهرداري ميانه مراجعه نمايند. ضمناً، هزينه 
چـــاپ آگهي به عهده برنده مزايده بوده و شـــهرداري ميانه در هر يك از 
مراحل مزايده حق رد يك يا كليه پيشنهادها را داشته و شركت كنندگان 
حق هيچگونه اعتراضي نخواهند داشـــت. آخرين مهلت دريافت پيشنهاد 

قيمت تا آخر وقت اداري مورخه 97/9/24 مي باشد.
ميرزايي ـ شهردار ميانه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت نيرو جهش آريا (سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 198600 شناسه ملي 10102404215
بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت دعوت مي شود در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده كه در ســـاعت 15 روز سه شـــنبه مورخ 
1397/9/20 واقع در خيابان وليعصرـ باالتر از ميدان وليعصرـ كوچه شهيد 
شهامتي پالك23 كدپستي 1594643313 تلفن: 88907410 تشكيل 

مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره 2ـ انتخاب بازرســـين 3ـ تصويب تراز و 
حساب سود و زيان سال 1396

هيئت مديره شركت

آگهي مناقصه عمومي مرحله دوم نوبت اول
شـــهرداري ميانه در نظر دارد برابر بند1 صورتجلســـه شماره 91 مورخ 
97/7/18 شوراي اسالمي شـــهر ميانه واگذاري امورات خدمات شهري 
شهرك هاي اقماري شهر ميانه كه اســـامي آنها در شرايط مناقصه اعالم 
گرديده را از طريق مناقصه عمومي به يكي از شركت هاي واجد شرايط داراي 
صالحيت به مدت يكسال شمسي با برآورد اوليه 13/200/000/000ريال 
واگذار نمايد. واجدين شرايط مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي به مدت 
17 روز نسبت به دريافت مدارك و شرايط مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت 
به شهرداري ميانه مراجعه نمايند. ضمناً، هزينه چاپ آگهي به عهده برنده 
مناقصه بوده و شـــهرداري ميانه در هر يك از مراحل مناقصه حق رد يك 
يا كليه پيشنهادها را داشته و شـــركت كنندگان حق هيچگونه اعتراضي 
نخواهند داشـــت. آخرين مهلت دريافت پيشـــنهادها تا آخر وقت اداري 

مورخه 97/9/24 مي باشد.
ميرزايي ـ شهردار ميانه

آگهي مزايده عمومي مرحله اول نوبت اول
شهرداري ميانه به استناد بند4 صورتجلسه شماره111 مورخه 97/8/30 
شوراي محترم اسالمي شهر ميانه در نظر دارد نسبت به واگذاري به اجاره 
جايگاه سي ان جي شـــماره2 شهرداري واقع در كمربند ساحلي به صورت 
ماهيانه به مدت يكسال با قيمت پايه ماهيانه 360/000/000ريال از طريق 
آگهي مزايده عمومي به شركت هاي واجد شرايط اقدام نمايد. شركتهاي 
واجد شرايط (مورد تأييد شركت نفت) مي توانند از تاريخ انتشار اين آگهي 
به مدت 17 روز نسبت به دريافت مدارك و شرايط مزايده و ارائه پيشنهاد 
قيمت به شهرداري ميانه مراجعه نمايند. ضمناً، هزينه چاپ آگهي به عهده 
برنده مزايده بوده و شـــهرداري ميانه در هر يك از مراحل مزايده حق رد 
يك يا كليه پيشنهادها را داشته و شركت كنندگان حق هيچگونه اعتراضي 
نخواهند داشت. آخرين مهلت دريافت پيشنهاد قيمت تا آخر وقت اداري 

مورخه 97/9/24 مي باشد.
ميرزايي ـ شهردار ميانه

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
و مجمع عمومي فوق العاده

شركت تك جم ايران (سهامي خاص) نوبت دوم
پيرو آگهي مجمع عمومي عادي به طور فوق العـــاده و مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول به دليل 
به حدنصاب نرســـيدن سهامداران حاضر در جلسه مورخه 97/9/6 بدينوسيله از كليه سهامداران و 
نمايندگان تام االختيار شركت تك جم ايران (سهامي خاص) به شماره ثبت 63193 و شناسه ملي 
10101081919 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه در 
روز سه شنبه ساعت 14 مورخه 97/9/20 و مجمع عمومي فوق العاده كه در روز سه شنبه ساعت 16 
مورخه 97/9/20 به آدرس خيابان فاطمي جنب بانك مسكن ساختمان تهران64 طبقه6 واحد30 

تشكيل مي شود حضور به هم رسانند.
الف: دسـتور جلسـه مجمع عمومي عادي به طـور فوق العـاده: 1ـ گزارش هيئت مديره و 
 بازرس شـــركت 2ـ انتخاب هيئت مديره اصلي و علي البدل 3ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل 
4ـ بررســـي و تصويب صورتهاي مالي پايان سال96 5ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار 6ـ ساير اموري 

كه در صالحيت مجمع باشد. 
ب: دستور جلسه مجمع عمومي فوق العاده

1ـ افزايش سرمايه يا انحالل شركت و تعيين مدير تصفيه
2ـ ساير مواردي كه رسيدگي آن در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده باشد.

هيئت مديره شركت تك جم ايران

آگهي مناقصه عمومي مرحله دوم نوبت دوم 
شهرداري ميانه درنظر دارد برابر بند1صورتجلسه شماره8 مورخ 97/1/26 
و بند 1-2 صورتجلسه شـــماره19 مورخ 97/2/15شوراي اسالمي شهر 
ميانه واگذاري وصول چكهاي برگشـــتي و مطالبات شـــهرداري ميانه را 
ازطريق مناقصه عمومي به يكي از موسسات حقوقي واجد شرايط به صورت 
درصدي از وصول واگذارنمايد. واجدين شـــرايط مي توانند ازتاريخ انتشار 
اين آگهي به مدت 10روز نسبت به دريافت مدارك وشرايط مناقصه وارائه 
پيشنهاد قيمت به شـــهرداري ميانه مراجعه نمايند. ضمناً، هزينه چاپ 
آگهي به عهده برنده مناقصه بوده وشـــهرداري ميانه درهريك ازمراحل 
مناقصه حق رد يك ياكليه پيشـــنهادها را داشته وشركت كنندگان حق 
هيچگونه اعتراضي نخواهند داشـــت،آخرين مهلت دريافت پيشنهادها تا 

آخروقت اداري مورخه 97/9/17مي باشد. 
    ميرزايي- شهردارميانه 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركاي مؤسسه جامعه هتلداران ايران

به شماره ثبت 20248 و شناسه ملي 10103160439
بدين وســـيله از كليه شـــركا و نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شـــود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده اين مؤسســـه كه ساعت 10 صبح مورخ 1397/9/22 در هتل 

بين الحرمين واقع در شهر شيراز جنب شوراي شهر، برگزار مي گردد حضور به هم رسانيد.
موضـوع جلسـه: 1ـ انتخاب بازرسين 2ـ ســـاير مواردي كه در صالحيت مجمع 

عمومي عادي به طور فوق العاده باشد.

هيئت مديره مؤسسه جامعه هتلداران ايران

شركت ســـيمان فارس نو (سهامي عام) در نظر دارد نسبت به خريد مواد 
اوليـــه و طبخ و توزيع غذاي كاركنان خـــود از طريق مناقصه عمومي با 

شرايط مشروحه ذيل اقدام نمايد.
زمان دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ 1397/9/8 لغايت 1397/9/19

محل دريافت اسناد مناقصه: شيراز ـ بلوار شهيد رجايي (فرهنگ شهر)ـ روبروي 
www.farsnov.com :بلوار شهيد كسايي ـ پالك132 يا از طريق وب سايت 
ميزان تضمين شركت در مناقصه: مبلغ 200/000/000ريال (دويست 
 ميليون ريال) به صورت واريز وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي در وجه مناقصه گزار
مهلت تحويل پيشـــنهادات: حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه 

مورخ 1397/9/20
بازگشايي پاكت هاي پيشـــنهاد قيمت در مناقصه حداكثر تا پايان آذر 

97 صورت مي پذيرد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 شركت در جلسه توجيهي طبق تاريخ مندرج در اسناد مناقصه الزامي است.
مناقصه گزار در رد يا قبول هر يك از پيشـــنهادها يا رد كليه آنها مختار 

مي باشد.
هزينه درج آگهي در يك نوبت بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

متقاضيان براي كســـب اطالعات بيشـــتر مي توانند با شـــماره تلفن 
36332690ـ071 (امور قراردادها) تماس حاصل فرمايند.

شركت سيمان فارس نوـ سهامي عام

آگهي مناقصه عمومي 
به شماره 97/12875

سند كمپاني وانت نيسان 2400 مدل1385 
پالك 49ـ771ط36 موتور 354631 شاسي 

3041928 به نام بهرام شيرزادي پور مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است.دهدشت

سند و برگ سبز يك دستگاه موتورسيكلت مدل 1391 به 
رنگ سفيد به شماره پالك 579/ 66471 به شماره موتور 

*0190256*  شماره تنه 160N910151 به نام آقاي فرهاد 
كشاورز مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. لنگرود 

كارت خودرو پرايد 111 مدل 
1394 پالك 979س12 
ايران 99 مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت دانشجوئي زينب ناصري شصتان به 
شماره دانشجويي 971175105 رشته 

زيست شناسي جانوري دانشگاه زابل 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت دانشجويي بابك مرواريدي 
به شماره 9513012110 دانشگاه 

كردستان رشته ارشد نانوشيمي مفقود 
و از اعتبار ساقط است. سنندج 

اصل سند كمپاني كاميون ال پي 36/612 
مدل1381 به شماره انتظامي 646ع46ـ ايران27 
شماره موتور 433802 شماره شاسي 530536 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل

برگ سبز سواري پرايد 
مدل1385ـ532م17ـ ايران56 موتور 

 S1412285886741 1597051 شاسي
مفقود و فاقد اعتبار است. شلمان

برگ سبز تيبا مدل 95 ش 
موتور 8251683 ش شاسي 
 NAS811100F5876781

مفقود گرديده فاقد اعتبار است. 

كارت دانشجويي ابراهيم اسبقي به 
شماره 9717009112 دانشگاه 

كردستان رشته مهندسي برق مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است. سنندج

برگ سبز و كارت و بيمه پژو 405 
نقره اي 89 به ش پالك 68ـ  781 ل79 

به نام فاطمه بذال راد مفقود و 
فاقد اعتبار مي باشد.

سند مالكيت خودرو پرشيا سفيد 
به شماره شاسي JH958249 به 

شماره پالك 99ـ  984 ي42 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار است. 

آگهي فقدان سند مالكيت
برگ سبز گمركي و شناسنامه 

مالكيت اتومبيل سواري 
پورشه كاين اس مدل 2012 

رنگ مشكي به شماره پالك 
66 ايران /714ل87 و شماره 

 M4802C6179 موتور
و شماره شاسي 

 WP1ZZZ92ZCLA45511
به نام اميرحسين منوچهري 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

شناسنامه سواري 
پيكان1600 سفيد 

معمولي مدل1382 شماره 
موتور 11158142159 
شاسي 0082503716 
پالك 84ـ741ب47 مالك 
عبداله رسول زاده مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. الرستان

سند كارخانه و برگ سبز سواري 
پرايد GTXi نقره اي متاليك 
مدل86 پالك 59ـ421ب67 

شماره موتور 1908353 شماره 
 S1412286323151 شاسي
به نام غالمحسين غالمي فرزند 
براتعلي ش ش 579 صادره از 

اسفراين مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. گرگان

برگ سبز كاميونت 
يخچالدار زامياد به رنگ آبي 

مدل1397 به شماره انتظامي 
73ـ868هـ58 و شماره شاسي 
NAZPL140Bj0498078 و 
 Z24762486Z شماره موتور
به نام سيد رضا عسكري مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.

برگ سبز كاميون باري 
چوبي بنز به شماره پالك 
45ـ  861ع83 با شماره 

موتور 10020016 
و شماره شاسي 

10002977 به نام 
رسول مهدوي مفقود و از 

درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان

برگ سبز خودرو سواري سيناد 
تيپ سيناد 2 به شماره پالك 
639ق55 ايران 95 شماره 
موتور RO30804 شماره 

شاسي KKS831066 رنگ 
نقره اي متاليك مدل 1383 

متعلق به مهرداد حداد سليمان 
مفقود گرديده و اعتبار ندارد. 

برگ سبز (شناسنامه 
مالكيت خودرو) پرايد به 
شماره موتور 1833079 

شماره شاسي 
 S1412285029301
پالك556س14 ايران 

68 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو پارس مدل 
1388 به شماره پالك 

55ـ  325ل21 با شماره 
موتور 12488212536 

و شماره شاسي 
 NAAN01CA6AE670560

مفقود و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشدـ  كرمان 

كارت هوشمند كاميون  باري 
چوبي بنز ال 1921 مدل 1356 

به شماره 4120455 و كارت 
هوشمند راننده به شماره 

3061875 و به شماره انتظامي 
848ع 71 ايران 32 اينجانب 

علي صادقي فر مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت، برگ   سبز، سند خودرو 
پرايد 131SL مدل 90 به 
شماره انتظامي 442د78 
ايران 73 به شماره موتور 

4412828 به شماره شاسي 
S3412290376339 به نام 

ثريا مرادي مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. 

داراب 

«مفقودي مدارك خودرو» 
برگ سبز خودرو سواري 
پرايد به شماره پالك: 

ايران 72ـ  454ج44 و به 
شماره موتور: 1542304 

و شماره شاسي: 
 S1412285211608
مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. «قم» 

برگ سبز (شناسه) خودرو سواري 
پرايد جي تي ايكس آي مدل 1384 رنگ 
نوك مدادي متاليك. شماره پالك 56ـ  

249ب53 شماره موتور: 01260569 
 S1412284619956 :شماره شاسي
متعلق به اينجانب: فريد شيرازي  نژاد 

قشقائي كد ملي: 1819241211 
نام پدر: جعفر مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

برگ سبز سواري پرايد مدل 
1384 به شماره پالك 45ـ  
787ص66 با شماره موتور 

01079052 و شماره شاسي 
S1412284467798 به نام 
احمد علي شيخ  شعاعي اختيار 
آبادي مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. كرمان 

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت 
سمند مدل 1392 به شماره پالك 

88ـ  828 ج 62 و شماره موتور 
147H0020937 و شماره شاسي 

 NAACR1HS5DF551989
به نام علي نادري به كدملي 

3960793995 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

آگهي مفقودي 
سند كمپاني خودروسواري پژو 
تيپ پرشيا مدل 1379 به رنگ 

كرم بژـ  متاليك به شماره انتظامي 
54ـ 952 ق46 و به شماره موتور 
22827900415 و به شماره 
شاسي 79800138 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد.«يزد» 

برگ سبز خودرو پژو 405 
جي ال ايكس آي رنگ بژ 

مدل 1384 به شماره موتور 
12484040416 و شماره 

شاسي 13201952 به شماره 
انتظامي 875ج55 ايران 76 به 
مالكيت پژمان احمدخان بيگي 
فرزند حسين مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است . 

برگ سبز سواري سمند 
مدل 1388 به شماره پالك 
45ـ  269 د 84 با شماره 

موتور 12487228102 
و شماره شاسي 

 NAAC91CC79F183708
به نام مختار حاج ملك مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني و سند 
محضري خودروي سواري پرايد 

مدل 1390 به شماره پالك 
ايران 36ـ  458 م 54 به شماره 

موتور 4345339 به شماره 
 S1412290211129 شاسي

به نام غالمرضا عسگري زاده 
جزي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت هوشمند خودرو 
سنگين تريلي

 به شماره 4140871 
به شماره شهرباني قديم
 738 ع 62ـ  ايران 47 

به شماره جديد
 811 ع 34ـ  ايران 73 
مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. ني ريز 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب شيما 
آذرنوش فرزند محمدرضا به شماره 
شناسنامه 560 صادره از تهران در 

مقطع دكتراي حرفه اي رشته پزشكي 
صادره از دانشگاه آزاد واحد 

نجف آباد با شماره 33567 مفقود و 
فاقد اعتبار است. از يابنده تقاضاي 

مي شود اصل مدرك موقت را به 
واحد نجف آباد ارسال نمايد. 

مجوز حمل سالح ساچمه زني 
ته پر دولول كاليبر 12 به 

شماره سالح 61821735 
مدل: آكار ساخت كشور 

تركيه متعلق به آقاي وحيد 
بهرام نژاد با شماره ملي 

3130193723 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

سند كمپاني و دو برگ وكالت نامه 
محضري سواري پژو 405 

مدل 1395 به شماره پالك 
45ـ  896 ق 72 با شماره 
 124K0978499 موتور

و شماره شاسي 
 NAAM01CE8GK437251

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

 131SX برگ سبز پرايد
به شماره پالك 87 ايران 

226 ب 37 به شماره 
موتور 4223670 

و شماره شاسي 
 S1412290796101

به نام قباد فوالدوند 
منصوري مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد. 

(مفقودي) 
شناسنامه و سند كمپاني ماشين 
سواري رنو به رنگ مشكي مدل 

 A53149 1389 شماره شاسي
شماره موتور B103741 شماره 
پالك 97 ايران 745 ج 54 به نام 
اينجانب محمد  مير محمدي فرزند 

عبدالعلي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. دهلران 

آگهى تغييرات 
 شركت ايده هاى تجارت هوشمند سيمرغ شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 438461 و شناسه ملى 10100313395 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/03 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان 
سال مالى منتهى به تاريخ 96/9/30 مورد تصويب قرار گرفت. - موسسه 
حسابرسى تدبيرگران مستقل به شناسه ملى 10100523846 بسمت 
بازرس اصلى و موسسه حسابرسى آتيه انديش نمودگر به شناسه ملى 
 10103297965 بسمت بازرس على البدل بمدت يكسال انتخاب شدند
 - روزنامه اطالعات به اتفاق آرا بعنوان روزنامه كثيراالنتشار شركت براى 

مدت يكسال تعيين گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(280990)

آگهى تغييرات 
شركت پارس پويش پركاس با مسئوليت محدود 

به شماره ثبت 251442 و شناسه ملى 10102919161 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1395/05/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : اعضاى هيئت مديره براى مدت 
نامحدود به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاى مجتبى جزمانى حسين آبادى 
به كدملى0073226041 به ســـمت مدير عامل و عضو هيئت مديره 
خانم ليال جزمانى حسين آبادى به كد ملى 0074442317 به سمت 
رئيس هيئت مديره آقاى شـــهرام ديانى به كد ملى 1819623629 به 
سمت عضو هيئت مديره كليه اسناد و مدارك و اوراق بهادار از قبيل چك 
و سفته بروات قراردادها و عقود اسالمى با امضاى مدير عامل منفردا همراه 

با مهر شركت معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (280993)

آگهى تغييرات
 شركت تعاونى مصرف سازمان جمع اورى وفروش اموال تمليكى

 به شماره ثبت 78563 و شناسه ملى 10101234073 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى مورخ 1397/05/25 و به استناد مجوز شماره 
972/15/147459 مورخ 1397/07/02 اداره كل تعاون كار و رفاه اجتماعى اســـتان تهران 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 92 تا 96 به تصويب رسيد روزنامه 
 كثير االنتشار اطالعات به عنوان روزنامه اصلى و روزنامه همشهرى به عنوان روزنامه على البدل
 انتخاب شد. محمدرضا حاجى قاسمى به كد ملى 0040012956و الياس عباسى به كد ملى 
4282500697 و حمـــزه عارفى مقدم به كد ملى 1600851282 و غالمرضا خرم دل به كد 
ملى5239845646 و حبيب اله شـــيخ ايمانپور به كد ملى0035457716 به سمت اعضاى 
اصلى هيات مديره و سيد محســـن رحمتى به كد ملى 0062697587 و اسماعيل حضرتى 
طيخورى به كد ملى 5089767408 به سمت اعضاى على البدل هيات مديره براى مدت سه 
ســـال انتخاب گرديدند. آقايان على اصغر متقيان به كد ملى0049579282 و سيد مهدى 
عبادى به كد ملى 0053094621 به ســـمت بازرسان اصلى و آقاى سيد حميد طاهرى به كد 

ملى4071131160 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (280994)

آگهى تغييرات شركت پترو شيمى مهر سهامى خاص
 به شماره ثبت 248119 و شناسه ملى 10102887184 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/04/11 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : شركت شيميائى اس.سى. جى و شركت پتروشيمى بين الملل و شركت 
ايتوچو و شركت پى.تى.تى گلوبال شيميايى و آقاى سهراب قربان با كد ملى 2451949996 

به عنوان اعضاى اعضاء هيات مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
(280985) 

آگهى تغييرات شركت اكترو خاورميانه شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 497505 و شناسه ملى 14006121794 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/12/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى بيات رايان به شناسه ملى 10100168482 به سمت 
بازرس اصلى و موسسه حسابرسى كاربرد تحقيق با شناسه ملى 10260103000 به سمت 

بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(280988)

آگهى تغييرات
 شركت بيمه اى سايبان فرداى سبز سهامى خاص 

به شماره ثبت 247988 و شناسه ملى 10102885919 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/05/01 
و مجوز شماره 177228 مورخ 1396/11/23 بيمه البرز تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - تراز نامه و حساب سود و زيان سال مالى 1395 به تصويب 
رسيد. - آقاى مصطفى خواجه گان قلعه به شماره ملى0530597624 
و آقاى اميرحسين خواجگان قلعه به شـــماره ملى 0082263361 
بترتيب بعنوان بازرســـان اصلى و على البدل براى مدت يكسال مالى 
انتخاب گرديدند. - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى 

هاى شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(280989)

آگهى تغييرات شركت پترو شيمى مهر سهامى خاص
 به شماره ثبت 248119 و شناسه ملى 10102887184 

به استناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1397/04/12 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقاى فريد االسعد خواجوى با كد ملى 1860987461 به 
نمايندگى از شركت پتروشيمى بين الملل- به سمت رييس هيات مديره 
 AA6889585 آقاى ساكچاى پاتى پارن پريچاوود با شماره پاسپورت ،
به نمايندگى از شــــركت اس.سى.جى به سمت نايب رئيس هيات مديره ، 
آقاى ســــهراب قربان با كد ملى 2451949996 عضو هيئت مديره ، آقاى 
تاتسويا دايكه با شماره پاسپورت TK7525001 به نمايندگى از شركت 
ايتوچو- عضو هيات مديره ، آقاى پايروت اوتايســــوپ با شماره پاسپورت 
AA2380680 به نمايندگى از شــــركت پى.تى.تى گلوبال شيميايى - 
عضو هيات مديره ، آقاى ســــونتورن پراسوپچينگچانا با شماره پاسپورت 

AB1654127 خارج از اعضاء به سمت مديرعامل تعيين گرديدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(280984)

آگهى تغييرات شركت بانك پاسارگاد سهامى عام
 به شماره ثبت 254300 و شناسه ملى 10102946956 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1395/10/14 و مجوز شماره 97/199259 مورخه 97/6/12 بانك 
مركزى تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اعضاى اصلى هيأت مديره براى 
مدت 2 سال به شرح زير انتخاب گرديدند آقاى مجيد قاسمى كد ملى 
0046087761 آقاى ســـيد كاظم ميرولد كدملى 3932514327 
آقاى احمد واديدار كدملـــى 0045972869 آقاى ذبيح اله خزائى 
كدملى 1817803069 آقاى كامران اختيار كدملى 1284437752 
آقاى مصطفى بهشتى روى كدملى 0049297473 آقاى على اكبر 

امين تفرشى كدملى 2295883873 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران  
(280987)

 آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  
 (نوبت اول) انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

  از كليه اعضاي پيوســـته انجمن دعوت مي شود در جلســـه مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده انجمن مطالعات برنامه درسي در ساعت 13 الي 16 روز چهارشنبه 
5 دي ماه سال97 واقع در تهران، خيابان كريم خان، خيابان نجات اللهي، نبش ورشو، 

خانه انديشمندان شركت فرماييد. 
  دسـتور جلسـه :   1  . گـــزارش عملكرد هيـــأت مديره 2.گزارش مالـــي انجمن   

  3  . انتخابات اعضاي هيات مديره و بازرسان

 هيأت مديره انجمن مطالعات برنامه درسي ايران

بدينوسيله به اطالع كليه ســـهامداران محترم شركت مي رساند، 
جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده  اين شـــركت رأس 
ساعت 10:30 روز چهارشـــنبه مورخ 1397/9/21 در محل: تهران 
خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، خيابان ياســـمي، شركت مادر 
تخصصي توانير، ســـالن كنفرانس دفتر امور مجامع تشكيل خواهد 
شـــد. لذا از ســـهامداران محترم دعوت به عمل مي آيد كه خود و يا 

نماينده رسمي آنان در موعد مقرر در جلسه يادشده حضور يابند.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1397
2ـ تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني

3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

هيأت مديره شركت توزيع 
نيروي برق استان كهگيلويه و بويراحمد

«اطالعيه»
آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي 

عادي به طور فوق العاده شركت توزيع 
نيروي برق استان كهگيلويه و بويراحمد 

(سهامي خاص) به شماره ثبت 494 و 
شناسه ملي 10861970091 

و سرمايه ثبت شده 1/000/000ريال

شركت توزيع نيروي
 برق استان كهگيلويه و بويراحمد 

(سهامي خاص)
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برگزاري جشنواره كدو 
در پيادهراه فرهنگي رشت

رشتـ خبرنگار اطالعات: سومين جشنواره «كدو» به همت سازمان 
فرهنگي، اجتماعي و ورزشـــي شهرداري رشت در پيادهراه فرهنگي اين 

شهر برگزار شد.
رئيس ســـازمان فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري رشت در 
حاشـــيه مراسم افتتاح اين جشنواره گفت: به دنبال استقبال شهروندان از 
برگزاري جشنواره «كدو» در سالهاي گذشته، سومين دوره اين جشنواره 
با مشاركت سازمان فرهنگي، ورزشي، مديريت ارتباطات و امور بينالملل، 
سازمان سازماندهي مشاغل شهري و فرآوردههاي كشاورزي شهرداري 
رشت و سازمان سيما و منظر و فضاي سبز شهري برگزار شد و تا 7 آذرماه 

ادامه يافت.
عليرضـــا حســـني با اشـــاره به اين كـــه 100 نـــوع خوراك، 
دســـر، شـــيريني و تنقالتي كه از كدو تهيه ميشـــود اين جشنواره 
عرضه شـــد، اظهار داشـــت: اين غذاهاي خالقانه شـــامل ورقه كدو، 
يخدربهشـــت كدو، رشـــته خوشـــكار، معجون كدو و شـــيركدو

 است. 
در گذشته بســـياري از غذاهاي گيالني مانند فسنجان با كدو طبخ 
ميشدند كه امروز از ياد رفتهاند.حسني افزود: در اين جشنواره انواع كيك 
صبحانه، بيسكويت كدو و دسرهاي متنوعي نيز در غرفهها توسط هنرمندان 

تهيه و طبخ شده بود.
او همچنين به 11 نوع صنايع دســـتي ساخته شده از كدو اشاره كرد 
و گفت: نقطهكوبي كدو، آينهكاري كدو، نقاشي كدو، خوشنويسي كدو 
و همچنين غرفهاي براي حكاكي بر روي كدو در اين جشـــنواره در نظر 

گرفته شده بود.
پيشرفت 40 درصدي پروژه بزرگراه شمالي كرج

كرج- خبرنگار اطالعات: شـــهردار كرج با اشـــاره به پيشرفت 
40درصدي پروژه بزرگراه شمالي كرج، گفت: رفع مشكالت اين پروژه در 

دستور كار قرار دارد. 
علي اصغر كماليزاده در جلســـهاي با حضور اعضاي شـــوراي 
اســـالمي كه به منظور بررسي مشكالت و ميزان پيشرفت پروژه بزرگراه 
شـــمالي كرج برگزار شـــد، گفت: بهره  برداري از پروژه بزرگراه شمالي 
كرج به عنوان مســـير اتصال استانهاي شرقي كشـــور به استانهاي 
غربي، نقش بســـزايي در كاهش ترافيك شـــهركرج و اســـتان البرز 

دارد.
وي مســـاعدت و توجه ويژه مســـئوالن اســـتان و تخصيص 
اعتبـــارات ملي براي تســـريع در اجـــراي عمليـــات عمراني اين 
پروژه را ضروري دانســـت و گفت: مشـــكل تامين مالي و معارضين 
ملكي و تاسيســـاتي، رونـــد احداث ايـــن بزرگـــراه را تحت تاثير

 قرار داده است.
شهردار كرج با بيان اين كه در مسير اين بزرگراه 20 تقاطع قرار دارد 
كه در حال حاضر عمليات عمراني در اين نقاط سرعت بيشتري پيدا كرده 
است، افزود: در پلهاي بيلقان، پل طالقان، تقاطع ارس، تقاطع انرژي اتمي، 
پلهاي تقاطع شـــهرداري، پلهاي بزرگراه شمال- جنوب و پل آتشگاه، 

عوامل اجرايي مشغول فعاليت هستند.
وي با اشاره به پيشـــرفت 40 درصدي پروژه بزرگراه شمالي كرج 
خاطرنشـــان كرد: مصمم هستيم با سرعت بخشيدن به عمليات اجرايي، 
هر چه سريعتر چشـــم انتظاري شهروندان به ســـرانجامي خوشايند

 بدل شد.
در اين جلسه كه رفع مشكل معارضين، همچنين جابجايي چند دكل 
برق مورد بحث و بررسي قرار گرفت؛ مقرر شد، اعتبارات الزم پروژه طي 

چند روز آينده تأمين شود. 

 يادمان خاندان موذن زاده اردبيلي
 به بهره برداري رسيد

اردبيل - خبرنگاراطالعات: شـــهردار اردبيل يادمان خاندان موذن 
زاده در پارك آرتاي اردبيل را در مراســـم دومين ســـالگرد درگذشت 

سلطان الذاكرين مرحوم سليم موذن زاده اردبيلي ، افتتاح كرد.
حميد لطف اللهيان دراين مراســـم گفت: خانواده موذن زاده دراعتالي 
فرهنگ ديني و مذهبي اســـتان اردبيل و كشور تالشهاي زيادي كرده اند و به 
همين دليل اين يادمان به پاسداشت زحمات اين خانواده بزرگ بنا شده است.وي 
گفت: صداي مرحوم  سليم موذن زاده درطول بيش از 60 سال گذشته ويژگي 
هاي چشمگيري داشت و به لحاظ تاثيرگذاري هميشه ماندگارخواهد بود.رئيس 
شوراي شهر اردبيل نيز در آيين بزرگداشت استاد سليم موذن زاده اردبيلي گفت: 
فرهيختگان و نوابغ اردبيلي براي مردم اين ديار بســـيار ارزشمند هستند و با 
هدف تجليل ازشخصيت هاي مهم فرهنگي استان، طرح شهردار فرهنگي همه 
ساله دراردبيل اجرا خواهد شد و همه ساله آيين  تكريم از آنان به اجرا خواهد 
آمد.عليرضا پوستي افزود: هم اكنون شهردار و شوراي شهر اردبيل در تدارك

مقدمات برگزاري كنگره جهاني استاد سليم موذن زاده هستند.
تكميل بيمارستان پيوند اعضاي شيراز

6000 شغل ايجاد ميكند
شـــيرازـ  خبرنگار اطالعات: راه اندازي بخشي از بيمارستان پيوند 
اعضاي ابوعلي سيناي شيراز موجب ايجاد 1200 فرصت شغلي شده است 
و اجرايي شدن طرح توسعه اين مركزدرماني، منجر به ايجاد 6000 شغل 

ديگر خواهد شد.
 سرپرست استانداري فارس با اشاره به اين مطلب كه تكميل طرح 
توسعه اين بيمارستان يكي ازمهمترين پروژههاي فارس به شمار ميآيد، 
افزود: اين مركز درماني در زمينههاي مختلف از جمله ايجاد اشـــتغال، 
سالمت، جذب گردشگر حوزه سالمت و تامين نيازكاربردي شهر جديد 
صدرا بسيار حائز اهميت است.يداهللا رحماني در ادامه به وجود پارهاي از 
مشكالت براي تامين نيازهاي اين بيمارستان اشاره كرد و از همه دستگاههاي 
اجرايي ذيربط خواست براي گره گشايي و حل مشكالت اين مركز درماني 
اقدام كنند. وي افزود: حل مشكالت در طرح مهمي مانندبيمارستان پيوند 
اعضاي ابوعلي سيناي شيراز، نيازمند پيگيري و عزم جدي از سوي مديران 
مربوطه است.سرپرست استانداري فارس با تقدير از فعاليتهاي برجسته 
دكتر سيد علي ملك حسيني پدر پيوند كبد ايران و همكاران او در بيمارستان 
پيوند اعضاي ابوعلي سينا تاكيد كرد: تيم پيوند كبد در اين مركز درماني 
با انجام بيش از 900 پيوند در ســـال 2017 ركورد تعداد پيوند كبد در دنيا 
را شكسته است.رحماني در بخش ديگري از سخنان خود گفت: با وجود 
تنگناهاي مالي، بسياري از مشكالت به دست دولت تدبير و اميد حل شده 
و روشهاي نوين تامين منابع مالي همچون اسناد خزانه اسالمي و اوراق 

مشاركت براي رفع مشكالت به كار گرفته شده است.
چهارمين نمايشگاه سراسري صنايعدستي 

در بندرعباس برگزار ميشود
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: مديركل ميراث فرهنگي هرمزگان از 
برگزاري نمايشگاه سراسري صنايعدستي از 8 تا 12 آذرماه در بندرعباس 
خبر داد.رضا برومند با اعالم اين خبر افزود: اين نمايشگاه با حضور 31

استان و افزونبر 100 غرفه برگزار ميشود.وي هدف از برگزاري نمايشگاه 
ياد شده را معرفي صنايعدستي استان هرمزگان و كشور دانست و افزود: 
حمايت از هنرمندان و توليدكنندگان براي بازاريابي و فروش و آشناسازي 

جامعه با صنايعدستي، از ديگر اهداف برگزاري نمايشگاه است.
برومند افزود: نمايشگاه سراسري صنايعدستي اين فرصت را براي 
مردم بندرعباس و گردشگران فراهم ميكند تا با آثار هنري هنرمندان سراسر 

كشور آشنا شوند.

