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��� پاكت نامه بنويسيد : مربو� به ضميمه خانو��� 

. . . يك تكه �سما�

خد�يا
مر� � نسل مر� �� شيطا� �جيم �� پنا� خو� 
���. تو ما ���فريد� �� � به نيكى �مر كر�� �� � �� 
بد� نهى � به ثو�� �نچه ما �� بد��  �مر كر�� �� 
مشتا� � �� عقا� �� بيمنا�. بر�� ما �شمنى 
ساخته ��  همو��� �� كا� نيرنگ � فريب ما. �� 
�مو�� بر ما چير� �� گر��نيد� �� كه ما �� بر �� 
چيرگى ند��� ��. �� ���� سينه ما جايش ���� �� 
� چو� خو� �� �� ها� ما ���نش گر��نيد� ��. 
�گر ما �� �� غافل شويم� �� �� ماغافل نشو�. �گر 
ما فر�موشش كنيم� �� ما �� فر�مو� نكند. عقا� 
تو �� �� نظر ما ناچيز مى نمايد � ما �� �� �يگر� 
جز تو بيم مى �هد... �� خد��ند ما� �گر مكر� 
�� �� ما با� نگر��نى� گمر�هما� كند � �گر ما �� 
�� تبهكا�� هايش �� �ما� ند���� پا� ثبا� ما 

بلغز�ند.
�عا� بيست � پنجم صحيفه سجا�يه

طبيعت پاييز� ��ستا� كر���/ عكس ها: تسنيم

. . . قا � هفته

384

��� متفا��
ماهيگير� بو� كه ه���ر ��� صبح     مي �فت با �يگر�� ماهي مي گرفت .   
�لي همه ماهي مي گرفتند به جز ��   .   بهش گفتند تو چي كا� مي كني   كه ماهي 

نمي گير��
گفت: قال� من يك قال� مخصو�     �ست. نگا� كر�ند �يدند قالبش 
برخال� ���� مرسو�� كج نيست � ��سته. گفتند خو� �ين ماهي نمي گير�. 
قالبت بايد سر� كج باشه .   گفت من مي خو�� ماهي مخصو�     بگير� كه با 

�ين قال� مي شه گرفت ... 
هر ��� �� صبح تا ش���ب مي �فت ماهي     بگير� � هيچ ماهي عايد� 
نمي شد. باالخر� خبر �� شهر پر شد كه �يو�نه ��     پيد� شد� كه مي خو�� با قال� 

��ست   ماهي بگير�. خبر �سيد به ��ير � �كيل � پا�شا� .   
پا�شا� عالقه مند شد �ين فر� �� ببينه. �ستو� ��� بيا�يد�  نز� من تا ببينم 
 ��ستا� �� چه قر���. به �نبا� �� �فتند �ما ماهيگير گفت من فرصت ند��� � مي خو��

 ماهي بگير�.  
بنابر�ين سلطا� مجبو� شد خو�� به     �يد� ماهيگير بر�. پا�شا� �� �� 
پرسيد:    تو چي مي خو�� بگير� با �ين قالبت� گفت من مي خو�ستم تو �� 

صيد كنم. مي خو�ستم تو �� بكشونم �ينجا ...   با قال� سر ��ست ��� مي تونه 
پا�شا� بگير� �لي با قال� كج مي تونه فقط چند تا ماهي بگير� ...  ! 

جو�� �ند�� شكن
�عر�بي �� پيش خليفه بر�ند. �� �� �يد بر تخت نشسته � �يگر�� �� �ير 
�يستا��.گفت: �لسال� عليك يا �... گفت: من �... نيستم. گفت يا جبرئيل گفت: من 
جبرئيل نيستم .   گفت: �... نيستي� جبرئيل نيستي پس چر� �� باال تنها نشسته �� 

تو نيز �� �ير�� � �� ميا� مر�ما� بنشين.
قو� ��� يا ����! 

شخص فقير� �� خو� �� گفت كه قد�� پنير بيا�� كه خو��� �� معد� 
�� قو� �هد � بنيه �� محكم � �شتها �� �يا� مي كند .   �� گفت: پنير �� خانه 

ند��يم !   
مر� گفت: بهتر به جهت �� كه پنير معد� �� به فس���ا� مي �ند��� � بن 
�ها� �� سس���ت مي كند .   �� گفت: �� مر�! �� �ين �� قو� مختلف � متضا� 
 كد�� �� �ختيا� كنم� مر� گفت: �گر پنير باش���د قو� ��� �� � �گر نباش���د 

قو� ��� ��!

. . . پنجر�
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* هر گونه اقدام شتابزده در حوزه آبهاي ژرف نتايج ناگواري 
براي كشور دارد 

* دكت�ر فهم�ي مع�اون دفت�ر كان آب و آبف�اي وزارت نيرو: 
يك چاه اكتش�افي براي مطالعه وجود آب هاي ژرف در ش�هر 
س�وخته سيستان و بلوچس�تان حف�ر ش�ده كه براي ش�رب 

مناسب نيست 
* در شرايطي كه با مديريت مصرف مي توانيم مقادير عظيمي آب 
ايجاد كنيم نبايد به دنبال منابعي همچون آب هاي ژرف باشيم 
* مطرح كردن بحث آب هاي ژرف آدرس غلط دادن به مردم است 
 * در چ�اه اكتش�افي م�ورد تحقي�ق ب�راي آب ه�اي ژرف
در سيستان و بلوچستان ابتدا به 6 ليتر آب بر ثانيه رسيديم 

كه اين ميزان به 4 ليتر بر ثانيه كاهش يافته است 
* حج�م ب�ااي آب اس�تخراج ش�ده از چاه اكتش�افي به علت 

آرترين بودن چاه است و احتماا پايدار نخواهد بود 
* در ص�ورت تجديد پذير ب�ودن آب ژرف منطق�ه حتم�اً بايد 
مصارف، كمتر از ميزان تجديد شوندگي باشد تا به سرنوشت 

آبهاي زيرزميني دچار نشود 
* دكتر مرسلي عضو كارگروه آب هاي ژرف و مشاور رئيس 
س�ازمان زمين شناسي: وجود هزار ميليارد مترمكعب آب با 
توجه به تخلخل نياز به بررسي زيادي دارد از اين رو اين  ادعا 

كاماً غيرعلمي و اشتباه است 
* مهندس رابعي غامي مديركل دفتر مطالعات پايه اي منابع 
آب ايران: پيدا شدن حجم بزرگي از آب در سيستان و بلوچستان 

بي اساس است
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وزیر ارتباطات: گوشي تلفن همراه

به زودي ارزان مي شود

آیت اه العظمی سیستانی خواستار احترام

به حاکمیت ملی عراق شدند
* گوشي هاي تلفن همراه موجود در گمركات رفع توقيف شده است 

* وزارت صنعت با همكاري وزارت ارتباطات طرحي براي حمايت از توليد كنندگان گوشي اجرا مي كند 
* عضو انجمن وارد كنندگان تلفن همراه: قيمت گوشي، تا 40 درصد حباب دارد

* فرستاده دبيركل سازمان ملل به عراق با مرجعيت عاليقدر اين كشور ديدار و گفتگو  كرد
* آيت اه العظمی سيس�تانی در ديدار با فرس�تاده سازمان ملل خواستار همكاری گروه های 

مختلف سياسی  عراق با دولت مركزی برای پشت سر گذاشتن موانع موجود شدند

بزرگنمایي کشف آب هاي ژرف
استراتژي مدیریت مصرف را منحرف مي کند

 * رئيس مجلس: صهيونيست ها و قدرت هاي بزرگ عامل اصلي بحران هاي منطقه اي و جهاني هستند 
* آسيا بايد از ظرفيت ها براي جهش اقتصادي و يافتن جايگاه در خور توجه در صحنه بين المللي استفاده كند  

  * رؤس�اي مجال�س اي�ران و تركي�ه  ب�ر ل�زوم تحق�ق تج�ارت 30 ميلي�ارد داري بي�ن دو كش�ور 
تأكيد كردند

اريجاني : همگرايي کشورهاي آسيايي  
عامل رفع  بحران هاي منطقه است

صفحه16صفحه2
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 * معاون سياسي وزير امورخارجه: تاكنون اراده 
سياسي در كشورهاي اروپايي را براي همكاري با 
ايران  ش�اهد بوده ايم و نش�انه اي نداريم كه خاف 

اين اراده باشد
 * صالح�ي در دي�دار ب�ا آمان�و، مدي�ركل آژان�س: 

رويكرد آژانس اتمي بي طرفانه و مستقل باشد
 * آمانو: در حوزه راستي آزمايي صرفاً به واقعيت ها 

و نه ظواهر ادعاها توجه مي كنيم

* پدافن�د س�وريه 4 فرون�د موش�ك 
اس�رائيلي را ه�م قب�ل از برخ�ورد ب�ا 

هدف، نابود كرد 
* بياني�ه پايان�ي نشس�ت آس�تانه 
ب�ا حض�ور اي�ران، روس�يه و تركي�ه 
خواس�تار حف�ظ اس�تقال و تمامي�ت 

ارضي سوريه شد

سرنگوني
جنگنده اسرائيلي

در واکنش ارتش سوريه
به حمله صهيونيست ها

عراقچي: به اروپا 
فرصت مي دهیم ولي 
صبرمان بي پایان نیست

مع�ارف

صفحه 6

حجت ااسام مرتضي ترابي

ثبات

و جامعیت اسام

گزارش اختصاصی اطاعات

یادداشت سردبیر

سودا
عليرضا خاني

استفاده از مسيرهای ميان بُر، کم کم به عادت فرهنگی ما تبدیل شده 
اس��ت. ميان بُر زدن در ذات خود عمل مذمومی نيس��ت.  معموا برای 
صرفه جویی در زمان آدم ها سعی می کنند مسير کوتاه تری برای رسيدن 
بيابند تا از بقيه زمان و عمر خویش بهره بهتری ببرند. اما آیا ميان بُر زدن 
هميش��ه عمل درس��تی است؟ هميش��ه آدم ها را به مقصد و مقصود 
می رساند؟ اگر می رساند بعدا مشکات و پيامد هایی ایجاد نمی شود که 
ضرر آن را از نفعش افزون کند؟ آیا ممکن است ميان بُر زدن ما، دیگران 
را به دشواری بيندازد؟ نسل بعدی را به تنگنا و چالش بکشاند؟ زحمت 

و هزینه و دردسری برای دیگران یا آیندگان به بار آورد؟
در این باب تا به حال کسی سخنی نگفته است و پژوهشی هم انجام 
نشده است. ممکن است این سئوال مطرح شود که اساسا ميان بُر زدن 
کار خوب و درست و عاقانه و مقتصدانه ای است و همه اش نفع 
است. چرا باید زیان داشته باشد؟ وقتی مسير بين دو شهر را می توان 
با ميان بُر کوتاه کرد هم در زمان صرفه جویی می شود هم در مصرف 

سوخت )انرژی( و هم در استهاک وسيله نقليه.
کاما درست است. اما اگر قدری عميق تر به موضوع نگاه کنيم ماجرا 
می تواند بسيار متفاوت باشد. برای تشریح این مفهوم چند مثال می آورم. 
فرض می کنيم دوره تحصيل دانشگاهی برای رشته پزشکی هفت سال 
است. اگر دانشگاهی خلق شود که بگوید برای ميان بُر زدن و صرفه جویی 
در زمان، س��الهای تحصيل پزش��کی را به سه سال تقليل داده ایم، شما 
حاضرید برای مداوا ، خودتان یا فرزندتان رابه پزش��کان فارغ التحصيل 
آن دانشگاه بسپارید؟ فرض کنيد همان دانشگاه دو ساله مدرک مهندسی 
عمران بدهد. شما حاضرید ساخت خانه تان را به آن مهندس بسپارید؟ 
حاا فرض کنيد همان دانشگاه بگوید ما صرفه جویی در زمان نمی کنيم و 
زمان تحصيل ما مانند بقيه شد اما برای صرفه جویی در انرژی دانشجویان 
و اس��تادان، برخی دروس را حذف کردیم و به جایش اردوی تفریحی 
گذاشتيم. باز شما حاضرید خودتان یا خانه تان را به آن فارغ التحصيان 
بسپارید؟ یا بگوید حداقل نمره برای قبولی در هر درس را به جای 10 
نمره 5 گذاشته ایم یا کسانی را که در آزمون ورودی نمره صفر گرفته اند 
را هم به عنوان دانشجو پذیرش می کنيم. باز شما حاضر می شوید؟....

در همان مثال فاصله دو شهر فرض کنيد جاده ای ساخته شده باشد 
ميان کوه و دره که نه زیرساخت داشته باشد نه روشنایی و نه عائم 
هشداردهنده و نه خط کشی و نه گاردریل، اما مسافت را صد کيلومتر 
کوتاه تر کرده باشد. آیا شما حاضرید به قيمت جانتان ميان بُر بزنيد؟!

بدون تردید بسياری از ميان بُرهایی که ما می زنيم از همين جنس 
اس��ت اما از آن آگاه نيس��تيم. مثال های فوق اصا انتزاعی و فرضی 
نيستند. تا کنون جاده های نيمه کاره فاقد امکانات ما صدها و شاید 
هزاران کشته داده است و سالهاست که بعضی دانشگاه های ما دانشجو 

با نمره صفر پذیرش می کنند.)1(
اگر بخواهم مثال های عينی از جامعه بياورم آن قدر زیاد است که 
بواقع نه فرصت است و نه جا. دانش آموز دوست دارد نخوانده قبول 
شود، دانشجو می خواهد نکوشيده دانشمند شود ، استادیار می خواهد 
با ميان بُر استاد شود ، کارمند می خواهد مدیر شود و مدیر دوست 
دارد وزیر و شهردار ، به طور طبيعی می خواهد ریيس جمهور شود! 

گویی همه دیرشان شده و همه می خواهند ميان بُر بزنند.
همه خواست های فوق در مسير طبيعی و از راه تاش و ممارست 
و ریاضت وجانفشانی، خواست های بسيار مشروع و موجهی هستند 
و اساسا عاملی برای پيشرفت بشر. اما مشکل اینجاست که بسياری 
از این موارد اصا نمی خواهند با تاش و ممارس��ت و ریاضت و 
زحمت و خطرپذیری این مسير را طی کنند بلکه می خواهند » ميان بُر« 

بزنند و به قول طاب، نخوانده ما شوند.
هر یک از ما به طور قطع کسان زیادی را می شناسيم که با همين 
ش��يوه ميان بُر زدن به مراتب و مناصبی رس��يده اند. این موضوع اگر 
به شکل موردی و نادر اتفاق بيفتد به عنوان یک ناهنجاری ، تقلب ، 
تخلف یا حتی جرم قابل پذیرش است اما خطر آنجاست که  این 
خواست ها به یک » ارزش« تبدیل شوند.)2( فرایند تبدیل شدن به ارزش 
یعنی اوا هر کس از این شيوه بهره ببرد آدم هوشمند ، توانا ، موفق 
و زرنگی شمرده می شود. ثانيا عموم مردم به دنبال قرار گرفتن در 
این گروه آدم ها باشند.وقتی این اتفاق بيفتد این  شيوه )شيوه ميان بُر(  
به شکل سيستماتيک و نظام مند وارد ساختار فرهنگی ، اجتماعی و 
اقتصادی شده است. هر یک از ما به ّکرات روی گوشی موبایل مان 
تبليغ های » سود 100 درصدی« ، » دیپلم فوری«، » کارشناسی ارشد 
بدون آزمون« ، » کلينيک پيکرتراشی و زیبایی« و ... را دیده ایم که 
ظاهرا همه شان قانونی و بااشکال هستند. همه این ها آشکارا نشانه 

» ارزش« شدن رفتار ميان بُری در جامعه است.
بقيه در صفحه 2

ژرفای سیاستی
آب ژرف

صفحه 2

دکتر محمد فاضلی  
عضو هيئت علمی دانشگاه شهيد بهشتی

يادداشت

اجاس گروه 20
در آرژانتین

صفحه2

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره مناقصه 20 - 01 - 2 - 02 - 101 - 97 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 

ـ موضوع مناقصه: خريد 10/000 تن كك 

ــغ 3/500/000/000 ـ  مبلـغ و نـوع سـپرده شـركت در مناقصـه: 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 ـ زمان فروش اسـناد: از تاريخ نش

به مدت 10 روز 
ــين (ع)ـ  ابتداي بلوار  ـ محل تحويل اسـناد 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

ـ نحوه خريد اسـناد: 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 خاص سنگ آهن مركزي ايران

نوبت دوم

آگهـي مزايـده
فروش انواع بلبرينگ و تسمه و چرخ دنده و... مستعمل

مؤسسه اطالعات و شركت ايرانچاپ در نظر دارد نسبت 
به فروش 26 قلم اقالم فني كاركرده و مسـتعمل خود از 
طريـق مزايده اقدام نمايد. متقاضيـان خريد مي توانند 
جهـت بازديـد از اقالم مذكور و دريافت فرم شـركت در 
مزايده حداكثر تا تاريخ 97/9/14 به آدرس تهران خيابان 
ميرداماد خيابان نفت جنوبي ساختمان مؤسسه اطالعات 
واحـد انبار فني آقاي فرزانه فـر مراجعه و يا با تلفن هاي 

29993609 -09125708670 تماس حاصل نمايند.

ت اول
نوب

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان
موضوع مناقصه : پيمان  خدمات عمومي، تنظيفات و فضاى سبز مراكز انتقال نفت 
شهداى تنگ فنى، شهيد سيفى (آسار) ، تأسيسات شهيد كوگانى (دره شهر ) و 

مركز آموزش شهيد عادلى (افرينه )به صورت حجمي
مبلغ برآورد مناقصه :  -/672ر996ر815ر32 ريال

ــهداى تنگ فنى،  ــتان، مراكز انتقال نفت ش محل و مكان اجراي كار: منطقه لرس
شهيد سيفى( آسار) ، تأسيسات شهيد كوگانى (دره شهر )و مركز آموزش شهيد 

عادلى (افرينه)
مدت اجراي كار: دو سال

نام دستگاه نظارت: امور ادارى منطقه لرستان
ــاخت داخل با لحاظ كيفيت  ــب با كاالي س ــت قيمت ها متناس الزم به ذكر اس

ارائه گردد.
ــغ -/000ر000ر641ر1 ريال بصورت  نوع و مبلغ تضمين شـركت در مناقصه : مبل
ــف، ب، پ ،ج ،چ ،ح   ــت نامه هاي مندرج در بندهاي ال ــا تركيبي از ضمان ــك ي ي
ــماره 5069/123402 مورخ  ــن نامه تضمين معامالت دولتي به ش ــاده 4 آيي م
ــماره  ــاب ش ــت به حس 94/9/22 هيئت محترم وزيران. ضمناً وجه نقد ميبايس
شبا IR370100004101046871202050 بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ــركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- تنخواه گردان پرداخت  ايران به نام ش

منطقه لرستان واريز گردد.
مدارك مورد نياز:  دارابودن گواهينامه تعيين صالحيت وزارت تعاون، كار و رفاه 
ــبز  ــته هاي خدمات عمومي (كد 4) و خدمات فضاي س اجتماعي در زمينه رش

(كد 5) و گواهينامه صالحيت ايمني به انضمام آگهى تأسيس و آخرين تغييرات 
شركت الزامى ميباشد.

زمان و مهلت خريد اسناد مناقصه: شركت كنندگان مى توانند از زمان چاپ آگهى 
نوبت اول تا 5 روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم در ساعت ادارى، پس از واريز مبلغ 
 IR370100004101046871202050 000ر300 ريال به حساب شماره/-
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران به نام شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران- تنخواه گردان پرداخت منطقه لرستان، با همراه فيش واريزى و معرفى نامه 

معتبر حضوراً جهت دريافت اسناد به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
زمان و مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه : شركت كنندگان مى توانند تا 10 روز 
پس از آخرين مهلت دريافت اسناد در ساعت ادارى نسبت به تحويل اسناد تكميل 

شده به آدرس ذيل اقدام نمايند.
محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : خرم آباد- كيلومتر 26 جاده پلدختر- شركت 

خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه لرستان- امور حقوقى و پيمانها
زمان و محل گشايش پاكت ها : پيشنهادهاي واصله در محل كميسيون مناقصات 
به آدرس:  تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به خيابان سپند- پالك 188-  
طبقه  هشتم روز شنبه مورخ 1397/10/22  ساعت 15با ارسال دعوتنامه قبلي 

جهت حضور ، بازگشايي خواهد شد . 
ــماره هاي  ــه و يا با ش ــاي ذيل مراجع ــتر به پايگاهه ــب اطالعات بيش ــت كس جه

33305022-066 و 33404145-066 داخلى 95048 تماس حاصل فرمائيد .
www.shana.ir                  www.ioptc.ir

روابط عمومي

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
(شما�� مجو�  4451  .1397) (2592/ 650 /97)

(آگهي مناقصه عمومي)
شما�� 97/144-1
شركت ايران ترانسفو

در نظر دارد انواع كانال هاي آلومينيومي با درپوش (بستر كانال) مورد 
اسـتفاده در كابل كشي ترانسـفورماتورهاي توليدي را در سايزهاي 
مختلف توليدشـده به روش اكسـتروژن را از طريق مناقصه عمومي 

خريداري نمايد.
ــماره تلفن  ــتر با ش ــد جهت اخذ اطالعات بيش ــان مي توانن متقاضي
ــل نموده و يا  از  ــاس حاص ــاعت 12-10 تم 33791315-024 از س
طريق مراجعه به وب سايت www.ira-transfo.com حداكثر تا 
ــخ چاپ آگهي نماينده خود را جهت اخذ، تكميل و  ــس از تاري 7 روز پ

تحويل مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. 
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس: زنجان، كيلومتر 5 جاده تهرانـ  كارخانه هاي ايران ترانسفو  
شركت �ير�� تر�نسفو (تد��كا� ��خلي ) 
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(آگهي مناقصه شماره 1- 97/21055)
شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان

در نظر دارد از طريق مناقصه نسبت به خريد يكدستگاه ليفتراك 
دوگانه سوز سه تن با مشخصات فني مورد نظر اقدام نمايد.

لذا، از شركت ها و تأمين كنندگان واجد شرايط و داراي سوابق مرتبط 
ــماره تلفن  ــورت تمايل به همكاري با ش ــردد، درص ــت مي گ درخواس
ــبت به تحويل حضوري  33791179ـ024 تماس حاصل نموده و نس
اسناد مناقصه و يا ارسال از طريق پست به آدرس ذيل، حداكثر تا پايان 

وقت اداري روز دوشنبه مورخ 97/9/26 اقدام نمايند.
الزم به ذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه 

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

(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)
����: �نجا� �كيلومتر4 جا�� تهر��� جنب شركت �ير�� تر�نسفو
شركت ترانسفورماتور توزيع زنگان (واحد خريد و سفارشات)

آگهي فراخوان مشاركت ساخت 
  نوبت اول درج

ــتناد ماده  ــي و به اس در اجراي اصل 44 قانون اساس
27 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي 

ــكي شيراز در نظر دارد نسبت  ــگاه علوم پزش از مقررات مالي دولت، دانش
ــاركت در عمليات احداث، راه اندازي و بهره برداري (مدت معين)  به مش
ــره(س) ميانرود با  ــي حضرت صديقه طاه ــتان 750 تخت خواب بيمارس
سرمايه گذار بخش غيردولتي اقدام نمايد؛ لذا از متقاضيان واجد شرايط 
ــب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد و شرايط  ــود جهت كس دعوت مي ش
مربوطه ظرف مدت 15 روز از تاريخ انتشار آگهي به مديريت پروژه حضرت 
محمد رسول اله(ص) واقع در مديريت مركز آموزشي درماني نمازي شيراز 

مراجعه نمايند.
مديريت برنامه ريزي  ، بودجه و پايش عملكرد

 پرسابقه ترين
 �     پر مخاطب ترين

 مجله كشو��
 همسفر مسافر�� 

خطو� هو�پيمايى 
�    �يلى

آينـده صلـح
نوشته سيد محمدحسيني يگانه� �ضا فتحي 

قطع وزيرى ، چاپ اول، 280 صفحه 
در اين كتاب مباحث مرتبط با «  آينده صلح » با استفاده از برخي از معتبرترين گزارش هاي 

كارشناسان و مقاالت علمي دانشمندان از سراسر جهان بررسي مي شود.
ــت: در فصل اول نگاهي به وضعيت كنوني صلح  ــده اس ــت فصل تنظيم ش اين كتاب در هش
ــال 2015 «مؤسسه اقتصاد و صلح» استفاده  ــود و براي اين كار از گزارش س انداخته مي ش

مي شود. 
ــود كه در مورد  در فصل دوم خالصه اي از يكي از معتبرترين مطالعات علمي ارائه مي ش
محدوديت هاي حاكم بر رشد اقتصادي در سطح جهان، شامل شبيه سازي هاي رايانه اي 
ــت. در فصل سوم خالصه اي از مطالعات مؤسسه  ــال 2100 اس آينده اقتصاد جهان تا س

«تحول عظيم» ارائه مي شود تا داليل علمي كاهش شاخص صلح را روشن تر كند. 
در فصل چهارم، به صورت مفصل تري موضوع محدوديت هاي منابع نفت و گاز در قالب 
بحث «زوال نفت» بررسي شده تا مشخص شود كه چرا كاهش سطح ذخاير و اكتشافات 

اين منبع با ارزش، اقتصاد جهان را به چالش كشيده است؟ چرا...
ــورهاي مختلف در برابر  ــوابق تاريخي، نوع واكنش كش ــتفاده از س در فصل پنجم، با اس
پديده «زوال نفت» تحليل و دسته بندي مي شود. در فصل ششم به شواهد عيني موضوع 
«دخالت نظامي» پرداخته مي شود. در فصل هفتم به اين سؤال پاسخ مي دهد كه با توجه 
به جايگاه منحصر به فرد تنگه هرمز در توزيع نفت در بازار جهاني، آيا تهديد دخالت نظامي 

آمريكا براي تسلط مستقيم و بي رقيب بر اين شاهرگ انرژي جهان جدي است؟
ــخ مي دهد كه چگونه نگران باشيم، ولي براي  ــؤال پاس ــتم به اين س در نهايت فصل هش

آينده اي روشن تر تالش كنيم؟

� منتشر كر� : 
� �طالعا

�نتشا��

 فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 

مناقصـه عمومـى  
گ�ر�� قر��گا� ها� پش�تيبانى س�ا�ما� صنايع �ف�ا� - فرماندهي قر��گا� 
ش�هد�� منطق�ه پا�چين �� نظ�ر���� �� طريق برگ�ز��� مناقصه عمومي 

فعاليت مشر�� �يل �� به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد .
 اجراى عمليات ساخت ، حمل و نصب ديوار پيش ساخته بتنى به متراژ تقريبى 3000 مترمربع و برابر 

جزئيات فنى مندرج در فرم مناقصه -  (مناقصه شماره 1878 ) 

لذا از كليه شركتهاي داراي سوابق كاري مشابه و متقاضي شركت در مناقصه  باال دعوت مي گردد به منظور بازديد از محل 
و اخذ فرم مناقصه حداكثرتا پايان وقت اداري روز چهارشـنبه مورخه 97/09/14  همه روزه به غير از پنجشـنبه و ايام 
تعطيل رسمي در ساعات اداري به نشاني: تهران ، كيلومتر20 بزرگراه امام رضا(ع) (جاده خاوران) ، بعد از پاكدشت ، ميدان 
پارچين، بلوار شـهداي پارچين ، قرارگاه شـهداى منطقه پارچين، معاونت بازرگانى- مديريت قراردادها مراجعه و جهت 

كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفنهاى: 36024502-021  تماس حاصل نمايند . 
* ضمناً هزينه درج آگهى در جرايد به عهده برنده مناقصه مى باشد .

* ثبت نام در سامانه مديريت تأمين كنندگان ودجا الزامى و دارندگان گواهينامه در اولويت مى باشند .
* كميسيون معامالت فرماندهي قرارگاه در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار مي باشد  .

3175/ م الف

صفحه10

الحاق ناوشكن سهند و 2 زیردریایي کاس غدیر به ناوگان نیروي دریایي ارتش
صفحه4

عكس از سعيد دانشور - ميزان

در يازدهمين مجمع عمومي مجالس آسيايي � استانبول



شنبه 10 آذر 1397ـ  23 ربيع ااول 1440ـ يكم دسامبر 2018ـ سال نودوسومـ   شماره 27159 2اخبار داخلی

 آیت اه العظمي جوادی آملی با اشاره به اثر مرجعیت 
حوزه در نظام سیاس���ی ایران بیان داشتند: این حداثت 
های خبثی و حدثی را آب و خاک پاک می کند، ولی آن 
نجس معنوی که استکبار دارد و )إنما المشرکون نجس( 
را خون پاک شهدا پاک می کند، آلودگی استکبار را باران 
پاک نمی کند آن را خون ش���هداء پاک می کند }طبتم و 
طابت اارض التی فیها دفنتم{ کاری که از باران ساخته 
نیست از خون ساخته است، ولی یک چیزی هم هست 
که آن را خون شهداء نمی تواند پاک کند و آن انحرافات 

فکری است
به گزارش جماران، نشس���ت جمعی از اساتید 
ح���وزه علمیه قم ب���ا موضوع»اصالت ه���ای حوزه 
راهکارها و چالش ها« پنجشنبه شب درمدرسه آیت اه 
العظمی گلپایگانی و با سخنرانی آیت اه العظمی جوادی 

آملی برگزار شد.
آیت اه العظمی جوادی آملی در ابتدای س���خنان 
خود، ضمن خیرمقدم به اس���اتید حاضر گفتند: حوزه 
به نیابت از حضرت ولیعصر )عج( پرچم تش���یع را در 
دس���ت گرفت، این پرچم هم حیث علمی و هم حیث 

عملی دارد.
ایشان افزودند: اساس کار انبیا تعلیم است تا عقل 
را به کرسی بنش���اند، اگر این کار را انجام داد، آنگاه به 
 جایی می رسد که لذت طهارت را می کشد و جزء آیه 
رِیَن{  هِّ ُ یُِحُبّ الُْمَطّ ُروا َواَهّ }فِیهِ رَِجاٌل یُِحبُّوَن أَْن یَتََطَهّ

می شود.
این مرجع تقلید گفتند: درس های اساسی حوزه 
بر طبق رسول گرامی اسام)ص(، باید علوم عقلی )آیه 
محکمة(و فقهی )فریضه عادله( باشد، حوزه علمیه مثل 

آب کر است، هم طاهر  و هم مطهر است.
 آیت اه العظمي جوادی آملی افزودند: اگر هیچ 
آلودگی او را آلوده نکند حوزه نه بازیگر است}عن اللغو 
معرضون{ یعنی هرگز دنبال لغو نمی رود و نمی شود، 
آنها را به بازی گرفت }رَِجاٌل َاّ تُْلهِیهِْم تَِجاَرةٌ َوَا بَیٌْع َعن 
َکاةِ یََخاُفوَن یَْوًما ...{ طوری  َاةِ َوإِیتَاء الَزّ ِ َوإَِقامِ الَصّ ذِْکرِ اَهّ
نباش که بتوانند تو را بازی دهند.این اصول علمی و عملی 

حوزه است که بیان شد.
جایگاه خون شهداء و قلم علماء

این استاد حوزه علمیه قم با اشاره به اثر مرجعیت حوزه 
 در نظام سیاسی ایران هم بیان داشتند: این حداثت های

 خبثی و حدثی را آب و خ���اک پاک می کند، ولی آن 
نجس معنوی که استکبار دارد و )إنما المشرکون نجس( 
را خون پاک شهدا پاک می کند، آلودگی استکبار را باران 
پاک نمی کند آن را خون ش���هداء پاک می کند }طبتم و 
طابت اارض التی فیها دفنتم{ کاری که از باران ساخته 
نیست از خون ساخته است، ولی یک چیزی هم هست 
که آن را خون شهداء نمی تواند پاک کند و آن انحرافات 
فکری است؛ سکوار فکر کردن است شبهات فرهنگی 
ملحدان را قلم عامه طباطبائی حل می کند اینجا خون 

به درد نمی خورد.
این مرجع تقلید گفتن���د: خون اینجا در کنار قلم 
علماء کم می آورد، لذا فرمود مداد العلماء افضل من دماء 
الشهداء این در مورد دافع شبهات است، در مورد کسی 
است که بخواهد شبهات را پاسخ بدهد. عقیده را با چه 
چیزی می توان س���نجید که بگوییم این سنجش عقائد 
اس���ت }والوزن یومئذ الحق{ حق در یک کفه است و 
نماز و عقاید حق و اخاق در کفه دیگر است. حقیقت 
 را در یک کفه می گذارند وعقاید و اعمال را در کفه دیگر 
می گذارند؛ در آنجا خون نمی تواند جا پیدا کند و آنجا 
فقط مرکب علماء می تواند وزنه باشد خون نمی تواند این 
را حل کند خون آن عرضه را ندارد که شبهات استکبار 
را رفع کند این مرکب و قلم علماست که هم شهید پرور 

است و هم شبهات کفر را از بین می برد.
قرآن صامت و مجسم

 آیت اه العظمي جوادی آملی اظهار داشتند: یک 
قرآن صامت داریم که در دست همه است و یک تحقق 
دادن به این قرآن است. این کار هر کس نیست؛ این یعنی 
انسان در ردیف مائک قرار می گیرد، ملک آمده است 
فراشی کرده است؛ ان المائکة تضع اجنحتها تحت اقدام 
ط���اب الدینی، این را هم مفید هم کلینی و معالم نقل 
کرده اند که ای روحانی و ای حوزوی بدان که جایگاه 
تو چیست و از طبیعت حرکت کن، در ماده نباش، از 
ماده بیرون بیا، این پیام رسمی فرشته ها برای ماست و 
این با نماز تحقق می یابد؛ چرا که فرمود: ))الصاة معراج 

المومن((
ایشان بیان داشتند: مرحوم کلینی در روایتی اشاره 
دارند که اهل بیت )ع( فرموده اند: ما محکماتیم و شما 
مردم متش���ابهات جامعه هستید و مرجع در جای امام 
معصوم می نشیند ،ما نباید انتظار داشته باشیم که مرجع 

مثل ما فکر کند او محکم است ما متشابهیم.
ایشان افزودند: علی و اواد علی محکمات جامعه 
هستند، منتها او باید پدرانه ودلسوزانه محکم باشد. ما 
نباید با زور و فشار آنها را دنبال خود بکشیم. اگر گفته 
شد که مراجع پدران سیاسی جامعه هستند، یعنی مواظب 
باشید ببینید که چه مشکاتی در جامعه وجود دارد و 
کمک کند همه مشکات حل شود و لذا وظیفه ما هم 
پدر بودن است و باید کار مهربانانه انجام داد. حیف که 
این تعبیر عش���ق را از ما گرفتند باید عاشقی را با دین 
تجربه کرد، به جز دین نمی ش���ود عشق را تجربه کرد. 
مرحوم کلینی نق���ل می کند که امام معصوم می فرماید: 

}أعشق الناس من عشق العبادة و عانقها{
  این مرجع تقلید با بیان این که واژه عشق را از ما 
دزدیده اند بیان داشتند: دین ما دین عشق و عبادت است؛ 
قرآن می فرماید}قل ا اسئلکم علیه اجرا إا المودة فی 
القربی{ یعنی اجر رسالت عشق بازی است و محبت 
است و صرف اطاعت خشک از معصومین )ع( هدف 

نیست.

 سرویس سیاسی – اجتماعی: 
یک فرد مطلع در دفتر رهبر معظم 
انقاب گفت: صاحیت افرادی که 
از طرف معظم ل���ه اجازه ماندن در 
مسئولیت هایشان را گرفته اند اساسا 
موضوعیت ن���دارد چرا که رهبری 

برخی از این افراد را نمی شناسند.
وی در گفتگو با فارس،  اظهار 
داش���ت: قانون منع ب���ه کارگیری 
بازنشستگان از جمله قوانین مهم، 
کاربردی و مورد استقبال بسیاری از 
آحاد جامعه است که می تواند آثار 

مثبتی داشته باشد.
این  ف���رد مطلع در دفتر رهبر 
معظم انقاب ضمن استقبال از جدی 
گرفته شدن این قانون حساس تاکید 
کرد: در عین ح���ال، این قانون به 
دایلی از جمله سرعت اجرایی شدن 
و همه جانب���ه نگاه نکردن در اجرا 
مشکاتی را برای برخی دستگاه های 
مختلف دولتی و غیر دولتی بوجود 
آورد و روسای این دستگاه ها برای 
رفع مش���کات خود و استفاده از 
یکی از مهمترین منابع خود یعنی 
نیروی انسانی کارآزموده راهی جز 
درخواست از رهبر معظم انقاب 

نداشتند.
وی تاکید کرد: رهبری ضمن 
تاکید بر اجرای حداکثری قانون، فقط 
در حد ضرورت و برای جلوگیری 
از برخی تنگناها درخواست برخی 
دستگاه ها را به طور حداقلی پذیرفتند 
و درخواست برخی دستگاه ها را هم 

کا ن پذیرفتند.
موافقت یا عدم موافقت رهبری 
با درخواست دستگاه ها هیچ ارتباطی 
با انتصابی و انتخابی ندارد و در بین 
دستگاه ها هم از مجموعه دولت وجود 
دارند مانند وزارت اطاعات ،وزارت 
نفت، وزارت بهداشت، سازمان انرژی 
اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی و هم از قوه قضائیه و هم صدا 

وسیما.
وی گفت: صاحیت افرادی 
که از طرف رهبری اجازه ماندن در 
مسئولیت هایشان را گرفته اند اساسا 
موضوعیت ندارد چرا که رهبری برخی 
از این افراد را نمی شناس���ند ضمن 
اینکه نه امکان بررسی صاحیت این 
افراد در این زمان محدود وجود داشته 
و نه بنای چنین کاری بوده است لذا 
با اعتماد به تشخیص رئیس دستگاه 

و پذیرفتن منطق درخواست او با این 
درخواست ها موافقت شده است؛ لذا 
وضع این افراد هیچ تفاوتی با دیگر 
مدیران ن���دارد و این اجازه الزاما به 
معنای تایید این افراد از سوی رهبری 

نیست«.
این  فرد مطلع در دفتر رهبر معظم 
انقاب در بخش دیگری از سخنانش 
افزود: اگر چه اکثر دس���تگاههای 
منسوب به رهبری مشمول این قانون 
نمی شدند اما تاکید شده است این 
قانون در ب���اره آنها هم باید به طور 
حداکثری اجرا ش���ود؛ لذا از خود 
دفتر رهبری تا بنیاد مستضعفان، ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام، آستان 
قدس رضوی، موسس���ه پژوهشی 
فرهنگی انقاب اس���امی و دیگر 
مجموعه ها این قانون اجرایی شده 
است. وی در خاتمه ابراز امیدواری 
کرد که در همه دستگاه ها هم مقوله 
جانشین پروری جدی گرفته شود و 
هم توجه به نیروهای جوان و نخبه. 
دستگاهها حداکثر تاش خود را برای 
جایگزین کردن نیروهای جدید بجای 
افرادی که موقتا مجوز حضور دریافت 

کرده اند، کنند.

سرویس سیاس���ی – اجتماعی: وزیر کشور با تاکید 
بر این که باید سعی کنیم رشد و پویندگی شهر تهران را 
در جهت تعالی قرار دهیم، افزود: همه باید کمک کنند تا 

شهرداری موفق شود.
رحمانی فضلی در مراسم اعطای حکم پیروز حناچی 
ش���هردار جدید تهران با بیان این که شهرداری حوزه ای 
بین بخشی است، افزود: همه باید کمک کنند تا شهرداری 
موفق شود و شهرداری هم برای موفقیت نیاز به هماهنگی 
و همراهی همه دستگاهها دارد. مدیریت شهرداری در عمل 
همانند وزارت کشور اس���ت. در وزارت کشور هم همه 
کارها، کار جمعی است. امور هماهنگی هم جز با تحمل، 

صبر، اقناع سازی محال است پیش برود.
وزیر کش���ور با بیان این که شورای شهر، دولت و 
وزارت کشور باید شهردار را بسیار کمک کنند تا وی به 
عنوان محور تجمی���ع همه انرژی ها در این عرصه، نقش 
فوق العاده ای را ایفا کند، تاکید کرد: یکی از مباحث مهم 
در این حوزه بحث مدیریت یکپارچه است، این موضوع 
 را در کمیسیون کانش���هرها تصویب کرده و به دولت 

برده ایم. واقعا باید این اتفاق بیفتد گرچه برخی کارشناسان 
در نحوه اجرا دغدغه ها و نگرانی هایی دارند اما پیشنهاد 
کردیم که در صورت تصویب به طور پایلوت و با شماری 
از مسئولیتها اجرا شود و به مرور هم حوزه ها را گسترش و 

هم مسئولیتها را افزایش دهیم.
وزیر کش���ور با بیان اینکه یکی از اولویت های شهر 
تهران بحث ترافیک اس���ت، افزود: این موضوع خواست 
مردم و تاشهای زیادی هم در این زمینه انجام شده است 
اما معضات و مشکات ترافیک جلوتر از اقدامات بوده 
است،لذا باید سعی کنیم این مساله به طور همه جانبه حل 
شود.بحث آلودگی هوا  هم از مسائل مهمی شهر است که در 
حکم شهردار جدید قید شده است تا مورد توجه شهردار 
باشد. به همین نسبت که شهرداری تهران را مسئول می دانیم 

به همین میزان هم متعهدیم که به شما کمک کنیم.
حناچی هم در این مراس���م گفت: تهران مشکات 
زیادی دارد که  یک شبه به وجود نیامده است . باید سعی 
کنیم بر این مشکات نیفزاییم و با کمک وزارت کشور و 

مردم این مشکات را قدم به قدم حل کنیم.