عمليات ساخت پااليشگاه دزفول بهزودي آغاز ميشود
دزفولـ  خبرنـــگار اطالعات: محمد 
حيدري به عنوان معاون استاندار و فرماندار 
ويژه دزفول طي آئيني با حضور مســـئوالن 

استاني و محلي معرفي شد.
معاون سياســـي، امنيتي اســـتانداري 
خوزستان در اين آيين با قدرداني از تالشهاي 
سرپرست پيشين فرمانداري ويژه دزفول گفت: 
عيسي زاده در اين مدت به صورت شبانه روزي 
خدمت كرد و در راه ارتقاي امور در دولت گام 
برداشت. حسين حسين زاده افزود: حيدري 
فرماندار جديـــد دزفول نيز از توانمنديهاي 
فراوان علمي در حوزههاي سياسي و فرهنگي 
برخوردار است كه اميدوارم از همكاري تمامي 
مســـئوالن دزفول بهره مند شود. وي گفت: 

خوزستان با داشتن 27 شهرستان ظرفيتها، 
پيچيدگيها و مشكالت خاصي دارد كه حل 
آنها كار و تالشهاي شبانه روزي ميطلبند.

امام جمعه دزفول نيـــز در اين آيين با 
تأكيد بر اين كه دزفول شـــهر بزرگان، علما 
و نخبگان اســـت گفت: حل مشكل انتصاب 

فرماندار دزفول قابل تقدير است.
حجت االســـالم سيدمحمدعلي قاضي 
دزفولي بـــا انتقاد از برخي مشـــكالت در 
شهرســـتان دزفول افزود: مشكالت دزفول با 

مديريت اصولي قابل حل است. 
وي با قدرداني از زحمات سرپرســـت 
پيشين فرمانداري، براي فرماندار جديد دزفول 
آرزوي موفقيت كرد.امام جمعه دزفول افزود: 

اگر مديران در چارچـــوب وظايف خود به 
درستي عمل كنند به طور قطع مشكالت رفع 

ميشود.
وي دزفوليهاي را مردماني قدرشناس 
دانســـت و گفت: نبايد برادري و دوســـتي 
مســـئوالن تحت عنوان گروههـــا و احزاب 

مختلف به فراموشي سپرده شود.
محمد حيدري، معاون استاندار و فرماندار 
ويژِه دزفول در آيين معارفه خود گفت: برنامه 
مدوني با مشاركت مسئوالن دزفول براي تدوين 

افق روشني براي اين شهر طراحي ميشود.
وي با اشاره به موقعيت راهبردي دزفول 
افزود: ترانزيتي بـــودن، ظرفيتهاي ريلي و 
هوايي، نيروي انســـاني فرهيخته و متعهد و 

امكانات فرهنگي از جمله ظرفيتهاي شهرستان 
دزفول است وبايد چشم اندازي روشن مبتني 
بر برنامههاي واقع گرايانه براي آنها ترســـيم 
شود.فرماندار ويژه دزفول اظهار داشت: بايد 
يك راهبرد روشن در اداره شهرستان طراحي 
شـــود كه در اين زمينه راهبرد تعادل و تعامل 

ميتواند شرط توفيق باشد.
وي برقراري تعادل در حوزههاي اجتماعي 
را ضروري دانست و افزود: با رعايت تعادل در 

همه امور، نظم در جامعه ايجاد ميشود.
حيـــدري خود را مكلـــف به تكميل 
فعاليتهاي گذشته فرمانداري دزفول دانست 
و گفت: در شـــرايط سخت اقتصادي بايد با 

جديت در مقابل تحريمها ايستاد.

سرپرســـت پيشـــين فرمانداري ويژه 
دزفول نيز در آييـــن تكريم خود با قدرداني 
از همكاريهاي شوراهاي اداري و تامين اين 
شهرستان اظهار داشت: در چند سال گذشته 
دزفول تغييرات زيادي در حوزههاي اقتصادي 
و سرمايه گذاري داشته كه يكي از نتايج آن، 
آغاز ساخت پااليشگاه دزفول در هفته آينده 
و آغاز عمليات پايانه صادراتي گل وگياه در 

روزهاي اخير است.
امير عيســـي زاده افزود: در 6 ماه اخير 
صدها طرح روستايي با 100ميليارد ريال اجرا 
شده است و براي مناطق حاشيهاي و محروم 
دزفول نيز 240 ميليارد ريال اختصاص يافته كه 

بزودي جذب ميشود.

ثبت 10 هزار نفر سفر دريايي بدون سانحه 
در بندرهاي غرب هرمزگان 

بنـــدر عبـــاسـ  خبرنگار 
اطالعـــات: مديـــر اداره بنادر و 
دريانوردي بنـــدر لنگه از ثبت 10
هزار نفر ســـفر در مسير بندرهاي 
چارك و آفتاب به جزيره كيش در 
ايام تعطيالت نيمه ربيعاالول سال 

جاري خبر داد.
قاسم عســـكري نسب اظهار 
داشـــت: بندرهاي چارك و آفتاب 
اصليترين پايانههاي دريايي براي 
جابهجايي مسافران دريايي در غرب 
هرمزگان به جزيره كيش است و 
اميدواريم بـــا برنامههاي فرهنگي 
جذابي كه تدوين كرده ايم، بتوانيم 
گردشگران دريايي را براي بازديد 
و اقامت چنـــد روزه به اين بنادر

 دعوت كنيم.

عسكري نســـب با اشاره به 
اقدامات متعدد براي ارتقاء آگاهي 
مســـافران در زمينه اســـتفاده از 
گردشـــگاههاي دريايي و اقدامات 
ايجابي براي رعايت ايمني در اين 
اماكن، گفت: شناورهاي جستجو 
و نجـــات دريايي در محدودههاي 
مجاز گردشگري دريايي به همراه 
واحدهاي ايمني و امداد و نجات در 
خشكي، در تعطيالت ياد شده از اين 

سفرها پشتيباني كردند.
مدير اداره بنادر و دريانوردي 
بنـــدر لنگه، كاهش مـــدت زمان 
انتظار مسافران و افزايش خدمات 
رفاهي در بنادر را از جمله مهمترين 
اهداف تعيين شده برشمرد و ابراز 
اميدواري كرد كه لحظات شـــادي 

براي گردشگران فراهم آيد و خاطره 
خوشـــي در ذهن آنها به يادگار 
حك شـــود.وي ادامه داد: بيش از 
95 درصد از كل سفرهاي دريايي 
كشور در بنادر مسافري و پايانههاي 
دريايي اســـتان هرمـــزگان انجام 
ميشود و تاكنون هموطنان عزيز 
استقبال خوبي از سفرهاي دريايي

 داشتهاند.
وي گفـــت: ايـــن مجموعه 
با اتخاذ تمهيدات مناســـب ايمني 
و كنتـــرل و نظارت بـــر رعايت 
اســـتانداردها و الزامات ايمني در 
گردشگاههاي دريايي از ابتداي سال 
97 تاكنون، موفق شده است ميزان 
ســـوانح منجر به فوت را به صفر 

برساند.

يزدـ  خبرنـــگار اطالعات: مديركل 
جديد پست استان يزد طي حكمي از سوي 
رئيس هياتمديره شركت ملي پست ايران، با 
حضور عضو هياتمديره اين شركت معرفي 

و منصوب شد.
 عليرضا زرگـــوش در آيين تكريم و 
معارفه مديركل پست استان يزد كه با حضور 

مسئوالن ارشد دستگاههاي نظارتي و اداره 
پست استان برگزار شد. با بيان اينكه اقتصاد 
امروز جهان در حال تغيير از توليدمحوري 
و دانشمحور است، افزود: سازمانهايي در 
اين شرايط موفق خواهند بود كه عالوه بر 
اطالعات روشن، كامل و هدفمند، صاحب 
فناوريهاي روز باشـــند. وي افزود: حوزه 

ارتباطات بهعنوان يكـــي از محوريترين 
بخشهاي خدماتي در حوزههاي اقتصادي و 
تجاري كشور، پل ارتباطي مناسبي ميان مردم 
و دستگاههاي اجرايي و نظارتي است. عضو 
هياتمديره شركت ملي پست ايران استفاده 
از تكنولـــوژي «آي تي» را يكي از اقدامات 
جدي شركت پست در ارائه خدمات بيشتر 

و بهتر به مردم دانست و گفت: شركت ملي 
پست ايران سعي كرده است با بهروزرساني 
شبكه توزيع خود، خدمات را آنالين ثبت 
و ارائه كند. زرگوش دهقان مديركل پيشين 
اداره كل پست استان يزد را نيروي كارآمد 
و شاخص براي شبكه پستي ايران دانست 
و گفت: برنامه محوربودن يكي از مهمترين 

ويژگيهاي وي در اداره شبكه پستي يزد بوده 
است. وي همچنين از تالشهاي مسعود 
دهقان تجليل و عليمحمد رحمانيپور را به 
عنوان مديركل جديد اداره پست استانيزد، 
معرفي كرد. رحمانيپور پيش از اين معاونت 
فني و بازرگاني اداره كل پســـت يزد را به 

عهده داشت. 

معرفي مدير كل جديد پست استان يزد
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كاشانـ  خبرنگاراطالعات: طرح ساخت بيمارستان 
تامين اجتماعي در كاشـــان كه از سال 86 در دستور كار 
قرار گرفت، پس از گذشت 11 سال همچنان در گير و دار 

جانمايي است.
بيمارســـتان شهيد بهشتي كاشان سال 80 با استناد به 
تبصره 10 قانون بودجه، خارج از ســـطح بندي خدمات 
درماني ســـازمان تامين اجتماعي تشخيص داده شد و در 
چارچوب سطح بندي خدمات درماني وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشـــكي قرار گرفت.بر اساس مصوبه 
هيات وزيران، تصويب نامه شوراي عالي تامين اجتماعي و 
در اجراي صورتجلسه بيمارستان شهيد بهشتي به انضمام 
تمام متعلقات آن، اين مجموعه در ســـال 83 به دانشگاه 
علوم پزشكي واگذار شد.مدير درمان تامين اجتماعي منطقه 
كاشـــان بيان كرد: پس از واگذاري بيمارستان به دانشگاه، 
بيمارستان شبيه خواني سال 83 به صورت استيجاري در 
اختيار تامين اجتماعي قرار گرفت تا اين ســـازمان پس از 

جانمايي نسبت به ساخت بيمارستاني جديد اقدام كند.
عليرضا افشـــار افزود: طرح ساخت بيمارستاني 60

22 بهمن ســـال 86 آغاز شد اما با  تختخوابي در شهرك
وجود پيشـــرفت فيزيكي 15 درصدي، به علت جانمايي 

نامناسب و ضعفهاي فني در سازه متوقف شد.
وي بيان كرد: اجراي طرح با توجه به اين شـــرايط 
از دستور كار ســـازمان تامين اجتماعي خارج شد تا در 
نهايت سال 91 جانمايي بيمارســـتان در مكاني ديگر و 
ساخت مجموعه پس از تصويب در هيات مديره سازمان با 

نقشههاي جديد تصميمگيري شد.
مدير درمان تامين اجتماعي منطقه كاشان گفت: از سال 
91 تاكنون به دنبال زمين مناسب براي ساخت بيمارستان 
تامين اجتماعي هستيم چرا كه بسياري از زمينهاي پيشنهادي 
مناسب نبوده است.وي يادآور شد: يكي از زمينها محل 
شركت ريسندگي در خيابان كارگر كاشان بود كه به علت 

بدهي در توقيف سازمان تامين اجتماعي است.
افشار اضافه كرد: كارهاي فني اين قطعه زمين بر اساس 
تهاتر در مرحله انتقال به سازمان تامين اجتماعي صورت 
گرفته و حتي استاندار اصفهان و فرماندار كاشان نيز بر اساس 
صورتجلسه با تغيير كاربري موافقت كرده بودند اما هيچ 
حركت مثبتي براي تسهيل در واگذاري از سوي هيات مديره 

شركت انجام نشد.
وي اضافه كرد: با وجود تغيير مديران سازمان تامين 
اجتماعي، منابع مالي ساخت بيمارستان در جاهاي ديگري 
هزينه شده و در نهايت نيز زمين شركت ريسندگي كاشان 
از سوي هيات مديره قطعه بندي و به افراد حقيقي فروخته 
شد.او تاكيد كرد: پيگيريهاي بسيار به نتيجهاي نرسيد و قرار 
شد تا زمين ديگري براي ساخت بيمارستان تامين اجتماعي 
جانمايي شـــود كه با توجه به قيمت كارشناسي توافقي به 
دســـت نيامد.وي ادامه داد: براي ساخت بيمارستان تامين 
اجتماعي كاشـــان نزديك به 16 قطعه زمين در مكانهاي 
مختلف معرفي شده اما به علت نداشتن استانداردهاي الزم 
براي ساخت بيمارستان از سوي كارشناسان سازمان تامين 

اجتماعي رد شده است.
افشار گفت: ساخت بيمارستان در كنار بيمارستاني ديگر 
هم از نظر مديريت بحران نادرست است و بايد مركزهاي 
درماني دور از اتوبان، كابل برق فشار قوي، ريل راه آهن، 
مسير رودخانه، گســـل، قنات و صنايع آالينده جانمايي 
شوند.وي همچنين برخورداري از چند راه دسترسي، فاصله 
مناسب تا شهر، فضاي سبز و پاركينگ، محل اسكان پزشكان 
و اقامت همراه بيماران را از ويژگيهاي بيمارستاني استاندارد 
برشمرد و تاكيد كرد: فقدان توجه به هر يك از اين موارد، 
بخشي از اعتبار بيمارستان را زير سوال ميبرد.مدير درمان 
تامين اجتماعي منطقه كاشان افزود: جمعيت زير پوشش 
در شـــمال اســـتان اصفهان افزون بر 380 هزار نفر بيمه 
شده است اما در ساخت بيمارستان جديد بايد پيش بيني 
افزايش جمعيت و معين بودن اين شهرســـتان در شرايط 
بروز حادثهها و بحرانها در سالهاي آينده نيز مورد توجه

 قرار بگيرد.
وي يادآور شـــد: واحدهاي زير پوشش هم اكنون 
شامل بيمارستان تامين اجتماعي (شبيه خواني)، پلي كلينيك
تخصصي بوعلي، درمانگاه عمومي آران و بيدگل، درمانگاه 
شـــهداي نطنز و كميسيونهاي پزشكي و طب كار و دفتر 

اسناد پزشكي است.
بيش از 76 هزار نفر بيمه شـــده در بخش خدمات 
درمان مســـتقيم و 304 هزار نفر نيز در بخش درمان غير 
مستقيم زير پوشش مديريت درمان تامين اجتماعي كاشان 

هستند.

طرح ساخت بيمارستان تأمين اجتماعي كاشان 11 ساله شد
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

آنها هيچ تأكيدى بر انگيزههاى اخالقى فرد نمىكنند و سرانجام 
اينكه آنها فقط به شكل گيرى شخصيت سربه راه و برخوردار از عقده 
خودكم بينى و فاقد اعتماد به نفس، شخصيتى كه هرگز توان ايستادگى 
و تحمل مسئوليت و برخوردارى از آگاهى اخالقى ندارد، كمك مىكنند. 
به عبارت ديگر آنها آن نوع تحول در شخصيت را تشويق مىكنند كه 
تابع و پذيراى ديدگاههاى دينى مىشود چون خودشان آنها را تجسم 
مىبخشند و درك مىكنند. من بر اين باورم كه همه افراد، توانايى انجام 
كارهاى بزرگ و كسب مهارتها و دانش و موفقيت در هر كارى كه 
تصميم گرفتهاند انجامش دهند را دارند. خداوند در ما ويژگىهايى آفريده 
كه به ما امكان بهسازى توانايىها و تحقق موفقيتـ  در صورت تكرار 
در انجام يك كار - را مىدهد. من با استفاده از همين ويژگى بود كه 
[درس] بيمارىها را در سومين سال دانشكده پزشكى فرا گرفتم. كتاب 
را بارها و بارها خواندم تا عمًال توانستم نه تنها متن آن، كه صفحاتش 
را نيز تصور كنم. چنان شد كه با چشم دل، متن حقيقى و اسمهاى 
توضيحى هنگام پاسخ به هر پرسش را مىديدم. اين روش متكى به 
حفظ آگاهانه متن نيست و بيشتر متكى بر آن است كه شما اطالعات 
وارد شده در كتاب راـ  همچون شناختى كه از چهرهها پيدا مىكنيدـ  

كامًال ملكه ذهن خود سازيد.
موضوع عيناً در مورد كار عملى نيز صدق مىكند. من به عنوان يك 
سرگرمى به كار خراطى چوب مىپرداختم؛ ابتدا نتايج بسيار وحشتناكى 
گرفتم ولى با انجام مكرر كار، توانســـتم بر اين تكنيك چيره شـــوم و 
قطعات زيبايى بســـازم. در اين ميان، كســـانى كه در كسب مهارت يا 
دانش تالش و كوشش مىكنند هديه ويژهاى نيز دريافت مىكنند و آن 
اينكه مهارتهاى اكتسابى به نحوى به فرزندان و نوههايشان نيز منتقل 
را مورد توجه قرار داده  مىشود. يادم مىآيد روزى كودكى از "بالى" 
بـــودم كـــه يك قطعه چوب را خراطى مى كرد و از مهارتش در اين 
كار شگفتزده شده بودم. او توانست كارهاى چوبى هنرى زيبايى راـ  
بدون تالش چندانـ  توليد كند حال آنكه من قادر به انجام اين كار 
نبودم، همچنانكه نمىدانم آيا پسرانم هم قادر به انجام اين كار هستند 
ـ از پير و جوانـ  مىتوانند اشكال زيبايى  يا خير ولى ساكنان "بالى" 
را روى چوب يا سنگ بتراشند و ظاهراً نيز آنها مهارت هاى خود را 

از پيشينيان به ارث برده و بهبودش بخشيدهاند.
اگر به عنوان مثال، مااليايىها نيز واقعاً تصميم بگيرند مهارتهاى 
حرفهاى كسب كنند من مطمئن هستم كه آنها در جهان پول و سرمايه 
و طى تنها يك يا دو نسل، با چينىها برابرى خواهند كرد. اما وقتى 
اين را به مااليايىها مى گويم، نمىپذيرند و زير بارش نمىروند زيرا 
دولت همه نوع كمكى براى تحصيل دانش و مهارت به آنها مى كند و 
متأسفانه عادت تكيه به اين كمك ها و درخواست فراهم آمدن دائمى 
آنها، در آنان ريشه دوانده و مزمن شده است ولى چه سود كه ما كشور 

مستقلى باشيم ولى همواره به كمك ديگران چشم دوخته باشيم؟
براى من روشـــن شـــده كه تنها مواضع مثبت نيست كه از يك 
نسل به نسل بعدى منتقل مىشود، مواضع منفى و ناخوشايند نيز چنين 
هستند و به گونهاى موروثى، به نسل بعدى انتقال پيدا مىكنند و هر 
كودك يا هر نسلى به گونهاى همان مواضع و سمت و سوگيرىهاى 
ارزشى كه بخش از فرد يا مجموعه يا نژاد مىگيرد را كسب مى كند. 
شخصيت، در عملـ  در رفتار و كردار پدران و مادران و معلمانى كه 
نسل بعدى را پرورش مىدهند و در گروهى از مهارت هاى تخصصى 
و تكنيكها و مواضعى كه به ارث مى گذارندـ  انعكاس پيدا مىكند 
و بدين شـــيوه بود كه ژاپنىها، ژاپنى شدند و همچنان ژاپنى هستند؛ 
انگليسىها، انگليسى شدند و همچنان هستند؛ آلمانىها به تمام معناى 
كلمه، همانى هستند كه بودند؛ مسئله ربطى به رنگ پوست يا آب و 

هوا ندارد، مربوط به فرهنگ و نظام ارزشى مورد نظر آنهاست.
ادامه دارد

تحليلگران و رسانهها در غرب 
برگزارى نشست صلح افغانستان در 
مسكو با حضور نمايندگان طالبان، 
موفقيتى براى روسيه ارزيابى مىكنند 
كه مى تواند ضمن تامين منافع اين 
كشـــور، نمايشى از افزايش اعتبار 
كاخ كرملين در عرصه سياســـت 

بينالملل باشد.
به گزارش گروه تحليل، تفسير 
و پژوهشهاى خبرى ايرنا، مذاكرات 
صلح افغانستان با نقشآفرينى روسيه 
به موفقيتهاى نســـبى دست پيدا 
كرد. اگرچه گروههاى حاضر در اين 
نشست در مورد آغاز گفتوگوى 
مستقيم به توافق نرسيدند اما ادامه 
اين فرايند مورد پذيرش آنها واقع 
شد و همين امر عرصه را براى نقش 
آفرينى بيشتر روسيه باز كرد. نكته 
قابل توجه در اين مذاكرات آن بود 
كه طالبان در تحولى چشمگير پس 
از چند سال به صورت رسمى در 

مذاكرات صلح شركت كرد. 
از سوى دولت كابل نماينده اى 
به مذاكرات فرستاده نشد و تنها از 
سوى شوراى عالى صلح افغانستان 
گروهى اعزام شـــدند. آنگونه كه 
وزارت امور خارجه روسيه اعالم 
كرد اين گروه و هيات اعزامى طالبان 
ديدارها را خوب توصيف كردند. 
خبرگزارى روسى «اينترفاكس» با 
بيان اينكه دولت كابل هيچ نمايندهاى 
را براى اين گفت وگوها اعزام نكرد 
و حاضر به مذاكره مستقيم با طالبان 
نشد، افزود طالبان هم اعالم كرده 
اســـت با دولت افغانستان مذاكره 
نمى كند و پس از آنكه مذاكرات 
كنونى اين گروه با آمريكا با خروج 
كامل اين كشـــور از افغانستان به 
اتمام رســـيد با دولت در كابل نيز 
گفت وگو خواهد كرد. وزارت امور 
خارجه افغانستان ابراز اميدوارى كرد 
نتيجه نشست مسكو به گفت وگوى 
مستقيم دولت افغانستان و طالبان 

منجر شود. 
«سرگئى الوروف» وزير امور 
خارجه روســـيه هم در سخنرانى 
آغازين خود با مهم توصيف كردن 
اين نشســـت، هدف اصلى آن را 
ايجاد شرايط مناسب جهت گفتگوى 
مســـتقيم ميان دولت افغانستان و 
طالبان عنوان كرد. وى تروريسم و 
افزايش حضور داعش در افغانستان 
را يكى از خطرات جدى دانست 
كه ممكن است اثرات آن به ديگر 
كشورهاى منطقه و آسياى ميانه هم 

گسترش پيدا كند. 
دستاوردهاى مسكو از مذاكرات 

صلح افغانستان
اين اقدام مســـكو گامى مهم 
در زمينه صلح در افغانســـتان به 
شـــمار مىرود و از سوى بسيارى 
از رســـانهها موفقيتى براى مسكو 
ارزيابى مى شـــود. اگرچه حضور 
دو طرف منازعه در كنار نمايندگان 
بيش از 10 كشـــور دســـتاورد 
ملموســـى را به همراه نداشت اما 
مسكو مهمترين برنده اين رويداد 

ارزيابى مى شود. روزنامه «واشنگتن 
پست» در گزارشى نوشت: مسكو با 
ميزبانى از مذاكرات صلح افغانستان 
بار ديگر بـــه عرصه بازى بزرگ 
منطقه بازگشت. روسيه از ابزارهاى 
ديپلماتيك خود اســـتفاده مى كند 
تا به فرايند صلح در افغانســـتان 
كمك كند؛ ضمن اينكه برگزارى 
اين ديدار، تمايل براى نقش آفرينى 
دوباره مسكو در امور منطقه را نشان 
مى دهـــد. اين روزنامه آمريكايى 
به توصيف اين حركت مهم كاخ 
كرملين پرداخت و آورد وزير امور 
خارجه روسيه در ميان نمايندگان 
طالبان و افغان به عنوان يك ميانجى 
و كشورى كه در منازعه اين كشور 
صاحب تجربه است نقش آفرينى 

مى كند. 
به نوشته اين روزنامه، مسكو در 
حالى حدود 30 سال پس از خروج 
شوروى از افغانستان ميزبان نشستى 
مهم در مورد اين كشـــور است كه 
اياالت متحده و ديگر كشورها بارها 
در مســـير توقف منازعات در اين 
كشور ناتوان بودهاند. واشنگتن پست 
با بيان اين نكته كه گفت وگوهاى 
صلح مسكو پس از برقرارى كانال 
ديپلماتيك مخفى برگزار شد، افزود: 
قرار دادن دو طرف منازعه در كنار 
هم موفقيتى بزرگ براى روسيه به 
شمار مى رود به ويژه در زمانى كه 
كاخ كرملين تالش مى كند تا نفوذ و 
قدرت خود را در عرصههاى جهانى 
تقويت كند. يكى از نمايندگان زن 
شوراى صلح افغانستان نيز با نگاهى 
مثبت به نقش آفرينى مسكو اظهار 
داشت: روسيه تجربه جنگ را دارد و 
اگر تجربه صلح را نيز داشته باشد ما 
خوشحال مى شويم.طالبان تاكنون با 
كشورهاى گوناگون همچون اياالت 
متحده، تركيه، عربستان سعودى و 
... ديدار و گفت وگوهايى را انجام 
داد اما اين نخســـتين بار است كه 
مذاكرات در مســـكو را به صورت 
عمومى رســـانه اى مى كند. با اين 
حال به اعتقاد اين روزنامه آمريكايى 
هر توافقى هم كه نهايى شود بايد 
با اياالت متحده و ارتش اين كشور 
هماهنگى صورت بگيرد. تارنماى 
«بى.بى.ســـى» نيز اين مذاكرات را 
اينگونه ارزيابى كرد كه با برگزارى 
نشست مســـكو، نقش روسيه در 
افغانستان به ويژه در مذاكرات صلح 
با گـــروه طالبان افزايش مى يابد. 
اكنون سالها پس از خروج شوروى 
از اين كشور، روسيه تالش مى كند 
تا با سرمايه گذارى و حمايتهاى 
گوناگون از دولت افغانستان نقش 
خود را در اين كشور افزايش دهد. 
اين گزارش تحركات روســـيه را 
در حالى مهم ارزيابى كرده اســـت 
كه به تازگـــى اياالت متحده نيز 
«زلماى خليلزاد» را به عنوان نماينده 
ويـــژه وزارت امور خارجه آمريكا 
براى صلح افغانستان تعيين كرده و 
وى تالشهاى خود را با ســـفر به 
كشورهاى منطقه شدت بخشيده 

است. خليلزاد حتى چندى قبل در 
قطر با نمايندگان گروه طالبان ديدار 
كرد.  تارنماى نشريه «ديپلمات» در 
مورد اهداف روسيه از برگزارى اين 
نشست عنوان داشت مسكو به دنبال 
پيشبرد منافع خود در منطقه است. 
كاخ كرملين اعتقاد دارد از آنجاكه 
بخش وسيعى از افغانستان در كنترل 
طالبان قرار دارد در هر صورت اين 
گروه بايد بخشـــى از فرايند صلح 
اين كشور باشـــد. بر اساس اين 
تحليل، برگزارى نشست مسكو در 
سه زمينه به روسيه در دستيابى به 
اهداف كمك مى كند. نخست آنكه 

مسكو مى تواند از اين اقدام به عنوان 
نمايشى از ظرفيتهاى عملى خود 
به عنوان يك ميانجى كارآمد ميان 
دولت افغانستان و طالبان استفاده 
كند. عـــالوه بر اين چنين اقدامى 
ماهيت سازنده دخالت روسيه در 
افغانستان را برجسته مى سازد زيرا 
اياالت متحده بارها اين كشـــور را 
متهم ساخته كه در حال مسلح كردن 

طالبان است. 
نكته دوم از نگاه اين نشـــريه 
آن اســـت كه روسيه از اين تالش 
مسالمت آميز براى افزايش اعتبار 
تالشهـــاى ســـازمان همكارى 
شانگهاى در رفع يك چالش سياسى 
بهره خواهد برد. در آخرين نشست 
اين سازمان كه ماه گذشته صورت 
گرفت، رئيس جمهورى چين بر 
افزايش نفش آفرينى ســـازمان در 
تحكيم صلح در افغانســـتان تاكيد 
كرد و رئيس جمهورى افغانستان 
هم در اين اجالس از سازمان فوق 
خواست تا تالشهاى بيشترى را در 
حوزه مقابله با تروريسم انجام دهد. 

در واقع پيام رئيس جمهوى چين به 
خوبى از سوى كابل درك و دريافت 
شـــد. موضوع مهم ديگر آن است 
كه در اين شـــرايط روسيه خود را 
مجرى و بازيگر اصلى طرحى نشان 
مى دهد كه قادر است به بحران و 
تهاجم 17 ســـاله اى پايان دهد كه 
اياالت متحده آغازگر آن بود. طالبان 
بر مذاكره مستقيم با واشنگتن تاكيد 
مى كند. از طرف ديگر نحوه اقدام 
روسيه در بحران سوريه باعث شد 
تا نقش مسكو در معادالت منطقه اى 
پررنگ تر شود. سياستمداران روس 
اعتقاد دارند در موضوع افغانستان نيز 

اياالت متحده در نهايت نيازمند آن 
خواهد شد كه با اين كشور در مورد 
صلح با طالبان تعامل داشته باشد. به 
نوشته اين نشريه اگر ابتكار كنونى 
روسيه به مشاركت مستقيم طالبان 
در مذاكرات صلح منجر شود مى 
تواند به اين كشور اعتبارى همچون 
يك قدرت بزرگ جهانى بدهد و 
موقعيت پوتين را در روسيه و در 

سطح بين المللى ارتقا بخشد.
همهچيز درباره صلح با طالبان

رئيس شـــوراى عالى صلح 
افغانســـتان با تأكيد بر مذاكرات 
بيناالفغانى و همكارى كشورهاى 
منطقه در روند صلح اين كشـــور 
اظهارداشـــت: در حالى كه صلح 
آرزوى تمام طرفهاى درگير است 
اما هيچ كشورى با استفاده از زور 
توانايى كشاندن طالبان به مذاكره 
را ندارد.«محمـــد كريم خليلى» 
رئيس شوراى عالى صلح افغانستان 
كه به تهران ســـفر كـــرده بود با 
خبرگزارى تسنيم درباره روند صلح 
افغانستان، حضور نيروهاى خارجى، 

مســـائل مربوط به داعش و طالبان 
گفتوگو كرد.وى اظهارداشت كه 
همه طرفهاى درگير در افغانستان 
آرزوى صلـــح را دارند بنابراين 
مذاكرات بين افغانها از مهمترين 
راههاى پايان جنگ و دست يافتن 
به صلح پايدار در اين كشور است.