آیت اه العظمي جوادی آملی:

انحرافات فکری را خون شهدا هم پاك نمي كند
 توضیحات  فرد مطلع در دفتر رهبر معظم انقاب 

درباره ادامه کار برخی بازنشستگان

 وزیر کشور: رفع مشکل آلودگی هوا و ترافیک تهران 
باید اولویت شهرداری باشد

 معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: ما 
تاکنون اراده سیاسی در کشورهای اروپایی را 
شاهد بوده ایم و نشانه ای نداریم که خاف این 
اراده باشد، البته آن ها هنوز موفق نشده اند که راه 
حل های عملیاتی مورد نیاز برای منافع ایران را 

در برجام طراحی و عملیاتی کنند.
به گزارش جماران، سید عباس عراقچی 
گفت: تاش اروپا برای ایجاد سازوکار مالی به 
رغم فشارهای فزاینده آمریکا ادامه دارد . از آنجا 
که در جریان تاش های آنها هستیم به نظرمان 
باید فرصت بیش���تری به اروپایی ها داده شود، 

هرچند که این فرصت بی پایان نخواهد بود.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه در الجزیره 
گفت که به دلیل »حساسیت موضوع« نمی تواند 
خبرها درباره کشورهای میزبان سازوکار ویژه 
مالی اروپا را تایید کند، چرا که »آمریکایی ها به 
دنبال بستن همه راه ها هستند و از هم اکنون، 
فشارهایشان را بر کشورهایی که برای ایجاد این 

سازوکار تاش می کنند، شروع کرده اند«.
او به ذکر این نکته درباره سازوکار مالی 
بس���نده کرد که »اتحادیه اروپا تاکنون راه حل 
عملیاتی برای تعامل با ایران را ارائه نکرده است 
ولی از آنجا که ما را در جریان تاش های خود 
قرار می دهد تصورمان این اس���ت که باید به 
اروپایی ها فرصت بیشتری داده شود، البته این 

فرصت، بی پایان نخواهد بود.«
 تاش اروپا برای تس��هیل تعامات با 

ایران
عراقچ���ی در مورد س���از و کار ویژه 
کشورهای اروپایی برای حفظ برجام و تامین 
منافع اقتصادی ایران گفت: س���ازوکار ویژه 
مالی یک���ی از موضوعات کنونی مذاکره ما با 
کشورهای اروپایی است، آن ها در تاش هستند 
که این ساز و کار را تشکیل بدهند تا یک نظام 
دریاف���ت و پرداخت برای تعامات اقتصادی 

ایران ایجاد شود.
وی در ادامه گفت: به دلیل حساس���یت 
موضوع نمی تواند هیچ یک از ش���ایعات و 
گفته های موجود در باره کشورهای میزبان ساز 
و کار ویژه مالی ایران با اروپا را تایید کند چون 
آمریکایی ها در عم���ل ثابت کرده اند به دنبال 
بستن همه راه های موجود هستند و فشارهایشان 
را بر همه کشورهای اروپایی که تاش دارند 
با این س���ازو کار، کار کنند، از اکنون شروع 

کرده اند
 فرصت اروپایی ها بی پایان نیست

عراقچی در باره نوع تعامل اروپایی ها با 
ایران در زمینه برجام هم گفت: ما تاکنون اراده 
سیاسی در کشورهای اروپایی را شاهد بوده ایم 
و نش���انه ای نداریم که خاف این اراده باشد 
البته آن ها هنوز موفق نشده اند که راه حل های 
عملیاتی مورد نیاز برای منافع ایران را در برجام 
طراحی و عملیاتی کنند .ما ش���اهد هستیم که 
فشارهای آمریکا بسیار زیاد است و گره های 
فنی و حقوقی که بر س���ر این راه وجود دارد، 
بسیارجدی است و اروپایی ها درحال تاش 

برای بازکردن این گره ها هستند. آن ها تاکنون 
نتوانسته اند راه حل های عملیاتی معرفی کنند، 
اما ما هم قرار نیس���ت تا ابد صبر کنیم، حتما 
در زمان خود، تصمیمات مقتضی را خواهیم 
گرفت اما اکنون چون در جریان تاش هایی که 
انجام می دهند هستیم و آن ها ما را در جریان 
این تاش ها قرار می دهند، تصور ما این است 
که باید فرصت بیشتری داده شود تا اروپایی ها 
بتوانند این راه حل ها را عملیاتی کنند اما آن ها 
هم باید بدانند این فرصت چندان زیاد نیست و 

حتما بی پایان نخواهد بود.
 منافع ای��ران از برجام صرفا اقتصادی 

نیست
عراقچی در باره منافع برجام برای ایران 
گفت: منافع ایران از برجام فقط اقتصادی نیست. 
ما منافع سیاسی و منافع دیگری هم داریم که 
مجموعه منافع ما تا زمانی که تامین باشد، در 
برجام باقی خواهیم ماند، ما هنوز به نقطه ای 
نرسیده ایم که به طور کامل از برجام قطع امید 

کنیم.
معاون سیاسی وزیر امور خارجه افزود: 
تصور می کنیم که این توافق ظرفیت هایی دارد 
که می تواند مورد اس���تفاده قرار گیرد . برجام 
تاکنون موجب شده است که آمریکا در انزوا 
قرار گیرد و به این لحاظ موفق بوده اس���ت. 
همچنین موجب حمایت و پشتیبانی جامعه 
بین المللی از ایران شده که این خود فی نفسه 

بسیار ارزشمند است.
وی در عین حال گفت: البته منافع اقتصادی 
کشورما از برجام در اثر تحریم های آمریکا به 
ش���دت کاهش پیدا کرده است اما اروپایی ها 
ودیگران تاش می کنند راه های جبرانی پیدا 

کنند
معاون سیاسی وزارت خارجه اظهارداشت: 
برجام بسیاری از تحریم ها در مورد برنامه هسته 
ای ایران را از بین برده است، برنامه هسته ای 
ایران اکنون در محیطی بسیار شفاف و منطقی به 
حرکت خود ادامه می دهد، اتهام هایی که سابقا 
وجود داش���ته و پرونده پی ام دی، همه این ها 
بسته شده است. قطعنامه های شورای امنیت 
که ایران را تهدید معرفی می کرد، همه از بین 
رفته است، این ها مزایایی است که باعث شده 
اس���ت ماندن ایران در برجام همچنان منفعت 
داشته باشد.عراقچی تاکید کرد: تا زمانی که این 
منافع وج���ود دارد ، ایران به حضور در برجام 
ادام���ه می دهد اما از لحظه ای که به این نتیجه 
برسد که این منافع وجود ندارد، تصمیم دیگری 

خواهد گرفت.
وی گفت: تاش ایران و اعضای باقیمانده 
در برجام این اس���ت که این توافقنامه حفظ 
ش���ود، اراده سیاسی در همه اعضا وجود دارد 
اما حفظ برجام منوط به آن است که توازن در 
آن برقرار باشد و خواسته ها و منافع اقتصادی 
ایران از برجام تامین شود. ما اکنون با کشورهای 
اروپایی، روسیه و چین در حال مذاکره هستیم تا 
آن قسمت از مزایای اقتصادی برجام هم دوباره 

تا حدامکان تامین شود.
  ترامپ تجربه شکس��ت خ��ورده را 

تکرار می کند

عراقچی در مورد تاثیر تحریم ها بر ایران 
گفت: تحریم ه���ای آمریکا موضوع جدیدی 
نیست، نزدیک 40 سال است که ایران با این 
تحریم ها روبرواس���ت و اکنون بسیار خوب 
می داند چگون���ه راه خود را پیدا کند، طی 40 
سال گذشته با وجود تحریم های آمریکا، ایران 

قویتر شده است.
معاون وزیر امور خارجه افزود: روسای 
جمهوری قبلی آمریکا این مس���یر را امتحان 
کرده اند، هر تحریمی که می توانستند اعمال و 
هر گونه تهدیدی کردند اما در نهایت مجبور به 
آمدن پای میز مذاکره شدند .آقای ترامپ تجربه 

شکست خورده را تکرار می کند .
وی اف���زود، آمریکا 40 س���ال پیش 
نزدیکترین متحد خود را در منطقه از دست 
داد، ش���اه در ایران نزدیکترین متحد آمریکا 
ب���ود و در خدمت منافع آمریکا، از نظر مردم 
ایران او فقط مهره ای در دس���ت آمریکا بود. 
آمریکایی ها 40 سال است که تاش می کنند 
وضع را به دوران قبل بازگردانند اما موفق نشده 
اند. روسای جمهوری آمریکا راه های مختلفی 
را در زمینه برخورد با ایران امتحان کردند اما 
همه شکست خوردند ، بااخره مجبور شدند 
واقعیت و ق���درت ایران را بپذیرند و با ایران 

مذاکره کنند.
 ایران با آمریکا مذاکره نخواهد کرد

عراقچی در باره خروج آمریکا از برجام 
و سرنوشت آن پس از این سیاست آمریکا هم 
گفت: توافق هسته ای نمرده ،فقط آمریکا از آن 
خارج شده است ، ایران و سه کشور اروپایی 
، روس���یه و چین این توافق را ادامه می دهند 
.این کشورها متعهد شده اند که نبودن آمریکا 
در توافق هس���ته ای را جبران  کنند .ایران با 
آمریکا به عنوان کشوری که تعهدات خود را 
نقض کرده است و از توافقی که همه دنیا از آن 
پشتیبانی می کند، خارج شده است، هیچ گونه 
مذاکره ای نخواهد کرد و حاضر نیست در این 

زمینه عقب نشینی کند یا امتیازی بدهد.

عراقچی: ایده های جدی��د اروپا برای 
تعامات تجاری با ایران در راه است

معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری 
اسامی ایران همچنین با اشاره به این که »مزایای 
اقتصادی برجام برای ایران کاهش یافته است«، 
تاکید کرد: اگر این وضع ادامه یابد این توافق به 
»مرگ« نزدیک خواهد شد و تاش های اروپا 
برای حراست از آن دیگر نتیجه بخش نخواهد 
بود. عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران 
از طرح »ایده های جدید« درباره س���امانه مالی 
اروپا برای تعامات تجاری و اقتصادی با ایران 

خبر داد.
وي روز پنجشنبه در مصاحبه با خبرگزاری 
کیودو ژاپن گفت : در جری���ان مذاکرات با 
طرف های اروپایی، ایده ها و راهکارهای تازه و 
جدیدی از جمله در ارتباط با مدیریت بر این 

سامانه و ثبت آن در اروپا مطرح شده است.
 اروپا اجازه ندهد برجام به مرگ نزدیک 

شود
عراقچی تاکید کرد: می دانیم اروپا برای 
منزوی کردن ایران، تحت فشار آمریکا است 
اما خیلی مهم اس���ت که برجام بین ایران و 

طرف های دیگر حفظ شود.
وی با اش���اره به این ک���ه در این مورد، 
تصمیم گی���ری برعهده اروپا اس���ت، ادامه 
داد:»اتحادیه اروپا باید روند تعامات تجاری 
با ایران را تضمین کند« زیرا زمان به س���رعت 
در حال سپری شدن و صبوری ما رو به پایان 

است.
عراقچی تاکید کرد: به رغم تحریم های 
آمریکا، ایران همیشه برای صادرات نفت راهی 
یافته است و تردید مشتریان سنتی ایران مثل 
ژاپن هم که بعضا واردات را متوقف کرده اند، 

باعث نشده است فروش نفت به صفر برسد.
معاون وزیر امور خارجه افزود: مشتریان 
عمده نفت ایران از جمله چین و هند معافیت 
دارند و آمادگی خود را ب���رای خرید اعام 
کرده اند و به این ترتیب برنامه به صفر رساندن 

فروش نفت ایران منتفی است.
  تهران به واشنگتن اعتماد ندارد

عراقچی با اشاره به این که ایران شکیبایی 
خود را به تدریج از دست می دهد، گفت: تهران 
اعتماد خود را در فرایند گفتگو با واشنگتن را از 
دست داده و به این نتیجه رسیده است که امیدی 

برای از سرگیری گفتگوهای جدید نیست.
وی در این مصاحبه تصریح کرد که »هیچ 
احتمالی برای گفتگوهای جدید دیده نمی شود« 
قبا گفته بودند که مذاکراتی قابل بررسی است 
اما آنها باید ابتدا به تعهدات قبلی خود پایبند 
باش���ند. او که برای حضور در چهارمین دور 
گفتگوهای سیاس���ی ایران و اروپا به بروکسل 
س���فر کرده بود، به کیودو افزود: اگرچه ایران 
هنوز از برخی مزای���ای برجام بهره می برد اما 
تهران اگر زمان ازم فرا برسد و از این توافق 
بهره مند نشود، یک روز هم در آن باقی نخواهد 

ماند.

 اجاس گروه 20 در آرژانتین
 گروه G( 20-20( ش��امل بیس��ت کشور است که وزراي اقتصاد و 
دارایي، همچنین مس��ئوان بانک مرکزي آنها را متشکل مي کند تا درباره 
چرخه مشکات اقتصادي تصمیم سازي و اقدام کنند. بیست کشور عضو 
گ��روه 20،    90 درص��د تولید ناخالص جهاني و در مجموع نزدیک به 
85 درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند. بعاوه دوسوم جمعیت جهان نیز 
در کشورهاي عضو این گروه قرار دارند. گروه 20 در سال 1999 تاسیس 
شد و با اولین نشست سران کشورهاي عضو در سال 2008 میادي رسمیت 
و اهمیت پیدا کرد. هدف اصلي آن، مشارکت قدرت هاي اقتصادي نوظهور 
در چرخه چند جانبه گرایي سیاسي � اقتصادي و بخصوص تبادل نظر درباره 
ش��رایط اقتصاد جهاني است. کشورهاي آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، 
چین، اتحادیه اروپا، فرانس��ه، آلمان، هند، اندونزي، ایتالیا، ژاپن، مکزیک، 
روس��یه، عربستان سعودي، آفریقاي جنوبي، کره جنوبي، ترکیه، انگلیس و 
آمریکا، اعضاي رسمي این گروه  هستند. ریاست کنوني این گروه را آلمان 
به عهده دارد. امسال اجاس در آرژانتین )جمعه و شنبه( برگزار مي شود. 
معمواً شرکت رؤساي جمهوري آمریکا، روسیه، چین و سران سه کشور 
فرانسه، آلمان و انگلیس در اجاس گروه 20 خبرساز و در محوریت اصلي 
اعام نظرها قرار دارند. امسال این اجاس در شرایط خاصي از بحران هاي 
سیاسي و اقتصادي در اغلب کشورهاي جهان برگزار مي شود. تا اینجاي 
کار سه مساله نگاه اغلب خبرگزاریها را به اجاس گروه 20 معطوف کرده 
اس��ت. اول، اختاف آمریکا و چین، همچنین مشکات تنظیم تعرفه هاي 
تجاري از سوي ترامپ علیه چین، روسیه و برخي از کشورهاي اروپایي. 
روش اعمال سیاس��ت هاي تحریم از سوي ترامپ علیه کشورهاي عضو 
گروه 20، ضربه سختي به یکپارچگي آن وارد و اختافات را تشدید کرده 
است. ترامپ چندان اعتقادي به گروه 20 و دایره موفقیت هاي جمعي آن از 
طریق تصمیم گیریهاي چند جانبه گرا ندارد. اختاف تجاري چین و آمریکا 
در اوج است و در کنار آن قدرت نمایي نظامي چین بخصوص در دریاي 
چین و در کناره »تایوان« موجب تیرگي و شکاف دو کشور قدرتمند چین 

و آمریکا در اجاس گروه 20 شده است. 
دوم، بحران اخیر اوکراین � روسیه، که تا مرز آرایش نظامي پیش رفته 
و دولت اوکراین خواهان دخالت ناتو براي حفاظت از خود شده و در عمل 
شکافي در روابط پوتین � ترامپ ایجاد کرده است. به طوري که همه خبرها 
از ماقات مهم پوتین �  ترامپ در هنگام شرکت در اجاس گروه 20 بود. اما، 
ترامپ در آخرین لحظات و هنگامي که با هواپیما به سوي آرژانتین مي رفت، 
اعام کرد که قرار ماقات با پوتین را لغو کرده است. اما هنوز معلوم نیست او 
همچنان بر این تصمیم گیري باقي بماند و برخي احتمال مي دهند که این دو در 
حاشیه اجاس ماقات کنند. اگرچه وزیر خارجه و معاون امنیتي ترامپ رسمًا 

اعام کرده اند که ماقاتي در کار نخواهد بود. 
سوم، سایه ادامه بحران قتل خاشقجي در ترکیه توسط عربستان سعودي 
که همه محمد بن سلمان ولیعهد س��عودي را فرمانده اجرایي آن مي دانند. تا 
اینجاي کار کاخ سفید اعام کرده است، ترامپ ماقاتي با محمد بن سلمان 
نخواهد داش��ت در حالي که ولیعهد پادشاهي س��عودي اعام کرده است 
در حاش��یه اجاس با اردوغان رئیس جمهوري ترکیه ماقات خواهد کرد، 
اما اردوغان گفته اس��ت با او ماقات نخواهد کرد، زیرا قتل خاش��قجي 
در خاك ترکیه را تجاوز آش��کار و مس��تقیم به امنیت ملي ترکیه مي داند. 
شرکت محمد بن سلمان ولیعهد سعودي در این اجاس خود مشکلي براي 
میزباني دولت آرژانتین، همچنین اغلب سران شرکت کننده در آن شده است. 
دیروز بطور غیررسمي خبرگزاري فرانسه اطاع داد، امکان دارد )ماکرون( 
رئیس جمهوري فرانسه با ولیعهد سعودي در آرژانتین و در حاشیه اجاس 

گروه 20 ماقات حضوري داشته باشد! 
همه شواهد نش��ان مي دهد که اجاس دو روزه گروه 20 در آرژانتین 
به جاي ترس��یم همگاني و توافق هاي مهم، اختاف ها را بیش از گذش��ته، 
بخصوص اختاف با ترامپ درباره اغلب دستور کار اجاس را آشکارتر کند. 
تقریباً همه کشورها، به جز سعودیها در برابر سیاست هاي اعمال تحریم ها و 
مقابله تجاري با کشورها، گارد مخالفت شدید گرفته اند. ترامپ  بر بازگشت به 
یکجانبه گرایي با فرماندهي آمریکا اصرار دارد، در حالیکه اصل تشکیل گروه 
20 بر اساس همکاریهاي چند  جانبه در دایره پذیرش اصل چند جانبه گرایي 

بین المللي بوده است. 
کاخ سفید اعام کرده اس��ت، ترامپ تا پایان اجاس نخواهد ماند و 
بعد از سخنراني خود،  آرژانتین را بسوي واشنگتن ترك خواهد کرد. واقعیت 
این اس��ت که بعد از انتخابات کنگره آمریکا، مشکات ترامپ در مدیریت 
کاخ سفید و در حوزه ریاست جمهوري آمریکا در داخل و خارج مضاعف 
شده است. اغلب بحرانهاي سیاسي منطقه اي و بسیاري از مشکات اقتصادي 
بخصوص روابط تجاري دو و چند جانبه کشورها بر اساس سیاست هایي که 
ترامپ در دو سال گذشته اجرا کرده است دچار تاطم، مشکات و بحران 
شده است. این دومین بار است که ترامپ در اجاس گروه 20 شرکت مي کند. 
بسیاري از تحلیلگران سیاسي � اقتصادي شرکت ترامپ در اجاس آرژانتین 
را بجاي تقویت گروه 20 و یا حل مشکات سیاسي � اقتصادي بین المللي 
و نشان دادن راه حلهاي جدید، زنگ خطري براي نهاد گروه 20 مي شمارند که 
در نهایت یا گروه 20 باید منحل شود، یا ترامپ را از کاخ سفید بیرون کنند!  
پیش بیني مي شود این اجاس همچون اجاس گروه 7، به خاطر حضور ترامپ 

و مواضع او، بیانیه مشترك نخواهد داشت.

یادداشت

ژرفاي سیاستي آب ژرف

* خب��ر این که چاه آب ژرف )در عمق چند هزار متري زمین( به 
نتیجه رسیده، و تصویر هم فواره شدن آب است )چاه آرتزین(، آب هایي 
که گفته مي شود از هندوکش به سمت ایران مي آیند و از اعماق زمین 
در سیستان و بلوچس��تان مي گذرند و از دریاي عمان خارج مي شوند. 
حجم آب کشف شده 1000 میلیارد متر مکعب ذکر شده و آن را بر    7 
میلیارد متر مکعب مصرف آب ش��رب س��الیانه کشور تقسیم کرده و 
گفته اند براي 173 سال مصرف آب شرب کشور کافي است. خبر دست 
به دست مي چرخد و امروز صبح شنیدم که کساني گفته اند چه نشسته اید 
که این آب را هم و به فان کشورها که دوست شان نداریم فروخته شده 

است، واخیانتا!!
* داستان آب ژرف مثنوي هفتاد من است، اما من فقط مي خواهم 
چند مجموعه سؤال بپرسم و از نگاه »عقل سیاست گذاري عمومي« در 
آن نظر کنیم. دو نکته هم قبل از طرح سؤاات ذکر مي کنم. اول، عدد 
1000 را بر 7 تقسیم کنید. خواهید دید که حاصل 142.8 مي شود. یعني 
نویسندگان چنین متني حتي در تقسیم نیز دقت به خرج نداده اند. آدمیاني 
که به این میزان هم دقی��ق نبوده اند چگونه صاحیتي براي اظهارنظر 

درباره آب ژرف یافته اند؟
 * دوم، 1000 میلیارد متر مکعب معادل چقدر آب است؟ کارون 
بزرگ ترین و پرآب ترین رودخانه ایران است. کل آب سالیانه رودخانه 
کارون اکنون به روایت برخ��ي اطاعات و آمار به حدود 14 میلیارد 
متر مکعب کاهش یافته اس��ت، اما کارون در پرآب ترین سال هایش 
نی��ز بین 20 تا          30 میلیارد مت��ر مکعب و حدود 23 میلیارد متر 
مکعب آورد داشته است. 1000 میلیارد متر مکعب معادل آورد        43 
رودخانه کارون در پرآب ترین سال هاي آن است. عبور این میزان آب در 
اعماق زمین، و خروج این میزان آب از دریاي عمان در کدام گزارش 

کارشناسي و اثر علمي منتشرشده نشان داده شده است؟ 
* اولین مجموعه سؤاات، به فرض که این میزان آب در سیستان 
و بلوچس��تان کشف شود. این آب داراي چه کیفیتي است؟ آیا حاوي 
فلزات سنگین نیست؟ آیا ش��وري آب براي استفاده انساني استاندارد 
است؟ هزینه استخراج آب از عمق 3 تا 5 هزار متري زمین چقدر است؟ 
چه میزان برق براي استخراج این میزان آب ضروري است؟ آیا آب ژرف 
از طریق یک چاه قابل استحصال است یا هزاران چاه براي استخراج آب 
ژرف ضروري است؟ هزینه حفر هر چاه چقدر است؟ چاه فعلي تاکنون 
چقدر هزینه در برداشته است؟ هزینه ازم براي انتقال آب به سایر نقاط 

ایران چقدر است )تا 173 سال آب شرب ایران را تأمین کند(؟ 
* دومین مجموعه سؤاات، آیا کشوري که با مدیریت ناصحیح، 
منابع آبي خود را مس��رفانه به سوي نابودي کشانده، منابع آب جدید 
را نابود نخواهد کرد؟ آیا هزینه اي به اندازه هزینه ازم براي اکتشاف، 
استحصال و توزیع آب ژرف، براي بهبود مصرف آب هاي موجود هزینه 
شده اس��ت؟ آب ژرف در چه بازه زماني، براي چه مقاصدي و با چه 

قیمتي به دست خواهد آمد؟ 
* سومین مجموعه سؤاات، مگر نه این است که جامعه ایراني از 
فقدان ارزیابي اقتصادي، محیط زیستي و اجتماعي سدها شکایت دارد 
و س��اخت آن ها را باعث بروز مشکات عدیده براي کشور و تخریب 
منابع آبي مي داند؟ خب، ارزیابي اقتصادي، محیط زیستي و اجتماعي آب 
ژرف کجا صورت گرفته؟ توسط چه کساني منتشر شده؟ و توسط کدام 
کارشناس��ان و نخبگان تأیید شده است؟ چه تضمیني هست که آینده 
آن چه امروز درباره آب ژرف گفته مي شود، همان چیزي نباشد که امروز 

درباره سدسازي بیان مي شود؟
 * چهارمین مجموعه سؤاات، چرا دستگاه هاي رسمي اخبار آب 
ژرف را تأیید یا تکذیب نمي کنند؟ چرا گزارش مطالعات درباره چنین 
پدیده شگرفي که به عنوان نجات یک ملت تصویر مي شود در دسترس 
نیست؟ آیا این فقط بازي رسانه اي براي جا انداختن پدیده اي مشکوك 

است؟ 
* پنجمین مجموعه س��ؤاات، آیا در دنیاي سیاس��ت گذاري 
راهکارهاي معجزه آسا امکان پذیر هستند؟ آیا کشوري که چند دهه با 
بدمصرفي و بي تدبیري در مدیریت منابع آب مواجه بوده، قادر اس��ت 
با اتکا به یک عامل، به ش��کلي معجزه آسا نجات یابد؟ آیا آب ژرف � 
به فرض واقعیت داشتن � خشکیدن تااب ها و رودخانه ها، فرونشست 
زمین، ریزگردها، موج مهاجرت بر اثر خشکي، کوبیده شدن آبخوان ها 

و... را نیز جبران مي کند؟ 
* هر تصمیم درباره آب، تصمیم درباره سرنوش��ت این کشور 
است. سیاست گذاري عرصه دل بستن به معجزه ها نیست، بلکه عرصه 
پاسخ گفتن به سؤاات بسیار و درافتادن با پیچیدگي هاي بسیار است. 

سیاست گذاري آب ژرف، ژرفاي بسیار بیشتري مطالبه مي کند.   
*عضو هیأت علمي دانشگاه شهید بهشتي

دكتر محمد فاضلي*

جلسه هماهنگی سفر کاروان 
تدبیر و امید به استان سمنان، روز 
پنجشنبه به ریاست حجت ااسام 
والمس���لمین دکتر حسن روحانی 
رئیس جمهوري و با هدف بررسی 
نیازمندی های این اس���تان و روند 
اجرای طرح ها در مس���یر تحقق 
توس���عه همه جانبه و پایدار استان 

سمنان تشکیل شد.
شرکت کنندگان در این جلسه، 
عاوه بر بررسی آخرین گزارش ها 
از روند اجرای پروژه های مصوب 
قبلی؛ پیشنهادات دستگاه ها و طرح 
های مرتبط با حوزه های تامین آب 

استان، کش���اورزی و ادامه برنامه 
توسعه آبیاری تحت فشار، گسترش 
مراکز بهداشتی و خدمات درمانی، 
انرژی، آم���وزش عالی، صنعت و 
مع���دن، راه و حمل و نقل، محیط 
زیست، ورزش و همچنین توسعه 
گردشگری را بررسی و طرح های 

جدید را نهایی کردند.
جزئیات این طرح ها که می 
تواند تحولی دیگر در روند پیشرفت 
و توسعه پایدار استان سمنان ایجاد 
کند، توسط رئیس جمهوری و در 
جریان سفر کاروان تدبیر و امید به 

استان سمنان اعام می شود.

 جلسه هماهنگی سفرکاروان
تدبیر و امید به استان سمنان برگزار شد

عل���ی اکبر صالحی، مع���اون رئیس 
جمهوری و رئیس س���ازمان انرژی اتمی 
کشورمان در حاشیه کنفرانس وزارتی علوم 
و فناوری هس���ته ای با یوکیا آمانو، مدیرکل 
آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار و گفتگو 

کرد. 
  در این ماقات طرفین به تبادل نظر در 
باره آخرین تحوات مربوط به همکاری های 
فیمابین از جمله فعالیت های راستی آزمایی 

آژانس در برجام پرداختند.
صالحی در این ماقات ضمن تقدیر 
از تاش ها و گزارش های آژانس در حوزه 
برجام، تأکید کرد که ایران انتظار دارد آژانس 
همچنان اقدامات راستی آزمایی خود را به 
صورت بی طرفانه و حرفه ای دنبال کند  و از 
تأثیرپذیری از حاشیه سازی بدخواهان روابط 

سازنده ایران و آژانس دوری گزیند.
آمانو هم ب���ا تأکید بر ای���ن که در 
فعالیت های خود همواره اصول حرفه ای، بی 
طرفی و استقال را مدنظر دارد، و در حوزه 
راستی آزمایی صرفاً به واقعیت ها و نه ظواهر 
ادعاها توجه می کند، از همکاری های موجود 
ابراز رضایت کرد و تداوم حرکت در مسیر 

موجود را سیاست اصولی آژانس دانست .

ازسوی دیگر،رئیس گروه اقدام علیه 
ایران در وزارت خارجه آمریکا هشدار داد 
اگر منافع این کشور توسط ایران تهدید شود، 
برای استفاده از گزینه نظامی علیه تهران تعلل 
نمی کنند.به گزارش فارس، »برایان هوک«  
اعام کرد که کاخ سفید هنوز گزینه نظامی را 

علیه ایران روی میز دارد.
وی  طی ش���وی تبلیغاتی   که در آن 
آهن پاره هایی را به ادعای ساح های ارسالی 
ایران به یمن، به نمایش گذاشته بود، گفت 
که آمریکا برای استفاده از نیروی نظامی علیه 

ایران تعلل نخواهد کرد.
به نوشته خبرگزاری »آناتولی« وی تاکید 
کرد: ایاات متحده تمایل دارد با کشورها از 
طریق دیپلماسی تعامل کند، اما گزینه نظامی 

هم روی میز است.
رئیس گروه اقدام علیه ایران در این باره 
توضیح داد: »ما به رژیم ایران بسیار شفاف 
گفته ایم که اگر منافع ما تهدید ش���ود، برای 
استفاده از نیروی نظامی تعلل نخواهیم کرد. 
گمان می کن���م آنها این را فهمیده اند. خیلی 

شفاف هم فهمیده اند«.
هوک با تاکید بر این که گزینه نظامی 
علیه تهران هنوز روی میز آمریکا اس���ت، 

افزود: »گمان می کنم اکنون که هنوز گزینه 
نظامی روی میز است، ترجیح ما این است 
که از تمام ابزارهای دیپلماتیکی که در اختیار 

داریم استفاده کنیم«.
وی با ادعای اینک���ه آهن پاره های به 
نمایش گذاشته، تسلیحات ایرانی هستند که 
برای یمنی ها ارسال شده است و سعودی ها 
آنها را به دست آورده اند، گفت: »همزمان که 
جهان برای حرکت به سوی صلح و امنیت 
در خاورمیانه تاش می کند،   تاش می کنیم    
پیش���رفت هایی که ایران و نوابش طی چند 
سال گذشته به دست آورده اند، خنثی کرده و 

به عقب برگردانیم«.
این مقام آمریکایی با هشدار درباره اینکه 
به اندازه یک حمله موشکی تا شروع جنگ 
تمام عیار منطقه ای فاصله دارند، مدعی شد: 
»تاش ایران بر این است که قدرت مرگباری 
و دیدرس چنین ساح هایی را افزایش دهد 
تا حضور خود در سراسر منطقه را عمیق تر 

کند«.
هوک آهن پاره های مذکور را »مدارک 
معتبر آمریکا از ارسال موشک های بالستیک 
توس���ط ایران به عراق« و همچنین ارسال 
تسلیحات برای طالبان در افغانستان را ادعا 

خواند و گفت:  »خارج ش���دن )آمریکا( از 
جنگ )س���عودی علیه( یمن ، اقدامی اشتباه 
اس���ت زیرا باعث تس���لط ایران بر تنگه 

باب المندب می شود«.
وی سه ماموریت حیاتی برای آمریکا 
در موضوع یمن برشمرد: »کمک به مقابله با 
حوثی ها و نیروهای تحت حمایت ایران در 
یمن، مبارزه با القاعده در شبه جزیره عربی 
و حفاظت از آمریکایی های مشغول کار در 

عربستان سعودی«.
رئیس گروه اقدام علیه ایران با هشدار 
درباره اینکه اگر نفوذ ایران در صنعا کنترل 
نش���ود، یمن به لبن���ان دوم تبدیل خواهد 
شد، ادعا کرد: »حوثی ها، حزب اه دیگری 
می شوند... همانطور که باید نفوذ ایران در 
سوریه، بلندی های جوان و عراق را کنترل 
کنیم، ازم است مانع تثبیت حضور ایران در 

یمن شویم«.
هوک در پاس���خ به سئوال خبرنگاری 
درباره استراتژی فعلی آمریکا برای مقابله با 
ایران در منطقه، توضیح داد که تحریم ها و 
درخواست از اتحادیه اروپا برای پیروی از 
آنها و خروج از برجام و همچنین برداشتن 
گامی علیه برنامه موش���کی ایران، از جمله 

راهکارهای واشنگتن است.
این چندین نمای���ش تبلیغاتی دولت 
»دونالد ترامپ« از زمان ورود به کاخ سفید 
است. چند ماه پیش »نیکی هیلی« نماینده 
آمریکا در سازمان ملل متحد آهن پاره هایی 
را به نمایش گذاش���ته و مدعی شده بود که 
آنها قطعات موشک های ارسال شده ایران به 

یمن هستند.
رئیس جمهوری آمریکا  هم اردیبهشت 
ماه امسال با متهم کردن ایران به تاش برای 
دستیابی به ساح اتمی، مخفی کردن »ابعاد 
نظامی برنامه هس���ته ای« و دخالت در امور 
کشورهای منطقه، خروج آمریکا را از برجام 
اعام کرد. وی همچنین گفت که تحریم های 
پیشین هسته ای و تحریم های سخت تر در 
بازه 90 روزه )14 مرداد( تا 180 روزه )14 

آبان( علیه ایران باز خواهند گشت.
 درهمین ح���ا ل وزارت خزانه داری 
آمریکا    با انتش���ار بیانیه ای در سایت خود 
اعام کرد: "علی خوراشدی زاده" و "محمد 
قربانیان" را به فهرست تحریم های خود اضافه 
کرده است.این دو ایرانی به اتهام فعالیت های 
سایبری هدف دور دوم تحریم های یکجانبه 

آمریکا قرار گرفته اند.

صالحی : رویکرد  آژانس اتمی بی طرفانه و مستقل باشد

 رئیس مجلس شورای اس����امی در یازدهمین مجمع 
عمومی مجالس آسیایی در استانبول گفت: صهیونیست ها و 
قدرت های بزرگ عامل اصلی بحران های منطقه ای و جهانی 

هستند.
به گزارش ایرنا، علی اریجانی در این نشس����ت که با 
شعار 'افزایش رونق اقتصادی آسیا' برگزار شد ، بحران سازی و 
تروریسم پروری از سوی رژیم صهیونیستی و قدرت های بزرگ 
را مانع رشد اقتصادی آسیا دانست و به هم ریختگی امنیتی در 

برخی مناطق آسیایی را نتیجه تاش آنها بیان کرد.
وی افزود: پس از پایان جنگ سرد، آمریکا مکانیسم تحریم 
و استفاده از ابزار اقتصادی را فعال کرد و امروز پس از جنگ 
طلبی متعدد در عراق، افغانستان، سوریه، لیبی و یمن، بسیاری 
از کشورهای آسیایی را آماج تحریم یا زورگویی اقتصادی کرده 
است.رئیس مجلس تاکید کرد: این قدرت ها با ایجاد جنگ، 
بحران سازی و تروریسم پروری و هم با اعمال تحریم از طریق 
تعرفه گذاری  های غیرمنطقی تجاری، شرایطی ایجاد کردند که 

عماً جلو رشد اقتصادی شایسته در این مناطق گرفته شود.
اریجانی اظهار داشت: ایجاد درگیری تصنعی و اختاف 
افکنی بین کشورهای آس����یایی، شگرد قدرت هایی است که 
نمی خواهند آسیا جایگاه واقعی خود را در مسیر پیشرفت و 
توسعه پایدار و رفاه ملت ها به دست آورد.رئیس مجلس با اشاره 
به شفافتر شدن صحنه بین المللی نسبت به گذشته درباره عملکرد 
قدرت های جهانی گفت: توسعه اقتصادی قاره آسیا گر چه به 
خاطر به هم تنیدگی در اقتصاد جهانی، یکباره نمی تواند جایگاه 
مستقل خود را بیابد اما اگر هدفگذاری مستقل و گام به گام نکند، 

در آینده با تنگناهای بیشتری مواجه خواهد شد.
وی تاکید کرد: مقصود این نیس����ت که آسیا و غرب، 
مراودات اقتصادی، سیاسی و امنیتی نداشته باشند، بلکه حرف 
ما این است که بلوک آسیا بر اساس منافع خویش، مراودات 
خود را شکل دهد نه این که یک روز آمریکا توافق پاریس را 
با گستاخی به هم بزند، روز دیگر مقررات تجارت جهانی را 
کنار بگذارد و با درشتی نسبت به کشورهای آسیایی رفتار کند، 
یک روز توافق هسته ای را که مصوبه شورای امنیت است، به 
هم بزند و به تقبیح و سرزنش همه کشورها، اعتنایی نکند و 
روزی دیگر برخی کشورهای عربی را به  رغم اخاذی گسترده 
مالی، آماج توهین قرار دهد.اریجانی همچنین قاره آسیا را دارای 
امکانات طبیعی گسترده از جمله نیروی انسانی جوان و کارآمد، 
انرژی فراوان، پیشینه تمدنی عمیق و تنوع فرهنگی ارزشمند در 
شورای امنیت با قدرت دفاعی موثر بیان کرد و افزود: از همه 
این ظرفیت ها باید برای جهش اقتصادی و یافتن جایگاه در خور 

توجه در صحنه بین المللی استفاده شود.رئیس مجلس تاکید کرد: 
قطعاً پارلمان های آسیایی می توانند زمینه مبادات تجاری ، مالی و 
پولی مشترک بین اعضا را مدیریت کنند و در مقابل بحران سازی 

امنیتی، مکانیسم همکاری امنیتی را تدارک ببینند.
اریجانی اضافه کرد: کشورهای آسیایی همچنین می توانند 
با رعایت تنوع فرهنگی و سیاسی از اعضای خود در شرایط 

دشوار حمایت کنند.
وی خواستار حمایت کشورهای آسیایی از مردم مظلوم 

فلسطین شد و گفت: این ملت مظلوم چند دهه، گرفتار سلطه 
رژیم تروریستی صهیونیستی شده و با آوارگی ملتی، سرزمین 

تاریخی و اجدادی آنها از سوی اشغالگران غصب شده است.
وی مجمع پارلمانی آسیایی را  بستری بزرگ برای گفتگو و 
یافتن راه حل  بحران های این قاره ارزیابی کرد و گفت: پیشنهاد 
اینجانب به نمایندگی از پارلمان ایران این است که از دبیرکل 
محترم بخواهیم در این زمینه ها، اس����ناد همگرایی کشورهای 
آس����یایی را فراهم کند و در مجامع خود به آن بپردازیم و در 
پارلمان کش����ورهای عضو تصویب شود تا دولت ها به سوی 

همگرایی، استقال و توسعه سوق یابند.
تاکید ایران و ترکیه بر تحقق تجارت30 میلیارد داری

  روس����ای مجالس ایران و ترکیه در حاشیه یازدهمین 
مجمع عمومی مجالس آسیایی  بر لزوم تحقق تجارت 30 میلیارد 
داری بین دو کشور تاکید کردند.  اریجانی ، ایران و ترکیه را دو 
شریک مهم اقتصادی منطقه بیان کرد و گفت: هر دو کشور در 

فضای فشار و تحریم نیازمند همکاری متقابل هستند.
رئیس مجلس ایران با بیان این که آمریکا با مشغول کردن 
کشورها به امور داخلی خود و با ایجاد به هم ریختگی امنیتی 
در منطقه سعی می کند تا انرژی کشورها را کاهش دهد، بیان 
کرد: سال هاست که در افغانستان، عراق، سوریه، یمن و لیبی 
ناامنی ایجاد شده است و آمریکا در پشت تمامی این ناامنی ها قرار 
دارد.وی اظهار داشت: آمریکا با ایجاد نا امنی در منطقه به دنبال 
حاکم کردن رژیم صهیونیستی بوده و هدف معامله بزرگ قرن 
هم تثبیت حاکمیت رژیم صهیونیستی است و متاسفانه برخی 
کشورهای منطقه هم به این رژیم جعلی سر خم کرده اند که یا 

هدف آمریکا را متوجه نشده اند یا ذلیل هستند.
اریجانی اضافه کرد: مشغول شدن کشورها باعث شده 

است که مساله فلسطین به فراموشی سپرده شود.
بینالی یلدریم،رئیس مجلس ملی ترکیه هم در این دیدار 
تاکید کرد: باید روابط تجاری ایران و ترکیه به 30 میلیارد دار 
افزایش یابد و محدودیت ها نباید ما را از رسیدن به این هدف 

باز دارد.

عراقچي: به اروپا فرصت مي دهیم ولي صبرمان بي پایان نیستاریجاني : همگرایي کشورهاي آسیایي  عامل رفع  بحران هاي منطقه است

یادداشت سردبیر

سودا
بقیه از صفحه اول

وقتی این ارزش های جدید در جامعه شکل می گیرد ، رفتار 
عمومی به سمت تحقق آن ارزش ها میل می کند. مثا برای تحقق 
ارزش مدرك گرایی صدها دانشگاه گونه خلق می شود، برای تحقق 
ارزش » جذابیت چهره« کلینیک های جراحی پاستیک مانند قارچ 
می رویند و رشته جراحی بینی از قلب و مغز پرطرفدارتر می شود. 
برای تحقق ارزش » ثروت بی زحمت«، انواع و ُصور مختلف 
فساد و اختاس رواج می یابد یا موسسات مالی اعتباری به طور 
قانونی! ظهور می کنند چون این ارزش ها به طور سیستماتیک وارد 
نظام اجتماعی شده اند. آنگاه درست وسط بحران های اقتصادی و 
تحریم، در تعداد جراحی زیبایی رتبه دوم دنیا را کسب می کنیم  و 
در هنگامه ای که قدرت خرید عموم مردم در حال کم شدن است 
یک قلم هزینه ورشکستگی موسسات مالی اعتباری به پرداخت 11 
هزار و 500 میلیارد تومان از بیت المال و از جیب مردم منتهی 
می شود  به طوری که سهم هر ایرانی بابت پرداخت این بدهی 
به 144 هزار تومان می رسد اما دولت ناگزیر است برای پیشگیری 
از پیامدهای وسیع این ورشکستگی ، بدون رضایت مردم تن به 

این کار دهد. 
به هر روی ، آنچه به نظر می رسد ا به ای مسائل متعدد و 
پر حجم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ، دیرگاهی است از چشم 
و ذهن متولیان سیاسی و فرهنگی جامعه پنهان مانده، نضج  وصعود 
رفتارهای سوداگرانه و مرکانتیلیستی در میان طبقات و اقشار وسیعی 
از جامعه است که متاسفانه مستمرا و پرشتاب در حال فزونی و 
بازتولید است و پیامدهای آن ، روز به روز ظهور می کند و نسل 

بعدی بابت آن هزینه ای بیش از نسل فعلی خواهد پرداخت.