خليلى تصريح كرد كه هيچ كشورى 
با استفاده از زور توانايى كشاندن 
طالبان به ميز مذاكره را ندارد زيرا 
صاحبـــان اصلى روند صلح و اين 
ســـرزمين تنها افغانها هستند و 
البته كه طالبان نيز ســـرانجام بايد 
با دولت افغانستان به توافق برسد.

رئيس شوراى عالى صلح افغانستان 
درباره حضور نيروهاى خارجى در 
افغانستان و تأثير آن در روند صلح 
اين كشور معتقد است كه حضور 
طالبـــان در مذاكرات بيناالفغانى 
و به نتيجه رســـيدن روند صلح 
در افغانســـتان به خروج نيروهاى 
خارجى نيز كمك خواهد كرد.در 
ادامه مشروح گفتوگوى خبرنگار 
خبرگزارى تسنيم را با رئيس شوراى 

عالى صلح افغانستان مىخوانيد:
- باتوجــه به شــرايطى كه در 
روند صلح افغانستان حاكم است، 
برخى گمانهزنىها وجود دارد كه 
براى رايزنى درباره اين مســائل به 
ايران سفر كردهايد. هدف اصلى از 
حضور در تهران را توضيح دهيد.

* بحث صلح در افغانســـتان 
جدىتر شـــده و تالشها براى 
تقويت ايـــن روند و پايان جنگ 
نيز افزايش يافته است. اگرچه كه 
صلح در اين كشـــور ابعاد داخلى 
و خارجـــى دارد اما طبعاً در اين 
روند عزم و اراده ملت افغانســـتان 

خيلى مهم اســـت و اكنون نيز به 
اجماع ملى در اين زمينه دســـت 
يافتيـــم. اما بايد براى تأمين صلح 
تمام زوايا و بخشها در نظر گرفته 
شـــود و اين روند تقويت شود.
يكى از موارد رايزنى و مشاوره با 
كشورهاى تأثيرگذار در روند صلح 
افغانستان بهويژه جمهورى اسالمى 
ايران اســـت كه همسايه خوب و 
همكار افغانستان محسوب مىشود.

حـــدود دو ماه قبل دعوتنامهاى از 
ســـوى جناب دكتر ظريف در اين 
باره ارســـال شد كه شوراى عالى 

صلح از آن استقبال كرد.

- طالبان بارها به عدممذاكره با 
دولت افغانســتان و به گفتوگو 
با آمريكا تأكيد كرده اســت در 
حالى كه مقامات كابل مذاكرات 
بيناالفغانى را راهحل مشكالت 
مىدانند، آيا بهتر نيست كه براى 
رســيدن به روند مطلوب صلح، 
آمريكا از اين روند حذف شود؟

*آمريكا اكنون در افغانستان 
حضور دارد. مسائلى نيز بين طالبان 
و اين كشور وجود دارد، به همين 
دليـــل طالبان بر مذاكره با مقامات 
آمريكايى تأكيد مىكند.به هر حال، 
طبيعى اســـت كه چـــه مذاكره با 
آمريكا و يا كشـــور ديگرى باشد، 
سرانجام طالبان ناگزير است با دولت 
افغانســـتان و شوراى عالى صلح 
نشست برگزار كند.بارها گفتهايم و 
بار ديگر تكرار مىكنيم كه صاحبان 
اصلى اين ســـرزمين و اين روند 
افغانها هســـتند و از طرف شوراى 
عالى صلح نيز اعالم كرديم كه آماده 
مذاكره بيناالفغانى هستيم و اين تنها 
راهحل مشكالت است.كشورهاى 

خارجى و همـــكاران منطقهاى 
افغانستان مىتوانند به روند صلح 
كمك كنند اما بار ديگر مىگوييم كه 
صلح اصلى زمانى بهوقوع خواهد 
پيوست كه خود افغانها با يكديگر 
مذاكره كنند.دولت و طالبان، هر دو 
افغان هستند بنابراين بهترين راه اين 
است كه از طريق مذاكره با يكديگر 

مشكالت را حل كنند.
- آيا سيگنالى از طرف طالبان 
آمده است كه تمايل داشته باشند 
در ابتدا با شــوراى عالى صلح 

مذاكره كنند؟
* شوراى عالى صلح و طالبان 

تماسهاى مكتوب، ويدئويى يا از 
طرف افرادى با يكديگر داشتهاند. 
همچنين در دو طرف عالقهمندى 
جدى بـــراى صلح وجود دارد تا 
روزى از طريـــق مذاكـــره رو در 
رو مشـــكالت با شيوه افغانستانى 

حل شود.
- طالبان يكى از شروط اصلى 
اين گروه را  براى حضور پاى ميز 
مذاكره خروج آمريكا از افغانستان 
اعالم كرده اســت، بنابراين اگر 
دولت افغانستان بهدنبال برقرارى 
صلح است چرا شرايطى را براى 
خروج آمريكا فراهم نمىكند تا به 

شرايط صلح برسند؟
* خروج نيروهاى آمريكايى يا 
حتى برقرارى صلح، ارتباط مستقيمى 
با پايان يافتن جنگ در افغانستان 
دارد، اگر ناامنى و تهديد نباشـــد 
بهطور يقين خارجىها هم لزومى 
به حضور در افغانستان نمىبينند.
ايـــن موضوع به طالبان هم مربوط 
است، اگر ما با يكديگر مذاكره كنيم 
و زمينـــه جنگ را از بين ببريم در 
نتيجه زمينه حضور خارجىها هم 
از بين خواهد رفت و اين راه تنها 
از طريق مذاكرات مستقيم دولت و 

طالبان امكانپذير است.
- به نظر شما كدام كشورها و 
قدرتهاى منطقهاى توانايى كشاندن 
طالبــان به ميز مذاكرات صلح را 

دارند؟
*هر كشـــور منطقهاى كه با 
طالبان در تماس باشـــد، ما توقع 
داريم از آن براى تشويق اين گروه 
به برگزارى مذاكرات بيناالفغانى 
استفاده كند زيرا اين راهحل است.
البته با توجه به شناختى كه داريم، 
هيچ كشـــورى با استفاده از زور 
توانايـــى كشـــاندن طالبان به ميز 
مذاكره را ندارد بنابراين بهترين راه 
كشورهاى همسايه و آنهايى كه بر 
طالبان نفود دارند، تشويق اين گروه 

براى مذاكره بين افغانها است.
- آيا طالبان در حكومت آينده 
افغانستان در نتيجه اين مذاكرات 

صلح حضور خواهد داشت؟

* اگر مذاكرات اصولى بهپيش
برود، طالبان وارد اين روند خواهد
شد اما در چهموقع و در چهزمانى
اين بحث ديگرى اســـت.اين يك
واقعيت است كه هر گفتوگويى
بين افغانها، چه طالبان و چه دولت
انجام شـــود با همين هدف است
و ســـرانجام نتيجه نيز بايد همين

باشد.
- مذاكرات صلح با حكمتيار،
حضور در كابل و فعاليت سياسى
وى را در برهــه كنونى چگونه

ارزيابى مىكنيد؟
*پيوستن حكمتيار رهبر حزب
اسالمى به روند صلح را گام مثبتى
مىدانيـــم، در عين حال با اينكه
تأثيرى در جنگ نداشـــته است اما
نفس دســـت كشيدن از مخالفت
مسلحانه و حضور در تالشهاى
سياسى موفقيتى براى افغانها، دولت

و شوراى عالى صلح است.
- آمدن خليلزاد براى پيشــبرد
رونــد صلح افغانســتان چگونه
تحليل مىشود، آيا تحركات اخير
مانند آزادى «مالبرادر» نيز حاصل
تالشهاى اين نماينده آمريكا براى

پيشبرد صلح است؟
* خليلزاد بهعنوان نماينده اياالت
متحده در روند صلح افغانستان، طبعًا
با شناختى كه از افغانستان و منطقه
دارد، انتخاب شـــده است و اين
مربوط به دولت آمريكا است. اما بر
اين باور هســـتيم كه وى در آزادى
مالبرادر نقش مثبتى داشته و اينكه
توانايى انجام چهكارى را دارد نيز در

آينده مشخص خواهد شد.
- گفته مىشــود كه داعش در
افغانستان تحت حمايت نيروهاى
خارجى حضــور دارد و دولت
افغانســتان نيز در مبارزه با اين
گروه سهلانگارى مىكند. از طرف
ديگر نيز درگيرىهايى بين داعش
و طالبــان ادامــه دارد، تأثير اين
وضعيت  بر روند صلح افغانستان

را چگونه ارزيابى مىكنيد؟
*ب حث صلح افغانســـتان
ســـواى از داعش است، هرگز اين
گروه تروريستى شامل چنين مباحثى
از طرف دولت و شوراى عالى صلح
نمىشوند زيرا داعش پديده خارجى
و كامًال غيرقابل سازش است.گروه
تروريستى داعش براى افغانستان
قابل تحمل نيست و ما آن را پديده
خطرناك براى جهان اسالم مىدانيم.
از روزى كه داعش در ســـوريه و
عراق با فعاليت تروريســـتى اعالم
موجوديت كرد نيز ما همين مواضع
را داشتيم و اكنون نيز داريم. مردم
افغانستان نيز ديد بسيار منفى درباره
داعش دارند و اين گروه تروريستى
نيز ريشه و يا پايگاهى در افغانستان
ندارد.با اين حـــال، اگر جنگ با
طالبان پايان يابد و آنها وارد روند
صلح شوند، حل مسئله داعش با
همه حمايتهاى خارجى كار بسيار
آسانى است، بهسادگى نفوذ داعش

قطع خواهد شد.

مذاكرات صلح افغانستان؛ عرصه قدرتنمايى كرملين

آگهى تغييرات شركت مسكن سازان سايه گستر خزر سهامى خاص 
به شماره ثبت 3461 و شناسه ملى 10760291126

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى 
(289326)

آگهى تغييرات شركت توليدى كشاورزى دامپرورى ران سهامى خاص
به شماره ثبت 11786 و شناسه ملى 10760065410

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گرگان (290891)

آگهى تغييرات 
شركت بازرگانى و توليدى مرجانكار سهامى عام

به شماره ثبت 1156 و شناسه ملى 10700073536

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گرگان 
(290895)

آگهى تغييرات 

شركت مسكن سازان سايه گستر خزر سهامى خاص 

به شماره ثبت 3461 و شناسه ملى 10760291126

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى 

(289327)

آگهى تغييرات شركت توليد و بسته بندى آب معدنى گلستانه سهامى خاص
به شماره ثبت 4955 و شناسه ملى 10700136653

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گرگان (291824)

آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت بهداد شمال شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 38 و شناسه ملى 10720008928

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ماسال (292287)

آگهى تغييرات
 شركت بازرگانى هرمس نويد پارس سهامى خاص

 به شماره ثبت 9590 و شناسه ملى 10320263024

 _

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گرگان 
(290896)

آگهى تغييرات شركت سپيد پا سهامى خاص 
به شماره ثبت 710 و شناسه ملى 10760117021

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نوشهر (292239)

آگهى تغييرات شركت گلستان تجارت ايمر سهامى خاص 
به شماره ثبت 1415 و شناسه ملى 10700176535

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بندر تركمن (290901)

آگهى تغييرات شركت سپيد پا سهامى خاص 
به شماره ثبت 710 و شناسه ملى 10760117021

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نوشهر (292241)

آگهى تغييرات شركت آب معدنى داماش گيالن شركت سهامى عام 
به شماره ثبت 6787 و شناسه ملى 10720201749

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رشت (293634)

آگهى تغييرات شركت مسيحا طب شمال سهامى خاص 
به شماره ثبت 386 و شناسه ملى 10760376263

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مياندورود (294413)

آگهى تغييرات شركت شيمى آاليش شمال شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 4578 و شناسه ملى 10760320514

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى (292240)

آگهى تغييرات شركت زراعى دشت ناز سهامى خاص 
به شماره ثبت 147 و شناسه ملى 10861815508

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى مياندورود (292740)

آگهى تغييرات شركت حامى صنعت رستاك شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 21515 و شناسه ملى 10190030039

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (289391)
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ایمیل  خط ارتباطي :

 پيكر پروفسور حسين صدقي 
در طبس تشييع شد 

سرويس شهرس���تانها: پيكر پروفسور »حسين صدقي« پدر علم 
هيدرولوژي ايران و از مفاخر خراسان جنوبي با حضور مردم و مسئوان 

در زادگاهش طبس تشييع و خاكسپاري شد. 
پروفسور صدقي، سال 1320 در شهر طبس و منطقه ديهشك متولد 

شد و تحصيات ابتدايي خود در اين شهرستان گذراند. 
وي دوره متوسطه را نيز در شهر طبس و سال آخر را در مشهد 
تحصيل كرد. سال 1339 به دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران وارد شد 
و سال 1343 با كسب رتبه اول در رشته مهندسي زراعي موفق به اخذ 
مدرك فوق ليسانس شد. وي با استفاده از بورس تحصيلي شاگرد اولي 
از طرف وزارت فرهنگ وقت به پاريس رفت و در سال هاي 1347 و 
1350 به ترتيب موفق به اخذ كارشناسي ارشد و دكتراي مهندسي در 

رشته هيدرولوژي مهندسي از دانشگاه پاريس )سورين( شد. 
خدمات آموزشي و پژوهشي دكتر صدقي در دانشگاه جنديشاپور و 
سپس شهيد چمران اهواز شامل مديريت گروه، رياست شوراي مديريت 
دانشكده كشاورزي و قائم مقامي رياست دانشگاه در دوره كوتاه مدت انقاب 
فرهنگي و همزمان با جنگ ايران و عراق بود.  او اوايل خدمت خود در 
دانشگاه جنديشاپور كتب بسياري را در رشته تخصصي ترجمه و تاليف 

كرد كه هنوز هم در دانشگاه هاي مختلف كشور تدريس مي شود. 
زنده ياد پروفسور حسين صدقي از مفاخر علمي كشور و پدر علم 
هيدرولوژي ايران به علت بيماري سرطان در سن 77 سالگي، درگذشت. 
مراسم تشييع پيكر آن مرحوم از هيات ابوالفضلي طبس تا ميدان آيت اه 
واعظ طبسي )فانوس( اين شهر انجام و سپس به ديهشك منتقل شد.

كرمان �  خبرنگار اطاعات: همايش نظام فكري 
حض���رت آيت اه خامنه اي در گس���تره فرهنگ، در 

دانشگاه باهنر شهر كرمان برگزار شد .
   در اين همايش س���ردار سليماني  در سخناني 
مح���دوده نظريه ها و ديدگاه هاي مقام معظم رهبري 
را بسيار گسترده دانست وگفت:  نظريات مقام معظم 
رهبري دو ويژگي مهم دارند، نخستين ويژگي آن است 
كه نظريات ايشان انطباق استاد شاگردي بر نظريه هاي 
امام )ره( دارند و ويژگي دوم اين اس���ت كه نظريات 

ايشان توحيد محور است  .
   وي همچنين معرفت ديني، معنويت، تربيت و 
فرهنگ اسامي را از موضوع هاي مهم در نظريات مقام 
معظم رهبري بيان كرد و افزود: در تمامي موضوع ها 
منابع باادس���تي و مادر، قرآن و سنت است. اما هر 
خبره اي نمي تواند از اين منابع آن كاوش را داشته و 
نياز به متخصص است كه برداشت حقيقي ازاين گنج 

را داشته باشد .
   او يادآورشد: مسئوان نظام براي تبيين نقشه راه 
نيازمند شناخت اين عرصه و پياده كردن اين انديشه ها 
هستند و اگر اين انديشه ها به طور جدي تبيين نشده 
و مورد تحقيق و بررسي قرار نگيرند، نمي دانيم تهاجم 
فرهنگي چه بر فرهنگ ملي و اس���امي ما مي آورد 
لذا راه مواجهه و مقابله با تهاجم فرهنگي تبيين دقيق 

اين نظريه هاست .
 س���ردار س���ليماني  با اشاره به اين كه در مورد 
انديشه هاي امام)ره( غفلت كرديم، افزود: تنها باني كه 
به صورت جدي به نظريات امام)ره( مي پردازد و در هر 
سخن، بيان و موعظه و سياستي بر نظريات ايشان تاكيد 
دارند، مقام معظم رهبري هستند . وي با ابراز تأسف از 

اين كه در حوزه نيز عاوه بر دانشگاه از نظريه امام )ره( 
غفلت شده است، گفت: بخش مهمي از نظريات مقام 

معظم رهبري از نظريات امام راحل  است. 
فرمانده نيروي قدس سپاه تاكيد كرد: با توجه به 
اين كه وايت براي مديريت ايجاد شده و ضرورت 
واي���ت فقيه براي اعمال نظر ولي فقيه در مديريت 
جامعه است، بايد جلسات بسيار زيادي براي تبيين دقيق 
نظريات مقام معظم رهبري برگزار شود تا حق مطلب 

ادا شود و بايد در دانشگاه باز باشد و همه بيايند .
 سردار سليماني  با اشاره به نظريات مقام معظم 
رهبري درباره معرفت ديني،گفت: معظم له معتقدند 
بزرگ تري���ن خطر و مان���ع در معرفت ديني، خود 
معرفت)معرفت كاذب و غلط( است و اگر معرفت به 
معناي حقيقي تعريف نشود، اغفال عمومي ايجاد شده 

و برداشت صحيح انجام نمي گيرد .
 سردار س���ليماني افزود: در انديشه مقام معظم 
رهبري، يكي ديگر از نشانه هاي عرف غلط، همگرايي با 
مخالفان براي جلب رضايت آنها است كه اين همگرايي 
موجب شده بس���ياري از روشنفكران و متفكران از 

اسام ناب دور شوند .
 وي ياد آورشد: غربزدگي و روشنفكري بر پايه 
رضايتمندي به يك فرهنگ و جانبداري از يك فرهنگ 
بر حقيقت معرفت ديني تاثير دارد و مش���كل اصلي 
ما به ويژه در دانشگاه كه بعضاً به حوزه نيز كشيده 

شده، همين است .
   به گفته فرمانده سپاه قدس، در انديشه مقام معظم 
رهبري معرفت ديني بدون عمل يكي ديگر از آفت ها 
است ونتيجه آن اين است كه عمل اثر عيني در جامعه 

ندارد زيرا مبناي معرفت ديني عمل ديني است .
 وي اف���زود: از منظر رهبري، آفت ديگر معرفت 

ديني تحجر است كه امام با چوب بر سر آن)تحجر( 
مي زدند وممكن است اين مساله در قشر متدين بيشتر 
نمايان ش���ود تا قشر روشنفكرو مقام معظم رهبري 
معتقدند تحجر سبب متوقف كردن عقل و فهم از دين 

و مانع تحقق اهداف اسامي مي شود. 
سردار س���ليماني التقاط، محدود كردن دين به 
مس���ائل شخصي را از ديگر آفت هاي معرفت ديني 
از ن���گاه مقام معظم رهبري اعام كرد وگفت: مقام 
معظم رهبري معتقدند در اسام ناب محمدي)ص( 
بايد عناصر مهمي از جمله جهاد، شهادت طلبي، قيام، 
عدالت خواهي و عقانيت مورد تاكيد قرار بگيرند. 

  ب���ه گفت���ه وي همچنين در نظريه مقام معظم 
رهبري، ظلم س���تيزي، عدالت خواهي، از بين بردن 
ترس و جهل از جامعه، دفاع از پابرهنگان و مظلومان 
از مشخصه هاي اسام ناب است و در تبيين اصول و 
سياست هاي كان نظام نيزهمه اين عناصر در بند بند 
سياس���ت ها وجود دارد و مهم است كه ما مديران به 

عمل به آنها اعتقاد داشته باشيم .
 فرمانده نيروي قدس سپاه گفت: رهبري، تربيت 
و تزكي���ه را مقدم بر تعليم مي دانند ونياز به مربي از 
نكات ديگري اس���ت كه مقام معظم رهبري مطرح 
مي كنند كه با توجه به امكان انتخاب انسان در طرق 
مختلف نياز به هادي و رهبر دارد و وجود مربي مساله 

راهبردي در تربيت است. 
  به گفته وي رهبري، اخاق را از نكات اساسي 
تربيت مي دانند و اين كه ركن اساسي دانش و عمل، 
اخاق است و معظم له درس خواندن را امري ضروري 
مي دانند، اما كافي نيس���ت و كفايت آن در اخاق و 

تهذيب نفس است .
 سردار سليماني همچنين افزود: برگزاركنندگان اين 
همايش خط شكني كردندو همه اين مسائل بايد از استاد 
به شاگرد منتقل شود و مساله ديگر در بحث تربيت، 
فضيلت جويي و گرايش به فضايل اخاقي است كه 

جايگاه اين تربيت در دانشگاه است. 
اثر تربيتي آراستن ظاهر

او همچنين گفت: در نظريه مقام معظم رهبري، 
آراس���تن ظاهر اثر تربيتي دارد كه از نفرت و گريز 
جلوگيري مي كند و مساله بعدي، موعظه حسنه است 
كه بدون آن نمي توان منشاء تربيت صحيح شد و بايد 
توجه كرد كه مقام معظم رهبري به محتواي ارائه شده 
در تربيت تاكيد دارند و مي فرمايند اگر محتوا برجسته 

بود در هر قالبي به چشم مي آيد .
 فرمانده سپاه قدس در ادامه ياد آورشد: زماني در 
دانشگاه ها وصيتنامه امام )ره( جزو دروس اختياري بود 
و بعداً لطف كردند و درس دفاع مقدس را نيز به دروس 
اختياري اضافه كردند در حالي كه در بحث هاي نظريه 
شناسي، قوي ترين استادان را مي گذاريم اما وصيتنامه 

امام)ره( و درس دفاع مقدس َدم دستي است .
 در ادامه رئيس دانشگاه شهيد باهنر كرمان با اشاره 
به فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه فرهنگ گفت: 
برگزاري همايش علمي و دانشگاهي در عرصه فرهنگ 
بسيار ضروري و موثر است و اميدواريم مقاات ارائه 
شده در اين همايش عاوه بر تاثير در ارتقاي فرهنگ 
عمومي، راه را براي برگزاري نشس���ت ها، همايش ها 
و كرسي هاي آزادانديشي در اين زمينه بيش از پيش 

فراهم آورد .
 وي اع���ام كرد: 167 مقاله به دبيرخانه همايش 
ملي نظام فكري حضرت آيت اه خامنه اي در گستره 
فرهنگ ارسال شد كه پس از داوري، 36 مقاله براي 

سخنراني و 40 مقاله به عنوان پوستر پذيرفته شد. 
دكتر محمد علي طاهر با اشاره به چاپ مقاات 
پذيرفته ش���ده درقالب يك كتاب، گفت: همچنين 6 

ميزگرد در همايش پيش رو تشكيل مي شود .
 در پايان اين همايش كه حجت ااسام والمسلمين 
عليدادي نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه كرمان 
و دكتر فدايي اس���تاندار كرمان و جمعي از مسئوان 
اجرايي، نظامي و لشكري حضور داشتند، از 3 كتاب به 
نام گفتمان فرهنگ ساز در انديشه رهبر و باغبان فرهنگ 
با موضوع نظام فكري حضرت آيت اه خامنه اي در 
گس���تره فرهنگ توسط سردار سليماني و امام جمعه 

كرمان رونمايي شد . 

پاسخ مسئوان

چگونگي آگاهي از محصوات فرهنگي انتشارات اطاعات
با س���ام، احتراماً در پاسخ خواننده گرامي روزنامه اطاعات در 
س���تون خط ارتباطي مردم با اطاعات، به استحضار مي رساند ايشان 
مي توانند براي ديدن تمامي محصوات فرهنگي انتش���ارات اطاعات 
همراه با جزئيات آن ها به سايت ketabettelaat.com مراجعه كنند.
امور توزيع و فروش مؤسسه اطاعات

دكتر ظريف سياستمداري در سطح جهاني است
تندروها در س���ال هاي گذشته با اقدام هاي نابخردانه اي مانند حمله 
به سفارتخانه هاي انگلستان و عربستان و ديگر اقدام ها، به منافع ملي ما 
آسيب هاي زيادي وارد كردند و حاا هم گويا بسيج شده اند تا دكتر ظريف، 
وزير ايق امور خارجه و سياستمدار ورزيده و جهاني كشورمان را به 
خيال خود از صحنه ديپلماسي و روابط خارجي ايران حذف كنند! تشنج 
آفرينان بدانند كه اقدام ها و گفتگوهاي دكتر ظريف در سطح بين المللي 
سبب كسب آبرو و حيثيت بيشتري براي كشورمان در جهان شده است 
و كار آمدي و دانش دكتر ظريف بخصوص در زمينه ديپلماسي را از 

مقايسه آن با ديگر سياستمداران منطقه و حتي جهان، مي توان فهميد.
شفيعي 

لزوم تعويض سنگ هاي قبور قديمي وادي السام قم
مدتي پيش سفري به شهر قم و زيارت حضرت معصومه)س( داشتم. 
با وجود كثرت زائران و شلوغي صحن ها، متأسفانه تعداد صندلي هاي نماز 
براي بانوان بيمار بسيار كم بود كه اميدوارم مسئوان توليت آستان مقدس 
حضرت معصومه)س( اين موضوع را بررسي و حل كنند. مشكل ديگر، 
عدم همكاري هاي ازم مسئوان آرامستان وادي السام قم براي تعويض 
بعضي سنگ ها و بازسازي قبور اين آرامستان بود. از مسئوان شهرداري 
و شوراي اسامي شهر قم انتظار مي رود نسبت به رفع معضل بازسازي 

قبور قديمي اين آرامستان پاسخگوي خانواده هاي متوفيان باشند.
زائر حضرت معصومه)س(

برگزاري ميزگرد بررسي مشكات بازنشستگان كشوري
در روزنامه اطاعات 30 آبان ميزگرد بس���يار جذاب، چشمگير و 
هشداردهنده اي در مورد كاهش قدرت خريد كارگران چاپ شد كه تقاضا 
مي شود ميزگردي هم درباره مشكات بازنشستگان كشوري برگزار شود 

و درد دل ها و گرفتاري هاي آنان به آگاهي مسئوان برسد.
فيضعلي مداحـ  بازنشسته دانشگاه سمنان 

به رزمندگان ژاندارمري هم كارت ايثارگري تعلق گيرد
در اواي���ل جنگ تحميلي در ژاندارمري خدمت مي كردم و پس از 
محاصره و خلع س���اح ضد انقابيون و قواي دشمن توسط نيروهاي 
ارتش و س���پاه و بس���يج، براي جمع آوري ساح هاي باقي مانده از آن ها 
به همراه ديگر نيروهاي ژاندارمري به روستاهاي آزاد شده مي رفتيم كه 
كارهاي خطرناكي بود. حال از مس���ئوان محترم تقاضا داريم به ما هم 
كارت ايثارگري تعلق گيرد تا مانند ديگر رزمندگان دفاع مقدس بتوانيم 
از مزاياي آن بهره مند شويم. همچنين انتظار داريم سازمان تأمين اجتماعي 
دوران حضور ما در جبهه ها را جزو س���وابق بيمه اي مان حساب كند و 

مزايايي شبيه دارندگان مشاغل سخت و زيان آور به ما تعلق گيرد.
روح اه محموديـ  دليجان )استان مركزي(

2 توصيه به رانندگان گرامي خودروها!
به رانندگان گرامي يادآور مي ش���وم كه هنگام گردش به چپ يا 
راس���ت حتماً چراغ راهنماي خود را روشن كنند تا راننده پشت سري 
متوجه آن ش���ود. همچنين رانندگان هنگام باز كردن در خودروهايشان، 
حتماً به آينه سمت چپ نگاه كنند؛ من چندي پيش برحسب تصادف 
دوچرخه س���واري مي كردم و راننده اي بدون نگاه به آينه، در خودرو اش 
را باز كرد كه اگر به موقع ترمز نكرده بودم، به سمت چپ آن خودرو 
سقوط مي كردم كه احتمال مي رفت خودرو ديگري از رويم رد شود، كه 

خوشبختانه حادثه بخير گذشت!
غامحسين سرشار اهيجي 

تعامل بانك ها و مراجع قضايي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي 
ب���ه تازگي به همت وزارت ارتباط���ات و فناوري اطاعات مبلغ 
جريمه هاي رانندگي به وس���يله ارسال پيامك به آگاهي مالكان خودروها 
مي رسد كه ضمن تأمين امنيت رواني آنان درخصوص واقعي بودن پيامك ها، 
موجب افزايش قانونمداري در كشور مي شود كه ضرورت دارد اين شيوه 
در ساير موارد هم اعمال شود. همچنين تعامل بانك ها با مراجع قضايي در 
مواردي كه واريز و برداشت از برخي حساب ها مشكوك است، مي تواند 

از جرايم مالي و پولي و اختاس و فسادهاي اقتصادي پيشگيري كند.
سيداكبر رضويـ  قزوين 

بازنشستگان كشوري فراموش نشوند!
با توجه به اين كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعي از واريز 200 هزار 
تومان كمك هاي حمايتي به حساب كاركنان شاغل دولت خبر داده است، 
ضرورت دارد كه بازنشستگان كشوري را هم فراموش نكنند و هرچه 

زودتر كمك هاي ياد شده را به حساب هايشان بريزند! 
بازنشسته كشوري 

سود سهام عدالت را به تمامي دارندگان آن بپردازند
حال كه قرار است سود سهام عدالت واريز شود، بهتر است تمامي 
دارندگان اين س���هام و نه فقط عده اي خاص كه مبلغ درخواس���تي را 

پرداخته اند، از سود سهام مزبور بهره مند شوند.
دارنده سهام عدالت 

اشد مجازات براي عدم انتقال ارز صادرات به كشور
اين ك���ه رئيس كل بانك مركزي اعام ك���رده از 27 ميليارد دار 
صادرات غيرنفتي فقط 7 ميليارد دار آن به چرخه اين بانك باز گشته، 
موضوعي است كه بايد دايل آن بررسي و با كساني كه ارز حاصل از 
صادرات غيرنفتي را به كشور بازنگردانده اند و يا سرمايه هاي ارزي را از 
ايران خارج كرده اند، مانند ديگر مفسدان اقتصادي رفتار و اشد مجازات 

برايشان در نظر گرفته شود.
عليرضا احمدي 

ضرورت اطاع رساني درباره بارور كردن ابرها
براساس اخبار قرار است سازمان فضا هوايي هواپيما و وزارت نيرو 
طي قراردادي ابرها را بارور كنند كه به نظر من كار درستي نيست. زيرا 
اواً خوشبختانه ميزان بارش ها امسال خيلي خوب بوده است و از اينرو 
نيازي به بارور كردن ابرها وجود ندارد و ثانياً پخش مواد شيميايي در 
ميان ابرها براي بارور كردن آن ها مي تواند موجب آلودگي آب و هوا و 
خاك شود. از صاحب نظران انتظار مي رود درباره فوايد و مضرات بارور 

كردن ابرها مقاله هايي بنويسند و در اين مورد اطاع رساني كنند.
تلفن به خط ارتباطي 

چرا پيام هاي مرا چاپ نكرديد؟
در مورد تشكر و قدرداني از زحمات مسئوان يكي از سالن ها و 
اندرزگاه هاي بازداش���تگاه اوين پيام هايي به نام خود دادم، چرا آن ها را 

چاپ نكرديد؟
مددجوي زندان اوين
خط ارتباطي: تمامي مسئوان ندامتگاه ها و قضات محترم براي كمك 
به مددجويان زحمت  مي  كشند و نام بردن از برخي از آنان، مي تواند به 

معناي ناديده گرفتن زحمات ديگر كاركنان ندامتگاه ها باشد. 
صنعت و گردشگري بر كشاورزي اولويت داشته باشد

حتي اگر منابع آبي به مقدار فراوان در دسترس باشد، به نظر من 
كشاورزي نمي تواند آن قدر محصول توليد كند كه براي كشورمان مانند 
بخش هاي صنعت و گردشگري سودآور باشد. از اين رو مسئوان با تعامل 
سازنده با كشورهاي جهان، مي توانند بر كميت و كيفيت محصوات صنعتي 
ايران بيفزايند و ضمن افزايش صادرات آن، صنعت گردش���گري را هم 
توسعه دهند و براي كشاورزاني هم كه محصوات غير استراتژيك توليد 

مي كنند، در بخش هاي خدمات و صنعت اشتغال به وجود آورند.
تلفن به خط ارتباطي

پرونده اماك نجومي شهرداري به كجا انجاميد؟
چند سال قبل موضوع واگذاري اماك نجومي به قيمت هاي ناعادانه 
در ش���هرداري تهران س���روصداي زيادي كرد و قوه قضائيه هم در اين 
خصوص به اطاع رساني و افشاگري پرداخت، اما ظاهراً نتايج نهايي اين 
بررس���ي ها هنوز اعام نشده كه اگر چنين است، ضرورت دارد در اين 

خصوص اطاع رساني شود.
هموطن 

 صندوق بازنشستگي كشوري درصدد احياي اموال خود برآيد
يكي از چالش هاي اقتصادي كشور، كسري منابع مالي صندوق هاي 
بازنشستگي كشوري و تأمين اجتماعي است كه باعث اختال در پرداخت 
حقوق و معوقه هاي بازنشستگان شده است. طبق ماده 82 قانون بودجه 
س���ال 1363 تعدادي كارخانه و اموال منقول و غيرمنقول و زمين در 
اختيار شركت سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي كشوري قرار گرفت 
كه متأس���فانه نه فقط به سوددهي هاي مورد نظر نرسيدند، بلكه برخي 
از كارخانه ها نيز ورشكس���ته شدند. اميدوارم مسئوان محترم صندوق 
بازنشستگي كشوري با پيگيري و بررسي اسناد گذشته، در صدد احياي 

اموال و رفع معضل كسري بودجه اين صندوق برآيند.
اصغرزاده شبستري 

 سرويس خبر:  وزير دادگستري 
با اش���اره به اين كه 22 ميليون نفر 
يعني ح���دود 30 درصد جمعيت 
كشور كودك هستند گفت:جمهوري 
اسامي ايران در سال هاي اخير براي 
بهره مندي كودكان از حقوقش���ان، 
تاش ها و اقدامات بس���يار خوبي 

انجام داده است.
سيد عليرضا آوايي دركنفرانس 
بين المللي منطقه اي حقوق كودك 
ب����ا محوريت موضوع عدالت براي 
كودكان و نوجوانان، درباغ موزه دفاع 
مقدس، اظهارداشت: رعايت كرامت 
انس����اني و حقوق كودك مستلزم 
حقوق آنها است و اين مهم بايد سر 
خط زندگي بزرگس����اان قرار گيرد 
و هرچن����د با وضع مطلوب احقاق 
حق����وق كودكان فاصله وجود دارد 
و مس����تلزم رفع موانع و تاش هاي 

گسترده تري هستيم. 
وي گفت: ك���ودكان عصاره 
وجود و ثمره زندگي انسان هستند 
و همانگونه كه انسان بزرگسال قابل 
احترام و تكريم اس���ت، كودك نيز 
قابليت تام احت���رام و تكريم دارد 
زيرا كودك نيز انس���ان كامل است و 
از حقوق مس���اوي با ديگر انسان ها 

برخوردار است. 
آوايي اظهارداش���ت: درحقوق 
اسامي، كودكان و نوجوانان براي بقا 
و رش���د خود از حق نام و تابعيت، 
حق بهداشت و سامت، حق بازي و 
تفريح، حق آموزش و پرورش، حق 
زندگي و مراقبت در كنار والدين و 
خان���واده و حق بر تأمين اجتماعي 

برخوردارند. 
وزير دادگس���تري، اضافه كرد: 
هرچند والدين وظيفه سرپرس���تي و 
حمايت از كودكان را برعهده دارند 
ام���ا كودكان براي بهره مندي از همه 
حقوق خود، نيازمند حمايت ويژه از 

سوي حاكميت هستند.
او اف���زود: كودكان به حمايت 
بزرگساان براي مقابله با بهره كشي، 
سوءاستفاده جنسي، آسيب هاي مواد 
مخدر و مخاصمات مس���لحانه نياز 
دارند. وي گفت:در نظام جمهوري 
اس���امي ايران، كودكان پناهنده و 
تحت سرپرستي يا فرزندخوانده مانند 
س���اير كودكان داراي حقوق هستند 
و خانواده ه���ا و دولت ها بايد نهايت 
تاش خود را براي بهره مندي آنان از 

حقوقشان انجام دهند.  
وزير دادگس���تري افزود: ايران 
در چشم انداز 1404 كشوري توسعه 
يافته با هويت انقابي و اس���امي 
خواهد بود و دستيابي به اين چشم 
انداز مستلزم رشد همه جانبه كودكان 

امروز است. 
وي گفت: مرجع ملي كنوانسيون 
حقوق كودك مسئوليت رصد، نظارت 
و پايش برحسن اجراي برنامه عمل از 
سوي دستگاه هاي اجرايي را برعهده 

دارد.
آوايي به ارزش ها و قواعد بنيادين 
برنامه عمل جامع حقوق كودك اشاره 
كرد و افزود: تضمين برابري و عدم 
تبعيض نسبت به كودكان و نوجوانان، 
رعايت منافع آنان، مشاركت كودكان، 
نقد و پاسخگويي، رويكرد خانواده 
محور و رويكرد جنسيت محور براي 
تامين نيازهاي دختران و پس���ران از 
جمله مهمترين قواعد بنيادين برنامه 

عمل جامع حقوق كودك است. 
وزير دادگس���تري تاكيد كرد: 
برنامه جامع مبتني بر برابري و عدم 
تبعيض ميان همه كودكان و نوجوانان 
زير 18س���ال است و هيچ كودك و 
نوجواني نبايد به دليل سن و جنس 
و تابعي���ت و قوم و دارايي و مكنت 
دچار تبعيض ش���ود و درگير بهره 

كشي قرار گيرد.
 * ايران به كنوانســيون دفاع از 

حقوق كودک پيوست
دبير مرجع ملي كنوانس���يون 
حقوق كودك ه���م با بيان اين كه 
كودكان بايد شايسته زندگي كنند و 
بايد از جنگ و خونريزي مبرا باشند 
و كار نكنند، افزود: اكثريت كشورهاي 
جهان به كنوانس���يون دفاع از حقوق 
كودك پيوستند و كشور ما نيز به اين 

كنوانسيون پيوست.
دكتر محمود عباسي دبير مجمع 
ملي كنوانس���يون حقوق كودك و 
معاون حقوق بشر و امور بين الملل 
وزير دادگس���تري، گفت: در قانون 

اساس���ي، در اسناد باادستي نظام و 
برنامه هاي توسعه اي توجه ويژه اي به 
حقوق كودكان و دستگاه هايي كه با 
آن س���ر و كار دارند شده است كه 
يكي از افتخارات ما اين اس���ت كه 
دستورالعمل ها به سياست تبديل شده 
و به حالت اجرايي درآمده اند، هر چند 

در اجرا با مشكل مواجه هستيم. 
معاون وزير دادگستري اضافه 
ك���رد: بايد توج���ه كنيم كه حقوق 
كودكان در همه جوامع واا است، در 
جامعه اگرچه رنگ و بوي عواطف 

نسبت به كودكان برجسته است، ولي 
ما معتقديم اين نگاه بايد جاي خود 
را ب���ه نگاه حق گرايانه دهد. اگر ما 
حقوق بنيادين كودكان را بشناسيم، 
آين���ده خوبي براي آنها رقم خواهد 

خورد.  
وي اف���زود: كودكان حق دارند 
تفري���ح كنند، از زندگي شايس���ته 
برخوردار باشند، از جنگ و خونريزي 
مبرا باشند و كار نكنند و اينها حقوق 
رس���مي كودكان است كه بايد براي 

تحقق آن گام برداريم.  
عباسي گفت: ما مي بينيم آنجا 
كه ن���ام كودك به ميان مي آيد همه 
به صحن���ه مي آيند. در برهه زماني 
يكساله اكثريت كشورهاي جهان به 
كنوانس���يون دفاع از حقوق كودك 
پيوسته اند و كشور ايران نيز به همين 
صورت ملحق شد. قانون منع استفاده 
از كودكان در مخاصمات و جنگ ها 
از م���وارد مهمي اس���ت كه در اين 
قانون به آن اش���اره شده است و ما 
با استانداردهاي بين المللي همانطور 
ك���ه در آموزه ه���اي ديني  ما به آن 
اشاره ش���ده است، كنوانسيون دفاع 
از حق���وق كودكان را به حالت اجرا 

درخواهيم آورد. 
 *ما بايد صداي كودكان باشيم

معاون امور زن���ان و خانواده 
رئيس جمهوري دركنفرانس »عدالت 
براي كودكان و نوجوانان« گفت: حق 
دسترس���ي به آموزش و زندگي در 
محي���ط آرام و بدون جنگ و حق 
صلح و حق بر آموزش و دسترسي به 
سطوح مختلف آموزش همه از حقوق 
كودكان اس���ت و فراموش نكنيم كه 
كودكان حق استفاده از محيط زيست 
سالم را دارند و بايد به آب و هوا و 

غذاي سالم دسترسي داشته باشند. 
دكتر معصومه ابتكار اضافه كرد: 
بايد ياد بگيريم بدون تبعيض و بدون 
مصلح���ت جويي حقوق كودكان را 
برايشان استيفا كنيم و براي رسيدن به 
توسعه پايدار بايد امروز به فكر حفظ 

حقوق كودكان باشيم. 
وي گف���ت: كودكان بازيگران 
اصل���ي زندگي فرداي ما هس���تند 
و ترس���يم آينده روش���ن با برنامه 
ريزي هاي ازمه و حفظ همه جانبه 
حقوق ك���ودكان، ما را به اين مهم 
مي رساند. فراموش نكنيم كه كودكان 
امروز نمي توانند حقوق خود را استيفا 
كنند و نمي توانند ديدگاه ها و نظرات 
خ���ود را بيان كنند. براي همين ما 
بايد امروز صداي كودكان باش���يم و 
از جايگاه آنها مس���ايل را ديده و از 

ان دفاع كنيم. 
ابتكار افزود: يكي از دستاوردهاي 
مهم ما كه حاصل شده و اميدواريم با 
رفع ايرادات شوراي نگهبان به مرحله 
اباغ برسد همين قانون حمايت از 
كودكان اس���ت چه ما خودمان در 
معاونت امور خانواده تاش مي كنيم 

تا به درستي اجرا شود.  

  *كشته شــدن 85هزار كودک 
يمني 

معاون امور زن���ان و خانواده 
رئيس جمهوري دركنفرانس »عدالت 
ب���راي كودكان و نوجوانان ادامه داد: 
بايد به برخي از ابعاد منطقه اي كودكان 
ه���م بپردازيم و موضوع كودكان در 
مخاصم���ات و ش���رايط ناامني و 
مهاجرت هايي كه اتفاق افتاده فراموش 

شدني نيست. 
وي اف���زود: وضع بد كودكان 
يمني فراموش شدني نيست. به گفته 

نهادهاي بين المللي بيش از 85هزار 
كودك يمني بر اثر جنگ ظالمانه اي 
كه به يمن تحميل شده است، از دنيا 
رفته اند و اينگونه مسايل قابل تحمل 

براي وجدان بشري نيست. 
او افزود: در راستاي بازگشت به 
تحصيل كودكان بازمانده از تحصيل 
به ويژه كودكان دختر تاش هايي شده 
است و قرار شد با همكاري آموزش 
و پرورش مدارسي خاص براي اين 

كودكان ايجاد شود. 
ابتكار گفت: حق درخواس���ت 
تابعيت مادران داراي همسر خارجي 
طرحي اس���ت ك���ه در دولت مورد 
بررسي قرار گرفت و معتقديم دستاورد 

مهمي است. 
ابتكار درحاشيه اين نشست در 
پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره اين 
ايحه اظهار داشت: ايحه اخذ تابعيت 
براي فرزندان زير 18سال مادران ايراني 
منتظر امضاي رئيس جمهوري براي 

ارسال به مجلس است.
معاون امور زن���ان و خانواده 
رئيس جمهوري درباره اين كه پيش 
از اين و در قوانين قبلي كودكان اين 
حق انتخاب را داش���تند كه پس از 
18سالگي خودشان تابعيتشان را تعيين 
كنند، گفت: اين ايحه فعلي آن حقوق 
را از كودكان س���لب نمي كند و پس 
از 18سالگي كودكان مي توانند براي 

تابعيت خود تصميم بگيرند. 
وي درمورد حضور كودكان كار 
در مترو و ساير نقاط شهر نيز گفت: 
اميدواريم با تاييدحكم شهردار تهران با 
همكاري سازمان هاي مردم نهاد طرحي 
را براين كاهش كودكان كار در سطح 

شهر اجرا كنيم.  
  *مبارزه با كودک آزاري 

معاون امور اجتماعي و پيشگيري 
از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان اين 
كه نمونه هاي���ي از كودك آزاري را 
در كشور ش���اهديم اضافه كرد: به 
همين دليل س���ندي ملي تنظيم شده 
كه به تدوين مفاهيم و سازوكارهاي 
اقدامات مربوط به كودكان زير 8سال 

در اين زمينه مي پردازد.
محمدباقر الفت در اين كنفرانس 
اف���زود: تصور عدالت براي كودكان 
و نوجوانان ك���ه به عنوان يكي از 
آسيب پذيرترين اقشار جامعه هستند 
زماني محقق ش���د كه توانستيم به 
حقوق ك���ودكان و نوجوانان توجه 
كنيم.حقوق در اسناد متعدد داخلي و 
بين المللي مورد تاكيد و تصريح قرار 
گرفته اس���ت. به طور مثال مي توان 
از معاهده بين المللي حقوق كودك 
ياد كرد.كنوانسيون هاي حوزه حقوق 
كودك مانند عدم تبعيض، حق حيات، 
بقا و رش���د، احترام به ديدگاه هاي 
ك���ودك، خدمات، تعليم و تربيت، 
تفريح، حق در كنار پدر ومادر بودن، 
حق انجام فعاليت هاي مدني و حق 
تامين منافع در نظام جمهوري اسامي 
مورد تاكيد اس���ت و البته بر اساس 

اين موارد رفتار دولت ها را در مقابل 
كودكان مشخص مي كند. 

وي ادام���ه داد: نمونه هايي از 
كودك آزاري را در كشور شاهديم و 
در همين جهت سندي ملي تنظيم شده 
كه به تدوين مفاهيم و سازوكارهاي 
اقدامات مربوط به كودكان زير 8سال 
و برگ���زاري كارگاه ها در اين زمينه 

مي پردازد. 
  *توجه اســام به حفظ حقوق 

كودكان 
وزي���ر ورزش و جوان���ان 

دركنفرانس »عدالت براي كودكان و 
نوجوان���ان« گفت: بر اين باوريم كه 
هيچ آيين و مكتبي به اندازه اس���ام 
به حقوق كودك توجه نكرده است 
و در آموزه هاي آس���ماني دين اسام 
بيشترين مسئوليت كودك به دوش 
والدين است، زيرا كودك بركت خانه 

و نعمت حسنه است. 
مس���عود س���لطاني فر، افزود: 
30درصد جمعيت كشور ما را كودكان 
تش���كيل مي دهند و قوانين فعلي ما 
هم���ه هم و غم خود را براي حفظ 
واقعي حقوق اين 30 درصد معطوف 

كرده است. 
داد: ك���ودكان  ادام���ه  وي 
آسيب پذير ترين گروه هر جامعه اي 
قلمداد مي ش���وند كه مورد هجوم 
همه ن���وع ناهنجاري قرار مي گيرند 
و امروز ميليون ها كودك به خاطر بي 
سرپرستي، آوارگي ناشي از جنگ و 
تغذيه نامناسب، آلودگي ها، بيماري هاي 
خطرناك و اعتياد والدين يا در شرايط 
دش���واري هستند يا در چنگال افراد 
پليد هستند و به عنوان عامل توزيع 

مواد مخدر مي شوند. 
سلطاني فر اضافه كرد: حقوق و 
حق ف���ردي و اجتماعي كودكان در 
حال از بين رفتن اس���ت؛ خانواده به 
عنوان كوچكترين نهاد اجتماعي حتمًا 
بهترين نهاد براي رشد و بروز خاقيت 
كودكان اس���ت و با مناسبات درون 
خانواده مي توان بس���ياري از حقوق 

كودكان را حفظ كرد. 
  وي ادام���ه داد: ما به جوانان 
آموزش هاي پيش از ازدواج مي دهيم 
تا خانواده هاي بيداري داش���ته باشند 
و بستر درس���تي براي رشد و نمو 
فرزندان خاق و ش���اداب و توانمند 

ايجاد شود. 
سلطاني فر گفت: بيش از 400 
مركز آموزش ه���اي پيش از ازدواج 
داريم؛ در حالي كه در سه سال قبل 
اين تعداد فقط 500 مركز بود و امروز 
نتيجه گسترش اين مراكز كاهش رشد 

طاق شده است.
*همبستگي منطقه اي آينده بهتر و 

امن تربراي كودكان  
معاون امور حقوقي و بين المللي 
وزارت امور خارجه دراين كنفرانس 
با بيان اين كه همبستگي منطقه اي ما 
مي تواند حال و آينده بهتر و امن تري 
را براي حف���ظ حقوق كودك رقم 
بزند، گفت: در همين جهت از دفاتر 
سازمان ملل و اعضاي آنان خواستاريم 
تا در مقابل صاحبان قدرت و ثروت 

ساكت ننشينند.
دكت���ر غامحس���ين دهقاني 
افزود: كودكان ارزشمند ترين دارايي 
جامعه بشري هستند كه معصوميت، 
آس���يب پذيري و در عين حال نقش 
برجسته آنان در آينده در سطوح ملي 

و بين المللي مطرح است. 
او اضافه كرد: ايران س���ال 90 
به كنوانسيون دفاع از حقوق كودك 

پيوست وتاكنون 4 گزارش ارائه داده 
است و خوشحالم كه دستگاه هاي ما 
به كودكان بدون تبعيض حمايت هاي 

خود را انجام مي دهد.  
دهقاني گفت: براس���اس فرمان 
رهبر معظم انقاب ش���رايط ثبت نام 
در م���دارس براي همه كودكان مقيم 
در ايران حتي كودكان بدون مدارك 
هويتي فراهم ش���ده است لذا بر اين 
اساس پناهندگان كشورهاي همسايه 
كه در جريان مش���كات اقتصادي 
وجن���گ بودند از ح���ق آموزش 

برخوردار شدند.  
 *حفظ حقوق كودكان 

رئي���س مركز مطالعات حقوق 
كودك دانشگاه ژنو دراين كنفرانس 
منطق���ه اي با حض���ور جمعي از 
دانش���مندان 30 كشور گفت: براي 
دس���تيابي به بااترين حد از حفظ 
حقوق كودكان و نوجوانان بايد مسايل 
عملي و نظري به صورت توأمان مورد 

توجه قرار گيرد.
 فيليپ جفر افزود: سال 2017 
تاش كرديم تا به بيش از صدها هزار 
كودك به ويژه 75هزار كودك و نيروي 
كار موضوعات تخصصي را آموزش 
داديم.  او گفت: آنچه در حوزه عدالت 
مهم اس���ت اين است كه آيا كودكان 
قرباني هستند يا مجرم و خاطي. تجربه 
نشان مي دهد آنها بيشتر آسيب پذير 
هستند البته در بطن نظام هاي عدالتي 
گاهي شاهد اين بوديم كه نگاه هاي 
متفاوت تري به كودكان داشته اند زيرا 
آنها بعضي وقت ها به دادرس���ي هاي 

عادانه دسترسي ندارند.
 ايحه حمايت از حقوق كودكان 

 
معاون قوانين مجلس ش���وراي 
اسامي دراين كنفرانس گفت: شوراي 
نگهب���ان به ايحه حمايت از حقوق 
ك���ودكان ايراداتي گرفته بود كه همه 
موارد به جز يك مورد در صحن علني 

مجلس بررسي و برطرف شد.
ميرمحمد صادقي افزود: دولت ها 
عاقه مند هستند تا در حوزه كودك 
و نوجوان اقداماتي انجام دهند و در 
قوانين ما هم پيش بيني هايي از گذشته 
براي حمايت از حقوق كودكان وجود 
داشته است و به موضوع نفقه كودكان 
و تربي���ت و آموزش كودكان توجه 

شده است. 
وي به يكي از ايرادات شوراي 
نگهبان به ايحه حمايت از كودكان 
اشاره كرد و گفت: در يكي از بندهاي 
موضوع آزار عاطفي مطرح شده بود 
در حالي كه به گفته شوراي نگهبان 
منظور از عاطفي در اينجا به درستي 
مورد اش���اره قرار نگرفته است كه به 
همي���ن دليل واژه عاطفي از اين ماده 
حذف شد.  وي گفت: بجز يك مورد 
كه قرار شد به كميسيون حقوقي برود 
و مجدد مورد بازنگري قرار گيرد در 
ساير موارد مجلس ايرادات شوراي 
نگهب���ان را برطرف كرده و به زودي 
احتماا ش���اهد ازم ااجرا شدن اين 

قانون خواهيم بود.
* فرد كمتر از 18سال كودک به 

حساب مي آيد 
مشاور وزير كشوردراين كنفرانس 
منطقه اي گفت: پيمان نامه حمايت از 
حقوق كودك قدرتمندترين پيمان در 
جهان است كه تاكيد دارد هر شخص 
كمتر از 18س���ال كودك به حساب 
مي آيد و به دور از هرگونه تعصب، 
نژاد و عقايدي بايد به حقوق آن توجه 
شود. فريبا نظري مديركل امور زنان و 
خانواده افزود: جمهوري اسامي ايران 
ضم���ن پذيرفتن اين پيمان نامه براي 
رشد و بالندگي كودكان خود و افرادي 
كه پناهنده ش���ده اند مواردي را در 
نظر گرفته است. ايران همواره پذيراي 
پناهندگان به ويژه پناهندگان عراقي و 

افغاني بوده است. 
وي گف���ت: تحصيل كودكان 
مهاجر و پيگي���ري موارد كودكان 
معلول پناهنده از موارد مهمي است 
كه توس���ط رهبر معظم انقاب به 
آن اشاره شده است. همينطور رهبر 
فرزانه انقاب پيگيري موارد مربوط 
به زنان ايراني را كه با مردان خارجي 
ازدواج كرده اند مشخص كرده اند و 
به موجب آن براي فرزند با تقاضاي 
مادر تا سن 18سالگي شناسنامه ارائه 
مي شود و فردي كه بااي 18سال سن 
داشته باشد مي تواند شخصا شناسنامه 

دريافت كند. 

الفت: سند ملي مبارزه با كودك آزاري تدوين شد
سردار حاج قاسم سلیماني:  در كنفرانس بین المللي منطقه اي حقوق كودك

 مسئوان نيازمند شناخت انديشه هاي امام 
و  رهبري هستند

سرويس شهرستانها: جمعي از طاب و روحانيون 
حوزه هاي علميه اصفهان در حمايت و اعتراض به كشتار 

مردم مظلوم يمن در مدرسه علميه تجمع كردند.
در اين اجتماع 300نفر از روحانيون و طاب انقابي 
با در دست داشتن دستنوشته هايي فريادهايي عليه جنايت 

فجيع آل سعود سردادند.در اين تجمع حوزويان فرياد »اه 
اكبر« سردادند و با دردست داشتن پاكاردهاي »درود بر 
رزمندگان يمن«، »مرگ بر آمريكا«، »من يمني هستم«، »لعن 
اه آل سعود« و »ما تا آخر ايستاده ايم« جنايت آمريكا و 

آل سعود عليه ملت مظلوم يمن را محكوم كردند. 

تجمع طاب و روحانيون اصفهان در حمايت از مردم مظلوم يمن سرويس شهرستانها: مسئول 
كميته جستجوي مفقودين ستادكل 
نيروهاي مس���لح ديروز با حضور 
در منزل شهيد غام حق شناس در 
شهر گرگاب از توابع شاهين شهر 
استان اصفهان، خبر بازگشت پيكر 
اين ش���هيد بزرگوار را به مادرش 

اباغ كرد .
 سردار محمد باقرزاده در اين 
ديدار با بيان اين كه »انقاب اسامي 
ما در چهل سالگي خود در نشاط 
و طراوت به سر مي برد«، افزود: اين 
قاعده فلسفي كه »عامل محدثه هر 
چيزي عامل مبقيه آن است«، امروز 
پيرامون انقاب اسامي محقق شده 
اس���ت، به اين معني كه كاري كه 
خداون���د آن را صورت دهد زوال 

ندارد و اين موضوع درباره انقاب 
اسامي ما كه كار خدا بود و توسط 
مردم انجام شد، صادق است. وي 
با اشاره به آنچه در تفحص شهدا 
گاهي مشاهده مي شود، گفت: همراه 
برخي از استخوان هاي تفحص شده 
تصوير مبارك ام���ام راحل ديده 
مي ش���ود، گاهي نيز پول، عائم 
نظامي و كاغذهايي است كه حاوي 
نامه شهدا به خانواده هاي آنهاست، 
حتي در جيب يكي از شهدا كاغذي 
ديده شد كه روي آن فرمول فيزيك 
نوشته شده بود و توسط پدر وي 

شناسايي شد.
مس���ئول كميته جستجوي 
مفقودين ستاد كل نيروهاي مسلح 
ب���ا بيان اينكه »ام���روز نيز از دو 

نامه رونمايي مي شود كه براساس 
اين نامه ها يافتن پيكر مطهر شهيد 
حق ش���ناس را به م���ادرش نويد 
مي دهيم«، اضافه كرد: كارت پاك 
شهيد ش���امل تاريخ اعزام او در 
22 ارديبهشت سال 61، اطاعات 
عضويت بسيجي وي، كارت حاوي 
مشخصات شهيد، آدرس منزل وي 
در گرگاب، كارت گروه خوني از 
وزارت بهداري كه توسط آزمايشگاه 
مركزي شاهين شهر صادر شده نيز 
حاوي اطاع���ات گروه خوني و 
شماره شناسنامه از شهيد يافته شده 
است. سردار باقرزاده افزود: پيكر 
اين شهيد بزرگوار پس از هماهنگي 
با عراق و خارج از نوبت به كشور 

منتقل شده است. 

 سردار  باقرزاده بازگشت پيكر مطهر شهيد  حق شناس
 را  به مادرش اباغ كرد

تشييع پيكر مرحوم مولوي جمال زهي
س���رويس شهرستانها: مراسم تش���ييع پيكر مولوي جمال زهي، امام 
جمعه فقيد اهل سنت روستاي رضا آباد فندرسك خان ببين استان گلستان 

برگزار شد.
اين مراسم با حضور قشرهاي مختلف شيعه و سني منطقه برگزار شد 

و پيكر مرحوم در نقي آباد فندرسك به خاك سپرده شد.
مولوي غفور جمال زهي سه شنبه بعد از اقامه نماز صبح در راه بازگشت 

به منزلش به ضرب گلوله تفنگ شكاري افراد ناشناس جان باخت. 

س���رويس خبر: معاون وزير 
كش���ور و رئيس سازمان مديريت 
بحران گفت: تهران براي يك زلزله 
بزرگ 7/5 ريشتري آمادگي ندارد، 
اما براي حوادث كوچك آمادگي 

داريم. 
اس���ماعيل نجار ديروز در 

بيستمين مانور نمادين زلزله و ايمني 
مدارس كه به صورت پايلوت در 
مدرسه فاطمه پزشكي كرج برگزار 
شد گفت: با توجه به آموزش هايي 
كه داده ش���ده بود خوش���بختانه 
اين مانور به نحو احس���ن توسط 

دانش آموزان انجام شد. 

او افزود: پناه گيري، خروج از 
محل، برپايي چادر، انتقال مصدومان 
به خوبي انجام شد.  وي با تاكيد 
بر اهميت آمادگي در برابر حوادث 
گفت: يكي از كارهايي كه مي توان 
براي ارتق���اي آمادگي انجام داد 

برگزاري مانور است. 

رئيس سازمان مديريت بحران كشور: تهران در برابر زلزله 
بزرگ آمادگي ندارد 

سرويس شهرستانها: سه مامور نيروي انتظامي در 
سه درگيري به شهادت رسيدند. 

سروان حاجي مراد نادري رئيس كانتري 20 دزفول 
به دنبال درگيري با سارق مسلح بر اثر تيراندازي به درجه 
رفيع شهادت نائل شد. ضارب نيز توسط مأموران انتظامي 
به هاكت رسيد.  سرباز هنگ مرزي ميرجاوه در استان 
سيستان و بلوچستان هنگام كنترل و پايش نوار مرزي به 

درجه رفيع شهادت نائل شد. پيكر شهيد مدافع وطن 
»مهدي هودياني« در دلگان تشييع شد. 

ب���ه دنبال درگي���ري مرزبانان هنگ مرزي بانه با 
قاچاقچيان، يكي از مرزبانان به مقام رفيع شهادت نائل 
شد. ستوان سوم مصطفي عبدالملكي سرپرست پاسگاه 
بروشكاني از گروهان ننور به درجه رفيع شهادت نائل 

شد. شهيد مصطفي عبدالمالكي اهل قروه بود. 

شهادت 3 مامور انتظامي در 3 عمليات 

ژاپن: پليس ژاپن اجساد هفت 
تن را كه تصور مي شود در يك كشتار 
جمعي وحشيانه به قتل رسيده اند، 
در يك منطقه كوهستاني توريستي 
مش����هور در اين كشور كشف كرده 

است.

اجساد ش����ش تن از قربانيان 
كه تصور مي ش����ود پنج نفر از آنان 
اعضاي يك خانواده هستند در يك 
خانه روستايي در منطقه كوهستاني 
»تاكاچيهو« در استان جنوب غربي 
»ميازاكي« اين كشور وجسد قرباني 

ششم دربيرون خانه و جسد قرباني 
هفت����م در نزديكي  پلي در همان 

اطراف كشف شده است. 
پليس ژاپن تحقيقات ويژه قتل 
را در م����ورد اين پرونده آغاز كرده 

است.  

قتل عام خانوادگي در يك منطقه توريستِي ژاپن
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همدلی ، شرط ازم برای صعود به جام جهاني بسکتبال اخبار کوتاه خارجیاخبار کوتاه داخلی

تمجید رسانه های بلژیک از قلي زاده
سایت های بلژیکی به تمجید عملکرد خوب 
قلی زاده در بازی های اخیر پرداختند.به  گزارش 
 ایسنا  و  به نقل از اسپورت بلژیک، علی قلی زاده 
در ای���ن فصل عملکرد خوبی در تیم ش���ارلوا 
داش���ته است. این عملکرد خوب و درخشش 
او در بازی های اخیر و باش���گاهی و ملی مورد 
توجه رسانه اسپورت بلژیک قرار گرفته و نوشته 
است:علی قلی زاده یک پدیده است. شاید بتوان 
او را پدیده  آینده فوتبال ایران دانس���ت که در ایران فوتبالش را آغاز کرده 
است. بعد از حضور در لیگ بلژیک او ابتدا دقایق کمی برای تیمش به میدان 
می رفت ولی در ادامه  زمان بیش تری برای بازی به او رس���ید.قلی زاده یک 
استعداد ناب فوتبالی محسوب می شود. بازیکنی با حرکاتی سریع و فانتزی 
که بازی کردن مقابل او را دش���وار می کند؛ وقتی روز، روز او باش���د توقف 

"شاهزاده علی" خیلی دشوار می شود.