پی نویس :
1� نگارنده در تاریخ 29 آبان 1389 طی مقاله ای کارنامه رسمی 
برخی پذیرفته شدگان کنکور را منتشر کرد که با میانگین نمره صفر 
یا منفی در رشته هایی از جمله مهندسی عمران ، مهندسی کامپیوتر 
و فیزیک اتمی پذیرفته شده بودند. کارنامه های منتشر شده در این 

مقاله به تایید سازمان سنجش آموزش کشور رسید.
2� رابرت مرتون ، جامعه شناس بزرگ نظریه دارد در باب 
رواج ناهنجاری ،  بزهکاری و جرم در جامعه. طبق این نظریه 
وقتی ابزارهای قانونی برای به دست آوردن » ارزش های رواج یافته 
مسلط« در جامعه جواب نمی دهد ، افراد برای به دست آوردن همان 

ارزش ها � مثا ثروت � دست به عمل خاف می زنند.



 به مناسبت 29 نوامبر، مقارن با 8 آذر »روز 
جهاني همبستگي با مردم فلسطين« فرهنگستان 
هنر جمهوري اسامي ايران با مشاركت كميسيون 
ملي يونسكو و وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 
مراسم گراميداش���ت اين روز را در تاار ايران 

فرهنگستان هنر برگزار كرد. 
فرهنگستان هنر به مناسبت اين روز اقدام به 
برپايي نمايشگاه نقاشي »فلسطين در آيينه خيال 

هنرمندان« نموده است. 
در آغاز اين مراس���م كه ش���خصيتهاي 
سياسي و فرهنگي و هنري و ميهمانان خارجي 
حضور داشتند دكتر عليرضا اسماعيلي سرپرست 
فرهنگس���تان هنر بيان داشت در ايران اسامي 
مردم فهيم ما به تأس���ي از امام خميني رحمة اه 
عليه كه فرمودند فلسطين پاره تن اسام است 
و رهب���ر فرزانه انقاب مقام معظم رهبري كه 
فرمودند مسئله فلسطين امروز مسئله اول جهان 
اسام است همواره همبستگي خود را با مردم 
مظلوم فلسطين ابراز داشته اند و در سخت ترين 
شرايط نسبت به مردم فلسطين و آرمانهاي آنها 
اداي دي���ن كردند. دفاع آگاهانه و مقتدرانه مردم 
ايران از مردم فلسطين و محكوم كردن اشغال اين 
سرزمين مقدس جزء مؤلفه هاي هميشگي انقاب 

اسامي بوده است. 
وي سپس به نقش زبان هنر در بيان آام 
و دردها و رنجهاي مردم فلسطين اشاره كرد و 
هنر را از كارآمد ترين وسايل انعكاس انديشه ها 
و آرمانهاي جامعة بشري در دفاع از آرمان مردم 

فلسطين بيان نمود. 
سرپرست فرهنگستان هنر در ادامه گفت: هنر 
مي تواند به عنوان مهمترين وسيله براي بيدار كردن 
وجدانهاي انساني و نشان دادن مظلوميت مقاومت 

مردم فلسطين مورد استفاده قرار گيرد. 
هنرمندان كشورمان در توليد آثار هنري در 
حوزة مقاومت و مسئلة فلسطين آثار ارزشمندي 
را توليد كردند كه امروز در فرهنگستان هنر بخش 
قابل ماحظه اي كه در حوزه نقاش���ي است و 
بوسيلة هنرمندان شاخص كشور توليد شده است 

به نمايش گذاشته شده است. 
دكتر اسماعيلي فرهنگستان هنر را داراي 
بزرگترين گالري در خاورميانه دانست كه با برپايي 
نمايشگاههاي متعددي در سطح بين المللي و ملي 
و استاني به حمايت از هنرمندان پرداخته است. 
فرهنگستان هنر به عنوان اتاق فكر در حوزة 

هنر در توسعة هنر بسيار موثر بوده است. 
فرهنگس���تان هنر در حوزة نمايشگاهي 
برنامه هاي بسيار زيادي در حمايت از هنر مقاومت 
و مسئلة فلسطين برگزار كرده است. در اوايل دهة 
هشتاد با نظر و كمك دفتر مقام معظم رهبري 
مجموعة ارزشمندي از آثار نقاشان فلسطيني را 
خريداري كرد كه در حدود 100 اثر مي شود كه 
توسط هنرمندان فلسطيني در اردوگاههاي سوريه، 
لبنان و اردن توليد شده است و براي اولين بار 
در اين مراس���م در معرض ديد عاقه مندان قرار 

خواهد گرفت. 
پس از خريداري اين آثار ساختمان ويژه اي 
در فرهنگستان هنر به موضوع فلسطين و هنر 
مقاومت به نام موزة فلس���طين اختصاص پيدا 

كرد. 
پس از س���خنراني دكتر اسماعيلي مجري 
مراس���م، دكتر اسماعيل آذر شعري از محمود 

درويش را قرائت كرد. 
در ادامة مراس���م دبيركل كميسيون ملي 
يونسكو در ايران دكتر حجت اه ايوبي به ايراد 

سخنراني پرداخت. 

وي بيان داش���ت: چهل و يك سال است 
كه از اعام اين روز به عنوان روز همبستگي با 
مردم فلسطين مي گذرد و در كشورهاي مختلف 
مراسمي به مناسبت اين روز برگزار مي شود. 

اميدواريم پس از اين هر سال برنامة فرهنگي 
در خور و شايسته براي اعام حمايت از مردم 

فلسطين برگزار كنيم. 
بشر اميدوار  بود قرن بيست و  يكم با صلح 
و گفتگو آغاز ش���ود كه متأسفانه، اين گونه نشد 
و درست گفته اند آنها كه گفته اند متأسفانه تاريخ 
جهان را بيشتر با جنگ رقم زده اند و صلح گوهر 
نايابي اس���ت كه بشر در آرزوي آن است ولي 

كمتر به آن دست پيدا كرده است. 
پس از جنگ جهاني دوم برخي ابراز كردند 
كه ريشة جنگ در روح و روان انسان ها است. 
بنابراين سازماني علمي، فرهنگي و آموزشي را 
پايه گذاري كردند براي اينكه روح و ذهن بشر 
را از جنگ به دور بدارند و عقل و خردورزي 

را توسعه دهند. 
در قرآن و روايات هم آمده است كه ريشة 
جنگ در بي خردي اس���ت البته منظورم جنگ 

است نه دفاع. 
دكت���ر ايوبي در ادامه بيان كرد ما تصميم 
گرفتيم اين روز را گرامي بداريم و از زبان فرهنگ 
و از زبان هنر اس���تفاده كنيم چرا كه زبان هنر 
زباني ميانبر است و هنرمندان ايراني سالهاست 
كه در موضوع فلسطين فعاليت مي كنند و چون 
از دل برخواس���ته است اجرم بر دل مي نشيند. 
پيام مظلوميت مردم فلس���طين را از اين نقاشيها 

درمي يابيم.
وي همچنين بيان داش���ت ما سينمايي به 
نام سينماي مقاومت در جمهوري اسامي ايران 
داريم ش���ايد در هيچ كشوري چنين امكاني را 
نداش���ته باشند و اش���اره به فيلم بازمانده نمود 
ك���ه تهيه كنندة آن منوچهر محمدي و همچنين 
بازيگر سوري آن سلما مصري در مراسم حضور 
داشتند واز كارگردان فقيد آن مرحوم سيف اه 

داد ياد كرد. 
دكتر ايوبي در ادامة سخنانش گفت: ما امروز 
تصميم گرفتيم با زبان هنر سخن بگوييم، مردماني 
كه اهل هنر هستند يا اهل رنگ هستند، اهل جنگ 
نيستند. رنگ با جنگ سازگاري ندارد جنگ يعني 
سياه و سفيد و رنگ يعني اين كه همة رنگها براي 
نقاش محترم است و هر رنگي پيامي خاص دارد 

و جنگ به معناي تجاوز را نمي پذيرد ولي همين 
هنرمندان اگر تجاوزي صورت گيرد قلم را زمين 

مي گذارند و ساح در دست مي گيرند. 
وي همچنين اشاره كرد به شهادت شهيد 
ش���هرياري كه امروز روز سالگرد شهادت اش 
اس���ت و نماد عقل و خرد اس���ت كه مورد 
دشمني دژخيمان صهيونيستي قرار گرفت و به 

شهادت رسيد. 
اميدواري���م امروز روز آغاز دوره اي جديد 
براي مردم فلسطين باشد و پايان ستمي باشد كه 
بر مردم فلس���طين و ديگر ملتها چون سوريه و 

عراق و يمن روا داشته مي شود. 
پس از پايان سخنان دكتر ايوبي نماهنگي 
پخش شد كه همراه با آن نقاشي هاي هنرمندان 
ايراني و فلسطيني به نمايش درآمد و پس از آن 
حجت ااسام مازني رئيس كميسيون فرهنگي 
مجلس شوراي اسامي سخنانش را آغاز كرد. 
ايش���ان از برگزيدگان اين مراسم تقدير و 
تشكر كرد و ابراز داشت كه جاي چنين مراسمي 
در اين روز جهاني خالي بود و همچنين اشاره 
به برپايي مراس���م روز قدس كه اين روز هم 
بصورت جهاني برگزار مي شود و بيان عبادت بودن 
اين مراس���م بويژه به دليل همزماني آن در ماه 

رمضان. 
وي همچني���ن به اهمي���ت روز جهاني 
همبستگي با مردم فلسطين از اين جهت كه از 
س���وي يك نهاد بين المللي در حمايت از مردم 

فلسطين تعيين شده است، اشاره كرد. 
رئيس كميسيون فرهنگي آغاز فعاليتهاي 
متعددي در اين كميسيون را بيان داشت از جمله 
ايجاد كميته برنامه و بودجه اصاح ساختار در 
حوزه فرهنگ،  كميته فضاي مجازي، پيش بيني 
سلسله نشس���ت ها و گفتگوهاي فرهنگي با 
موضوعات مختلف، كميته اقتصاد فرهنگ و هنر 

و از جمله كميته ديپلماسي فرهنگي است. 
وي بيان داش���ت در يكي از جلس���ات 
كميس���يون فرهنگي از دكتر ظريف و ابراهيمي 
تركمان رئيس س���ازمان فرهنگ و ارتباطات و 
همچنين جناب دكتر خامه يار و بعضي صاحبنظران 
حوزه ديپلماسي عمومي و فرهنگي دعوت كرديم 
تا مسأله ديپلماسي فرهنگي بررسي گردد كه منجر 

به تأسيس كميته ديپلماسي فرهنگي شد. 
از آنجا كه ما با جنگ نرم روبرو هس���تيم 
نياز به ديپلماسي نرم داريم به خصوص در حوزة 

مربوط به مقاومت فلسطين، يمن، سوريه و لبنان 
و همه ملت هاي تحت ستم نيازمند به ديپلماسي 

فرهنگي هستيم. 
وي اشاره كرد، ما در شناساندن چهره ايران 
در خارج از كشور كم كاري كرده ايم زيرا برنامه ها 
بعضاً متناقض يا موازي هستند و از هماهنگي 
ازم برخوردار نيس���تند. در صورتي كه ما براي 
نشان دادن ظرفيت هاي ايران و مكتب اهل بيت 
نيازمند ديپلماسي فرهنگي منسجم و هماهنگ 
هس���تيم ملتي كه بيش از هفده هزار شهيد ترور 
داده است و قرباني تروريسم است امروز به عنوان 
حامي تروريسم مورد تحريم  قرار مي گيرد، مورد 
ظلم هاي فاحش قدرت هاي بين المللي كه حامي 
گروهك هاي تروريستي هستند قرار مي گيرد. 

حجت ااسام مازني در ادامه به اختصاص 
بودجه هاي زياد در جهت فعاليت هاي فرهنگي  
ضد نظام جمهوري اسامي اشاره كرد از جمله 
نشست ساانه در واشنگتن كه در آن بودجه هاي 
مش���خصي در نظر گرفته مي شود به طور مثال 
بودجه براي يك نفر كه توئيت به زبان فارسي 
بنويس���د بر عليه ايران. بنابراين ما بيش از آنكه 
با جنگ نظامي و جنگ اقتصادي روبرو باشيم 
با جنگ رواني تمام عيار مردم روبرو هستيم و 
جنگ رواني را با جنگ رواني مي توان پاسخ داد 
و ديپلماسي فرهنگي و ديپلماسي هنر به خصوص 
در اي���ن جنگ ظالمانه مي تواند براي جمهوري 
اسامي مفيد و مؤثر باشد و چهره ايران را به جاي 
آن كه حامي تروريسم مطرح شده، قرباني ترور 
معرفي كنيم. همچنين حضور ايران در دفاع از 
مسلمين ساير كشورها دفاع معنوي است. از مردم 

سوريه، فلسطين و يمن دفاع معنوي كرديم. 
وي همچنين بيان داشت ما حتي در ايران 
ني����ز كم كاري كرده ايم به طوري كه اين نكته به 
گوش مي رس����د كه بودجه هاي زيادي صرف 
حوزه هاي علميه و صرف فرهنگ مي ش����ود يا 
گفته مي ش����ود پول هاي زيادي صرف فلسطين 

مي شود. 
در صورتي كه تنها شش درصد بودجه كل 
كشور به حوزه فرهنگ اختصاص داده مي شود 

كه البته بودجه بسيار كمي است. 
وي در پايان بيان داشت دفاع از فلسطين 
خط قرمز جمهوري اس����امي است. جمهوري 
اسامي ايران با مقاومت فلسطين يك روح در 
دو بدن و در دو وطن است و مسير حمايت از 

فلسطين پشت سر رهبري ادامه خواهد داشت. 
پس از سخنراني حجت ااسام مازني شاهد 
اجراي موسيقي سنتي بوديم و پس از آن گزيده اي 
از بيانات مقام معظم رهبري درخصوص مقاومت 

مردم فلسطين در سالن پخش شد. 
در ادامه مراسم دكتر عباس خامه يار معاون 
بين الملل س���ازمان فرهنگ و ارتباطات اسامي 
يادي كرد از هنرمند ش���هيد ناجي العلي كه در 
شهريور ماه امسال سي و يكمين سالگرد شهادتش 
بوده اس���ت و در ادامه س���خنانش به اين نكته 
اش���اره كرد كه دشمني هم زبان ها و هم كيشان 
فلسطيني ها بيشتر از دشمني صهيونيست ها  است 
ولي با اين حال امروز شاهد پيروزي هاي مقاومت 
هس���تيم كه در تغييرات رژيم اشغالگر قدس 
مؤثر بوده اس���ت و آنها به شكست از مقاومت 

اذعان كرده اند. 
وي در ادامه به جمعه هاي بازگشت اشاره 
كرد كه طي سي وچهار جمعه توسط فلسطينيان 

انجام گرفته است. 
دكتر خامه يار در پايان سخنانش به ميهمانان 
حاضر در مراسم كه از جمله سفير فلسطين و 
سفير الجزاير و تعدادي از هنرمندان سوري و 
فلسطيني و همچنين خانم زينب مغينه خواهر 
شهيد عماد مغنيه بودند به زبان عربي خيرمقدم 

عرض كرد و از آنها تشكر كرد. 
پايان بخش مراسم روزجهاني همبستگي 
با مردم فلسطين سخنراني صاح زواوي سفير 
فلس���طين در ايران به زبان عربي بود. وي در 
سخنان خود به نقش آمريكا و اسرائيل در مقابله 
با مردم فلس���طين اشاره كرد و اين مسأله كه 
طرح رژيم صهيونيستي فقط اشغال اين كشور 
نيس���ت و بيان نقشه اشغال سرزمين هاي بين 
نيل و فرات توس���ط اسرائيل كه همين مسأله 
مقاومت مردم فلس���طين را امري فراتر از مردم 
فلسطين برمي شمارد به گونه اي كه تمامی مردم 
س���رزمين هاي ياد شده در معرض اشغالگري 
رژيم صهيونيستي هستند و اين كه امت اسامي 
امتي واحد هستند و بايد به اموري كه براي آنها 
وحدت بخش است تكيه كنند همچون پرستش 
خ���داي يكتا، اعتقاد به پيامبري واحد و كتاب 
قرآن و دوستي ائمه و صحابه پيامبر كه در تمام 
مسلمين اموري مشترك است و پرهيز از اختاف 
تا در ساية اين وحدت پيروزي نهايي كشورهاي 
اسامي در برابر استكبار جهاني محقق شود .  
در پايان اين مراسم از هنرمندان عرصه مقاومت 
فلسطين تقدير به عمل آمد، از جمله يادي  شد 
از فيلم بازمانده به كارگرداني س���يف اه داد و 
اه���داي لوح تقدير و جايزه به تهيه كننده اين 
فيلم منوچهر محمدي و همچنين اهداي لوح 
تقدير و هدايا به بازيگر سوري، سلما مصري 
ك���ه وي پس از دريافت لوح تقدير و هدايا با 
حاضرين در مراس���م چند جمله اي را به زبان 

عربي صحبت كرد. 
همچنين مرتضي ش���عباني فعال حوزة 
سينماي مستند وي جوايزش را به روح شهيد 

آويني تقديم كرد. 
و ني���ز تقدي���ر از محبوبه پلنگي رئيس 
موزة فلسطين در فرهنگستان هنر، وی خواهر 
ناصر پلنگي از هنرمندان حوزة مقاومت هستند. 
همچني���ن تقدير از دكتر مجيد صفا تاج، اهل 
قلم و نويسنده دائره المعارف فلسطين و دكتر 

حبيب اه صادقي صورت گرفت. 
پس از پايان مراسم حضار براي مشاهدة 
نقاشي هاي هنرمندان ايراني و فلسطيني به محل 

برگزاري نمايشگاه رفتند.

3 اخبار داخلي
شنبه10  آذر  1397ـ    23  ربيع ااول  1440ـ   یکم  دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27159

برگزاري آيين گراميداشت روز جهاني همبستگي با مردم فلسطين يادداشت

به مناسبت 11 آذر سالروز تولدزنده یاد جال آل احمد

مروری بر زندگی و آثار جال 

زنده ياد جال آل احمد،نويسندةنامدار معاصر،در11 آذر 1302 در تهران 
به دنيا آمد.

پدر جال آل احمدمرحوم آيت اه حاج سيد احمد طالقانی بود، يكی از 
روحانيون سرشناس و متنفذ تهران كه پيشنماز مساجد لباسچی و پاچنار بود و 
در شكل گيری اولين تشكل تخصصی روحانيون تهران، يعنی جامعة روحانيت 
مبارز،نقش مؤثری داشت.مادرش هم مرحومه امينه بيگم استانبولچی بود، فرزند 
يكی از تجار خوشنام تهران و در عين حال، خواهرزادة آيت اه حاج شيخ 
آقابزرگ تهرانی، صاحب دايره المعارف بزرگ "الذريعه الی تصانيف الشيعه" و 

دانشنامة "طبقات اعام الشيعه".
جال آل احمد دو برادر داشت و پنج خواهر. برادر بزرگش حجت ااسام 
و المس����لمين حاج س����يد محمد تقی طالقانی بود كه پس از پايان تحصيات 
حوزوی در قم و نجف، در سال 1329 از طرف آيت اه العظمی بروجردی به 
عنوان مسئول امور شيعيان به مدينةمنوره اعزام شد و دو سال بعد در همانجا به 
طرز مشكوكی از دنيا رفت. برادر كوچكش هم شمس آل احمد بود. شمس 
آل احمد كه از فعاان فرهنگی و نويسندگان معاصر به شمار می رود، در 14 

آذر سال 1389 از دنيا رفت.
جال آل احمد كه از نوادر روزگار خود بود،تحصيات ابتدايی و متوسطه 
را در تهران گذراند و ديپلمش را در سال 1322 از دبيرستان دارالفنون گرفت.
او پس از اخذ ديپلم دبيرس����تان ظاهراً برای تحصيل علوم دينی كه خواس����تة 
پدرش بود، به نجف رفت، ولی هدف اصلی خود جال بررسی امكان سفر 
به بيروت برای تحصيل در دانش����گاه های آنجا بود، اما چون راه رس����يدن به 
خواستة قلبی اش را مسدود يا حداقل دشوار ديد، لذا بعد از چندماه اقامت در 

عراق به ايران بازگشت.
او كه بر بستر تحوات روزافزون جهان دردوران جنگ جهانی دوم رشد 
يافته بود و با افكار و انديش����ه های تجديدنظرطلب هايی همچون ش����ريعت 
 سنگلجی و احمد كسروی نيز آشنايی داشت، ابتدا با كمك همكاسی ها و 
هم محله ای های خود انجمنی به نام "انجمن اصاح" را تأسيس كرد. هدف 

اي����ن انجمن خرافه زدايی از 
دي����ن و در عين حال، نقد 
و بررس����ی اوضاع و شرايط 
سياس����ی روز بود. او در سال 
1323 و در ارتب����اط با همين 
انجمن جزوة "عزاداری های 
تأليف آيت اه  نامش����روع" 
س����يد محسن امين عاملی را 
از عربی به فارس����ی ترجمه 
ك����رد. اين جزوه كه مخالف 
اعتقادات رايج عامه بود، طی 
چند روز پس از انتشار،توسط 
متدينين بازار يكجا خريداری 

و معدوم شد.
آل احمدكه شخصيتی 
ناآرام و جستجوگر داشت و 
به دنبال كشف حقايق امور به 
ه����ر راهی می رفت و به هر 
دری می زد، در همين س����ال 

1323 به حزب توده پيوست و ضمن نويسندگی و مديريت نشريات حزبی، 
به سرعت سلسله مراتب حزبی را طی كرد و به عنوان عضو كميتة تهران و 
نمايندة اين كميته در كنگرة حزب برگزيده شد.عضويت آل احمد در حزب 
توده البته زياد طول نكشيد، چون در سال 1326 به همراه عده ای از همفكران 
از حزب توده خارج شد. اين رويداد كه تبعات زيادی هم داشت، در تاريخ 

سياسی معاصر ايران به عنوان "انشعاب" شناخته می شود.
جال آل احمد كه فارغ التحصيل رشتة ادبيات فارسی ازدانشسرای عالی 
بود و در دبيرستان های تهران تدريس می كرد، در سال 1329 با دكتر سيمين 
دانش����ور ازدواج كرد. سيمين دانشور نويسنده، مترجم و استاد دانشگاه تهران 
بود و با نوش����تن رمان "َسووش����ون" كه شاهكار رمان نويسی معاصر به شمار 
می رود، از س����وی جامعة ادبی كشور به عنوان "بانوی ادبيات داستانی ايران" 

شناخته شده است.
جال آل احمد كه روشن فكری مسئول بود و داشتن تعهد اجتماعی را 
ازمة هنر و هنرمندی می دانست، بعد از انشعاب از حزب توده، كماكان به 
فعاليت در قالب تشكل های سياسی ديگر، يعنی حزب زحمتكشان ملت ايران، 
نيروی س����وم، نهضت ملي شدن صنعت نفت و جامعةسوسياليست ها ادامه 
داد، ولی بعد از ماجرای 28 مرداد 1332 از فعاليت های سياسی مستقيم دست 
كشيد و بيشتر به فعاليت های فرهنگی و اجتماعی، همچون تدريس، تحقيق، 

تأليف و ترجمه روی آورد.
آثار مرحوم آل احمد در پنج گروه دسته بندی می شود:

     1( قصه و داستان شامل: مدير مدرسه، زن زيادی، سه تار، نفرين 
زمين، ديد و بازديد، از رنجی كه می بريم، نون والقلم، س����نگی بر گوری، 

سرگذشت كندوها، پنج داستان.
     2( مقاات شامل: غربزدگی، در خدمت و خيانت روشنفكران، يك 
چاه و دوچاله، كارنامة سه ساله، هفت مقاله، سه مقالة ديگر، ارزيابی شتابزده.