کایورت، بهترین جوان سال 2018 فوتبال جهان
جاس���تین کایورت ب���ه عنوان بهترین 
بازیکن جوان س���ال 2018 برگزیده ش���د.به 
گزارش خبرگزاری فارس ، روزنامه ورزش���ی 
توتواسپورت اقدام به انتخاب بهترین بازیکن 
جوان سال جاری از نظر خوانندگان خود کرد.در 
این راستا ستاره تیم آ.اس رم صاحب بیشترین 
رای شد.وی 21 درصد آرا را به خود اختصاص 
داد و بعد از او توماس دیویس از اورتون 19 

درصد آرا را گرفت و دوم شد.همچنین ماتیس دلیخت از آژاکس آمستردام 
و وینیسیوس جونیور از رئال مادرید هر کدام 8 درصد آرا را گرفتند و سوم 
شدند.قرار است  در مراسمی که 19 روز دیگر انجام می شود، جایزه وی در 

تورین به وی اعطا شود.
تساوی مقصودلو و خادم الشریعه در لیگ شطرنج چین

نمایندگان شطرنج ایران در دور بیستم لیگ 
چین برابر حریفانشان به تساوی رضایت دادند.
به گزارش خبرگزاری فارس، پرهام مقصودلو و 
سارا سادات خادم الشریعه دو استاد بزرگ شطرنج 
ایران در دور بیستم لیگ چین برای تیم هبی به 
رقابت پرداختند و در نهایت برابر حریفان خود 
به تس���اوی رضایت دادند. مقصودلو با پیشنهاد 
تساوی حریفش )لو شانلی( به رقابت پایان داد و 
خادم الشریعه هم مقابل جو ژینر به تساوی رسید.جو ژینر در این رقابت ها 
بسیاری از چهره های سرشناس همچون جو ونجون، آنا موزیچوک و تان 
ژونئی را متوقف کرده بود. تیم هبی در دور بیستم برابر ژجیانگ به تساوی 

2 – 2 رضایت داد.
حمایت بازیکنان و سران باشگاه بایرن از کواچ

بازیکنان و س���ران باشگاه بایرن مونیخ 
بعد از برد ۵ بر یک این تیم مقابل بنفیکا در 
رقابت های لیگ قهرمانان اروپا از نیکو کواچ 
س���رمربی این تیم حمایت کردند.به گزارش 
خبرگزاری مهر، در لیگ قهرمانان اروپا، بایرن 
۵ بر یک بنفیکا را شکست داد تا کمی حال 
و هوای بازیکنان، کادر فنی، هواداران و سران 
باش���گاه تغییر کند و در نتیجه این موضوع 

سبب حمایت گسترده ای از مربی باواریایی ها شد.بایرن در ۵ بازی این 
فصل در لیگ قهرمانان بدون شکست بوده است، اما در لیگ آلمان شرایط 
خوبی ندارد و شانس اصلی موفقیت تا اینجای کار دورتموند به حساب 
می آید.آرین روبن که در بازی با بنفیکا گل هم زد از سرمربی تیمشان 
تمجید و تاکید کرد که کواچ متعلق به بازیکنان باشگاه است و در تمام 
مدت بازی به فکر مربی شان بوده است.مانوئل نویر، هم گفت که تیم برای 
مربی بازی کرده و آن ها مسئولند، چون همه در یک کِشتی هستند و اگر 
کشتی سوراخ شود ضرر به همه آن ها می رسد. حسن صالح حمیدزیچ  
مدیر ورزشی  این تیم بعد از برد پرگل تیمشان گفت: این برد متعلق به 
بایرن است و بازیکنان برای خودشان، برای مربی و برای هواداران بازی 
کردند.بایرن مونیخ در گروه E رقابت های لیگ قهرمانان اروپا در صدر 
 جدول ایس���تاده و 1۳ امتیاز دارد و توانس���ته صعودش به مرحله بعد را 

قطعی کند. 

حسن زاده بهترین فوتسالیست آسیا شد
مراس���م انتخاب بهترین های فوتبال و 
فوتسال آسیا با معرفی علی اصغر حسن زاده 
به عنوان فوتسالیست برتر سال 2018 برگزار 
شد.به گزارش خبرنگار مهر، مراسم انتخاب 
و معرفی بهترین های فوتبال و فوتسال آسیا  
در سال 2018 با حضور میهمانان و مسئوان 
مختلف AFCدر مسقط عمان برگزار شد. 
در این مراس���م مهدی تاج و علی کفاشیان 
رئیس و نایب رئیس فدراسیون فوتبال ایران 
هم حضور داشتند.از کشور ایران فقط علی اصغر حسن زاده و مهدی جاوید 
در کنار بازیکن ژاپنی در بخش بهترین فوتسالیست های سال کاندیدا شده 
بودند که در نهایت علی اصغر حسن زاده به عنوان بهترین فوتسالیست آسیا 

انتخاب شد.
توقف خانگی فواد مقابل اصفهانی ها

در نخستین دیدار از هفته چهاردهم تیم های فواد خوزستان و ذوب آهن 
برابر هم به تس���اوی یک-یک رسیدند.به گزارش خبرنگار مهر، تیم های 
فوتبال فواد خوزستان و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته چهاردهم 
لیگ برتر  در اهواز به مصاف هم رفتند که این دیدار در نهایت با تساوی 
یک-یک خاتمه یافت.در این بازی ابتدا لوس���یانو پریرا در دقیقه ۷ برای 
فواد گلزنی کرد و محسن مسلمان در دقیقه ۶0 از روی نقطه پنالتی کار 
را تساوی کشید تا این دیدار در نهایت با نتیجه یک-یک خاتمه یابد. این 
اولین امتیازی بود که ذوب آهن با علیرضا منصوریان به دست آورد.با این 
نتیجه فواد 1۵ و ذوب آهن 12 امتیازی شدند. این نتیجه تاثیری در جایگاه 
دو تیم در جدول نداش���ت. فواد در رتبه نهم و ذوب آهن نیز در همان 

رتبه سیزدهم باقی ماندند.
درخواست رستمی برای حضور در کاپ تایلند و جام فجر

کیانوش رستمی برای اینکه تا پایان سال 
دو مسابقه گزینشی المپیک را پشت سر بگذارد  
درخواست داد در کاپ تایلند و جام فجر شرکت 
کند.به گزارش ایسنا، کیانوش رستمی وزنه بردار 
دسته 9۶ کیلوگرم ایران پس از اینکه مشخص شد 
نمی تواند در قطر کاپ شرکت کند، درخواست 
حضور در دو مسابقه گزینشی دیگر را داده است.

رستمی به فدراسیون درخواست داده که در کاپ 
تایلند  و جام فجر شرکت کند.براساس قوانین جدید فدراسیون جهانی وزنه 
برداری، نفراتی که در نظر دارند در المپیک 2020 شرکت کنند، باید در شش 
مسابقه که گزینشی المپیک است حاضر شده باشند.به این ترتیب رستمی قصد 
دارد با حضور در کاپ تایلند و جام فجر دو مسابقه گزینشی را پشت سر 

بگذارد و تا المپیک باید در چهار رقابت دیگر مسابقه دهد.
احتمال لغو اعزام وزنه برداران نوجوان به مسابقات جهانی

احتمال اینکه تیم ملی وزنه برداری نوجوانان ایران در مسابقات قهرمانی 
جهان 2019 شرکت نکند، وجود دارد.به گزارش ایسنا، تیم ملی وزنه برداری 
نوجوانان اسفند سال جاری مسابقات قهرمانی جهان در آمریکا را پیش رو 
دارد، اما احتمال لغو اعزام و حضور نداشتن ایران در این رقابتها وجود دارد.

در مورد علت احتمال لغو اعزام، هزینه زیاد سفر تیم به آمریکا و بحث صدور 
ویزا مطرح است.محسن بیراوند دبیر فدراسیون وزنه برداری در مورد احتمال 
لغو اعزام تیم ملی نوجوانان به مسابقات جهانی به ایسنا گفت: به زودی به 

جمع بندی نهایی می رسیم.
پیروانی از سوی کمیته استیناف تبرئه شد

کمیته استیناف فدراسیون فوتبال محمدعلی 
)افشین( پیروانی سرپرست اسبق تیم ملی فوتبال 
را بعد از تحقیقات جامع از اتهامات وارده تبرئه 
کرد.به گزارش ایرنا از فدراسیون فوتبال، علیرضا 
صالحی رئیس کمیته استیناف فدراسیون فوتبال 
با اعام این خبر گفت: محمدعلی پیروانی پس 
از حک���م کمیته اخاق در تاریخ 21 فروردین 
ماه 9۷ به پنج سال محرومیت از فعالیت مرتبط 
با ورزش در داخل کشور محکوم شده بود که با اعتراض نامبرده و بررسی 
پرونده توسط کمیته استیناف و انجام تحقیقات جامع در نهایت در تاریخ پنجم 
آذرماه از تخلف انتسابی برائت حاصل کرد.پیروانی از سوی کمیته اخاق 
فدراسیون فوتبال به  دلیل دریافت و اخذ وجوه غیرقانونی از حامی مالی تیم 

ملی فوتبال پنج سال محروم شده بود.

بااخره موعد محک خوردن عیار تیم ملي بسکتبال 
با ترکیب جدید، فرا رس���ید، ملي پوشان کشورمان در 
غیاب تعیین کننده ترین ستاره خود طي پیش از یک دهه 
اخیر یعني حامد حدادي و البته در نبود ارسان کاظمي  
سجاد مشایخي و صمد نیکخواه بهرامي باید به مصاف 
استرالیا بروند، قوي ترین تیم حاضر در مسابقات انتخابي 
جام جهاني 2019 چین که اولین شانس صعود به این 

رقابت ها هم هست.
 ملي پوشان ایران در حالي به مصاف استرالیا مي روند 
که استرالیایي ها در ملبورن فقط به یک برد نیاز دارند تا 
صعود خود را قطعي کنند و تیم ملي کشورمان نیازمند 
برد در این میدان اس���ت تا راه صعود  خود را همواره 
کن���د. تقابل دو تیم در حالي در ملبورن رقم مي خورد 
که شانس میزبان به مراتب بیشتر از میهمان است چون 
هیچکس نیست که بتواند تفاوت سطح بسکتبال استرالیا 
را با بسکتبال ایران، انکار کند حتي اگر بازیکنان شاغل 

در »N.B.A« استرالیا، همراه این تیم نباشند.
تیم ملي بس���کتبال ایران در حالي امروز دغدغه 
صعود به جام جهاني 2019 را دارد که در آغاز پروسه 
جدید مسابقات انتخابی جام جهاني، پس از استرالیا، از 
بااترین شانس صعود برخوردار بود اما دو شکست غیر 
منتظره مقابل عراق و ژاپن،  در کنار راهي ش���دن تیمي 
بدون تعیین کننده ترین ستارگانش به پنجره پنجم انتخابي 
جام جهاني، شرایطي را به گونه اي رقم زده که تیم ایران 
براي صعود حتي به معرفي شدن به عنوان بهترین تیم 
چهارم دو گروه نیز مي اندیش���د تا مشخص شود که از 
 روزهاي آغازین این مسابقات از نظر کیفي، چقدر فاصله 

گرفته است.
با این وجود اگر چه امروز تیم ملي آن امیدواري هاي 
پررنگ روزهاي اول را براي صعود ندارد اما ناامید هم 
نیس���ت چون چهره هاي جواني در ترکیب تیم حضور 
دارند که با تاش مضاعف آنان در کنار برنامه هاي کادر 
فني، اگر چه پیروزي بر استرالیا چندان امکان پذیر به نظر 
نمي آید، اما پشت سرگذاشتن فیلیپین در همین شرایط 
هم، غیرممکن نیست. تیمي که ملي پوشان پس از بازي 
با استرالیا باید راهي مانیل شوند و 12آذرماه به مصاف 

این تیم بروند.
مهم این است که ملي پوشان با این ترکیب جدید   
گفته اند که جاي ستاره هاي تیم ملي را پر خواهند کرد. 
هر چند که جاي هر بازیکني که پر شود اما بدون شک 
جاي حدادي کاما خالي مي ماند و همین ماجرا نشان 

مي دهد که تا چه حد احس���اس مسئولیت مي کنند و 
تمام سعي خود را خواهند کرد تا از این مرحله   سربلند 

بیرون بیایند.
در این میان دکتر طباطبائي هم اظهارنظري مشابه 
داشته و گفته درست است که برخي از بازیکنان تیم را 
همراهي نمي کنند اما سایر بازیکنان جاي خالي آنان را 
پرخواهند کرد این اظهارنظر  از سوي رئیس فدراسیون این 
سوال را پیش مي آورد که اگر اعتقاد دارید که جوانترها  
جاي به اصطاح پاسن گذاشته ها را مي توانند پر کنند پس 
چرا روند جوانگرایي تیم ملي را متوقف کردید و آنان را 
جایگزین جواناني کردید که طي دو سه ساله اخیر، در 
کنار حامد حدادي، به بهترین نتایج ممکن حتي بهتر از 

نتایج گذشته، دست یافته بودند؟
همه به یاد دارند که در بازي هاي آسیایي شاخص ترین 
و باتجربه ترین ملي پوشان مقابل کره تن به شکست دادند 
تا مدال طاي آسیا از چنگ تیم شایسته ایران خارج شود 
اما پس از جوانگرایي، ملي پوشان همان کره را با اختافي 
فاحش در جریان رقابت هاي آسیا چلنج، شکست دادند 
بدون اینکه در طول بازي لحظه اي دچار دغدغه شوند.

در هر حال، ش���رایط به گونه اي رقم خورده است  
که ستاره هاي بزرگي کنار تیم ملي نیستند و از شواهد و 
قراین برمي آید که این غیبت ها، همه، مرتبط به مصدومیت 

و مسائلي از این است نیست و به مواردي بر مي گردد 
که اگر مدیریت مي شد مي توانستیم همه ستاره ها را در 
بازي مقابل استرالیا و فیلیپین در پنجره پنجم انتخابي جام 

جهاني، داشته باشیم.
 البته اشاره رئیس فدراسیون به بررسي و رسیدگي 
به غیبت ملي پوشان در اردوي آمادگي تیم ملي فوتبال 
از اعزام به پنجره انتخابي جام جهاني  تایید همان مطالب 
تحریر شده در سطور باا مبني بر اینکه اختافاتي وجود 
داشته که اما مدیریت نشده است. بااخره مرسوم است 
که وقتي بازیکن به تیم ملي دعوت مي شود و حضور 
نمي یاب���د، دایل آنرا مطرح کنند اما تا امروز که چنین 
خبري شنیده نشده است. از طرفي علت عدم دعوت از 
ارسان کاظمي بهترین پست چهار حال حاضر تیم ملي 
نیز هیچگاه از سوي کادر فني و فدراسیون اعام نشد و 
هر چند که ارسان مصدوم است اما هرگز اعام نشدکه 
ارسان به دلیل مصدومیت به اردو دعوت نشده است 
و این قضیه هم به نوعي مسکوت گذاشته شد چه از 
س���وي فدراسیون و کادر فني تیم ملي و چه از سوي 
 ارس���ان کاظمي تا فرضیه ها مبنی براختافات موجود، 

قوت بگیرد.
در این میان اما مسئولیت مهران شاهین طبع، از همه 
سنگین تر است چون هر نتیجه اي که کسب شود به نام 

شخص او نوشته مي شود و حتي کمک مربیان تیم ملي  
از آن مبري مي شوند. همچنانکه تا به امروز هم اوضاع 
ب���ه همین صورت بوده و اگر چه برنامه هاي تیم ملي  
کارگروهي کل کادر فني است اما در ناکامي ها، همیشه 
س���رمربي، سیبل مي  شود. با این وجود مهران شاهین 
طبع در آستانه اعزام به این مسابقات تلویحاً به مواردي 
اشاره داشت که مي توان گفت از سایرین شفاف تر بود و 
نخواست مسئولیت خود را نادیده بگیرد. او عنوان کرد که 
انتخاب نفرات تیم ملي با شرایطي که وجود دارد با کادر 
فني است اما بررسي دایل حضور  یا عدم حضور آنان 
در اردو، وظیفه کادر فني نیست و برعهده فدراسیون است. 
موضوعي که دکتر طباطبائي رئیس فدراسیون در مصاحبه 
اخیرش، تلویحاً آن را پذیرفته و تأکید کرده است که به 

حضور هیچ بازیکني در تیم ملي، اصرار ندارد.
با این تفاصیل، آنچه نیاز امروز بس���کتبال اس���ت  
همدلي و اتحاد بین بازیکنان، کادر فني و متولیان بسکتبال 
قبل ازهر مورد دیگري است. سال ها بود که بحث لزوم 
اتحاد بین خانواده بسکتبال مطرح مي شد در حالیکه این 
اختاف حداقل در بین ملي پوشان با یکدیگر یا با کادر 
فني متولیان بسکتبال وجود نداشت چون اولین اولویت 
براي نتیجه گیري بود اما امروز شاید فقط یک سوء تفاهم 
که مي توانس���ت با مدیریت مرتفع  شود اما در واکنشي 
غلط با حرکتي چکشي مواجه شد، شرایط را ناخواسته 
به سمتي سوق داده که قطع به یقین نه بازیکنان، نه کادر 
فني و سرپرستي و نه رئیس و متولیان فدراسیون بسکتبال  
هرگز خواهان آن نبوده اند. در این شرایط پنجره پنجم 
انتخابي جام جهاني 2019 به پایان مي رسد  به امید اینکه 
حداقل با یک برد براي ملي پوشان همراه باشد اما از آنجا 
که پنجره ششم در دهه اول اسفندماه در پیش است چه 
خوب است که بررسي دایل عدم غیبت ملي پوشان در 
اردوي آمادگي اخیر و عدم همراهي آنان با تیم ملي، از 
سوي فدراسیون، یک بررسي توام با مدارا باشد تا باعث 
ش���ود س���وء تفاهمات برطرف شده و تیم ملي با تمام 
ستاره هایش در پنجره ششم به مصاف حریفان برود چون 
نباید فراموش کرد که صعود به جام جهاني، تنها هدف 
نیس���ت بلکه براي حضور شایسته در جام جهاني باید 
از تمام ستاره ها و توان بسکتبال بهره برد و چنانچه این 
شکاف ناخواسته بوجود آمده، مرتفع نشود در صورت 
صعود به مسابقات جهاني، در تقابل با حریفان، نخواهیم 

توانست شایسته ظاهر شویم.
* قاسم كياني

حکم  شهردار تهران صادر شد

رئیس مرک���ز تحقیقات ایدز 
ضمن تاکید بر لزوم اطاع رس���انی 
مس���تمر درباره روش های انتقال
HIV/AIDSو چالش کشور برای 

شناسایی مبتایان به این بیماری، در 
عین حال به افراد دارای رفتار پرخطر 
توصیه کرد که هر چه س���ریع تر 
به کلینیک های مشاوره رفتاری یا 
مراکز بهداش���تی در سراسر کشور 

مراجعه کنند.
دکتر مینو محرز در آس���تانه 
روز جهان���ی ایدز در گفت وگو با 
ایسنا، درباره وضعیت این بیماری 
در دنیا و ایران گفت: متاسفانه هنوز 
نتوانسته ایم روندHIVرا در کشور 
کنترل کنیم و در حال حاضر انتقال 
این بیماری بیشتر از طریق جنسی 

ادامه دارد.
رئیس مرک���ز تحقیقات ایدز 
بر لزوم اطاع رسانی مستمر درباره 
روش های انتقال، پیشگیری و درمان 
این بیماری تاکید کرد و گفت: در 
دنیا از طریق رسانه ها و اطاع رسانی 
مس���تمر توانسته اند این بیماری را 
کنترل کنند، اما این اقدام در کشور 
ما هنوز عملیاتی نشده است. بنابراین 
ما در هدف  گذاری صورت گرفته 
برای شناسایی 90درصد مبتایان 

تا یکی - دو س���ال آینده، خیلی 
مش���کل داریم و باید بیشتر روی 

آن کار شود.
 وی اف���زود: البت���ه وزارت 
بهداشت اس���تراتژی های مختلفی 
دارد، اما نکته مهم آن است که فرد 
آگاهی یابد و بداند که رفتار پرخطر 
چیست؟ بسیاری از جوانان ما در 
این زمینه آگاهی ندارند و متاسفانه 
آموزش و پرورش، رادیو و تلویزیون 
و رسانه ها هم راجع به این مسایل 
صحبت نمی کنند.  بنابراین جوانان 
نمی دانند که رفتار پرخطر چیست 
تا در صورت داشتن رفتار پرخطر، 
حداقل برای انجام تس���ت مراجعه 
کنند. توصیه اکید ما آن اس���ت که 
افراد دارای رفتار پرخطر تست دهند. 
رفتار پرخطر هم یعنی تماس جنسی 
محافظت نشده، بی بند و باری در 
تماس جنسی و تزریق مشترک در 
اعتیاد تزریقی . رئیس مرکز تحقیقات 
ایدز کشور درباره اینکه تست های 
تشخیص سریع، چقدر قابل اعتماد 
هستند؟ به ایسنا گفت: درباره پاسخ 
اولیه این تست ها باید گفت که نه 
"منفی" آن صد در صد بیماری را رد 
می کند )چراکه ذات بیماری طوری 
است که دوره پنجره طوانی دارد( 

آن صد در صد بروز  و نه "مثبت" 
بیم���اری را تایید می کند. به همین 
دلیل باید موارد ازم در مشاوره گفته 
شود تا اگر فرد رفتار پرخطر داشته 
اما تست وی منفی بود، حتما تست 
مجدداً تکرار شود و اگر هم مثبت 
بود باید حتما با تست های دقیق تر 
تایید شود. اما انجام اولیه تست ها 

بسیار کمک کننده است.
HIV/محرز با تاکید بر اینکه 

AIDS دیگر بیماری کش���نده ای 

نیست و با درمان قابل کنترل است، 
اف���زود: در دنیا هم بر روی درمان 
قاطع آن کار می شود. بنابراین اگر 
مبتایان مش���خص شوند و تحت 
درمان قرار گیرند، عاوه بر آنکه فرد 
مبتا زندگی نرمالی خواهد داشت، 
دوز ویروس نیز در بدن وی پایین 
می آید و به این ترتیب امکان آلودگی 

سایرین کمتر می شود. 
رئیس مرک���ز تحقیقات ایدز 
درباره وضعی���ت تامین داروهای 
مبتایان ب���ه HIV/AIDSنیز با 
توجه به ش���رایط تحریم ها گفت: 
فع���ا داروی این بیماری موجود 
است و نگرانی از این بابت نداریم. 
ضمن اینکه برخی از داروهای این 
بیماران تولید داخل است اما دارویی 

ک���ه اکنون به ص���ورت روتین به 
بیماران می دهیم از هند خریداری 

می شود.
محرز همچنین درباره کاهش 
آس���یب در حوزه ایدز گفت: برای 
پیشگیری از این بیماری در معتادان، 
برنامه های کاهش آس���یب بهترین 
نقش را بازی می کنند. خوشبختانه 
ایران در زمینه کاهش آسیب مقام 
اول در دنیا را دارد و همگان از برنامه 
فوق العاده موفق کاهش آسیب ایران 
در کاه���ش میزانHIVدر معتادان 
تزریقی صحبت می کنند. در راستای 
این برنام���ه در زندان ها متادون و 

سرنگ داده می شود.
رئیس مرکز تحقیقات ایدز در 
پایان صحبت هایش تاکید کرد: در 
مورد بیماریHIV/AIDSتوصیه ها 
بر آن اس���ت که اطاع رس���انی و 
آگاهی سازی بیش���تری از طریق 
رسانه ها صورت گیرد؛ بویژه آنکه 
رسانه ها از ظرفیت فضای مجازی 
استفاده کنند و آگاهی و اطاع رسانی 
درست را به افراد برسانند. مجدداً 
تاکید می کن���م که تنها با آموزش 
شفاف و مستمر بویژه برای جوانان، 
می توان از این بیماری پیش���گیری 

کرد.

پنجمین مراسم بزرگداشت مرحوم پرویز 
دهداري،  بنیانگذار فوتبال باش���گاه هما، مثل 
چهارسال قبل به همت مجمع پیشکسوتان هما 
در سالن جابربن حیان دانشگاه تربیت مدرس 

تهران برگزار شد.
اعضاي مجمع براي نکوداشت یاد معلم 
اخاق چند سالي است که ایده نام گذاري یک 
روز را ب���ه نام پروی���ز دهداري مطرح کرده 
و ب���ا وزارت ورزش و جوان���ان هم در میان 

گذاشته اند.
 دکت���ر صالحي امیري رئیس کمیته ملي 
المپیک که در این مراس���م شرکت کرده بود 
درخصوص این مراسم گفت: »باید اخاق و 
معرفت امث���ال دهداري در جامعه رواج پیدا 
کن���د. آن چیزي که ورزش ایران بیش���تر از 
هر زماني به آن نیاز دارد بازگش���ت به حوزه 
پهلواني، معرفت، اخاق و فضیلت اس���ت. 
مراسم بزرگداشت مرحوم دهداري در حقیقت 
بزرگداش���ت فضیلت، معرفت و  اخاق در 
جامعه اس���ت. ایشان، تمام زندگي اش وقف 

فوتبال ش���د. حیف که از پوریاي ولي ها و 
دهداري ها فاصله گرفته ایم. امروز بسیاري از 
مردمان این س���رزمین نمي دانند که تختي در 
چند رویداد، چه مدالي کسب کرده است اما 
نام تختي با معرفت و اخاق و گذشت عجین 
شده است که باید این نگاه در جامعه گسترش 
یافته و فوتبال ما، فوتبال پاکي باشد. فوتبالیست 
ما باید در شهر خود و جامعه، نماد اخاق و 

فضیلت و معرفت باشد.«
هوشنگ نصري بنیانگذار باشگاه هما در 
این زمینه مي گوید: »اخاقیات پرویز دهداري 
فراموش شدني نیست و ازم است تا همیشه در 
ورزش ماندگار باشد. دهداري به واقع یک مربي 
اخاق بود که رفتارش همچنان زبانزد جامعه 
ورزش است. شاید خیلي ها به یاد نداشته باشند 
که در بازي تیم ملي مقابل نپال وقتي کرماني 
مقدم به بازیکن نپال ایي زد و علي رغم اینکه 
مي توانست حمله کند اما ترجیح داد یک ایي 
دیگر به او بزند، دهداري بافاصله او را تعویض 
کرد و تا آخر مسابقه هم 10نفره بازي را ادامه 

داد. در رختکن هم به خاطر رفتار کرماني مقدم  
با وي صحبت کرد. دهداري زماني این کار را 
کرد که هنوز بازي فوتبال جوانمردانه وارد این 
ورزش نشده بود و حدود 10سال بعد از آن 

در فوتبال مورد استفاده قرار گرفت.

نصري افزود: » در مراسم بزرگداشت پرویز 
دهداري از س���وي جامعه بزرگ پیشکسوتان 
فوتبال 200 امضا جمع شد که به وزارت ورزش 
و جوانان ارائه مي شود تا یک روز به نام پرویز 
دهداري در تقویم وزارتخانه ثبت شود. از طرفي 

پیشنهاد داده ایم تا در آبادان ورزشگاهي به نام 
ایشان نامگذاري شود یا حداقل کمپ تیم هاي 
مل���ي فوتبال را به نام این معلم اخاق مزین 
کنند.« نصري در مورد هدف از برگزاري این 
مراسم  طي چندسال گذشته، گفت: »سالهاست 
که اخاقیات در ورزش کمرنگ شده بنابراین 
اعضاي مجمع پیشکس���وتان هما با توجه به 
اخاقی���ات و منش کم نظیر مرحوم دهداري 
تصمیم گرفت تا با نکوداشت نام معلم بزرگ 
اخاق در فوتبال، به لزوم پررنگ شدن منش 
پهلواني و اخاق در ورزش، اشاره داشته باشد. 
به همین دلیل هم پنج سال است که این مراسم 

برگزار مي شود.«
ش���ایان ذکر اس���ت که دکتر خبیري، 
سیدنصراه سجادي، مهدي دادرس، جمشید 
بشاگردي، محمد توانایي، نعیم صفري، هوشنگ 
نصري، سعید ناصري، سهام الدین میرفخرایي 
جواد رمزي و س���ید سجاد صادقي، اعضاي 
مجمع پیشکسوتان هما را تشکیل مي دهند که 

همه ساله این مراسم را برپا مي دارند.

بزرگداشت یاد مرحوم پرویز دهداري به امید پررنگ شدن اخاقیات در ورزش

بقيه از صفحه 2
 فرمول های علمی نياز به توجه بيشتر دارد

 روحانی با اشاره به این که هنوز مردم در زمینه مسایل 
اقتصادی و معیشتی مشکاتی دارند، اظهار امیدواری کرد که 
در بودجه سال آینده به بخش مهمی از این مشکات پرداخته 
شود و مردم زندگی خود را با آرامش بیشتری ادامه دهند 
و همه در این زمینه یکدیگر را یاری کنند تا بتوانیم از این 

مقطع عبور کنیم.
وی با اشاره به این که گرچه در این ایام با سختی هایی 
مواجه بودیم اما مش���خص شد برخی از تصمیمات بانک 
مرکزی در گذشته، چندان جایگاه خوبی نداشت، تصریح 
کرد: سال ها با بانک مرکزی بحث داشتیم که ورود طا به 
کشور را آزاد کنیم و همواره بانک مرکزی با آن مخالف بود 
در حال���ی که وزارت صنعت، معدن و تجارت، موافق آزاد 
شدن واردات طا به کشور بود، چرا که صنعت طاسازی 
در کشور بسیار مهم است و می تواند موجب ایجاد تحول 

خوبی باشد.
رئیس جمه���وري ادامه داد: بانک مرکزی معتقد بود 
اگر واردات طا به کش���ور آزاد ش���ود، قیمت ارز افزایش 
خواهد داشت، اما هنگامی که واردات طا آزاد شد، دیدیم 
ک���ه قیم���ت ارز هم رو به کاهش رفت و نش���ان داد که 
فرمول های علمی گاهی نیاز به توجه بیشتر و تجدیدنظر در 

مقام عمل دارد.
رأی اعتماد دولت به استانداران  جدید  

 در ادامه این جلس���ه ،استانداران منتخب چهار استان 
مازندران، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی 

رأی اعتماد گرفتند.
به موجب تصمیم هیأت وزیران، آقایان احمد حسین 
زادگان، محمدعلی ش���جاعی، محمدرضا پورمحمدی و 
محمدصادق معتمدیان به ترتیب به عنوان استانداران مازندران، 
خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و خراسان جنوبی تعیین 
شدند. هیأت وزیران به منظور تسهیل در فرآیند تولید داخلی 
در کشور، واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز تولید به 
مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی را براس���اس 
مقررات این مناطق، از تش���ریفات ثبت سفارش در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت معاف کرد.دولت همچنین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را موظف کرد فهرست گروه های 

کاایی فوق الذکر را ظرف یک هفته به دبیرخانه شورایعالی 
مناطق آزاد و گمرک اعام کند و به طریق مقتضی به اطاع 

واحدهای تولیدی و تجاری برساند.
دولت با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی 
بر اختصاص اعتبار برای جبران خسارات ناشی از حوادث 
غیرمترقبه در برخی مناطق کشور  هم موافقت کرد. بر این 
اساس، مبلغ ۵0 میلیارد ریال برای مدیریت خشکسالی، رفع 
کمبود منابع آبی و مرمت و بازسازی قنوات به استان اصفهان 
اختصاص یافت. همچنین با تصویب دولت، مبلغ ۷0 میلیارد 
ریال اعتبار اختصاص یافته برای بازس���ازی و مرمت باند 
پروازی دوشان تپه و بازسازی و مقاوم سازی مرکز امداد و 
درمان مدیریت بحران بیمارس���تان بعثت در شهر تهران در 
سال 1۳9۶، برای اجرا در سال 1۳9۷ تنفیذ شد. هیأت وزیران 
همچنین به منظور اجرای پروژه های بازسازی و ساماندهی 
رودخانه ها و مسیل شهر هشترود استان آذربایجان شرقی که 
در اثر سیل سال 1۳9۶ تخریب شده اند، مبلغ 40 میلیارد 

ریال به استان آذربایجان شرقی اختصاص داد.
تنفیذ باقیمانده اعتبار اختصاص یافته به منظور اجرای 
طرح آبخیزداری و کنترل سیاب استان قم به مبلغ ۶2 میلیارد 
ریال برای اجرا در س���ال 1۳9۷، از دیگر مصوبات جلسه 

دیروز هیأت دولت بود.
هیأت وزیران در اجرای قانون اجازه تعیین و وصول 
ح���ق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پس���ت و 
مخابرات، میزان حق اامتیاز صدور پروانه فعالیت اپراتورهای 
ماهواره ای مخابراتی تا پایان سال 1۳98 را 90 میلیارد ریال 

تعیین کرد.
همچنی���ن با تصویب دولت، درصد تس���هیم درآمد 
خدمات موضوع پروانه برای خدمات عمده  فروشی ۳ درصد 
تعیین شد.هیأت وزیران در ادامه، میزان جریمه تخلفات و 
نقض تعهدات پروانه فعالیت اپراتورهای ماهواره ای مخابراتی 
را تعیین کرد. دومین روز از جلسات فوق العاده هیات دولت به 
منظور بررسی تبصره های ایحه بودجه سال 1۳98 کل کشور 
روز سه شنبه در دو نوبت صبح و بعدازظهر به ریاست دکتر 

جهانگیری معاون اول رئیس جمهوري برگزار شد.
در این جلسه، اعضای دولت تعداد دیگری از تبصره های 
ایحه بودجه سال 1۳98 کل کشور را بررسی و تصویب 

کردند.