     3( گزارش ها و سفرنامه ها شامل: اورازان، تات نشين های بلوك 
زهرا، خارگ ُدِر يتيم خليج، وايت اس����راييل، س����فر فرنگ، سفر روس، سفر 

امريكا، خسی در ميقات.
      4( ترجم����ه ه����ا ش����امل: "بيگانه" از آلبر كامو، "س����وءتفاهم" و
از داستايوسكی، "بازگشت از  از ژان پل سارتر، "قمارباز"   "دست های آلوده" 
شوروی" و "مائده های زمينی" از آندره ژيد، "كرگدن" و "تشنگی و گشنگی" 

از اوژن يونسكو، "عبور از خط" از ارنست يونگر.
     5( دستة پنجم هم يادداشت های روزانة زنده ياد جال آل احمد با 
حجمی بالغ بر 2500 صفحه است كه مدت ها مفقود بودند و اخيراً پيدا شده 
اند. اين يادداشت ها كه هنوز منتشر نشده اند، حاوی اطاعات فراوانی هستند، 
اعم از اطاعات عمومی راجع به اوضاع و احوال سياسی، اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی ايران و ديگر كشورهای جهان و اطاعات خصوصی راجع به مسايل 
شخصی و روابط دوستانه و خانوادگی و احوال شخصيه و خلجانات روحی 
آل احمد و معاصران و معاش����رانش.اين يادداشت ها را به علت حجم و عمق 
اطاعات موجود در آنها و همچنين به علت دقت بی نظير در تجزيه و تحليل 
امور مختلف،بايد به منزلةيك كشف تازه به شمار آورد، كشفی كه می تواند كليد 
فهم بسياری از مسايل مربوط به زندگی و زمانةآل احمد و جريانات ادبی و 

روشنفكری كشور در دهه های سی و چهل شمسی باشد.
     آل احمد عاوه بر ذوق و اس����تعداد هنری و داش����تن جايگاه ويژه 
در ادبيات فارسی به عنوان يك نويسندة صاحب سبك خاص، به مثابة يك 
 پژوهش����گر مردم دوس����ت به مس����ايل اجتماعی نيز ورود می كرد وبا اتخاذ 
شيوه های نوين مردم شناسی مبتنی بر مشاركت، می توانست به واقعيت های 
اجتماعی پيرامون خويش نزديك شود و حقايق نهفته در ايه های زيرين امور 
را كشف و افشا نمايد. او كه از ديد انتقادی و نثری كوبنده و تأثيرگذاربرخوردار 
 بود و به عنوان شاخص اهل قلم و پرچمدار جريان روشن فكری معاصر شناخته 
می شد،سرانجام در 18 شهريور 1348 به طرز مشكوكی دراسالم گيان ازدنيارفت، 
ولی سبك نگارش ابداعی و نظريات اجتماعی- فرهنگی او كه به شيوه ای 
صريح، صادقانه و صميمانه مطرح می شدند و نوعاً هم اعتراض سنت گرايان 
 را بر می انگيختند و هم با تهديد و توطئة سكوت مقامات حكومتی روبرو
 می ش����دند، همچنان در س����طحی وسيع مطرح هستند و مورد نقد و بررسی 
صاحب نظران و اهل فن قرار می گيرند.او فرصت حيات را ضايع نكرد، چون 

شمعی سوخت تا فضای پيرامون خويش را در حد وسع روشن كند.
روحش شاد و يادش گرامی باد!

  محمد حس�ین دانایی

كوتاه آموزشي

سرپرست دفتر امور مجلس وزارت علوم منصوب شد
معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقيقات و فناوری با صدور 

حكمی سرپرست دفتر امور مجلس وزارت علوم را منصوب كرد .
به گزارش مهر، حسين سيمايی صراف معاون حقوقی و امور مجلس 
وزارت علوم، تحقيقات و فناوری با صدور حكمی رسول صديقی بنابی را 

به عنوان سرپرست دفتر امور مجلس وزارت علوم منصوب كرد.
پيش از اين، حجت ااس���ام و المس���لمين سيد محمدرضا حسينی، 

سرپرست دفتر امور مجلس وزارت علوم بود.
رسول صديقی بنابی سرپرست جديد دفتر امور مجلس وزارت علوم 
تحقيقات و فناوری، زاده 1331شهر بناب )استان آذربايجان شرقی( بوده و در 
مجالس سوم، چهارم ، ششم و مجلس هفتم به عنوان نماينده شهر بناب حضور 

داشته و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بوده است.
از ساير مسئوليت های وی می توان به: استادی دانشگاه صنعتی شريف، 
مشاورت وزير نيرو، عضو شورای عالی علوم، تحقيقات و فناوری، مشاور 

رئيس سازمان برنامه و بودجه اشاره كرد.
نشست روسای دانشگاه های تهران با استانداری برگزار شد

رئيس دانشگاه علم و صنعت گفت: جلسه مشترك روسای دانشگاه های 
استان تهران با استانداری تهران برگزار شد.

 جبارعلی ذاكری در گفتگو با  مهر گفت: جلس���ات مشترك روسای 
دانشگاه های استان تهران و استانداری تهران به صورت فصلی برگزار می شود 

كه در اين جلسات مشكات و مسائل دانشجويان مطرح می شود.
وی افزود: در اين جلسه مباحث كلی درخصوص اعتبارات سال جاری 

و بودجه سال آينده دانشگاه ها مورد بررسی قرار گرفت .
رئيس دانشگاه علم و صنعت خاطرنشان كرد: همچنين در اين جلسه 
وضعيت فعاليت تشكل های دانشجويی دانشگاه ها نيز ارائه و بررسی شد.

جبارعلی ذاكری خاطرنشان كرد: در اين جلسه برنامه های دانشگاه ها 
برای روز دانشجو نيز مطرح شد.

وی گفت: همچنين مشكات دانشگاه ها با برخی دستگاه های اجرايی 
نيز مانند سازمان آب، برق و گاز مطرح و قرار شد كه هماهنگی ازم از سوی 

استانداری و معاونان وی برای رفع اين مشكات صورت گيرد.
 تشخیص سریع عفونت با حسگر ابداعی دانشمند ایرانی

دكتر "محمد ظريفی"، استاديار دانشگاه بريتيش كلمبيای كانادا موفق به 
ابداع يك زيس���ت  حسگر شده است كه می تواند در كمترين زمان ممكن 

وجود باكتری ها را در نمونه های آزمايشگاهی اعام كند .
به گزارش ايسنا و به نقل از گيزمگ، به طور معمول تعيين اينكه آيا 
باكتری مضر در نمونه های آزمايشگاهی بيمار وجود دارد يا نه، دو تا پنج روز 
طول می كشد. در اين زمان، هر گونه عفونتی كه در بدن بيمار باشد می تواند 

خيلی بدتر شده و پيشرفت كند.
اما اكنون يك حسگر جديد كه به دست يك دانشمند ايرانی توسعه 

يافته، قادر به تجزيه و تحليل نمونه ها در زمان واقعی است.
نمونه اوليه اين دستگاه جمع و جور و ارزان، با همت دانشمندان دانشگاه 
 )Calgary(بريتيش كلمبيای كانادا و با همكاری محققان دانشگاه كلگری

ساخته شده است.
اين زيست حس���گر با ارسال يك سيگنال مايكروويو 2.5گيگاهرتزی 
از ميان يك نمونه آزمايشگاهی مايع موجود در يك كانال ميكروسيال كار 
می كند و با تجزيه و تحليل تغييرات دامنه رزونانس و فركانس آن سيگنال، 
حسگر قادر است هم باكتری را شناسايی كند و هم غلظت آن را در نمونه 

اندازه گيری كند.
هنگامی كه اين دستگاه روی نمونه های مايع حاوی غلظت های مختلف 
از باكتری ای. كولی)E.coli( در س���طوح pHمختلف آزمايش شد، تقريبا 
بافاصله نتايج دقيقی توليد كرد. يك مقاله در مورد اين تحقيق كه توسط 
 Natureمحمد ظريفی استاديار دانشگاه مذكور ارائه شده، به تازگی در مجله

Scientiic Reports منتشر شده است.

مز�يد� عمومى ملك جنب سينما �����
((  آگهى مزايده عمومى - نوبت دوم ))

ش�ركت گر�� مديريت سرمايه گذ��� �ميد (س�هامى عا�) �� نظر ���� نسبت به 
ف��ر�� س��ه قطع��ه �مي��ن ب��ا پ��ال� ه��ا� ثبت��ى 5676 � 5679 � 89997 فرعى 
�� 6933 �صلى ��قع ��: تهر�� – خيابا� ش��هيد بهش��تى� جنب سينما ����� �� طريق 

برگز��� مز�يد� عمومى به صو�� نقد� �قد�� نمايد:
لذ� �� كليه �شخا� حقيقى � حقوقى كه تمايل به خريد �مين ها� �شا�� شد� فو� �� 
���ند تقاضا مى گر�� جهت كسب �طالعا� بيشتر � همچنين ��يافت �سنا� مز�يد�� 
�� تا�يخ �نتش��ا� �گهى لغايت 97/09/18 �� س��اعا� ����� ���ها� هفته به غير �� 
���ها� پنجش��نبه � جمعه  به نش��انى: تهر�� – بلو�� نلسو� ماندال (جر��) – خيابا� 

شهيد طاهر� – نبش �يثا� 3 – پال� 2 � ��حد �بيرخانه مر�جعه فرمايند.
�خرين مهلت تحويل پيشنها�ها تا پايا� �قت ����� ��� 97/10/03 مى باشد.

همچنين جلسه با�گشايى پاكتها � �عال� برندگا� مز�يد� ��� ساعت 10 صبح ��� شنبه 
مو�� 97/10/08 �� محل �فتر مركز� شركت به ���� فو� برگز�� مى گر��.

-  هزينه چا� � نشر �گهى بر عهد� خريد�� مى باشد.
- متقاضي�ا� م�ى بايس�ت مبل�غ 75 ميلي�ا�� �ي�ا� �� ب�ه عنو�� س�پر�� 
ش�ركت �� مز�يد� به حسا� ش�ما�� 1349622122237 نز� بانك سپه� 
شعبه مير��ما� غربى به نا� شركت گر�� مديريت سرمايه گذ��� �ميد 

���يز نمايند.
- شما�� تما�: 26203011  -  26207066

روابط عمومى وامور  بين الملل

 انتشارماهنامه » چامه «
سرويس فرهنگي - دستچينی از شعر و داستان و گپ در دومين شماره مجله 

ادبی »چامه«  همراه با تصويری از جوانی احمدرضا احمدی منتشر شد.
دوماهنامه ی ادبی »چامه« در شماره دوم، آبان و آذر 139۷، باز هم مجموعه ای 
خواندنی از شعر، داستان و گپ را برای عاقه مندان به ادبيات گرد آورده است. 

محمدص����ادق رحمانيان، صاحب امتياز و مدير دو ماهنامه ی ادبی »چامه« را 
خيلی ها با نام شاعری اش صادق رحمانی می شناسند. 

 فايل الكترونيكی )پی دی اف( شماره دوم »چامه« نيز به صورت اينترنتی منتشر 
شده است. 

 مراسم گرامیداشت آیت اه سید حسن مدرس 

درخانه موزه شهید  

جزئیات سهمیه های کنکور دکتری ۹۸

نائب رئيس مجلس ش���ورای اسامی و شهردار 
تهران به همراه چند تن از نمايندگان مجلس در موزه 

خانه شهيد سيد حسن مدرس حضور يافتند.
به گزارش ايس���نا ، بعد از ظهر  جمعه  مسعود 
پزش���كيان نايب رئيس مجلس ش���ورای اسامی و 

پيروز حناچی شهردار تهران به همراه معصومه آقاپور 
عليشاهی نماينده مردم شبستر، سيد تقی كبيری نماينده 
م���ردم خوی  و فردين فرمند نماينده مردم ميانه در 
مجلس شورای اسامی در مراسم گراميداشت شهيد  

سيد حسن مدرس شركت كردند. 

جزئي���ات س���هميه های 
»رزمن���دگان و ايثارگ���ران« و 
»مربيان« در آزمون ورودی دوره 
دكتری )نيمه متمركز Ph.D(سال 
1398ب���ه همراه حدنصاب های 

مورد نياز داوطلبان اعام شد.
ب���ه گزارش مه���ر، آزمون 
ورودی دوره دكتری )نيمه متمركز
Ph.D(سال 1398برای پذيرش 
در دوره های روزانه، نوبت دوم، 
دانش���گاه آزاد اسامی، دانشگاه 
پيام نور، دانشگاه ها و مؤسسات 
آم���وزش عال���ی غيرانتفاعی و 
پرديس خودگردان دانش���گاه ها 
و مؤسسات آموزش عالی برگزار 

می شود.
ثبت نام برای آزمون ورودی 
 )Ph.Dدكتری )نيم����ه متمركز
س����ال 1398از 6آذر 9۷آغاز شده 
اس����ت و در روز دوشنبه 12آذر 
9۷پايان می پذيرد. ثبت نام منحصراً 
به ص����ورت اينترنتی و از طريق 
پايگاه اطاع رس����انی اين سازمان 

www.sanjesh.org :به نشانی
انجام خواهد پذيرفت.

هر داوطلب  براساس  عاقه 
 فقط می تواند در يك كدرش����ته  
امتحانی )بر اساس ضوابط مندرج 
در دفترچ����ه راهنمای ثبت نام و 
شركت در آزمون( ، ثبت نام  و در 

آزمون مربوط شركت  كند.
س����هميه ه����ای مربوط به 
رزمندگان و ايثارگران و همچنين 
 مربي����ان در دفترچ����ه راهنمای 
ثبت  نام كه همزمان با ش����روع 

ثبت  نام در پايگاه اطاع  رس����انی 
سازمان سنجش منتشر شده، درج 

شده است.
بر اساس مصوبه چهارمين 
جلسه شورای سنجش و پذيرش 
دانشجو در دوره های تحصيات 
تكميلی 18دی 95آن دس����ته از 
داوطلبانی كه با استفاده از سهميه 
رزمندگان و ايثارگران يك بار در 
دوره روزانه آزمون دكتری پذيرفته 
ش����ده باشند، حق استفاده مجدد 
از سهميه ايثارگران و رزمندگان 
در آزمون های س����ال های بعد 
 در هم����ان مقط����ع را نخواهند 

داشت.
همچني����ن بر اس����اس اين 
مصوبه  آن دس����ته از داوطلبان 
سنوات قبل كه با استفاده از سهميه 
 های ش����اهد و ايثارگر در رديف 
پذيرفته شدگان دوره های شبانه 
و نيمه حضوری دانش����گاه ها و 
مؤسسات آموزش عالی، دانشگاه 
پي����ام نور، مؤسس����ات آموزش 
 عالی غيردولتی و غيرانتفاعی  يا 
دوره های مج����ازی و پرديس 
خودگردان ق����رار گرفته اند، در 
صورت انصراف از رشته قبولی 
خ����ود فقط يك بار ديگر، مجاز 
به استفاده مجدد از سهميه های 
مربوط در آزمون های سال های 
 بع����د در هم����ان مقطع خواهند 

بود.
*اعام جدیدترین تغییرات

براساس اين گزارش دفترچه 
راهنمای ثبت نام حاوی رشته ها، 

ضرايب دروس و گرايش ها در 
۷گروه آموزشی و 245كد رشته 
امتحانی بر روی س����ايت سازمان 

سنجش منتشر شده است .
از 245كد رشته امتحانی اين 
دوره از آزم����ون دكتری، 62كد 
رشته در گروه علوم انسانی، 46كد 
رشته در گروه علوم پايه، 60كد 
رشته در گروه فنی مهندسی، 35كد 
رشته در گروه كشاورزی و منابع 
طبيعی، ۷كد رشته در گروه هنر، 
26كد رشته در گروه دامپزشكی 
و 9كد رش����ته در گروه زبان های 

خارجی پذيرش دانشجو دارند.
بر اساس جديدترين تغييرات 
 گراي����ش های اعام ش����ده كد
رشته های امتحانی، در كدرشته 
 برنامه ريزی درس����ی رش����ته 
برنامه ريزی آموزش از راه دور، در 
كدرشته روانشناسی رشته خانواده 
و س����امت جنسی، در كدرشته 
حقوق جزا و جرم شناسی رشته 
فقه و حقوق جزا )پذيرش دانشجو 
منحصراً در دانشگاه شهيد مطهری(، 
در كدرشته حقوق خصوصی رشته 
فقه و حقوق خصوصی )پذيرش 
دانشجو منحصراً در دانشگاه شهيد 
مطهری( به مجموعه اين رشته ها 

اضافه شده است.
همچنين در كدرشته علوم 
سياسی و روابط بين الملل رشته 
مطالعات جهان ب���رای بريتانيا، 
روسيه و فرانس���ه، در كدرشته 
مديريت صنعتی نيز رش���ته مالی 

اضافه شده است. 

 ۶میلیون بی سواد باای ۵۰سال 
در اولویت آموزش نیستند

 رئيس سازمان نهضت سوادآموزی با بيان اينكه درصد باسوادی افراد زير 
50سال بيش از 96درصد است و تعداد بی سوادان به كمتر از دوميليون نفر رسيده 
است، گفت: متاسفانه بيش از شش ميليون بی سواد باای 50سال سن در كشور 

داريم كه فعا در اولويت آموزش قرار ندارند.
علی باقرزاده در گفت  وگو با ايسنا، با بيان اينكه طی سال های 91تا 95، حدود 
يك و نيم ميليون نفر از تعداد بی سوادان كشور كاسته شده است اظهار كرد: در 

اين ايام شاهد رشد نرخ بی سوادی به ميزان 2/85 درصد بوده ايم.
وی افزود: همچنين درصد باس���وادی در گروه س���نی زير 20سال به حدود 
98.5درصد ارتقاء يافته و تعداد بی س���وادان در اين گروه س���نی با احتساب اتباع 
خارجی به كمتر از 190هزار نفر رسيده است كه بهترين وضعيت در سال های 
بعد از انقاب اسامی است. رئيس سازمان نهضت سوادآموزی با بيان اينكه درصد 
باس���وادی برای گروه سنی زير 30سال نيز 9۷.4درصد است ودر اين گروه سنی 
660هزار بی س���واد با احتساب اتباع خارجی داريم، گفت: درصد باسوادی افراد 
زير 50سال نيز بيش از 96درصد بوده و تعداد آنها به كمتر از 2ميليون نفر رسيده 
است. باقرزاده افزود: متاسفانه بيش از شش ميليون بی سواد باای 50سال در كشور 
داريم كه فعا در اولويت آموزش قرار ندارند. گزارشات ما نشان می دهند كه نرخ 
و تعداد كودكان ازم التعليم دوره ابتدايی نيز نسبت به سال های قبل روبه افزايش 
است. وی همچنين به بيان گزارشی كوتاه از سوادآموزی عشاير پرداخت و گفت: 
در سال 95افزون بر 215هزار نفر و سال 96حدود 190تا 200هزار نفر از روستاييان 
و عش���اير تحت پوش���ش برنامه های سوادآموزی قرار گرفتند. البته در اين بخش 
مشكاتی از جمله در اختيار نداشتن اطاعات اسمی عشاير و شناسايی آنها داريم. 
هرچند سامانه جامع عشاير در حال راه اندازی از سوی مرجع مربوط است و  اگر 

اطاعاتش در اختيار ما قرار بگيرد به پيشبرد مسائل كمك می كند.