روحانی: تولید، اشتغال وکنترل تورم  اولویت های بودجه 98 است

بقیه از صفحه 2
وی درباره تدوام ارائه س���بد معیشتی 
هم گفت: این موضوع بس���تگي به وضع 
ب���ازار دارد، اگر قیمت ها به نوعی افزایش 
یابد که البته تاش می کنیم رخ ندهد، برای 
طبقات متوسط به پایین بسته های جبرانی 

ارائه می کنیم.
واعظی همچنین درباره طرح استیضاح 
ظریف هم اظهار داش���ت: به نظر اعضای 
دولت، آقای ظریف یکی از وزرای خارجه 
بسیار موفق ایران بوده و   اقدامات بسیار 
خوبی داشته است؛ اما   عده ای مشخص 
و نشان دار از روز اول با اقدامات سیاست 

خارجی دولت مخالفت کردند.
وی گفت: هیچکس پولشویی را منکر 
نشده است؛ وزیر امور خارجه در سخنان 
خود هیچ نهاد یا دستگاهی را متهم نکرد  
و به نظر می رسد طرح استیضاح وی شائبه 
یک اس���تیضاح سیاسی است تا یک کار 
تخصصی و دولت از آقاي ظریف حمایت 

مي کند.
واعظی اظهار داشت: طراحان استیضاح 
10 مورد را مطرح کرده اند که پولشویی یکی 
از آن موارد است و سؤال اینجاست که بقیه 
مواردی که مد نظر آنها اس���ت، اگر وجود 

داشته چرا تا کنون مطرح نشده است؟
وی همچنین درباره اذن گرفتن از رهبر 

معظم انقاب برای به کارگیری بازنشستگان 
در دولت با تکذیب وجود فهرست ۵۵ نفری 
در ای���ن زمینه گفت: تا جایی که   مطلع 
هس���تم تعداد این افراد در کل دستگاه ها 
و بدنه دولت از انگش���تان یک دست هم 

کمتر است.
صنعت خودرو ساماندهي مي شود

وزیر صنعت، معدن و تجارت هم در 
واکنش به انتشار برخی اخبار درباره احتمال 
قیمت گذاری جدید خودروها ۵ درصد زیر 
قیمت های کنونی بازار گفت: این موضوع 

صحت ندارد.
رضا رحمانی افزود: سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در حال 
بررسی کارشناسانه قیمت هاست و به زودی 

گزارش آن نهایی می شود.
وی اضافه کرد: عاوه بر نرخ گذاري 
خودروها،  ساماندهی صنعت خودرو را در 
برنام���ه داریم که همکاران در حال تدوین 
آن هس���تند و از خودروسازان هم برنامه 

خواسته ایم.
وزیر صنع���ت، معدن و تجارت در 
عین حال خاطرنش���ان کرد: آن دس���ته از 
خودروهای���ی که قیم���ت جدید دارند و 
مش���مول قیمت گذاری اند هم در دست 
بررس���ی هستند و و به طور قطع »افزایش 

معقولی« تصویب خواهد شد.

رحمانی درباره بازار تلفن همراه هم 
گفت: آن دس���ته از تلفن های همراه که در 
گمرک مانده، ب���ه زودی در بازار عرضه 
می شوند و امروز جلسه ای به همین منظور 

برگزار خواهیم کرد.
وی خاطرنشان کرد: موانعی بر سر راه 
ورود ای���ن تلفن های همراه به بازار وجود 
داش���ته که در حال برطرف ش���دن است 
و ب���ا ورود آنها به بازار قیمت ها کاهش 

خواهد یافت.
ای���ن عضو کابینه دول���ت دوازدهم 
همچنی���ن درباره قیمت نان تاکید کرد: در 
یک ماه اخیر که مسئولیت وزارت صنعت 
را بر عهده گرفتم، تاکنون قیمت جدیدی 
نداشته ایم و اگر افزایش قیمتی بوده مربوط 

به ماه های گذشته است.
وی گفت: در کارگروه تنظیم بازار نیز 
افزایش قیمت نان مطرح نشده است و هیچ 

برنامه ای برای آن نداریم.
سهميه بندی بنزین مطرح نيست

وزیر نفت هم   گفت: بحث سهمیه بندی 
بنزین اکنون مطرح نیست و ثبت نام کارت 
سوخت فقط برای جلوگیری از قاچاق بنزین 

انجام می شود.
بیژن زنگنه افزود: میزان قاچاق نسبت 
به گذشته بیشتر شده اما رقم هایی که اعام 

می کنند درست نیست.

وزیر نفت اضافه کرد: پس از ثبت نام 
کارت سوخت، از تاریخی که اعام خواهد 
ش���د، س���وختگیری فقط با کارت انجام 

می شود .
رئی���س کل بانک مرکزی هم با بیان 
اینکه کاهش قیمت دار تا جایی که فعاان 
اقتصادی و بازار اراده کنند ادامه دارد، گفت: 
امیدواریم با تعادل بین عرضه و تقاضا این 

روند تداوم یابد.
عبدالناصر همتی افزود: پایه و اساس 
بازار نشان می دهد که ارز به سمت تعادل 

حرکت می کند و این روند خوب است.
رئی���س بانک مرک���زی با بیان اینکه 
روند بازار ارز خوب اس���ت، اظهار داشت: 
صادرکنندگان���ی که به آنها معافیت دادیم 
ارزهای خود را عرضه می کنند که این کار 
در بازار تاثیر دارد و   بازار به تعادل واقعی 
می رس���د. وي درباره بحث مسکن گفت: 
س���ال آینده باید پی���ش بینی خوبی برای 
بخش مسکن کنیم و این جزو برنامه های 

دولت است.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
هم از الحاق سه مجموعه ارزشمند زیردریایی 
و ناوشکن جدید به نیروی دریایی ارتش 
خبرداد و گفت: امروز دو زیردریایی کاس 
غدیر و روز ش���نبه هم ناوشکن سهند از 
کاس جماران به نیروی دریایی ارتش ایران 

ملحق خواهد شد.
امیر حاتمی افزود: هر س���ه مجموعه، 
بسیار ارزشمند هس���تند. زیردریایی های 
کاس غدیر به انواع ساح ها مجهز هستند، 
امکان پرتاب موش���ک را از زیر سطح به 
سطح و همین طور اژدر و مین دارند. این 
زیردریایی ها می توانند نیروهای انسانی را به 

ساحل نزدیک کنند.
وزیر آموزش و پرورش هم در حاشیه 
هیات دولت، اجرای طرح تعطیات زمستانی 
مدارس برای سال جاری را منتفی دانست 
و گفت: این طرح به مراجع مختلفی مرتبط 
است و به هماهنگی های میان بخش های 

مختلف نیاز دارد.
معاون حقوق���ی رئیس جمهوري از 

CFT بررس���ي پیشنهادهای دولت درباره
در ش���ورای نگهبان خبر داد و گفت: در 
کارگروهی مشترک، مبادات فکری میان 
دولت، مجلس، شورای نگهبان و نماینده ای 

از مجمع تشخیص مصلحت انجام شد.
لعیا جنیدي افزود:  دولت س���عی کرد 
پیشنهادهای    خود را ارائه دهد و قرار شد 
سایر اعضای کارگروه مشترک پیشنهادها  را 
بررسی کنند، پیشنهادها  دولت مورد توجه 
جدی قرار گرفت و قرار شد نتیجه قطعی  
پس از بررس���ی در شورای نگهبان، توسط 

این  شورا اطاع داده شود.

نوبخت: حقوق کارکنان دولت سال آینده  20 درصد افزایش مي یابد

نمایندگان مجلس   با تحقیق و تفحص از 
عملکرد گمرک درباره واردات و صادرات، مبارزه 
با قاچاق کاا، تخلفات مالی، رعایت نکردن قانون 

و ضوابط و غیره موافقت کردند.
محوره���ای پنجگانه تحقیق و تفحص از 

گمرک به شرح زیر است:
برای جلوگی���ری از قاچاق کاا چه   _1

اقداماتی انجام گرفته است؟
2_ علت حجم باای قاچاق کاا از مبادی 

رسمی گمرک چیست؟
۳_ برای اجرای قانون ارتقاء سامت اداری 
و برخورد با متخلفان از کارکنان چه اقداماتی ان 

گرفته است؟
4_ علت عدم کارآمدی ساماندهی گمرکی 
و سوء اس���تفاده از آن از طریق ارزیابی از دور و 
اقدامات به عمل آمده برای اصاح س���ریع آن 

چیست؟
۵_ گمرک جمهوری اس���امی ایران برای 
جلوگی���ری از قاچاق س���ازمان یافته از مبادی 
رس���می )گمرک( از جمله اختاس و تبانی در 
استرداد سپرده ها، جعل اسناد گمرک، جعل آرای 
هیات های حل اختاف گمرک، واگذاری سامانه 
جامع گمرکی و انعقاد قراردادها اعم از باسکول، 
انبار و سایر موارد و همچنین کارشناسان مجازی 

چه اقداماتی انجام داده است؟
نمایندگان مجلس همچنین در جلسه علنی 
دیروز، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر 
تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد 
سازمان نوس���ازی صنایع ایران )ایدرو( در بعد 
داخلی و خارجی از س���ال 1۳84 تا سال 1۳9۶ 
را مورد بررسی قرار دادند که پس از توضیحات 
ولی ملکی ،سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن، 
از بین 21۵ نفر نماینده حاضر، این طرح با 118 
رای مواف���ق، 4۷ رای مخالف و ۷ رای ممتنع 

نمایندگان به تصویب رسید.
لزوم تجدید نظر در نرخ خرید تضمينی گندم 
1۶0نف���ر از نمایندگان مجلس در بیانیه ای 

خطاب به رئیس جمهوری خواستار اصاح نرخ    
خرید تضمینی  گندم از کشاورزان شدند و  آن  

را اجحاف در حق کشاورزان دانستند. 
محمدعلی وکیلی عضو هیات رئیسه مجلس 
با قرائت این بیانیه گفت: امضاء کنندگان این بیانیه 
متذکر ش���دند با احتساب هزینه های کمرشکن 
و سرس���ام آور نهاده ها و ماشین آات کشاورزی، 
تعیی���ن قیمت خرید تضمینی هر کیلو گندم به 
نرخ 14۷0تومان اجحاف به کش���اورزان است و 
مبلغ تعیین شده با هیچ معیار و مبنای محاسباتی 

جور نیست.
وی گفت: نمایندگان در این بیانیه خواستار 
تجدید نظر در قیمت مذکور و محاسبه قیمت 
واقعی با توجه به نرخ روز ارز و گران ش���دن 

ماشین آات و نهاده های کشاورزی شدند.
نماینده مردم اراک در مجلس هم  در نطق 
قبل از دستور خود،با اشاره به اجرای قانون منع 
به کارگیری بازنشس���تگان گفت: دامنه شمول 
قانون  باید وسیع  شود و افرادی که با چسب های 
مخصوص به صندلی خود چسبیده اند را باید به 

منزل هدایت کرد تا استراحت کنند.
س���ید مهدی مقدس���ی  با اشاره به وضع 
معیش���تی مردم از دولت خواست که صورت 
 مساله را پاک نکند و در حل مشکات معیشتی 

دقت شود.  
همچنین در جلسه دیروز مجلس نماینده 
مردم بندرانزلی ،   رئیس جمهوری را مخاطب قرار 
داد و گفت:  اشتغال، دغدغه 90درصد خانواد ه های 
ایرانی است. البته اشتغال پایدار، نه اشتغال هفته ای 

چهار ساعت که خودمان را گول بزنیم.
حسن خسته بند  گفت: آقای ر ئیس جمهور!   
وضع اش���تغال بس���یار بدتر از چیزی است که 
ش���ما تصور می کنید. به فریاد مردم برس���ید. 
بی تمایلی جوانان ب���ه ازدواج، ناهنجاری های 
اجتماعی و هزاران پرونده دستگاه قضایی نتیجه 
 فش���ارهای اقتصادی اس���ت که مردم را درگیر 

کرده است.

این عضو کمیسیون عمران مجلس با دیگر 
دکت���ر روحانی را مورد خطاب قرار داد و تاکید 
ک���رد: مردم، تولیدکنندگان و فعاان اقتصادی از 
بنگاهداری بانک ها و حمایت نکردن اصولی آنها 
از بخ���ش تولید و صنعت اعتراض دارند، چرا 
حریف این اژده های هفت سر نمی شوید؟ ملت تا 
کی باید منتظر بماند؟ حداقل بانکداری اسامی را 
از کشورهای اسامی بیاموزید که چگونه با ملت 

خود رفتار می کنند.
خس���ته بند سپس خواستار افزایش حقوق 
بازنشس���تگان شد و افزود: آقای رئیس جمهور! 
با افزایش حقوق به داد بازنشس���تگان لشکری 
و کش���وری به ویژه رزمندگان جنگ تحمیلی 
برس���ید. این جوانان دلیر دیروز، فرزندان بیکار 
 با حقوق پایین و در بدترین وضع معیش���تی 

قرار دارند.
نماینده مردم مهاباد در مجلس  هم خطاب 
به رئیس جمهوری پرسید: آیا می دانید شعارهای 
انتخاباتی شما درباره حق و حقوق اقوام و مذاهب 
به کلی فراموش شده است و اجازه حضور آنها 
در مسئولیت های کشوری داده نمی شود ؟شما که 
مجری قانون اساسی هستید حتما خبر دادید که 
اصول متعددی از قانون اساسی از جمله اصول1۵، 
19، 20، 2۳، 28، 29و ۳1درباره حق تدریس زبان 

مادری در مدارس هنوز اجرا  نشده است.
 همچنین  در ادامه جلس���ه سئوال علی 
مطهری از وزیر اطاعات درباره علت بازداشت 
طوانی مدت متهمان محیط زیست بدون استفاده 

از وکیل اعام وصول شد.
1۵۶نماینده مجلس هم با امضای بیانیه ای از 
علی اریجانی رئیس مجلس درخواست کردند 
تا هر چه س���ریعتر درباره آخرین وضع پرونده 
موسس���ات مالی و اعتباری به مجلس گزارش 

دهد.
نمایندگان مجلس سپس با یک فوریت طرح 
تعیین تکلیف استخدام دانشگاه های غیر دولتی و 

دانشگاه آزاد موافقت کردند.

همچنین طرح تش���کیل وزارت میراث 
فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به منظور 

تامین نظر شورای نگهبان اصاح شد. 
افزای��ش 50 درصدی مراجعه مردمی  به 

كميته  امداد 
  رئی���س کمیته  امداد امام هم  که در این 
جلسه حضور یافته بود،  از افزایش ۵0درصدی 
مراجعات مردمی به این کمیته  در هشت ماهه اول 

امسال خبر داد.
پروی���ز فتاح اظهار داش���ت: درآمدهای 
مردمی کمیته  امداد امام خمینی )ره( طی هشت 
ماهه اول امسال ۳۶درصد رشد داشته است و در 
کل به سمت کاهش هزینه مردمی شدن، استفاده 
از روش های نوی���ن و اولویت مناطق محروم 

پیش می رود.
وی افزود: مراجعات مردمی هم در هشت 
ماهه اول امسال نسبت به سال قبل ۵0درصد رشد 
داشته است که بیشتر آنها افراد زیر پوشش نبودند و 

این با شرایط اقتصادی جامعه همخوانی دارد.
فتاح در پاسخ به سئوال علی مطهری درباره 
تاثیر افزایش مستمری مددجویان در سال گذشته، 
اظهار داشت: اگر مصوبه مجلس   نبود، نمی دانم 
چه وضعی در جامعه مددجویی داش���تیم. پیش 
از این برای یک فرد زیر پوشش ۶0هزار تومان 
پرداخت می شد که   این رقم به 210هزار تومان 
رس���یده است. همچنین یک خانواده  پنج نفره 
100هزار تومان دریافت می کرد که اکنون بدون 
یارانه ۵40هزار تومان دریافت می کند.  همچنین 
امسال با کمک دولت 14درصد به مستمری سال 
قبل اضافه کرده ایم و عاوه بر این سبد کاایی 

دولت   می تواند موثر باشد.
وی با بیان این که خروج افرادزیر پوشش 
کمیته  امداد به دلیل اش���تغال، خودکفایی   یا 
ازدواج رخ می ده���د، تاکی���د کرد: 10درصد از 
جامعه مددجویی در س���ال گذشته کاهش پیدا 
کرده  اس���ت، اما امسال بنا به شرایط ۶00هزار 

خانواده  اضافه شده اند.

موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از گمرک و سازمان نوسازی صنایع

   مدیرعامل س���تاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت: س���امانه 
کنترل کنار جاده ای آایندگی خودروهای سنگین فعال است و تاکنون 
معاینه فنی 2۳ درصد از خودروهای س���نگین به دلیل آایندگی باطل 

شده است.
سید نواب حسینی منش در گفتگو با شهرنوشت، با اشاره به این 
که مرحله دوم طرح کاهش از اول آبان ماه آغاز شده و همزمان با آن، 
سایت کنار جاده ای کنترل آایندگی خودروهای سنگین آاینده فعال 
شده است، اظهار داشت: تاکنون بیش از هزار و ۳44 خودرو سنگین 
توس���ط این س���امانه کنترل شده است که هزار و 1۳۳ دستگاه از این 

خودروها دارای معاینه فنی بوده اند.
وی افزود: بر اساس این برنامه کنترلی، 211 دستگاه خودرو فاقد 
معاینه فنی بودند و 4۳۷ دس���تگاه از خودروهای س���نگین هم به دلیل 

نداشتن معاینه فنی و دودزایی جریمه شده اند.
به گفته مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، معاینه فنی 
2۶۷ دس���تگاه خودرو سنگین دارای معاینه فنی هم به دلیل دودزایی 

ابطال و برای اخذ مجدد معاینه فنی ارجاع شده اند.
وی ب���ا بی���ان این که هزار و 240 دوربی���ن نظارتی همزمان با 
آغ���از اجرای طرح کاهش در ورودی و خروجی های ش���هر نصب 
 ش���ده اس���ت، بیان کرد: در سوم آذر 80 هزار خودرو فاقد معاینه فنی 

جریمه شدند.

 80  هزار خودرو فاقد معاینه فنی 
جریمه شدند

چه کسانی باید تست تشخیص ایدز دهند؟

  »پی����روز حناچی« با حکم 
عبدالرض����ا رحمانی فضلی وزیر 
کش����ور به عنوان شهردار تهران 

منصوب شد.
ب����ه گ����زارش پای����گاه 
اطاع رس����انی وزارت کش����ور، 
عبدالرض����ا رحمانی فضلی وزیر 
کش����ور دیروز  در حکمی پیروز 
 حناچی را به عنوان شهردار تهران 

منصوب کرد.

سید سلمان سامانی سخنگوی 
وزارت کشور در این باره گفت: در 
پی وصول تائیدیه مراجع ذیصاح 
حکم آقای پیروز حناچی شهردار 
منتخب تهران از سوی وزیر کشور 

صادر شد.
سامانی افزود: امروز-دیروز- 
نظر صریح وزارت اطاعات مبنی 
بر تائی����د صاحیت  حناچی به 

وزارت کشور واصل شد.
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درگذش��ت چهره ي ماندگار فرهنگي خطه ي خراسان 
شادروان منصور سليمان  نژاد تبريزي را به خانواده 
محترم ايشان، كاپيتان سليمان نژاد و مهندس شوكتي 
تس��ليت عرض نموده و براي آن مرحوم علو درجات و 
ب��راي كليه بازماندگان صبر و ش��كيبايي از درگاه ايزد 

منان مسالت دارم. 
دكتر ابوطالب صارمي 

جناب آقاي كيوان مهرگان
درگذش��ت غم انگيز پ��در گراميتان را تس��ليت عرض 
نموده و براي حضرتعالي و بازماندگان آرزوي تندرستي 

و شكيبايي داريم.
نجفيـ  پرچكاني

همكار محترم جناب آقاي مجيد مدرس
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را تسليت 
عرض نموده، شادي روح آن مرحومه و سامتي و سعادت 

بازماندگان محترم را از خداوند متعال خواهانيم.
افست ورق ـ صحافي

دوست و همكار گرامي
 جناب آقاي دكتر مازيار پارسا

مصيبت درگذشت پدر گراميتان را به جنابعالي و خانواده 
محترم تس��ليت مي گوييم. از خداوند سبحان براي آن 
مرحوم علو درجات و براي شما و ساير بازماندگان صبر 

و اجر آرزومنديم.
مديرعامل و هيأت مديره بيمارستان جم

بازگشت همه بسوي اوست
دوست و همكار گرامي

 جناب آقاي دكتر مازيار پارسا
مصيبت وارده را به ش��ما و خانواده محترمتان تس��ليت 
ع��رض نم��وده و از خداوند ب��راي بازمان��دگان صبر و 

شكيبايي خواستاريم.
دكتر آريا ستودهـ  دكتر عبدالحسين سعيدي

خانواده محترم پارسا 
با كمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت جنـاب آقاي تقي 
پارسـا بزرگ خانواده پارس��ا را از صميم قلب تسليت 
ع��رض نموده و از درگاه خداوند متعال براي آن مرحوم 
رحم��ت و غف��ران و ب��راي بازماندگان محت��رم صبر و 

شكيبايي آرزومنديم. 
شركت بام راه 

جناب آقاي دكتر مازيار پارسا
ب��ا نهايت تأس��ف و تألم درگذش��ت اب��وي گراميتان را 
تس��ليت عرض نموده، از خداوند متعال براي شادي آن 
مرح��وم علو درجات و براي جنابعالي و خانواده محترم 

صبر و اجر خواهانيم 
هيأت مديره، مديرعامل، مديريت و پرسنل 
بيمارستان مهراد 

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 

بازگشت همه بسوي اوست
  با كمال تأسف خبر درگذشت مرحومه فرشته مولوي 
همسر مرحوم مهندس مجيد مهدوي اردبيلي را خدمت 
س��روران عزيز اعام مى دارد.ضمن طلب مغفرت و علو 
درج��ات براي مرحوم��ه، و دعاي صبر براي بازماندگان 
به اطاع ش��ما عزيزان مي رس��اند مراسم ختم و يادبود 
رأس ساعت 15 الي16:30روز جمعه 1397/9/9 واقع 
در خيابان فرمانيه ش��رقي، خيابان ديباجي ش��مالي، 
نرس��يده به بزرگراه صدر جنب خيابان محمود نوريان 

مسجد الرضا)ع( منعقد مي باشد. 
پاركينگ از خيابان نوريان در دسترس مي باشد.

فرزندان: فريبا و فرزان مهدوي اردبيلي 
داماد: عبدالعلي معتضدي 

نوه ها: ياسمن و نيلوفر معتضدي 
خانواده هـاي: مولـوي، مهدوي اردبيلـي، معتضدى. 
خالقي راد، گرجي، نيكو اخاق و خانواده هاي وابسته

با كمال تأس��ف درگذش��ت مادر مهرب��ان 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.
فرزندان: دكتر بهـرام، دكتر بهمن، دكتر بابك و 

دكتر بهزاد برازش 
خانواده هاي: برازش، فرزاد و ساير وابستگان.

بازگشت همه به سوي اوست 
با كمال تأثر و تأس��ف فوت جانگداز همس��ري مهربان 
و پدري فداكار شـادروان مهندس تقي پارسـا را به 

اطاع دوستان و آشنايان محترم مي رساند. 
مراس��م ترحيم آن مرحوم روز جمعه 97/9/9 از ساعت 
12 الي 13/30 در مس��جد حض��رت ولي عصر واقع در 
خيابان خالد اس��امبولي )وزراء( جنب پارك س��اعي 

منعقد مي باشد. 
حضور سروران گرامي موجب شادي روح آن زنده ياد و 

تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد. 
همسر: ماندانا مؤمني 

فرزندان: دكتر مازيار پارسا و دكتر آرمين پارسا 
برادر: آقاي حسن پارسا

خانواده هاي پارسـاـ  مومنيـ  بياتـ  شاهپوري 
مقدمـ  اعتضاد

بازگشت همه به سوي اوست
زين مرگ ناگهانيت اي نازنين پسر

بيگانه سوخت تا چه رسد آشناي تو

رنج و غم و غصه مرگ جوان عزيزم بر دل و جانمان حك 
ش��د و تا پايان عمر باقي است به مناسبت سومين سال 
درگذش��ت پسر نازنينم پيمان عزيز و به ياد مهربانيها 
و خوبيهايش هزينه مراسم يادبود مطابق مشي زندگي 
او كه همواره كمك به نيازمندان بود صرف امور خيريه 

خواهد شد.
پدر ـ سرتيپ بازنشسته ناجا جليل صميمي

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، بااتر 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 

آگهی تغییرات شرکت خانه ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 26961 و شناسه ملی 10100724284 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : اداره امورش���رکت به عهده هیئت مدیره ای مرکب از 3 الی 9 نفر که از طرف 

مجمع عمومی عادی ازبین صاحبان سهام برای مدت 2 سال انتخاب می شوند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281010(

آگهی تغییرات موسسه فرهنگی خانه هنرمندان ایران
 به شماره ثبت 12295 و شناسه ملی 10100477067

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/31 و مجوز شماره 97/306617 مورخ 
1397/05/27 وزارت فرهنگ و ارش���اد اس���امی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان 
منتهی به سال مالی 1396 به تصویب رس���ید. بهرام کلهرنیا به کدملی 3255675881 به عنوان بازرس 
اصلی و افشین شاهرودی به کدملی 4579191021 به عنوان بازرس اصلی و محمدرضا فیروزه به کدملی 

0681664967 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281011(

آگهی تغییرات شرکت دانش توسعه برتر سهامی خاص
 به شماره ثبت 151324 و شناسه ملی 10101941367 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی1396 مورد تصویب قرار گرفت . خانم مریم یارمحمدی شماره ملی 
0067057081 به عنوان بازرس اصلی و خانم پگاه جابری دارای ش���ماره ملی 0073061743 به عنوان 
بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین شد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281013(

آگهی تغییرات شرکت پاک فن بندر سهامی خاص
 به شماره ثبت 233458 و شناسه ملی 10102744460 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/22 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حس���اب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
روزنامه کثیر اانتش���ار اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. خانم مریم یارمحمدی شماره 
 ملی 0067057081 به عنوان بازرس اصلی و خانم پگاه جابری شماره ملی 0073061743 به عنوان بازرس 

علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281014(

آگهی تغییرات
 شرکت کارگزاری توسعه معامات کیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 111128 و شناسه ملی 10101548510 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/25 و مجوز شماره 
39849 / 122 مورخ 14 / 07 / 1397 س���ازمان ب���ورس و اوراق بهادار و با 
اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/23 س���رمایه شرکت از 
مبلغ 10000000000ریال به مبلغ 100000000000ریال منقس���م 
به 100000000 س���هم 1000ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال 
 ش���ده افزایش یافته و مبلغ 60000000000 ریال بموجب گواهی شماره

 LE - 849 - 97 - 1082مورخ 1397/06/25 بانک سامان شعبه سی تیر 
پرداخت گردیده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح وذیل 
ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است .

 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281009(

 آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سیمان کرمان سهامی خاص
 به شماره ثبت 219765 و شناسه ملی 10102610675 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/11/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای س���یاوش بزرگی با کدملی 2061175473 بعنوان 
رئیس هیات مدیره بنمایندگی از گروه صنایع س���یمان کرمان به شناسه 
ملی10630019476 - آق���ای آرش ایرانپور با کدملی 3131485000 
بعنوان نایب رئیس هیات مدیره بنمایندگی از ش���رکت حمل و نقل بهمن 
بار کرمان به شناس���ه ملی 10630126339 - آقای رضا نیکورز با کدملی 
3179676493 بعنوان عضو هیات مدیره بنمایندگی از ش���رکت سیمان 
مازندران به شناسه ملی 10100665220 بسمت مدیرعامل -حق امضاء 
اوراق و اس���ناد بهادار، قراردادها ، چکها و بروات با امضا دو نفر از اعضای هیات 

مدیره معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281012(

آگهی تغییرات
 شرکت توسعه خدمات تجارت آویژه سهامی خاص

به شماره ثبت 475077 و شناسه ملی 14005059800 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : اعض���ا هیئت مدیره بمدت 
2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای فرشید بختیاروند به شماره ملی 
4219618007 - آقای افشین اعتدالی شهنی به شماره ملی 350138601 
- آقای فرشاد بختیاروند به شماره ملی 4219777393 خانم سارا صالحی به 
 شماره ملی 0062708716 به عنوان بازرس اصلی و آقای سامان جهانی زاده
 به شماره ملی 4130803840 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال 

مالی انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)281015(

آگهی تغییرات شرکت غزال گوشت یاشار سهامی خاص
 به شماره ثبت 235059 و شناسه ملی 10102760051 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : تعداد اعضای هیئت مدیره از 3 نفر به 4 نفر افزایش یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281004(

آگهی تغییرات شرکت پیمانکاری پیماب سهامی خاص
 به شماره ثبت 47584 و شناسه ملی 10100927864 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1396 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی 
مفید راهبر به شناسه ملی 10861836531 به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب 

گردید. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281005(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی سازور تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت 80050 و شناسه ملی 10101247577 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/06/19 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حس���اب سود و زیان سال مالی 96تصویب شد موسسه حسابرس���ی و خدمات مدیریت آذین تراز ارقام 
شناس���ه ملی 14003873350 به سمت بازرس اصلی و آقای گودرز گودرزنیا کد ملی0041324021 به 
سمت بازرس علی البدل برای مدت 1 سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281007(

آگهی تغییرات شرکت آدرین تجارت پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 485519 و شناسه ملی 10260699300 

به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم مرجان بهزادی 
بروجنی شماره ملی 4650709644 به سمت رئیس هیات مدیره خانم نصیبه رضائی موسی آبادی شماره 
ملی 1199333859 به سمت نائب رئیس هیات مدیره و آقای محمود سنجری شماره ملی 1199883506 
به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات 

شرکت با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبراست.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281008(

آگهی تغییرات 
شرکت سازه کاو سهامی خاص

 به شماره ثبت 55016 و شناسه ملی 10101001361 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/11/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : محمدصادق جهانی به سمت مدیرعامل سید محمد میرغفوری 
به عنوان رئیس هیات مدیره سجاد فتحی به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و 
سید مجتبی جعفری به عنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند.کلیه اسناد 
تعهد آور و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و بروات و قراردادها و عقود اسامی 
با امضای ثابت مدیر عامل و یکی دیگر از اعضای هیات مدیره متفآقاً و مکاتبات 
عادی و اداری با امضای مدیر عامل و در غیاب مشار اله با امضای رئیس هیات 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)281002(

آگهی تغییرات
 شرکت غزال گوشت یاشار سهامی خاص

 به شماره ثبت 235059 و شناسه ملی 10102760051 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/09 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل برای مدت 
دوسال انتخاب گردیدند: اسماعیل ابراهیمی به شماره ملی: 1371012725 
لطفعلی ابراهیمی به شماره ملی: 2970279428 اذنعلی ابراهیمی به شماره 
ملی: 1602601208 ش���هرام ابراهیمی به شماره ملی: 1379363081 
خانم معصومه عباسی ) ش���ماره ملی: 1376439689 ( به سمت بازرس 
اصلی و خانم سمیه حسین پور هیکل آباد،شماره ملی 1381060341 به 

سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)281003(

آگهی تغییرات
 شرکت غزال گوشت یاشار سهامی خاص به شماره ثبت 235059 

و شناسه ملی 10102760051 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/09 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : اسماعیل ابراهیمی ) شماره ملی: 1371012725 ( به سمت مدیرعامل و 
عضو هیئت مدیره و لطفعلی ابراهیمی ) شماره ملی: 2970279428 ( به سمت 
رئیس هیئت مدیره و اذنعلی ابراهیمی ) شماره ملی: 1602601208 ( به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره و شهرام ابراهیمی ) شماره ملی: 1379363081 ( به 
سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت ازقبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها وعقود اسامی با امضای دو نفر از 
اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهرش���رکت و اوراق عادی و اداری با امضای 

هریک از اعضای هیئت مدیره منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)281006(