برپایي نمایشگاه نقاشي »فلسطین در آیینه خیال هنرمندان«
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خطیب جمعه تهران با اشاره به 
این که اسام دین وحدت و انسجام 
است، گفت: امروزه در سایه وایت 
فقیه که همه مسلمانان بر ضرورت 
آن اتفاق نظر دارند، راه برای وحدت 
افتخارآفرین و عزتبخش فراهم شده 

است.
به گزارش ایرنا، حجت ااسام 
و المسلمین محمدحسن ابوترابی 
ف���رد در خطبه ها ی نماز جمعه  
تهران افزود: این وحدتی اس���ت 
که اس���تکبار و نظام سلطه از آن 
سیلی های متعدد دریافت کرده است 
و خواهد کرد.وی با اشاره به هفته 
بسیج، بیان داشت: بسیج مردمی در 
ایران، عراق، سوریه، یمن و فلسطین 
و به عبارتی در سراسر عالم، تحت 
فرماندهی رهبر معظم انقاب   در 
برابر همه دنیای استکبار با قدرت 

ایستاده است.
خطیب جمعه تهران اضافه کرد: 
آموزه های اسام بدون استثناء، زمینه 
وحدت جامعه انس���انی و وحدت 

امت اسامی را هموار می کند.
 ابوترابی فرد ادامه داد: پیامبر 
اعظم با برجسته کردن شخصیت، 
عزت، کرامت و منزلت انسان، راه 
را برای وحدت جامعه انسانی هموار 

کرده است.
وي ب���ا تاکید بر نقش تعیین 
کنن���ده وحدت و انس���جام امت 
اس���امی، افزود: به تعبیر رسای 
رهب���ر معظم انق���اب ، 'وحدت 
ملی و انسجام اسامی'، یک اصل 
ضروری دین اس���ت و قرآن کریم 
و پیشوایان معصوم دین هم بر آن 

اصرار دارند.
خطی���ب  جمعه تهران با بیان 
این که عدالت، دل ها را به یکدیگر 
نزدیک می کند، گفت: عدالت زمینه 
وحدت و انسجام جامعه اسامی و 

انسانی را فراهم می آورد.
ابوترابی فرد سپس به موضوع 
مدیریت شهری به ویژه شهرداری 
پایتخت پرداخ���ت و طراحی و 
مدیریت ش���هری را مستلزم بهره 
گیری از دانش و علم دانس���ت و 
به شهردار تهران توصیه کرد :شما 
راه را برای مدیریت مبتنی بر دانش 
هموار کنید؛ برای مدیریت کانشهر 
تهران نیازمند حضور همه نهادهای 

موثر در این عرصه هستیم.
وي با اشاره به انتخاب شهردار 
جدید تهران و اهمیت پایتخت ایران 
اسامی گفت: از شهردار منتخب 
و محترم که دانش آموخته دانشگاه 
و صاحبنظر در رش���ته معماری و 
شهرسازی و دارای تجارب طوانی 
مدیریتی است، انتظار می رود نظر 
رهب���ر معظم و عالیق���در در باره 
اس���تفاده از صاحبان فکر، دانش و 
علم و زمینه سازی حضور دانشگاه 
در مدیریت ش���هر تهران را فراهم 

آورند.
خطی���ب  جمعه تهران با بیان 
این که »ما نیازمند ش���هری هستیم 
که نقشه آن بر اساس دانش و علم 
طراحی و با دانش و علم اجرا شود« 
به شهردار تهران توصیه کرد: شما 
راه را برای مدیریت مبتنی بر دانش 
هموار کنید؛ برای مدیریت کانشهر 
تهران   نیازمند حضور همه نهادهای 
موثر و تمام نهادهای دارای نقش در 
این عرصه هستیم و مدیریتی موفق 
است که راه را برای اجماع، حضور 
و مش���ارکت مسئوان در نهادهای 
مختلف در مدیریت شایسته شهر 
تهران هموار کند، این هنر یک مدیر 

توانا ست.
وی ادام���ه داد:  از دولت هم 
این انتظار را داریم؛ این رس���الت 
دستگاه اجرایی است که با صرف 
وقت، استماع دغدغه ها و نقدها، 
زمینه مشارکت دلسوزان انقاب و 
چهره های علمی و دانشگاهی را در 
مدیریت کشور فراهم کند؛ این راه 

رسیدن به اقتدار و عزت است.
ابوترابی فرد با یادآوری نکاتی 
در مدیریت ش���هری به دولت و 
شهردار تهران و دیگر نهادها توصیه 
کرد: ارتقای بهره وری باید دستور 
کار باشد؛ قبل از آن که به افزایش 
درآمدها فک���ر کنید به کاهش و 
مدیریت هزینه ها و ارتقاء بهره وری 
بیندیش���ید، این راه حل معضات 
کش���ور اس���ت؛ باید هزینه های 
مدیریت شهر کاهش و بهره وری و 

رضایتمندی مردم ارتقا پیدا کند.
خطیب نمازجمعه تهران در 
ادامه در باره منابع درآمدی شهرداری 
تهران هم افزود: کدام کش���ور و 
شهردار عاقلی با فروش تراکم شهر 
را مدیری���ت می کند، کدام قاعده 
علمی اقتضا می کند که معماری شهر 
را تخریب کنیم و با فروش تراکم 

موجبات عدم رضایت شهروندان را 
فراهم بیاوریم.

وی ادام���ه داد: درآمدزایی از 
فروش تراک���م و عوارض تغییر 
کاربری اواً موجب تخریب محیط 
زیست شهری است، مردم ناراحت 
هستند، ثانیاً تضییع حقوق شهروندان 
و ثالثاً آسیب شهرنشینی مذهبی و 

دینی را به دنبال خواهد داشت.
ابوترابی فر با اش���اره به رشد 
خطوط مترو در کانش���هر تهران، 
گف���ت: در ح���وزه حمل و نقل 
کار بزرگی در کش���ور انجام شده 
اس���ت؛ ما از مترو سازی حداقل 
ی���ک صد س���ال دور بودیم و در 
حالي که شهرهای مهم جهان مترو 
داش���تند ، مدیران ناایق ما را از 
این نعمت ارزشمند محروم کرده 
بودند؛ جمهوری اسامی با جنگ 
و مشکات اقتصادی امروز حدود 
300 کیلومتر طول خطوط مترو را 
در ش���هر تهران مهیا کرده است و 
نزدیک به سه میلیون سفر در طول 

روز انجام می شود.
وی ادامه داد: امروز ما در کنار 
شهرهایی هستیم که 150 سال قبل 
خطوط مت���رو را آغاز کردند؛ در 
40 سال گذشته در همه حوزه های 
مدیریتی کش���ور این اتفاق افتاده 
است؛ با همه نقص هایی که داشته 
ایم، اما در این 40 س���ال کارهای 
بزرگی انجام ش���ده است؛ در طول 
سه دهه بعد از جنگ 300 کیلومتر 
مترو با ارزش���ی حدود 60 هزار 
میلیارد تومان در تهران آماده شده 
اس���ت،لذا به این حوزه بپردازید و 
به طور جدی برای مش���کل حمل 
و نقل این حوزه را در دستور کار 

قرار دهید.
خطیب جمعه تهران نکاتی را 
درباره مدیریت پسماند هم یادآور 
شد و خطاب به مردم گفت: پسماند 
مصرف در تهران دو برابر ش���هرها 
و کانشهرهای مشابه تهران است 
و روزانه 8 تا 9 هزار تن پس���ماند 
تولید می شود که مسئوان خدمات 
شهری این پسماند را جمع می کنند 
و من از طرف ش���ما از مسئوان 
خدمات ش���هری و کارگران مومن 
تشکر می کنم و به دست آنها بوسه 
می زنم؛ ما می توانیم این مصرف را 

مدیریت کنیم.
وی در ادام���ه با بیان این که 
شایسته نیس���ت در دوران تحریم 
دوبرابر دیگران در تهران پس���ماند 
تولید کنیم خاطرنشان کرد: متاسفانه 
پسماند شهر تهران نزدیک به 800 
میلیارد تومان برای مدیریت شهری 
هزین���ه دارد در حال���ی که با این 
هزینه می توان کمک بس���یاری به 
 خطوط مترو و حمل و نقل شهری

 کرد.
تمدن دریایی ایران با توسعه 

سواحل مکران احیا شد

  فرمان���ده نی���روی دریایی 
راهبردی ارتش جمهوری اسامی 
ایران گفت: در دهه چهارم انقاب 
اس���امی با توسعه سواحل مکران 
تمدن دریایی ایران را احیا کردیم.

  امیر دریادار حسین خانزادی 
دیروز در سخنان پیش از خطبه های 
نماز جمعه تهران به مناسبت هفتم 
آذر روز نی���روی دریایی راهبردی 
ارت���ش افزود: چرخه های قابلیت 
سازی را در مکران شکل دادیم که 
تداوم آن احیای قدرت دریایی ایران 
اسامی را برای دستیابی به امنیت 

جمعی در منطقه میسر می سازد.
وی ادامه داد: امروز در آستانه 
چهلمین سالگرد انقاب اسامی 
زیر دریایی غدیر 955، نسل جدید 
زیردریای���ی های راهبردی کاس 
فاتح و ناوشکن تمام ایرانی سهند را 
به ناوگان جنوب جمهوری اسامی 
ملحق می کنیم و فردا شاهد خواهیم 

بود، نسل جدیدی از ناوشکن های 
کاس موج و نس���ل سوم جماران 
به نیروی دریایی ارتش در جنوب 

ملحق خواهد شد.
وی افزود: تا چند ماه دیگر هم 
ناوش���کن های دنا و برای باردیگر 
ناوشکن دماوند را احیا و به نیروی 

دریایی ملحق خواهیم کرد.
  خانزادی یادآور شد: وقتی به 
گذشته نگاه می کنیم 40 سال شکوه 
و عظمت را شاهد هستیم که نیروی 
دریایی ارتش دوشادوش ملت ایران 

آن را خلق کرده است.
وی گفت: در دهه اول انقاب 
که با تحریم ها، ترورها و فشارهای 
بس���یار زیاد همراه بودیم، دشمنان 
تاش کردند که ملت را از همراهی 
با انقاب اسامی متوقف کنند، اما 
هنگامی که این ابزار نتوانست ملت 
ایران را در مسیر استقال و آزادی 
و تکیه بر جمهوری اسامی متوقف 
کند جنگ نیابتی را به س���رکردگی 
ص���دام بعثی به ملت ایران تحمیل 

کردند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش 
اظهار داشت: جنگ تحمیلی با چراغ 
سبز و با حمایت آمریکای جنایتکار 
و همپیمانان اروپایی او و با حمایت 
ایادی منطقه ای استکبار که امروز به 
آنها گاو شیرده یا ارباب اره ها لقب 
داده اند، در حالی به ایران تحمیل 
شد که هنوز بسیاری از ساختارهای 

حکومتی شکل نگرفته بود.
وی افزود: در این شرایط برای 
اولین بار در تاریخ ایران س���یلی 
محکمی به صورت مهاجمین زده 
شد، حماسه هفتم آذر در شصت و 
هفتمی���ن روز از دفاع مقدس برگ 
زرینی در کارنامه پرافتخار نیروی 
دریایی اس���ت و مقاومت 34 روزه 
تکاوران نیروی دریایی در خرمشهر 
استراتژی تصرف سه روزه ایران را 
شکست داد.وی یادآور شد: عملیات 
مروارید در شصت و هفتمین روز 
از دفاع مقدس، نیروی دریایی عراق 
به همراه س���کوهای نفتی البکر و 
اامی���ه را تا آخرین روز جنگ از 

کار انداخت.
 خان���زادی گف���ت: در ادامه 
عملیات اسکورت در زمانی که به 
صادرات نفت ش���دیدا نیاز داشتیم 
10 هزار فروند کش���تی نفتکش و 
تجاری را اس���کورت کردیم و به 

مقصد رساندیم.
وی ادامه داد: دهه دوم انقاب 
زیر بار تحریم ها گذش���ت و برای 
تامین قطعات به واردات نیاز داشتیم 
اما روی پای خودمان ایس���تادیم و 
تحریم ها را زیر پا گذاشتیم و همه 
قطعات مورد نیاز را برای راهبری 
تجهیزاتمان در دریا س���اختیم و با 
اتکا به ظرفیت های ملی عمردهی 
انقابی به تجهیزات را ادامه دادیم.

  خانزادی در ادامه به موضوع 
تربیت نیروی انس���انی در ارتش 
پرداخت و گفت: نیروهای مومن 
و متخصص���ی را با بهره گیری از 
آموزه های انقابی و دینی خودمان 
تربیت کردیم و وابستگی به خارج 
از کشور در ارتباط با تربیت نیروی 

انسانی را قطع کردیم.
وی با بیان این که دهه س���وم 
انقاب با خیز بلند نیروی دریایی 
برای ساخت تجهیزات دفاعی مورد 
نیاز آغاز ش���ده است، یادآورشد: 
جماران، دماوند، ناوهای موش���ک 
انداز، زیردریایی های کاس غدیر 
و همه آن چیزی را که برای حضور 
مقتدرانه در دریا نیاز داشتیم ساختیم 
و تبدیل به نیروی دریایی با ظرفیت 

اقیانوسی شدیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش 
گف���ت: کار ما در مبارزه با دزدی 
دریایی به طور کاما مس���تقل و 
در غربت کامل در هزاران کیلومتر 
دورتر از مرزهای دریایی کشور برای 
دستیابی به امنیت در مناطق ماورا 
تحت حاکمیت جمهوری اسامی 
ایران با جدیت پیش گرفته ش���د و 
ت���ا امروز 58 ناوگروه را به خلیج 
عدن اعزام کردیم تا با دزدی دریایی 

مقابله کنند.
سخنران پیش از خطبه های 
نم���از جمعه تهران افزود: آن قدر 
در این امر موفق بودیم که جامعه 
جهانی نتوانس���ت تقدیرمان نکند 
و س���ازمان جهان���ی دریانوردی 
تقدیرنامه های���ی را پیاپی و به نام 
ناوش���کن های ایرانی در مبارزه با 

دزدی دریایی ارسال کرد.
 خانزادی افزود: امروز پرچم 
شکوه ایرانی بر عرصه ناوشکن های 
ایرانی در اقیانوس ها در اهتزاز است 
و افتخار می کنیم مظهر اقتدار ملت 

ایران در دریاها هستیم.

امام جمعه موقت تهران

عدالت زمینه وحدت و انسجام جامعه اسامی و انسانی است

وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان اینکه 
گوش���ی تلفن همراه به زودی ارزان می شود، از رفع 
توقیف گوش���ی های تلفن همراه موجود در گمرکات 

خبر داد.
به گزارش مهر به نقل از صدا و س���یما، محمد 
جواد آذری جهرمی در پایان نشست مشترک با وزیر 
صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های فعال در 
تنظی���م بازار که در وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
برگزار شد، گفت: در این جلسه اعام شد که قاضی 
مربوط���ه به رفع توقی���ف محموله های تلفن همراه 
موجود در گمرک رای داده و در این جلس���ه مقرر 
ش���د کارگروهی، کار هماهنگی با سایر دستگاه های 
مربوط برای عرضه هرچه س���ریعتر این گوشی ها به 

بازار را دنبال کند.
وی افزود: عاوه بر مش���کات ناشی از افزایش 
نرخ ارز، کمبود عرضه هم موجب بروز حباب در این 
بازار شده است که امیدواریم با افزایش عرضه، هرچه 

سریعتر این کاا کاهش قیمت یابد .
وی همچنین حمای���ت همه جانبه از تولیدات 
داخل���ی با کیفیت در این عرص���ه را یکی دیگر از 
تصمیمات این جلسه مشترک دانست و گفت: قرار شد 
دفتر صنایع الکترونیک وزارت صنعت که متولی اصلی 
این موضوع است با همکاری معاونت فناوری وزارت 
ارتباطات طرح ویژه ای برای حمایت از شرکت های 
تولید کننده گوشی تلفن همراه داشته باشند تا شرکت 
های داخلی با ارتقای کیفیت محصوات خود بتوانند 

بخشی از نیاز بازار را تامین کنند. 
وی با بیان اینکه امروز با این واقعیت روبرو هستیم 
که نرخ ارز قدرت خرید مردم را کاهش داده است، 
گفت: این امر البته فرصت مناسبی برای شرکت های 
تولید داخل هست که بتوانند سهم بیشتری از بازار را 
در اختیار بگیرند و البته حمایت دولت که از جنس 
رفع موانع تولید خواهد بود، می تواند در این مسیر 
کمک باش���د؛ چرا که حمایت بی قید و شرط دولت 
معنی ندارد و باید متناس���ب با تضمین کیفیت بسته 
های حمایتی تعریف ش���ود که قرار شد این موضوع 

در طرح مشترک دو وزارتخانه بررسی شود. 
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات با بیان اینکه  
امیدواریم با هماهنگی بین بخش���ی، بخش مهمی از 
مشکات مردم برطرف شود، گفت: اکثر دستگاه های 

اجرای���ی در تحقق دولت الکترونیک گام های خوبی 
در س���طح دستگاه خود برداش���ته اند و البته برخی 
دستگاه ها هم عملکرد خوبی در این زمینه نداشته اند 
اما آنچه علت تحقق نیافتن دولت الکترونیک اس���ت، 
متصل نش���دن این سامانه ها با یکدیگر است.آذری 
جهرمی همکاری بین دستگاهی را همیشه موفقیت آمیز 
دانس���ت و گفت: تا وقتی س���امانه های دستگاه های 
 مختلف به هم متصل نش���وند، ارزش افزوده ایجاد

 نمی شود.
در این نشس���ت همچنین وزیر صنعت، معدن 
و تج���ارت با بیان اینکه نیاز مردم به تلفن همراه را 
تامین خواهیم کرد، گفت: توس���عه سامانه های برخط 

در دستور کار قرار دارد. 
به گزارش مهر به نقل از صدا و س���یما، رضا 
رحمانی گفت: جلس���ه خوبی با وزارت ارتباطات و 
فعاان حوزه تلفن همراه برگزار ش���د و تصمیمات 
مقتض���ی برای تنظیم ب���ازار و تامین نیازهای مردم 

اتخاذ شد.
وی افزود: همچون سایر حوزه ها، مردم نیازهای 
زیادی در حوزه گوشی تلفن همراه و سایر تجهیزات 
الکترونیک دارند و حق دارند با راحتی و س���هولت 
بیشتری به آنها دسترسی داشته باشند و ما باید برای 
رفع مش���کاتی که از قبل وجود داشت، تاش کنیم 
و با همکاری سایر دستگاه ها تمهیداتی بیاندیشیم تا 

این مشکات حل و فصل شود. 
از س���وی دیگر، در برنامه گفتگوی ویژه خبری 
ش���بکه دو سیما ضمن اشاره به اینکه کاای مسافری 
کاای تجاری نیس���ت، گفته شد: بین 30تا 40درصد 

حباب در قیمت گوشی تلفن همراه وجود دارد.
مه���دی عبقری عضو انجمن وارد کنندگان تلفن 
همراه در این برنامه با اظهار اینکه ما اکنون مش���کل 
گمرک نداریم و بزرگترین مسئله ما در وزارت صنعت 
اس���ت، کاای مسافری را کاای تجاری ندانست و 
افزود: بین 30 تا 40 درصد حباب در قیمت گوشی 
تلفن همراه وجود دارد. کاای مس���افری در برگیرنده 
مالیات بر ارزش افزوده نیس���ت،از س���وی دیگر، در 
ارز آزاد نوس���ان وجود دارد به طوری که تخلفاتی را 
پش���ت سر گذاشته ایم و 17_18 شرکت محکومیت 
گرفته اند؛ با این وجود سازمان حمایت همچنان قیمت 

کاا ها را اعام نمی کند.

با اجرایی ش���دن توافقنامه تجارت 
آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراس���یا، 
زمینه های تجارت کاا و خدمات بین ایران 
و پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
شامل روسیه، قزاقستان، باروس، ارمنستان 

و قرقیزستان فراهم می شود.
 ب���ه گزارش خبرگزاری تاس، پوتین 
حکم ایجاد منطقه تجاری آزاد بین ایران و 

اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کرد.
به گ���زارش فارس، رئیس جمهوری 
روسیه روز چهارشنبه گذشته قانون توافق 
موقت در زمینه تشکیل منطقه آزاد تجاری 
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا )شامل 
اکثر کشورهای شمال اوراسیا در شرق اروپا( 
را امضاء کرد. به نوش���ته »تاس«، قانونی که 
در وبگاه رسمی اخبار حقوقی روسیه منتشر 
شده، پیشتر و در روزهای 15 و 23 نوامبر)24 
آبان و 2 آذر( به تصویب دوما و ش���ورای 

فدرال روسیه رسیده بود. 
بر اساس این گزارش، برای تصویب 
توافق موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو 
از یک س���و و جمهوری اسامی ایران از 
س���وی دیگر در تاریخ 17 مه 2018 )27 
اردیبهشت( سندی در شهر آستانه واقع در 

قزاقستان امضاء شد.
به نوشته تاس، توافقنامه امضاء شده در 
آس���تانه قوانین اساسی تجارت بین اتحادیه 
اقتصادی اوراس���یا و ایران را شامل می شود 
و تا حد امکان به قوانین س���ازمان تجارت 

جهانی )WTO( نزدیک است.
این توافقنامه شرایطی را برای توسعه 
تج���ارت و همکاری ه���ای اقتصادی بین 
کشورها از طریق آزادسازی قوانین تجارت 
متقابل ایجاد می کند. در این توافق کاهش یا 
لغو حقوق گمرکی و موانع غیرگمرکی برای 

برخی کااها تعریف می شود.