آگهی تغییرات شرکت تأمین برق و آب ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 20531 و شناسه ملی 10100660789 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب 
س���ود و زیان سال مالی 96 به تصویب رس���ید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی 

10861836531 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280996(

آگهی تغییرات شرکت توسعه منابع انسانی و خدمات فنی مهندسی مدبر 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 3682 و شناسه ملی 10101178050 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل شرکت در 
 واحد ثبتی تهران به آدرس: اس���تان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، فردوس ، 
 خیابان گلس���تان شمالی )شهیدمجیدمالکی( ، بزرگراه آیت اله کاشانی ، پاک 222 ، طبقه چهارم ، 
واحد 14 کد پستی 1481875155 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280998(

آگهی تغییرات
 شرکت تعاونی مصرف سازمان جمع آوری وفروش اموال تملیکی

 به شماره ثبت 78563 و شناسه ملی 10101234073 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/30 و به استناد مجوز شماره 
972/15/147459 مورخ 1397/07/02 اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی اس���تان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د :تصمیمات ذیل اتخاذ شد : حمزه عارفی مقدم به کد 
ملی16000851282 به س���مت رییس هیات مدی���ره و غامرضا خرم دل به کد ملی 
5239845646 به س���مت نایب رییس هیات مدیره و حبیب اله ش���یخ ایمانپور به کد 
ملی0035457716 به سمت منشی هیات مدیره انتخاب گردیدند. وآقای محمدرضا 
حاجی قاسمی به کد ملی0040012956 با به سمت مدیرعامل شرکت تعاونی انتخاب 
گردیدند کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با 2 امضای -1محمدرضا 
حاجی قاسمی مدیرعامل به عنوان دارنده امضای ثابت -2 حمزه عارفی مقدم رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر شرکت تعاونی دارای اعتبار خواهند بود.و در غیاب رییس هیات مدیره 
امضای غامرضا خرم دل نائب رییس هیات مدیره معتبر اس���ت. همچنین اوراق عادی 

شرکت تعاونی با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280995(

آگهی تغییرات شرکت سازه کاو سهامی خاص
 به شماره ثبت 55016 و شناسه ملی 10101001361 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/11/30 
 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به

 30/ 12/ 95 مورد تصویب مجمع قرار گرفت. اعضای هیات مدیره شرکت برای 
مدت دو س���ال به شرح زیر انتخاب گردیدند: آقای محمدصادق جهانی شماره 
ملی 4500754407 س���یدمحمدمیرغفوری شماره ملی0451516500 
آقای سجاد فتحی شماره ملی 0061958506 و سیدمجتبی جعفری شماره 
ملی 0453649459 موسس���ه حسابرسی سپند تدبیر نیکان به شناسه ملی 
10320564987 ب���ه عنوان بازرس اصل���ی و آقای عباس نعمتی کهران کد 
ملی 0077188535 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 
گردیدند. روزنامه اطاعات به عنوان روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی های 

قانونی شرکت انتخاب گردید.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280999(

آگهی تغییرات شرکت ترمینال آرین شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 71110 و شناسه ملی 10101160383 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهای مالی عملکرد سال 1396 مورد 
تصویب قرار گرفت . آقای عباس گلدوزان با کد ملی 2091825484وخانم 
مریم مفید نژاد با کد ملی 0049185853 برای مدت دو س���ال به سمت 
 اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی اعتماد ارقام امین

 به شناس���ه ملی 14005653038 به سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا 
گلدوزان با کد ملی 2249640361 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 
 یک س���ال مالی انتخاب شدند . روزنامه کثیر اانتشار اطاعات جهت نشر

 آگهی های شرکت انتخاب شد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)281000(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی نیرو و توان سهامی خاص
 به شماره ثبت 53749 و شناسه ملی 10100988750 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/26 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. منوچهر 
فدائی تهرانی با کد ملی 5499314268 بسمت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
و علی فدائی تهرانی با کد ملی0070690731 بس���مت نایب رئیس هیئت مدیره 
و س���لمان دوردیان با کد ملی0061896421 بسمت عضو هیئت مدیره و ارسان 
نبیئی با کد ملی0068083343 بس���مت عضو هیئت مدیره و بهزاد توفیق پور با 
کد ملی0057346623 بس���مت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. روزنامه اطاعات بعنوان روزنامه کثیر اانتش���ار شرکت تعیین گردید. 
موسسه حسابرسی بهبود ارقام با شناس���ه ملی 10100580568 بعنوان بازرس 
 اصلی و آقای عبدالحس���ین عندلیبی بشماره ملی 6319870567 بعنوان بازرس

 علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )281001(

تاسیس شرکت تعاونی اعضای کانون بازنشستگان بانک مسکن
 درتاریخ 1397/08/05 به شماره ثبت 533154 به شناسه ملی 14007913629 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. 
موضوع : � مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی در امور )پیمانکاری، حق العمل کاری، پیمانسپاری و برون سپاری در امور اقتصادی، عمرانی و ساختمانی و بازرگانی، صادرات و واردات و 
ترخیص کاا از گمرکات(. � ارائه خدمات مشاوره ای فنی ، مالی، مهندسی و اقتصادی در پروژه های ساختمانی و عمرانی اعم از واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری و امور تاسیساتی مربوطه و 
 طرحهای توجیهی مرتبط . � مطالعه و برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی کسب و کار سازمانی، طراحی و بازنگری ساختار سازمانی ومهندسی مجدد فرایندها . � تهیه محصوات کشاورزی ،

 باغداری ، دامداری، دامپروری، پرورش طیور و آبزیان و توزیع آن . � مطالعه، طراحی ، مشاوره ، انتقال فن آوری ، نصب و راه اندازی ، تعمیر و نگهداری و پشتیبانی در زمینه تجهیزات رایانه ای 
 و سامانه های الکترونیکی در چهارچوب مقررات قانونی . � انجام امور انفورماتیکی شامل تحلیل ، طراحی ، راه اندازی و پشتیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های
 نرم افزاری. � مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های رایانه ای و سامانه های ویژه رایانه ای مانند اتوماسیون. � سرویس و نگهداری دستگاههای 
عابربانک و انجام امور پول رسانی و پول گذاری در انها. � انجام کلیه خدمات حسابداری و مالی سازمانها، شرکتها و موسسات مالی واعتباری دولتی وخصوصی. � انجام امور ایاب و ذهاب کارکنان 
کلیه سازمانهای دولتی و خصوصی و تهیه وسائط نقلیه برای آنها از طریق تامین نیروی انسانی مربوطه . � انجام امور پشتیبانی و مدیریت مراکز آقامتی و رفاهی کارکنان کلیه سازمانها. � وصول 
مطالبات شبکه بانکی و سایر موسسات مالی و اعتباری از طریق تامین نیروی انسانی مربوطه . � مشاوره در زمینه اخذ تسهیات از منابع بانکی ، موسسات مالی و اعتباری و اشخاص حقیقی 
و حقوقی. � شرکت در مزایده ها، مناقصه های کلیه سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با موضوع فعالیت شرکت تعاونی. � سرمایه گذاری از طریق خرید سهام 
و اوراق مشارکت برای شرکت تعاونی و سایر موسسات. � سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه، تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و موسسات عمومی ، تعاونی و یا خصوصی. � ایجاد دفاتر 
خدماتی در شعب بانکها جهت ارائه مشاوره و انجام امور بانکی مشتریان . � تودیع وجوه در حسابهای بلند مدت و کوتاه مدت در بانکها و صندوق تعاون. � انجام امور پشتیبانی آموزشی برای 
کارکنان و اعضای تعاونی ها و موسسات بانکی، مالی و اعتباری. � ارائه خدمات پشتیبانی در تجهیز فروشگاههای زنجیره ای ، صنایع دستی منطقه ای و بومی. � ایجاد دفاتر فنی بمنظور انجام 
امور تایپ ، تکثیر و فتوکپی. � تامین کااها ، اقام و لوازم مرتبط با فعالیت تعاونی. � انجام امور بوفه ، رستوران، غذاخوری و سالنهای پذیرائی. � اخذ کمک و هدایای نقدی و غیرنقدی از ارگانها 
و سازمانهای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی و حقوقی و مصرف در محدوده فعالیتهای شرکت . طبق مجوز شماره 972/15/162344 مورخ 1397/06/24 مرجع صادرکننده وزارت 
تعاون،کار و رفاه اجتماعی مدت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-محله میدان امام خمینی )ره (-خیابان فردوسی-

خیابان شهیدعبدالحمیدکوشک مصری-پاک 7 -طبقه اول- کدپستی 1136845316 سرمایه شخصیت حقوقی : 1413000000 ریال می باشد. اولین مدیران : آقای محمدتقی 
دادرس به شماره ملی 0034509259 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال آقای غامرضا خوشگفتار منفرد به شماره ملی 0042352622 و به سمت عضو 
هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 س���ال آقای پرویز توس���لی به شماره ملی 0044794975 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای مسعود حق خواه به شماره ملی 
 0047432098 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای مجید محسنی وادقانی به شماره ملی 0452121922 و به سمت مدیرعامل به مدت 3 سال و به سمت عضو علی البدل
 هیئت مدیره به مدت 3 س���ال آقای ایرج غامی به شماره ملی 1502088169 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای جبرائیل ایمانی به شماره ملی 1530197228 و به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حمیدرضا دشتبانی به شماره ملی 3319732382 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای حسین رحمتی به شماره 
ملی 3933037441 و به سمت عضو هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای محمدحسن اسعدی به شماره ملی 5099034594 و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت 3 سال آقای کاظم 
یوسفی به شماره ملی 6599553958 و به سمت عضو هیئت مدیره - عضو علی البدل به مدت 3 سال بازرسین: آقای حسن نصر الهی به شماره ملی 0047401125 به سمت بازرس 
اصلی و آقای علی اصغر صبوری آزاد به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند دارندگان حق امضا : آقای محمدحسن اسعدی)رییس هیات مدیره( � آقای جبرائیل 
ایمانی)نایب رییس هیات مدیره( � آقای مجید محسنی وادقانی)مدیرعامل( � کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضای یکی از دو نفر از 
اعضای هیات مدیره )رئیس یا نایب رئیس( به اتفاق آقای مجید محسنی وادقانی مدیرعامل و مهر تعاونی دارای اعتبار است. و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل یا رئیس و مهر تعاونی 

معتبر خواهد بود. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه ثبت موضوع فعالیت مذکور،به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280997(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی پتروتک سان سهامی خاص
 به شماره ثبت 188909 و شناسه ملی 10102309266 

به اس����تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/15 ، سرمایه شرکت از مبلغ 
 76260000000 ریال به مبلغ 100000000000 ریال منقسم به 10000000 سهم 10000 ریالی

 با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح یاد شده اصاح و 
ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280991(

آگهی تغییرات شرکت لبنیات پاستوریزه پاک سهامی عام
 به شماره ثبت 7205 و شناسه ملی 10100326962 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/27 و بموجب مجوز ش���ماره 
122/38012 مورخ 97/05/20 سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - موارد ذیل به 
موضوع فعالیت فرعی شرکت الحاق شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. واردات و خرید و فروش 

نهاده های دامی و سایر تولیدات کشاورزی و احداث کارگاه های صنایع تکمیلی و غذایی و گلخانه ها . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280992(

هفتمين س��ال درگذشت 
همسر، مادر، مادربزرگمان 
زنده يـاد خانـم فاطمه 
توكلـي دبير بازنشس��ته 
دبيرس��تان هاي  ش��يمي 
ته��ران را ب��ا گردهمايي بر 
س��ر م��زارش و ي��ادآوري 
تمام خاطرات گذش��ته كه 
هميش��ه همراه ماست ياد 

مي كنيم.
همسر، فرزندان، دامادها، عروس و نوه ها

اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي 
دل بي تو به جان آمد وقت است كه بازآيي 

 ب��ا نهاي��ت تأس��ف رجعت جاودان��ه عزيزم��ان آقاي
 سـليمان مساعد دادستان اسبق دادگستري استان 
كردستان و قاضي ديوان عدالت اداري را به اطاع دوستان 
و آشنايان مي رساند. مجلس توديع با اين مرد نكونام در 
روز جمعه 9 آذرماه 97 س��اعت 3 الي 4:30 بعدازظهر 
در مس��جد الغدير ميرداماد تهران برگزار خواهد ش��د. 
حضور بس��تگان و دوستان گرامي مايه آرامش و امتنان 

ما خواهد بود.
از طرف همسر عزيزه پنجويني 

فرزندان كتايون و گايل 
داماد محمد حسن ملك پور 

نوادگان آرين و نارين سعيدي
 و خانواده هـاي مسـاعد، پنجويني، خامفروش، 

فرايي، ملك پور و ساير بستگان. 
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سی ان ان:یک چهارم مردم غرب، یهودیان را جنگ افروز می دانند
ایرنا: شبکه خبری سی ان ان آمریکا به نتیجه یک نظرسنجی خود بر موضوع 
»یهود ستیزی« در اروپا و آمریکا پرداخت و اعام کرد که یک چهارم پرسش 
شوندگان، یهودیان را دخیل در جنگ ها می دانند.سی ان ان بنابر نظرسنجی خود، 
بر افول خاطره هولوکاست در قاره اروپا به ویژه در میان نسل جدید که متولدان 
هزاره سوم میادی هستند، متمرکز شد و تاکید کرد که هنوز نگاه منفی به یهودیان 
در این قاره زنده است. این شبکه تاکید کرد که به باور اروپایی ها، یهودیان در 
زمینه های مهم و کلیدی از جمله تجارت در این قاره نفوذ زیادی دارد. سی  ان  ان 
افزود: دراین نظرسنجی از هر چهار اروپایی یکی معتقد است که یهودیان در وقوع 

درگیری ها و جنگ ها در سراسر جهان بیش از اندازه نقش دارند. 
اعطای نشان افتخار مکزیک به داماد ترامپ، جنجال آفرید

ایسنا: اعام رئیس جمهوری مکزیک مبنی بر 
اینکه می خواهد بااترین نشان افتخار این کشور را به 
جارد کوشنر داماد دونالد ترامپ بدهد با واکنش های 
بسیاری روبه رو شد. دولت مکزیک در بیانیه ای اعام 
کرد که جارد کوشنر به عنوان مشاور کاخ سفید به 
دلیل تاش های قابل توجهش با هدف توافق جدید 
آمریکای شمالی در ماه اوت، برای دریافت بااترین 
نشان افتخار مکزیک انتخاب شده است. اعطای چنین 
نشانی به کوشنر، در فضای مجازی به خصوص توئیتر جنجال آفرید و در صدر 
اخبار قرار گرفت و بسیاری از کاربران مکزیکی از جمله چهره های سرشناس 
این کشور از این اقدام به شدت انتقاد و اعام کردند که اعطای نشان مذکور به 

کوشنر نشان دهنده اوج بزدلی و حماقت است. 
جنجال در کنفرانس مطبوعاتی اوروف و لودریان

تسنیم: کنفرانس مطبوعاتی مشترک وزرای خارجه روسیه و فرانسه در پاریس، 
با حاشیه همراه بود. سرگئی اوروف وزیر امور خارجه روسیه به پاریس سفر 
همتای فرانسوی خود دیدار و گفت وگو کند  کرده بود تا با "ژان ایو لودریان" 
که پس از مذاکرات دو طرف، کنفرانس مطبوعاتی مشترکی برای وزرای خارجه 
روسیه و فرانسه برنامه ریزی شده بود اما نزدیک بود لغو شود. اوروف بعد از 
آگاه شدن از اینکه خبرنگاران سه شبکه تلویزیونی روسی اجازه شرکت در این 

کنفرانس مطبوعاتی را نیافته اند از ورود به سالن کنفرانس خودداری کرد. 
رئیس جمهوری گابن پس از یکماه ناپدید شدن در عربستان، پیدا شد

ایسنا: علی بونگو، رئیس جمهوری گابن که از 
یکماه قبل و پس از سفر به عربستان برای شرکت 
در اجاس سرمایه گذاری، ناپدید شده بود، پیدا شد. 
سیلیوا بونگو، همسر بونگو در فیسبوک نوشت: دیروز 
۲۸نوامبر همسرم علی بونگو که از بیماری رنج می برد 
در ریاض مرخص شد  از بیمارستان "ملک فیصل" 
و ب���ه رباط پایتخت مغرب رفت. وی افزود: رئیس 
جمهوری گابن به منظور پیگیری دوره نقاهت خود و 

با مشورت اعضای خانواده اش پیشنهاد محمد ششم، پادشاه مغرب را قبول کرد. 
پیش از این فعاان مدنی در گابن ابراز نگرانی کرده بودند چون ناپدیدی بونگو 

همزمان با قتل جمال خاشقجی شده بود. 
برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در گرجستان

ایرنا: دور دوم انتخابات ریاست جمهوری گرجستان دیروز در سراسر این 
کشور برگزار شد. در این دور از انتخابات »سالومه زورابیشویلی« نامزد حزب 
حاکم و »گریگول واشادزه« نامزد اتحاد نیروهای مخالف دولت، که بیشترین آرا 
را در دور اول کسب کرده اند، رقابت کردند. بیش از 4۸ هزار ناظر محلی و 
1300 ناظر خارجی و نیز ۲300 نماینده رسانه ای بر چگونگی برگزاری این 

انتخابات نظارت کردند. 
نخست وزیر سابق بنگادش از حضور در انتخابات منع شد

ایسنا: دادگاه عالی بنگادش اعام کرد نخست 
وزیر سابق این کشور که به بیش از دو سال حبس 
محکوم ش����ده، نمی تواند در انتخابات شرکت کند. 
براس����اس این حکم از سوی دادگاه عالی بنگادش، 
»خالده ضیاء« نخست وزیر سابق این کشور نمی تواند از 
سوی حزب ملی گرای بنگادش در انتخابات شرکت 
کند. دادستان کل بنگادش گفت که خالده ضیاء فاقد 
ش����رایط و صاحیت ازم برای حضور در انتخابات 

پارلمانی است که قرار است 30دسامبر سال جاری میادی برگزار شود. 
آمریکا همسر رئیس جمهوری نیکاراگوئه را تحریم کرد

ایسنا: ترامپ همسر و یکی از دستیاران رئیس جمهوری نیکاراگوئه را به 
دلیل آنچه سرکوب اعتراضات ضد دولتی خواند، تحریم کرد. وزارت خزانه داری 
آمریکا اعام کرد، روزاریو موریلو، معاون و همسر دانیل اورتگا رییس جمهوری 
نیکاراگوئه و نستور مونکادا ائو، دستیار اورتگا به اتهام تضعیف دموکراسی تحریم 
شده اند که از آن جمله، ممنوعیت اشخاص و بانک ها و دیگر نهادهای آمریکایی 

از هرگونه تعامل با این دو مقام نیکاراگوئه است. 
»داسیلوا« متهم به پولشویی شد

ایس���نا: دفتر دادس���تان عمومی سائوپائولو 
رییس جمهوری پیشین برزیل را به پولشویی متهم و 
اعام کرد، لوا داسیلوا، رییس جمهوری پیشین برزیل 
از وجه���ه بین المللی خود برای نفوذ بر تصمیمات 
تئودور اوبیانگ انگوئما، رییس جمهوری گینه استوایی 
ب���ه نفع گروه برزیلی »اِی آر جی« در این کش���ور 
آفریقایی سوءاستفاده کرده است. گفته می شود لوا 
داس���یلوا از سپتامبر ۲011تا ژوئیه ۲01۲در ازای این 

اقدام ۲۵0هزار دار به عنوان رشوه تحت پوشش کمک خیریه به موسسه خیریه 
لوا دریافت کرده است.

تقویم اطاعاتكوتاه از سراسر جهان
پنجشنبه 8 آذر  1397
21 ربیع ااول  1440 

 29 نوامبر   2018 

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

11 و 53 دقیقه 

16 و 51  دقیقه

17 و 11 دقیقه 

23 و 09 دقیقه

5 و 26  دقیقه

6 و 54 دقیقه

جمعه 9  آذر  1397
22 ربیع ااول 1440 

  30 نوامبر   2018 

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح ) شنبه(

طلوع آفتاب )    شنبه(

11 و 53 دقیقه 

16 و 51 دقیقه

  17 و11 دقیقه

23 و 09 دقیقه 

5  و26 دقیقه 

6 و 55 دقیقه

*تحوات عربس���تان اين هفته تحت الش���عاع سفر بن سلمان، به برخي 
كش���ورهاي عرب منطقه و در ادامه، حضور در نشس���ت رهبران »جي20« 
در »بوينس آيرس« آرژانتين قرار گرفت. وليعهد س���عودي كه پس از شكست 
سياس���ت هاي منطقه اي و اقدامات س���ركوبگرانه و نسنجيده خود بيش از هر 
زمان ديگري در معرض بركناري و كودتاي شاهزادگان و مخالفان قرار گرفته 
است، اين هفته و همزمان با آغاز سفرش، تدابير امنيتي گسترده اي را در اطراف 
كاخ هاي پادشاهي و ديوان سلطنتي اين رژيم برقرار و دهها دستگاه خودروي 
زرهي سنگين را در اين مناطق از بيم كودتاي مخالفان و شاهزادگان مستقر كرد 
و با خيالي »ناراحت«، اين دوره گردي منطقه اي را با هدف بهبود وجهه خود 
آغاز نمود. از طرفي، در آستانه ورود وي به كشورهاي عربي منطقه  تظاهرات 
ضدسعودي گسترده اي نيز عليه »بن سلمان« در آن كشورها صورت گرفت تا 
جايي كه دولت مغرب را وادار به جلوگيري از ورود وليعهد سعودي به اين 
كشور كرد. اما اين پايان كار نبود و ديدبان حقوق بشر سازمان ملل نيز از دولت 
و دادستان آرژانتين خواست تا همزمان با ورود بن سلمان به نشست »جي20« 

در اين كشور، وي را به دليل ارتكاب جنايت جنگي محاكمه كند.
*روسيه و اوكراين اين هفته در آستانه يك جنگ تمام عيار قرار گرفتند. 
ماجرا از آنجا آغاز شد كه سه ناو جنگي اوكراين كه وارد آبهاي سرزميني روسيه 
شده بودند توسط نيروي دريايي روسيه توقيف و سرنشينان آنها بازداشت شدند. 
اما پيش از توقيف، ناوهاي اوكرايني و نيروي دريايي روسيه به تبادل آتش  با 
يكديگر پرداختند و بافاصله دو كشور به حال آماده باش نظامي درآمدند. پس 
از اين ماجرا كشورهاي غربي بافاصله انگشت اتهام را به سمت روسيه نشانه 
رفتند و از اوكراين حمايت كردند و حتي در شوراي امنيت پيشنهاد روسيه براي 

بررسي اين بحران را رد كردند.
*تروريست ها اين هفته دست به حمله شيميايي در سوريه زدند و مناطقي 
از حلب را با خمپاره هاي حاوي گاز كلر هدف قرار دادند كه دهها مصدوم 
برجا گذاشت. اين در حالي بود كه غربي هاي مدعي حامي حقوق بشر سكوت 
اختيار كردند و اين جنايت وحشيانه را محكوم نكردند. در چنين شرايطي ائتاف 
آمريكايي ضدداعش اين هفته نيز مناطق مسكوني ديرالزور سوريه را بمباران كرد 

كه به كشته شدن دهها غيرنظامي منجر شد.
*فرانسه هفته اي ناآرام را پشت سر گذاشت و معترضان به گراني بهاي 
س���وخت، پاريس را به آش���وب كشاندند. اين اعتراضات با سركوب پليس به 
خش���ونت كشيده شد. سركوب اعتراضات، دو كشته و صدها زخمي برجاي 
گذاشت و صدها تن نيز بازداشت شدند. اين در حالي است كه مكرون، رئيس 
جمهوري فرانسه بدون توجه به اعتراضات اعام كرد كه ماليات سوخت را 

لغو نخواهد كرد.
*سران اتحاديه اروپا پس از دو سال مذاكرات فشرده، سرانجام اين هفته 
توافقنامه برگزيت )جدايي انگليس از اتحاديه اروپا( را تصويب كردند. حال اين 
توافق در اختيار نخست وزير انگليس است تا آن را به تأييد مجلس كشورش 
برساند. گفته مي شود فقط چهار ماه تا زمان خروج انگليس از اتحاديه اروپا 

باقي است.
*نخست وزير رژيم صهيونيستي كه از چندي قبل عادي سازي روابط با 
برخي كشورهاي عربي را كليد زده و البته با استقبال رژيم هاي عربي حاشيه 
خليج فارس روبرو ش���ده اس���ت، اين هفته به صراحت اعام كرد كه سفر به 
كشورهاي عربي را به زودي آغاز خواهد كرد. دفتر نخست وزير رژيم صهيونيستي 

هم اعام كرد كه بحرين مقصد بعدي نتانياهو خواهد بود.
*افش���اي درخواست ترامپ از »حيدرالعبادي« نخست وزير سابق عراق 
مبني بر لزوم در اختيار گرفتن نفت اين كشور توسط آمريكا در آزادي حمايت 
نظامي واشنگتن از بغداد در جنگ با تروريست ها، اين هفته خبرساز شد. به 
گفته منابع خبري، ترامپ در سال 2017 دست كم 2 بار از العبادي خواست تا 
نفت عراق را مجاني به آمريكا بدهد تا حمايت نظامي پنتاگون از بغداد همچنان 
ادامه داشته باشد. اين درخواست ترامپ با واكنش نمايندگان عراقي روبه رو شد 
و آنها خطاب به رئيس جمهوري آمريكا گفتند كه عراق هرگز »گاو شيرده« و 
عربستان ديگري براي واشنگتن نخواهد شد. از طرفي اين هفته برخي مقامات 
امنيتي از تاش آمريكا براي شناسايي مقرهاي الحشدالشعبي در عراق با هدف 
حمله نظامي احتمالي به آنان در آينده خبر داد. همزمان، »اياد عاوي«، رهبر 
ائتاف »الوطنيه« عراق از احتمال ظهور نس���ل دوم تروريست هاي داعش در 
بحبوحه شكست تاش هاي سياسي براي تشكيل دولتي منسجم با هدف رفع 
مشكات اقتصادي و معيشتي مردم خبر داد كه مي تواند چالشي بزرگ براي 

دولت »عبدالمهدي« باشد.
* حمات هوايي و زميني ائتاف سعودي به رهبري عربستان عليه يمني ها 
اين هفته در حالي ادامه داشت كه به باور آگاهان سياسي مي توان آن را تاشي از 
سوي سعودي ها و اماراتي ها براي حضور مقتدرانه در پاي ميز مذاكراتي كه قرار 
است به زودي در »استكهلم« سوئد و زير نظر سازمان ملل برگزار شود، قلمداد 
كرد. اين حمات كه با هدف اشغال بندر استراتژيك »الحديده« ادامه داشت اين 
هفته چندين قرباني ديگر از ميان زنان و كودكان بي گناه يمني در پي داشت 
و از طرفي، ارتش و انصاراه نيز در واكنش به اين جنايات، با موش���ك هاي 
بالستيك و پهپاد هاي »قاصف 1«، مواضع ارتش سعودي  و مزدوران عربستان را در 
مناطق و جبهه هاي مختلف درگيري هدف قرار داد كه به هاكت چندين عضو 
ائتاف عربي انجاميد. شبكه خبري »الجزيره« نيز اين هفته در گزارشي همكاري 
تروريست هاي القاعده و داعش با نيروهاي ائتاف سعودي عليه انصاراه  يمن 

را افشا و ماهيت اين رژيم كودك كش را بيش از پيش نمايان كرد. 
* انتخابات پارلماني و شهرداري هاي بحرين اين هفته در حالي برگزار شد 
كه به گفته مقامات محلي و منابع خبري با عدم مشاركت بخش بزرگي از مردم 
اين كشور همراه، بود. جمعيت »الوفاق« بحرين نيز اين رقابت سياسي را يك اقدام 
نمايشي از طرف رژيم آل خليفه خواند و نتايج آن را به رسميت نشناخت. 

* گروه تروريستي بوكوحرام اين هفته 100 نظامي ارتش نيجريه را قتل 
عام كرد. تروريست ها سپس يك پايگاه ارتش را كه نظاميان قتل عام شده در آن 
بودند پس از كشتار نظاميان، به آتش كشيدند. دولت نيجريه در پي اين جنايت، 

يك روز عزاي عمومي اعام كرد. 
* نشريه هيل اين هفته در گزارشي به چالش هاي پيش روي نيروهاي نظامي 
آمريكا پرداخت و اعام كرد كه ارتش اياات متحده بر خاف ادعاهاي ترامپ 
درباره بهبود قدرت نظامي اين كشور ضعيف شده است. همزمان با اين تحوات 
تازه ترين نتايج نظرسنجي مؤسسه  گالوپ نشان داد كه 60 درصد مردم آمريكا از 

عملكرد ترامپ به عنوان رئيس جمهوري كشورشان ناراضي هستند. 
* وزير امور خارجه تركيه اين هفته بار ديگر اعام كرد كه هيچ كس از 
تحريم  هاي ضد ايراني آمريكا حمايت نمي كند. »مولود چاووش اوغلو« ضمن 
مخالفت با ضرب ااجل شش ماهه آمريكا به تركيه براي قطع واردات نفتي از 
ايران گفت: هيچ فردي حامي تحريم هاي واشنگتن عليه تهران نيست چون اين 

تصميم يكجانبه اياات متحده است.  
* مقامات امنيتي افغان اين هفته از كشته ش���دن 26 تن بر اثر انفجار در 
يك مسجد پايگاه ارتش افغانستان در وايت »خوست« خبردادند. گروه داعش 
مسئوليت اين حمله انتحاري را بر عهده گرفت.  از ديگر سو، طالبان نيز در 
ادام���ه اقدام���ات خود عليه نيروهاي امنيتي افغان، با حمله به كاروان نيروهاي 
پليس در وايت »فراه« 22 نظامي اين كشور را كشت. همچنين اين هفته بر 
اثر انفجار بمب در شهر غزني افغانستان سه نظامي آمريكايي كشته و سه تن 

ديگر زخمي شدند. 
* دبير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي اين هفته از ادامه فعاليت هاي 
هسته اي كره شمالي خبرداد. »يوكيا آمانو« گفت: عليرغم فشارهاي آمريكا عليه 
پيونگ يانگ، فعاليت هاي اتمي كره شمالي در سايت »يانگ بيون«، اين كشور 
در راس���تاي س���اخت راكتور آب سبك در جريان است. از سويي آمريكا اين 
هفته به دنبال درخواست سئول از واشنگتن، در راستاي كمك به روند خلع 
ساح هسته اي كره شمالي پرواز بمب افكن هاي خود بر فراز شبه جزيره كره 

را متوقف كرد.  
* سرويس خارجي

نگاه هفته

سرويس خارجی:روزنامه انگليسی 
گاردين گزارش داد : دولت آمريكا 
مانع ارائه گزارش رئيس »س���يا« به 
»سنا« درباره قتل خاشقجی و نقش 
»بن سلمان«، وليعهد سعودی در آن 

می شود.
روزنام���ه »گاردين« در اين باره 
گزارش داد: كاخ س���فيد از حضور 
»جينا هاسپل«، رئيس »سيا« يا هر مقام 
اطاعاتی ديگری در جلسه استماع 
»سنا« برای ارائه گزارش درباره قتل 
»جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد 
و ميانه رو سعودی  ممانعت به عمل 

می آورد.
به نوش���ته گاردين، در جلسه  
مهمی با چنين موضوعی حضور يك 
مقام ارشد اطاعاتی آمريكا رايج است 
اما كاخ سفيد تصميم گرفته كه هاسپل 
در اين كميته »س���نا« حضور نداشته 
باش���د زيرا نگران است كه »سنا« در 
صورت شنيدن گزارش رئيس »سيا«، 
با سياس���ت حفظ روابط واشنگتن- 

رياض مخالفت كند.
گاردين در ادامه به نقل از يك 
كارمند »س���نا« درباره عدم حضور 
هاسپل در اين كميته نوشت: همواره 
يك ش���خص اطاعاتی در چنين 
جلسات استماعی حضور پيدا می كرد 
اما اين يك امر كاما بی سابقه است و 
بايد بدين شكل تعبير شود كه دولت 
ترامپ تاش می كند جامعه اطاعاتی 

را ساكت كند.
اي���ن روزنامه آورده اس���ت:  
سازمان »س���يا « مدارك متقنی دارد 
مبنی بر اينكه »محمد بن س���لمان« 
وليعهد سعودی دستور قتل خاشقجی 
در كنسولگری اين كشور در استانبول 

را صادر كرده است.همزمان، روزنامه 
واشنگتن پس���ت نيز در گزارشی 
نوشت:  با واكنش و پاسخ »بزدانه« 

ترامپ به قتل خاشقجی، آمريكايی ها 
بايد خودشان وارد عمل شوند زيرا 
قصور و كوتاهی واشنگتن در پاسخگو 
كردن عامل قتل »جمال خاشقجی«، 

لطمه شديدی به منافع حياتی اياات 
متحده آمريكا وارد می كند.در چنين 
شرايطی، »هدر ناوئرت«، سخنگوی 

وزارت خارج���ه آمري���كا و »جان 
بولتون«،مشاور امنيت ملی كاخ سفيد  
در سخنانی گفتند: ترامپ و »پمپئو«، 
وزير خارجه آمريكا برنامه ای برای 

ديدار با »بن سلمان« در نشست گروه 
20 ندارند.روس ها اما اعام كردند 
كه  »پوتين« و »بن سلمان« در حاشيه 

نشست »جی 20« در آرژانتين با هم 
ديدار می كنند.»ديميتری پسكوف«، 
سخنگوی كرملين اعام كرد : ديدار 
با وليعهد عربستان سعودی در آرژانتين 

در دستور كار رئيس جمهوری روسيه 
قرار دارد. در همين حال، س���ازمان 
ديدبان حقوق بشر اعام كرد: دستگاه 

قضايی آرژانتين در حال بررس���ی 
دادخواست مربوط به نقش »محمد بن 
سلمان« وليعهد عربستان در جنايات 
جنگی ارتكابی ائتاف س���عودی در 

يمن و شكنجه های صورت گرفته از 
سوی مقامات مسئول سعودی است.

از طرفی، پايگاه خبری »لوباگ« به 
نقل از يك افس���ر بازنشسته »سيا« 
در گزارش���ی نوشت: دولت ترامپ 
دربرابر پنهانكاری های »هسته ای« 
رژيم عربستان سكوت اختيار كرده و 
اين در حالی اس���ت كه »بن سلمان« 
بارها تهديد به س���اخت بمب اتمی 

كرده است.
پايگاه خبری »عربی 21 « نيز در 
گزارشی اعام كرد: پس از مخالفت 
رسمی دولت مغرب با سفر »محمد بن 
سلمان«، وليعهد سعودی به اين كشور، 
بحران بين »رباط« و »رياض« افزايش 
يافته اس���ت .»الباجی قائد السبسی«، 
رئيس جمهوری تونس اما برخاف 
دولت »مغرب«و عليرغم تظاهرات 
گسترده ضد سعودی مردم عليه سفر 
»بن س���لمان« به كشورشان، شخصا 
از او در ف���رودگاه و كاخ رياس���ت 
جمهوری خود استقبال كرد. دولت 
تونس در عين حال از بيم تش���ديد 
ناآرامی ها و اعتراضات ضد سعودی 
و در يك اقدام بی س���ابقه به دليل 
آنكه »محمد بن س���لمان« از سوی 
خبرنگاران در مورد قتل قاش���قجی 
مورد پرسش قرار نگيرند، كنفرانس 
مطبوعات���ی وی را لغو وتنها يك 
بيانيه رياستی را منتشر كرد.در چنين 
شرايطی، شورای عالی سياسی يمن 
با قدردانی از مواضع ملت های عربی 
در همبس���تگی با يمنی ها، اعتراض 
شهروندان كشورهای تونس، الجزاير 
و موريتانی نس���بت به سفر »محمد 
بن س���لمان« وليعهد سعودی به اين 

كشورها را تاريخی دانست.

»گاردين« از مانع تراشی کاخ سفید برای افشای جزئیات پرونده »خاشقجی« توسط »سیا« خبر داد

تشدید تظاهرات ضد سعودی مردم تونس در اعتراض به سفر »بن سلمان«
صدها معترض تونسی در خيابان »الحبيب بورقيبه« در پايتخت تونس در 
محكوميت سفر »محمد بن سلمان«، وليعهد سعودی به دليل مسؤوليت رياض 
در بحران انسانی در يمن و نيز جنايت قتل »جمال خاشقجی «، روزنامه نگار 

منتقد س���عودی دست به تظاهرات گسترده ای زدند. تظاهركنندگان در اين 
اعتراضات، پاكاردها و دست نوشته هايی حمل می كردند كه در آن سياست 

عربستان در جنايت قتل خاشقجی و كشتار مردم يمن محكوم شده بود.

 س���رويس خارج���ی: رئيس 
جمهوری اوكراين با اش���اره به تنش 
اخير ميان مس���كو و كی يف در تنگه 
»كرچ«، تأكيد كرد كه اوكراين در آستانه 

جنگ با روسيه قرار گرفته است.
»پترو پروش���نكو« گفت: من 
نمی خواهم هيچ كس تصور كند كه اين 
مسئله كم اهميتی است زيرا كشور ما 
زير تهديد جنگی تمام عيار با فدراسيون 
روسيه قرار گرفته است. گفتنی است 
سه كشتی نيروی دريايی اوكراين روز 
يكشنبه اين هفته با عبور از مرز دريايی 
روس���يه وارد آبهای منطقه ای روسيه 
ش���دند و بدون توجه به هشدارهای 
نيروهای امنيتی روسيه به مسير خود 
ادامه دادند كه در ادامه نيروهای روس 
مجبور به استفاده از ساح  برای متوقف 
كردن اين كشتی ها شدند كه در تبادل 
آتش صورت گرفته سه نفر از نيروهای 

اوكراين زخمی می شوند. 
نيروهای امنيتی روسيه سپس اين 
سه كشتی را تا بندر كرچ كريمه هدايت 
كرده و آنها را توقيف  كردند و اين سه 
نظامی اوكراينی نيز تحت مراقبت های 
پزشكی قرار گرفتند.در چنين شرايطی 
منابع خبری گزارش كردند كه يك ناو 
جنگی نيروی دريايی روسيه به سمت 
آبهای مشترك با اوكراين حركت كرده 
است. ناو مين روب »زاخارين« از دريای 
سياه به سمت دريای »آزوف« حركت 
كرده است. دريای آزوف دريای مشترك 
ميان روسيه و اوكراين و منطقه ای است 
كه موجب افزايش تنش ها ميان مسكو و 
كی يف در روزهای اخير شده است.

 از س���ويی وزارت دفاع روسيه 

اع���ام كرد به زودی چند س���امانه 
جدي���د »اس-400« در »كريمه« واقع 
در خاك اوكراين مس���تقر می كند. 
خبرگزاری »ريانووستی« گزارش داد 
كه س���امانه های جديد »اس-400« تا 
پايان سال عملياتی خواهد شد. پيش 

از اين نيز سومين سامانه »اس-400« 
در 21 سپتامبر گذشته در كريمه مستقر 
ش���ده و مورد بهره برداری قرار گرفته 
ب���ود. اين خبر در ش���رايطی به نقل 
از منابع وزارت دفاع روس���يه منتشر 
شده كه اوكراين حكومت نظامی در 

بخش هايی از اين كشور برقرار كرده 
است. روز دوشنبه »پترو پروشنكو« با 
امضای فرمانی، دستور اجرای حكومت 
نظامی به مدت دو ماه در اين كشور را 
صادر كرد. اين حكومت نظامی از 26 
نوامبر تا 25 ژانويه سال 2019 ميادی 

برقرار خواهد بود.در اين حال به دنبال 
افزايش تنش ها ميان اوكراين و روسيه، 
وزارت خارجه استونی سفير مسكو را 
احضار كرد. وزارت خارجه استونی در 
بيانيه ای اعام كرد: در ديدار با س���فير 
روسيه، از وی خواسته شد تا به مسكو 

اباغ كند هر چه سريعتر كشتی های 
اوكراين و خدمه آن ها آزاد ش���وند. از 
طرفی وزير خارجه اتريش ضمن انتقاد 
از عملكرد روس���يه در قبال اوكراين، 
اعمال تحريم های جديد اتحاديه اروپا 
عليه مسكو را بعيد ندانست. »كارين 

كنايسل« وزير خارجه اتريش پس از 
ديدار با »هايكو ماس« همتای آلمانی 
خود در برلين با ابراز نگرانی نسبت به 
درگيری اخير ميان روسيه و اوكراين 
اظهار داشت: روسيه با اقدام اخير خود 
حاكميت اوكراين را خدشه دار كرده 

است. وزير خارجه اتريش كه كشورش 
در حال حاضر رياست دوره ای اتحاديه 
اروپا را برعهده دارد خاطرنشان كرد: 
شورای اروپا در ماه دسامبر نشستی را 
برگزار می كند و اعمال تحريم های 
جديد عليه روسيه كاما به عملكرد اين 

كشور تا آن زمان بستگی دارد.
 اين درحالی اس���ت كه وزير 
خارجه آلمان از آمادگی كشورش برای 
مشاركت در قالب نرماندی برای حل 
تنش ميان كی يف و مسكو خبر داد. 
»هايكو ماس« وزير خارجه آلمان گفت 
كه كش���ورش آمادگی دارد با كمك 
طرف فرانسوی و در قالب مذاكرات 
نرماندی كه  به دستيابی توافق ميسنك 
و پايان جنگ در شرق اوكراين منجر 
شد، در زمينه بحران كنونی ميان اوكراين 

و روسيه ميانجی گری كند. 
در چنين شرايطی دبيركل پيمان 
آتانتيك شمالی )ناتو( با رئيس مجلس 
اوكراي���ن ديدار كرد. اين ديدار برای 
اط���اع از آخرين تحوات مربوط به 
تنش های ايجاد شده ميان اوكراين و 
روسيه و اعام حمايت ناتو از كی يف 

انجام شد.
 در همين رابطه ناتو بيانيه ای را 
در حمايت از اوكراين منتشر كرد. در 
اين حال رئيس جمهور اياات متحده 
از احتمال لغو ديدار با همتای روس 
خود خبر داد. »دونالد ترامپ« تهديد 
ك���رد كه به خاطر تنش های اخير بين 
مسكو و كی يف، احتمال دارد ديدارش 
با »واديمير پوتين« همتای روس خود 
را در حاش���يه نشست گروه 20 در 

آرژانتين، لغو كند. 

رئیس جمهوري اوکراین: در آستانه جنگ تمام عیار با روسیه هستیم 

پخش اعترافات ملوانان اوکراینی دستگیر شده در روسیه
روس���يه اقدام به پخش اعترافات ملوانان اوكراينی 
دستگير شده در جريان مناقشه رويارويی كشتی های دو 
كشور در تنگه كرچ كرد و برای اين ملوانان دستگير شده، 
پرونده باز كرده است. اين ملوانان ظاهرا در اعترافاتشان 
می گويند كه گارد ساحلی روسيه بارها به آنها نسبت به 

اين كه حق حاكميتی آب های سرزمينی روسيه را نقض 
می كنند هشدار داده و از آنها خواسته بود منطقه را ترك 
كنند. مشخص نيست آيا آنها تحت فشار اعتراف كرده اند 
يا خير، چون يكی از آنها آشكارا در حال قرائت از روی 

متن از پيش آماده شده در مقابل دوربين است.

 س���رويس خارج���ی: رژيم 
صهيونيس���تی در ادام���ه فعاليت و 
سياست اشغالگری خود، حكم مصادره 
زمين های زراعی شمال كرانه باختری 

رود اردن را صادر كرد.
»معتز بش���ارات« مسئول پرونده 
شهركسازی اس���تان طوباس و اغوار 
شمالی در اين باره گفت: ارتش اسرائيل 
حكمی برای مصادره 36.7 هكتار از 
زمين های منطقه را صادر كرده است. 
بشارات با توجيه مصادره اين زمين ها، 
مدعی ش���د كه اين اراضی متعلق به 
كليسای كاتوليك است. وی البته اذعان 
ك���رد كه اين تصميم، هزاران خانواده 
فلس���طينی منطقه را تهديد می كند. 
در همين حال "س���ازمان مردم نهاد 
اسامی - مسيحی برای پيروزی قدس 
و مقدسات" در بيانيه ای مطبوعاتی در 
اين باره با محكوميت اين تصميم رژيم 
صهيونيستی، اعام كرد كه اين اقدام 
تل آويو نقض آشكار حقوق بين الملل 

و قوانين انسانی است.
 حدود 10 هزار فلسطينی در منطقه 
اغوار سكونت دارند كه از اين تعداد، 
5000 نفر آنها در اغوار شمالی زندگی 
می كنند و با دامداری و كش���اورزی 
روزگار می گذرانند. تاش های رژيم 
صهيونيستی برای مصادره زمين های 
زراعی فلسطينی ها در حالی با چراغ 
س���بز آمريكا انجام می شود كه هشتم 
آبان ماه گذشته نيز وزارت ساخت و 
س���از و مسكن اسرائيل از احداث 20 
هزار واحد مسكونی جديد در جنوب 

شرق قدس و شهرك »معاليه ادوميم« 
خبر داد.در اين حال نخست وزير رژيم 
صهيونيستی گفت كه روابط اين رژيم 
با كش���ورهای عربی در گرو صلح با 
فلسطين نيست. بنيامين نتانياهو گفت كه 

اين رژيم توسعه روابط خود با دنيای 
عرب را مشروط به صلح با فلسطينيان 
نمی داند. وی در صفحه خود در توئيتر 
نوشت: رسيدن به صلح با فلسطينيان به 
نوبه خود هدف خوبی است و شكی 

نيست كه احراز پيشرفت در اين زمينه به 
روابط اسرائيل با كشورهای عربی كمك 
می كند ولی اين صلح ادامه روابطمان را 
تضمين نمی كند. نتانياهو در ادامه گفت: 
روابط ما با كش���ورهای عربی بعد از 

توافق اوسلو به دليل لجبازی فلسطينيان 
قطع شد.نخست وزير رژيم صهيونيستی 
افزود: اس���رائيل و كشورهای ميانه رو 
در جهان عرب و دنيای اس���ام بيش 
از گذش���ته در حال نزديك شدن به 

يكديگر هستند و روابط ما امروز فقط 
به صورت پنهانی نيست بلكه بين ما 
روابط علنی هم وجود دارد كه س���فر 
اخير من به عمان و سفر رئيس جمهور 
چاد به اسرائيل دال بر اين مدعا است. 

از طرفی بر اساس گزارش تلويزيون 
رژيم صهيونيستی، يك مقام اسرائيلی و 
سودانی سال گذشته در استانبول ديدار 

محرمانه داشته اند. 
اسرائيل يك ديپلمات ارشد را كه 

مسئول روابط با  كشورهايی است كه 
با اس���رائيل رابطه ندارند برای برعهده 
گرفتن پرونده سودان قرار داده است. 
در اين ح���ال رئيس جمهور آمريكا 
در مصاحب���ه ای با يك روزنامه، رژيم 
صهيونيس���تی را عاملی فراتر از نفت 
ب���رای حضور آمريكا در منطقه غرب 

آسيا دانست.
خبر ديگر اينكه مس���ئول سابق 
هماهنگ���ی عمليات ه���ای رژيم 
صهيونيس���تی فاش ك���رد كه رئيس 
تشكيات خودگردان فلسطين خواستار 
كمك اين رژيم به سيطره تشكيات 
بر نوار غزه ش���ده ب���ود. ژنرال »ايتان 
دانگوت« در يك گفتگوی تلويزيونی 
تصريح كرد: همكاری امنيتی به شكل 
شبانه روزی ادامه دارد .در خبری ديگر 
جنبش مقاومت اس���امی حماس از 
مواضع جمهوری اسامی ايران در قبال 
مساله فلسطين و پشتيبانی اين كشور 
از ايستادگی ملت فلسطين و مقاومت 
قهرمان آن تش���كر و قدردانی كرد. 
حماس طی بيانيه ای كه »فوزی برهوم« 
سخنگوی اين جنبش آن را قرائت كرد، 
از تصمي���م ايران در زمينه حمايت از 
شهدا و مجروحان تظاهرات های حق 
بازگشت و لغو محاصره غزه تمجيد كرد 
و آن را تصميمی پيشگامانه و ناشی از 
احساس مسئوليت تهران در قبال مساله 
فلسطين دانست. در خبری ديگر،سفير 
روس���يه در فلسطين از اسماعيل هنيه 
رئيس دفتر سياسی حماس برای سفر 

به مسكو دعوت كرد.

رژیم صهیونیستی فرمان اشغال اراضی شمال کرانه باختری را صادر کرد

تجلیل هنیه از عامان عملیات شجاعانه خان یونس
رئيس دفتر سياسی جنبش حماس از رزمندگانی كه 
توانستند عمليات نفوذی اخير يگان ويژه رژيم صهيونيستی 
به ش���رق خان يونس را با شكست روبرو كنند، تجليل 

كرد.ابوعلی فرمانده اين گردان مقاومت، يكی از ساح های 
كمری به غنيمت گرفته شده در عمليات شجاعانه اخير عليه 
يگان ويژه صهيونيست ها را به اسماعيل هنيه تقديم كرد.

سرويس خارجی: شماری از هواداران سعد حريری رهبر »جريان المستقبل« 
و نخس���ت وزير مامور تش���كيل كابينه لبنان، در اعتراض به س���خنان يكی از 
شخصيت های سياسی عليه حريری تعدادی از خيابان های بيروت پايتخت را 

برای ساعاتی بستند.
ده ها نفر از هواداران حريری در حالی كه برخی از آنها پرچم حزب المستقبل 
را در دست داشتند، برخی از خيابان های محله »قصقص«، »كورنيش المزرعه« و 
»المدينه الرياضيه« در بيروت را مسدود كردند. آنها با آتش زدن استيك در وسط 
خيابان ها، مانع از عبور و مرور عادی خودروها شدند كه همين مساله ترافيك 
سنگينی را در اين مناطق ايجاد كرد. نيروهای امنيتی پس از ساعاتی توانستند شرايط 
را به حالت عادی برگردانند. رخدادهای مشابهی نيز در شهرهای ديگر لبنان از 
جمله در شمال و منطقه بقاع در شرق اين كشور رخ داد. معترضان شعارهايی 
عليه »وئام وهاب« از سياس���تمداران دروزی و رئيس حزب »توحيد عربی« سر 
می دادند. وهاب به تازگی در اظهارنظری جنجالی خطاب به حريری گفته بود: »به 

غارت بيت المال پايان بده تا ما هم حمله به تو را پايان دهيم.« 

هواداران سعد حریری خیابان های 
سرويس خارجی:  شورای امنيت ملی تركيه در بیروت را ناآرام کردند

پايان نشست خود طی بيانيه ای گروه های كرد مورد 
حمايت آمريكا در شمال سوريه و شرق رود فرات 

را تهديد به استفاده از زور كرد.
ش���ورای امنيت ملی تركي���ه تاكيد كرد: اجازه 
نخواهيم داد گروه های تروريستی ما را در سوريه در 
مقابل عمل انجام شده قرار دهند و حق دفاع مشروع، 
مورد استفاده قرار خواهد گرفت. اين نهاد عالی تصميم 
گيری در تركيه، حزب اتحاد دموكراتيك )پ.ی.د( و 
يگان های مدافع خلق سوريه )ی.پ.گ( را گروه های 
تروريس���تی خواند و استقرار آنها در شرق فرات را 
بزرگترين تهديد در برابر راه حل سياسی در سوريه 
عنوان كرد.خبر ديگر اينكه رئيس دفتر آسيا و آفريقای 
وزارت امور خارجه قزاقستان از ورود تمامی طرف های 
شركت كننده در يازدهمين دور مذاكرات صلح سوريه 

به »آستانه« خبر داد. »آيداربيك توماتف« افزود: هيأت 
ايرانی در اين نشست تحت سرپرستی »حسين جابری 
انصاری« دستيار ارشد وزارت امور خارجه اين كشور، 
هيات روس���ی تحت رياست »الكساندر اورنتيف« 
نماينده ويژه رئيس جمهور روسيه و هيات تركيه تحت 
سرپرس���تی »سادات آنول« معاون وزير امور خارجه 
تركيه شركت كرده اند. توماتف گفت: هيأت سازمان 
ملل در اين مذاكرات هم تحت رياست »استفان دی 
ميس���تورا« نماينده ويژه سازمان ملل در امور سوريه 
حضور خواهد يافت. وی افزود: نمايندگان مخالفان 
دولت س���وريه نيز تحت رياست »احمد التام« وارد 
آستانه شده اند.يازدهمين دور از مذاكرات صلح سوريه 
در آستانه پايتخت قزاقستان ديروز با گفت وگوهای 
دوجانبه ميان هيأت روسيه و هيأت دولت سوريه آغاز 
به كار كرد. اين دور از مذاكرات صلح سوريه 28 و 

29 نوامبر برگزار می شود و عاوه بر هيأت نمايندگان 
ايران، روسيه و تركيه به عنوان كشورهای تضمين كننده 
روند آستانه، هيأت نمايندگان دولت سوريه و معارضان 
سوری و همچنين هيأت هايی از سازمان ملل و اردن 

به عنوان ناظر حضور دارند.
از سويی مذاكره كننده ارشد ايران در مذاكرات 
بين المللی صلح سوريه با بشار الجعفری و اورنتيف 
در آستانه ديدار و درباره آخرين تحوات سوريه به 
گفت وگو پرداخت. حسين جابری انصاری دستيار ارشد 
وزير خارجه در امور ويژه سياسی و مذاكره كننده ارشد 
ايران در مذاكرات بين المللی صلح سوريه كه عصر 
دوشنبه در راس هياتی وارد آستانه پايتخت قزاقستان 
شد، با »بشار الجعفری« سفير سوريه در سازمان ملل 
و »الكساندر اورنتيف« نماينده ويژه پوتين در امور 

سوريه در آستانه ديدار و گفت وگو كرد.

ترکیه ُکردهای مورد حمایت آمریکا درسوریه را تهدید به استفاده از زور کرد

سرويس خارجی: وبگاه تحليلی 
العربی در گزارش���ی با اشاره به عدم 
همراهی و تبعيت بغداد از تحريم های 
ضدايرانی آمريكا نوشت، موضع گيری 
مقام���ات عراقی در همراهی با ايران 
موجب رنجش سياستمداران آمريكا 
ش���ده است و »بغداد« نشان داد كه به 
»تهران« وفادار است نه »واشنگتن«.وبگاه 
تحليلی العربی مستقر در لندن درباره 
سرپيچی عراق از همراهی با واشنگتن 
در اعمال تحريم های ضد ايرانی نوشت: 
اتخاذ چنين موضعی از س���وی بغداد 

موجب رنجش سياستمداران آمريكا 
ش���ده است و عراق با اين اقدام خود 
نش���ان داد كه به ايران وفادار است نه 
آمريكا.اين پايگاه تحليلی در اين زمينه 
با اشاره به وضعيت كنونی دولت جديد 
عراق نوشت: بغداد اعام كرده است 
كه تحريم های واشنگتن عليه تهران را 
پي���روی نمی كند ، اين موضع عراق، 
سياستمداران آمريكايی به ويژه آن هايی 
كه به »عادل عبدالمهدی« نخست وزير 
عراق به عنوان نامزد مصالحه بين آمريكا 
و ايران می نگريستند را رنجانده است. 

اين وبگاه با اشاره به سخنان نخست 
وزير ع���راق درباره عدم همراهی با 
تحريم های ضد ايرانی دولت آمريكا 
نوشت: سخنان عبدالمهدی تنها كمتر 
از ي���ك هفته پس از ميزبانی ايران از 
»برهم صالح« ، رئيس جمهوری عراق 

بيان شد . 
به نوش���ته العرب���ی ، آخرين 
اعاميه های عراق نشان از همراهی اين 
كشور با ايران دارد و شايد تحريم هايی 
عليه اين كشور را به دليل عدم همكاری 
با آمريكا در تحريم ايران شامل شود.

اين نش���ريه درادامه نوشت: اگر 
آمريكا قصد دارد نفوذ ايران در عراق 
را از بين ببرد، اين كار را نمی تواند با 
اتكا به متحدان منطقه ای مانند عربستان 
سعودی انجام دهد زيرا دولت آل سعود 
فاق���د اهرم فش���ار و نفوذ در عراق 
مانند ايران است.در همين حال، »عادل 
عبدالمهدی« نخس���ت وزير عراق در 
اظهاراتی گفت:  فعاليت تروريس���تی 
عناصر داعش در استان نينوا و مناطق 
غربی و مرزی اين كشور افزايش پيدا 

كرده است.

وبگاه العربی: عراق نشان داد که به ایران وفادار است نه آمریکا

س���رويس خارجی:رئيس جمهور تركيه استفاده از پول ملی ميان كشورهای 
مسلمان را عاملی برای رهايی  اين كشورها از دام امپرياليسم  دانست. »رجب طيب 
اردوغان« اعام كرد:استفاده از پول ملی در ميان كشورهای اسامی برای آزادی از 
دام امپرياليسم اهميت دارد. وی گفت: گسترش همكاری تجاری ميان اعضای كميته 
همكاری اقتصادی كشورهای سازمان همكاری اسامی، آنها را قدرتمند می كند.وی 
با بيان اين كه اگر ميليون ها نفر در يمن گرسنه و فقير هستند مسلمانان در قبال 
اين موضوع مسئول هستند نه ديگران،گفت: نبايد در تله آنهايی بيفتيم كه به كاهش 
بهای نفت بيشتر از خون اهميت بيشتری می دهند.اردوغان گفت:سازمان های جهانی 
مسلمانان را در مساله فلسطين و جنگ های داخلی نااميد كرده اند و اين در حالی 

است كه مسلمانان آنها را برای دستيابی به راهكار تحت فشار گذاشته اند.

اردوغان: استفاده از پول ملی عامل رهایی 
مسلمانان از دام امپریالیسم است

 س���رويس خارجی: برخی منابع ديپلماتيك از بروز 
تنش در روابط عربستان و سودان پس از تاش »خارطوم « 
برای خروج از ائتاف سعودی در جنگ يمن خبر دادند.
اين منابع اعام كردند : »خارطوم« اخيرا از رياض خواسته 
به درخواست های بين المللی برای پايان جنگ توجه كند و 
مسؤان سودانی به همتايان عربستانی خود اعام كرده اند 
كه با فشارهای داخلی زيادی از سوی مخالفان به دليل ادامه 
مشاركت »خارطوم« در عمليات ائتاف عربی مواجهند و 
سودان درصدد اعام مهلت زمانی است تا نيروهای خود 
را از يمن خارج كند.به گفته اين منابع، مسؤوان سودانی 

از رياض خواسته اند به راه حل سياسی برای بحران يمن 
دست يابد يا تاريخی برای پايان عمليات نظامی در آنجا 
تعيين كند.در همين حال، »خالد بن سلمان«، سفير عربستان 
سعودی در واشنگتن اعام كرد: تداوم حمات به نيروهای 
يمنی و پيشروی نظامی عليه انصاراه ، بهترين راه كشاندن 

آن ها به سمت صلح است !
از سوی ديگر اما بيش از 50 سياستمدار و مقام  اسبق 
آمريكا از جمله »ميچ مك كانل« و»نوام چامسكی« در نامه ای 
به »سنا«، پايان جنگ يمن و توقف دخالت واشنگتن در 

اين بحران را خواستار شدند.

تاش سودان برای خروج از ائتاف عربستان علیه یمن

سرويس خارجی: موسسه  بروكينگز در گزارشی اعام 
كرد: دولت اياات متحده  در تاش برای يافتن راه حلی 
مناسب برای خروج محترمانه  ارتش اين كشور از افغانستان 
است. اين موسسه اعام كرد: دولت ترامپ شديدا به دنبال 
راه حلی مناسب برای خروج ارتش اين كشور از افغانستان 

اس���ت و بارها اين موضوع را با جيمزمتيس وزير دفاع و 
مايك پمپئو وزير خارجه در ميان گذاشته است. »فدريكا 
موگرينی«، رئيس سياس���ت خارجی اتحاديه اروپا نيزاعام 
كرد:اين اتحاديه آماده حمايت از روند صلح افغانستان در 

چندين حوزه جديد است.

موسسه بروکینگز: آمریکا به دنبال تاش برای خروج 
محترمانه از افغانستان است

سرويس خارجی:حزب جمهوريخواه آمريكا در پی پيروزی 
»سيندی هايد اسميت« نامزد ايالت »می سی سی  پی« بر رقيب 
دموكرات خويش  در انتخابات سنا، با كسب 53 كرسی  اكثريت 
اين مجلس را حفظ كرد.نتايج اوليه انتخابات  مجلس  سنای 
آمريكا در ايالت »می سی سی پی« حاكی از پيروزی »سيندی 
هايد اسميت« نامزد حزب جمهوريخواه است و بدين ترتيب 
جمهوريخواهان 53 كرسی از مجموع 100 كرسی سنای آمريكا 

را  تصاحب كردند.اين در حالی است كه »دونالد ترامپ« در 
اين انتخابات از»سيندی هايد اسميت« حمايت كرده بود تا تسلط 
جمهوريخواهان بر سنای آمريكا بيشتر شود. از سويی،»دونالد 
ترامپ« رئيس جمهوری آمريكا ، »رابرت مولر« بازپرس ويژه 
پرونده مداخله روسيه در انتخابات رياست جمهوری 2016 
اياات متحده را دادستانی خودسر خواند و وی را به آسيب 

زدن  به عدالت كيفری اين كشور متهم كرد.

حزب جمهوریخواه با پیروزی  نامزد ایالت»می سی سی پی« 
اکثریت خود را در سنا تثبیت کرد

سرويس خارجی: منابع رسانه ای 
از آمادگی»كيم جونگ اون« رهبر كره 
شمالی در راستای صدور مجوزبرای 
بازديد بازرسان بين المللی از تاسيسات 

هسته ای اين كشور خبر دادند.
 رويترز اعام كرد:رهبر كره شمالی 

مايل است به بازرسان بين المللی  اجازه 
بازديد ازسايت هسته ای »يونگ بيون« 
اين كشور را بدهد. در همين رابطه يك 
منبع ديپلماتيك كه نامش فاش نشده 
است، اعام كرد: رهبر كره شمالی در 
ديدار با »مون جائه اين«، رئيس جمهوری 

كره جنوبی در سپتامبر گفته است در 
صورتی كه آمريكا اقدامات مناس���ب 
را انجام دهد، وی مايل اس���ت نه  تنها 
تأسيسات هسته ای يونگ بيون را تعطيل 
كند بلكه اجازه بازرسی و راستی آزمايی 

در اين زمينه را نيز صادر كند. 

اعام آمادگی »اون« برای صدور مجوز بازدیدبازرسان بین المللی 
از تاسیسات هسته ای کره شمالی

تصمیم عمران خان برای به رسمیت شناختن 
»گلگیت بلتستان« به عنوان ایالت پاکستان

س���رويس خارجی:نخست وزير پاكستان با اتخاذ تصميم تاريخی منطقه 
»گلگيت بلتس���تان«  را به عنوان يكی از ايالت های  اين كش���ور به رسميت 
شناخت.»عمران خان« نخست وزير پاكستان يكی از تاريخی ترين تصميمات اين 
كشور را گرفت و با رسمی شدن ايالت گلگيت بلتستان موافقت كرد.وی تصريح 
كرد: از آنجا كه گلگيت بلتستان يكی از مناطق متنازع و تعيين تكليف نشده است 
تا زمان تعيين تكليف كامل و نهايی كشمير، اين منطقه يكی از ايالت های رسمی 
پاكستان خواهد بود. از طرفی، گذرگاه مرزی »كارتارپور« بين هند و پاكستان 
در آيينی با حضور »عمران خان« نخست وزير پاكستان و جمعی از مقامات دو 
كشور گشايش يافت. در اين حال، »سوشما سواراج« وزير خارجه هند با بيان 
اين كه قبول پيشنهاد افتتاح مرز كارتارپور به معنای قبول مذاكره صلح با پاكستان 
نيست،تاكيد كرد: دهلی نو نه تنها در نشست سارك كه در پاكستان برگزار می شود 

شركت نمی كند بلكه حاضر نيست با دولت اسام آباد گفتگو كند.
در چنين ش���رايطی،معاون سخنگوی رياست اجرائی دولت افغانستان در 
واكنش به سخنان اخير عمران خان مبنی بر حمايت اسام آباد از روند صلح 
افغانستان گفت: پاكستان تاكنون به وعده های خود در مورد صلح و مبارزه با 

تروريست ها عمل نكرده است.