 تاس در خاتمه نوشت: این توافقنامه 
60 روز پ���س از تاری���خ دریافت آخرین 
یادداش���ت کتبی توسط کشورهای عضو 
اتحادیه اوراس���یا و ایران برای مهیا کردن 
فرایند داخلی مورد نیاز اجرایی می شود. در 
همین حال وزیر نیرو در آخرین برنامه سفر 
کاری به روسیه با دبیرکل اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا در مسکو دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش تس���نیم ، در دیدار "تیگران 
سارکسیان" دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
ب���ا رضا اردکانیان، طرف روس ضمن ابراز 
خرسندی از انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد 
بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراس���یا بر 
پایبندی به توافق حاصل شده در چارچوب 
این توافقنامه تاکید کرد.وی همچنین از روند 
تصویب این توافقنامه در پارلمان های مرتبط 

گزارشی را ارائه کرد.
رضا اردکانیان هم در این دیدار پیگیری 
جدی مفاد موافقتنامه اخیر را از سوی مجلس 
شورای اسامی ایران در هنگام بازگشت به 
تهران مورد تاکید قرار داد و اظهار امیدواری 
کرد: با اجرایی ش���دن این توافقنامه، زمینه 
ه���ای تجارت کاا و خدمات بین ایران و 
پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
شامل روسیه، قزاقستان، باروس، ارمنستان 

و قرقیزستان فراهم شود.
 وزیر نیرو به عنوان رئیس کمیسیون 
مش���ترک اقتصادی ایران و روس���یه برای 
هماهنگی در خصوص برگزاری پانزدهمین 
اجاس کمیس���یون مشترک همکاری های 
اقتصادی دو جانبه در تهران به این کش���ور 

سفر کرده بود.
چندی پیش مجلس دومای روس���یه 
توافق ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بین ایران 
و اتحادیه اقتصادی اوراس���یا را به تصویب 
رساند و »تیگران سرکیسیان« دبیرکل اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا گفته بود که انتظار می رود 

بع���د از طی فرایند تصویب قانونی توافق 
مذکور بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا 
در همه کش���ورهای مربوطه، این توافق از 

ابتدای سال 2019 اجرایی شود. 
اردکانیان در دومین روز سفر کاری به 
روسیه همچنین با اعضای شورای تجاری 

ایران و روسیه دیدار و گفتگو کرد.
تجار ایرانی در این نشس���ت خواستار 
رفع مشکات از جمله مشکات حمل و 
نق���ل ریلی، مبادات دریایی غات، حذف 
کشورهای واسطه برای صادرات کاای ایرانی 
به روس���یه و ساماندهی صادرات کااهای 
ایرانی بر اساس استاندارد و با کیفیت باا را 

خواستار شدند.
وزیر نیرو هم نفس وجودی شوراهای 
تجاری را ضرورتی برای پیگیری امور عنوان 
کرد و گفت: موضوعات مطرح ش���ده را 
پیگیری کرده و برای حل آنها تاش خواهم 

کرد.
 وی همچنین پیش از ترک روسیه در 
گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان اینکه ایران 
و روس���یه می توانند از تحریم ها فرصت 
بسازند، افزود: تحریم های آمریکا علیه دو 
کش���ور می تواند به فرصت های منحصر 
بفرد برای گسترش همکاری میان تهران و 

مسکو تبدیل شود. 
به گزارش ایرنا از مس���کو، اردکانیان 
پیش از ترک روس���یه به خبرنگاران گفت: 
قطعا با اتکا به ظرفیت های بس���یار خوب 
انس���انی، منابع طبیعی و با توجه به عزم 
رهبران دو کشور بر توسعه همکاری ها، می 
توان از تحریم ها به عنوان فرصت حداکثر 

بهره برداری را کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به توافق با طرف روسی، درباره تاریخ 
برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری 
های ایران و روس���یه اعام کرد: پانزدهمین 

نشس���ت کمیسیون مشترک ایران و روسیه 
در تهران و بین 25 بهمن تا 10 اسفند )نیمه 

دوم فوریه( برگزار خواهد شد.
وزیر نیرو در خصوص دیدارهای خود 
در مسکو گفت: فرصت مناسبی بود که به 
عنوان رئیس ایرانی کمیسیون مشترک ایران 
و روسیه با آلکساندر نوواک وزیر انرژی این 

کشور و رئیس طرف روسی گفتگو کنم.
وی اف���زود: دیداری هم با س���رگئی 
چبوتارف وزیر امور قفقاز ش���مالی روسیه 
داشتیم و در هر دو دیدار زمینه های همکاری 
و تصمیم های گرفته شده در نشست های 

قبلی بررسی شد.
این عضو کابینه دولت گفت: به توافق 
رس���یدیم که پانزدهمین نشست کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی و بازرگانی 
ایران و روس���یه و دومین کنفرانس چشم 
اندازهای همکاری ایران و قفقاز شمالی را 

بزودی در ایران برگزار کنیم.
وی خاطرنش���ان کرد: این دو اجاس 
فرصت مناسبی برای نهایی کردن بعضی از 
توافق های در حال انجام ازجمله توس���عه 
گردش���گری و لغو روادی���د و همچنین 
قراردادهای مربوط به احداث نیروگاه حرارتی 
در ایران و احتمال مشارکت گروه »مبنا« در 
ساخت نیروگاه های سیکل ترکیبی در منطقه 
قفقاز شمالی است.اردکانیان افزود: موضوع 
کشت فراسرزمینی، همکاری های کشاورزی 
و واردات برخی کااها و محصوات غذایی 
از روس���یه هم در این سفر مورد بررسی 

قرار گرفت.
رئیس ایرانی کمیس���یون مش���ترک 
همکاری های اقتص���ادی و بازرگانی ایران 
و روسیه همچنین به توسعه همکاری های 
دو کش���ور در عرصه حمل و نقل ریلی و 
پروازهای مستقیم به عنوان موضوعات دیگر 
پانزدهمین نشس���ت کمیسیون و کنفرانس 

همکاری ایران و قفقاز شمالی اشاره کرد.  
 در همین حال رئیس اتاق مشترک ایران 
و روسیه هم گفت: روسیه پذیرفته است که 
ایران برای مدت س���ه سال عضو پیمان نامه 
اوراسیا باشد که به این ترتیب صادرکنندگان 
ایرانی می توانن���د از تعرفه های ویژه برای 

فعالیت در این منطقه بهره مند شوند.
به گزارش ایرنا از اتاق بازرگانی، صنایع، 
معادن و کش���اورزی ایران، هادی تیزهوش 
تابان که موفق به دریافت نش���ان پوتین از 
سفیر جمهوری فدرال روسیه شد، افزود: با 
توجه به موافقت روسیه در مورد عضویت 
ایران در پیمان نامه اوراس���یا، زمینه ای فراهم 
می شود تا صادرات برخی کااها به روسیه 
که امروز توجیه ندارد، امکان پذیر ش���ود. از 
طرف دیگر، عضوی���ت در این پیمان نامه 
کمک می کند تا صادر کنندگان ایرانی برای 
فعالیت در این منطقه از تعرفه های ویژه ای 

برخوردار شوند.
وی همچنین به تاسیس سرای تجاری 
ایرانیان در آس���تاراخان اشاره کرد و گفت: 
این مرکز امکانات ازم برای کمک به تجار 
ایرانی را دارد و می تواند زمینه ای مهیا کند 
ت���ا صادرکنندگان و واردکنندگان اطاعات 
ازم را ب���رای حضور مثبت در این بازار به 
دست آورده و بتوانند در زمینه مشارکت و 
سرمایه گذاری فعال شوند، این مرکز می تواند 
مانع رقابت های منفی بین فعاان اقتصادی 

حاضر در روسیه شود.
ب���ه باور این فعال اقتصادی، اتاق های 
شمال کشور این توانایی را دارند که میزان 

مناسبات کشور با روسیه را توسعه دهند.
وی کل واردات به روس���یه را بیش از 
228 میلی���ارد دار ذکر کرد که 36 میلیارد 
دار از ای���ن واردات به مواد غذایی مربوط 
می ش���ود، اظهار داشت: متاسفانه با وجود 
ظرفیت های باایی که در ایران برای تولید 

مواد غذایی و محصوات کشاورزی وجود 
دارد، سهم ایران در صادرات این محصوات 

به روسیه اندک است.
رئیس اتاق مش���ترک ایران و روسیه 
قدم���ت طوانی روابط ایران و روس���یه و 
کوتاهی مسیر را از جمله مزیت های موجود 
برای ارتباط دو کش���ور دانس���ت و تاکید 
کرد: برای صادرات صنایع غذایی به روسیه 
باید استانداردهای خاصی رعایت شود که 
هم اکنون این استانداردها در ایران تعریف 
نشده اند؛ از طرفی قوانین ویژه ای وجود دارد 
که باید مدنظ���ر صادرکنندگان قرار گیرد، 
این دو موض���وع مهم ترین موانع در برابر 
صادرات ایران به روسیه است که به تازگی 
از س���وی اتاق مشترک مورد بررسی قرار 

گرفته است.
وی در ادامه به مساله حمل ونقل اشاره 
و تصری���ح کرد: از نظر حمل ونقل دریایی، 
مشکل خاصی نداریم و شرایط خوب است، 
ام���ا از نظر حمل ونق���ل زمینی و ریلی با 
مشکات مختلفی روبه رو هستیم، خط آهن 
قزوین- رش���ت در مراحل پایانی کار قرار 
دارد اما همچنان به آستارا متصل نشده است 

بنابراین نمی تواند چندان کارساز باشد.
تیزهوش تابان در ادامه با انتقاد از رشد 
ناکافی ناوگان حمل ونقل زمینی هماهنگ با 
رشدی که در حوزه صادرات داشته ایم، گفت: 
به دلیل قدیمی بودن کامیون ها، مجبوریم برای 
صادرات کاا از ناوگان خارجی استفاده کنیم 
که باعث افزایش هزینه ها می شود و قدرت 

رقابت را از ما می گیرد.
ب���ه گزارش ایرن���ا، مجمع اقتصادی 
اوراس���یا یک مجمع اقتصادی میان گروهی 
از کش���ورهای آسیایی و اروپایی است که 
کشورهای باروس، قزاقستان، قرقیزستان، 
روس���یه، تاجیکس���تان و ازبکستان در آن 

عضویت دارند.

ممنوعیت صیدتجاری ماهیان خاویاري در خزر تمدید شد

بانک مرکزی اعام کرد: طرح اتصال کارت های 
بانکی به نظام مدیریت مصرف سوخت کشور با بهره 
گیری از زیرساخت های تبادل داده و ابزارهای تسویه 

و پرداخت در نظام بانکی اجرا شد.
ب���ه گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی بانک 
مرکزی، همانگونه که در طرح توزیع س���بد حمایتی 
دول���ت بدون صرف یک ری���ال برای صدور کوپن 
کاغذی یا کارت های جدید، اتصال کارت های بانکی 
به زیرساخت رفاهی کشور انجام شد، در هفته ای که 
گذش���ت هم استفاده از کارت های بانکی موجود به 

جای کارت های سوخت میسر شد.
در این طرح به جای صدور کارت جدید سوخت، 
از طریق اتصال برخط )آناین( به نظام پرداخت بانکی، 
از کارت های بانکی موجود شهروندان به عنوان کارت 
س���وخت استفاده می شود. برای انجام این اتصال، با 
هم���کاری وزارت ارتباطات و فناوری اطاعات، رابط 
کاربری بسیار ساده ای ایجاد شده که بر اساس کد ملی 
هر شخص، فهرست کارت های بانکی وی به نمایش 
درآمده که انتخاب یکی از آنها به عنوان کارت سوخت 
با سهولت و بدون نیاز به ورود اطاعات انجام می شود.

براس���اس این گزارش، شهروندان می توانند از کارت 
بانکی خود برای سوخت گیری و همچنین پرداخت 
بهای س���وخت از طریق پایانه واحد اقدام کنند که در 

کاهش زمان و زحمت س���وختگیری اثر گذار خواهد 
بود.کاربرد آسان این راه حل، نیازمند رفع مشکات فنی 
پیچیده  و هماهنگی اطاعاتی سنگینی بوده که با تاش 

دست اندرکاران در مدت کوتاهی به نتیجه رسید.
با اج���رای این طرح از صرف هزینه چند هزار 
میلیارد ریالی از منابع ملی و ارزی اجتناب شده و در 
کنار آن در زمان مردم برای مراجعه حضوری هم صرفه 
جویی ش���د.هماهنگی بین دستگاه های مختلف برای 
اجرای این طرح ملی در زمان بسیار کوتاه، نویدبخش 
توسعه آن به سایر خدمات دولت و اجرای موفق سایر 
الگوهای دولت الکترونیک است که با همکاری وزارت 
ارتباطات و فناوری اطاعات و ش���رکت ملی پاایش 
و پخش فرآورده های نفتی انجام شد.به گزارش ایرنا، 
اس���تفاده از کارت سوخت قرار است بزودی اجباری 
ش���ود؛ بر این اساس مالکان خودروهای فاقد کارت 
سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 آذر مهلت دارند از 
طریق دفاتر پلیس+10 و سامانه های اینترنتی به صورت 

رایگان نسبت به ثبت نام اقدام کنند.
بیش از 11 سال از آغاز نصب تجهیزات سامانه 
هوشمند سوخت در جایگاه های عرضه می گذرد و به 
گفته مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، 
21 میلیون کارت بنزین برای خودروهای سراسر کشور 

صادر شده است. 

 ایران به نمایندگان خارجی اتحادیه بین المللی 
تعاون در منطقه آسیا- اقیانوسیه حاضر در اجاس 
تهران پیشنهاد کرد کنفرانس اختصاصی سال آینده 
بانک های تعاون و بیمه کشورهای عضو در ایران 
برگزار و همچنین دفتر آموزش و تحقیقات این 

اتحادیه بین المللی در تهران تاسیس شود. 
به گزارش خبرنگار ما، در مراس���م بازدید 
میهمانان خارجی اجاس کشورهای عضو تعاون 
آسیا اقیانوسیه از پروژه ایران مال به عنوان یکی 
از مراکز بزرگ خرید جهان در ایران، محمدعلی 
ضیغم���ی معاون امور اقتصادی و بین الملل اتاق 
تعاون ایران در جمع خبرنگاران و در پاس���خ به 
س���وال خبرنگار ما درباره دستاوردهای اجاس 
آسیا-اقیانوس���یه گفت: تبادل تجربیات یکی از 
مهمترین دستاوردها برای تعاونی های کشورمان 
بود که در کمیته های بانک و اعتباری، صنعت و 

خدمات و کشاورزی حاصل شد. 
در این اجاس چند پنل هم برگزار شد و به 
زعم رئیس منطقه آسیا- اقیانوسیه، اجاس تهران 
یکی از بهترین و منظم ترین اجاس ها بود که 
توس���ط اتاق تعاون ایران برگزار شد.مدیر روابط 
عمومی ایران مال هم خطاب به نمایندگان حاضر 

در این اجاس گفت: این بازار بزرگ کشورمان در 
قطب جمعیتی میان پایتخت ایران و شهر پرجمعیت 
کرج در حال تاسیس است که یک چهارم جمعیت 

ایران در آن متمرکز شده اند.
جمشید اثنی  عشری با اشاره به اینکه در این 
پروژه روزانه 20 هزار نفر اش���تغال به کار دارند، 
گفت: خوشبختانه با وجود تحریم های آمریکا علیه 
ای���ران، عملیات اجرایی ایران مال به خوبی پیش 
می رود و پیش بینی می کنیم تمامی فازهای این 

مجموعه تا سال 1400 به بهره برداری برسند.
خانم دکتر »چیوگیم سیقا« مدیرکل اتحادیه 
تعاون آسیا-اقیانوس���یه هم از اجرای پروژه های 
بزرگی چون ایران مال در ایران ابراز شگفتی کرد 
و در جمع خبرنگاران با اظهار اینکه ایران نشان 
داده اس���ت که نقش تاثیرگذاری در جهان دارد 
و امیدواریم ش���اهد ثمرات اجاس تهران باشیم، 
تصریح کرد: مجموعه بزرگ ایران مال می تواند 
مکان مناسبی برای گردهم آمدن شرکت های ایرانی 
و جهان و نقطه ای برای مبادات تجربیات باشد 

و این موضوع قابل بررسی است.
همچنین مدیر برنامه ریزی اتحادیه بین المللی 
تعاون در منطقه آس���یا پاسفیک ضمن بیان اینکه 

فرصت بس���یار خوبی برای ایران در خصوص 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف از طریق 
تعاون وجود دارد، خاطرنشان کرد: بهترین راه برای 
اینکه تعاونی ها بتوانند در ایران پیش���رفت کنند 
این است که از تجربیات تعاونی های کشورهایی 

نظیر کره جنوبی و ژاپن استفاده کنند.
در ادام���ه این بازدی���د، دبیرکل اتاق تعاون 
ایران با تأکی���د بر ظرفیت های بی بدیل بخش 
تعاون گفت: می توانیم با استفاده از ظرفیت های 
تعاون، محدودیت های دنیا را برای اقتصاد ایران 

رفع کنیم.
ماشاءاه عظیمی با بیان اینکه بخش تعاون 
یک فرصت بی بدیل است، ادامه داد: خوشبختانه 
ریل های این بخش از اقتصاد کشور گذاشته شده 
و مسئوان دولتی باید واگن ها را روی ریل قرار 
دهند تا بتوان از ظرفیت های اقتصاد غیر دولتی 

یعنی بخش تعاون استفاده کرد.
وی تصری���ح کرد: با توجه به اینکه مقصود 
تحریم ها، دولت است، بنابراین می توان از شبکه 
بین المللی بخش تعاون برای پیش���رفت اقتصاد 
کشور استفاده کرد و دنیا را در حوزه اقتصادی با 

توسعه بخش تعاون خلع ساح کنیم.

سرویس شهرستانها: خطیب نماز جمعه قم گفت: 
مجلس شوراي اسامي در حفظ آرامش و وفاق ملي 

درکشور پیشقدم باشد. 
  آیت اه سید هاشم حسیني بوشهري در خطبه هاي 
نماز جمعه قم در مصاي قدس این شهر، با اشاره به 
10 آذر سالگرد شهادت شهید سید حسن مدرس و روز 
مجلس افزود: شهید مدرس یک انسان نمونه و کمال 
یافته بود که در مقابل ظلم و استعمار مقابله مي کرد و 

هیچگاه از هدفش عقب نشیني نکرد.  
وي گفت: مجلس یک نقش کلیدي و تاثیرگذار در 
جامعه ما دارد، منتها چند توصیه برادرانه به نمایندگان 
عزیز دارم، اول این که شما باید ارتباط مستمر خود را با 
مردم خوب حفظ کنید؛ چون از آنان رأي گرفته اید.  

آیت اه حسیني بوشهري ادامه داد: شما نمایندگان 
به اولویتها بپردازید، کشور نیاز به فکر، مطالعه، برنامه 
ریزي و تصویب قوانین بالنده و س���ازنده دارد، نسبت 
به قانون نویس���ي و قانونگذاري؛ وقت بگذارید و گره 
گش���اي مشکات مردم باشید. مجلس باید از مواضع 
اصولي که مردم به خاطر انقاب انجام مي دهند، تبعیت 

کند و نماد پیروي از موکلینشان باشد.  
عضو مجلس خبرگان رهبري درادامه با اشاره به 
برگزاري کنفرانس بین المللي وحدت اسامي در تهران 
گفت: این کنفرانس مي تواند منش���ا خیرات و برکات 
فراواني باشد و از دست اندرکاران برگزاري آن تشکر 
و تقدیر مي کنم و ان شاءاه توطئه دشمنان ناکام بماند و 

هر روز شاهد وحدت بیشتر بین مسلمانان باشیم. 
وي به بزرگداشت روز شیخ مفید نیز اشاره و اظهار 

کرد: آثار گرانقدري در رشته هاي گوناگون علوم دیني 
و اس���امي از این عالم به یادگار مانده است و ایشان 
گام هاي بلندي درباره وحدت امت اسامي برداشت و 
عالمي زمان ش���ناس بود که با کجروي ها و انحرافات 

مبارزه مي کرد.  
وي با اش���اره به 23 ربیع ااول س���الروز ورود 
کریمه اهل بیت)ع(به شهر مقدس گفت: هنگام ورود 
آن حضرت به این ش���هر، مردم استقبال باشکوهي از 
ایشان کردند و از آن هنگام تاکنون مرقد مطهر حضرت 
فاطمه معصومه)س( پایگاهي براي نش���ر و گسترش 

تشیع شده است. 
او همچنین با گرامیداشت روز نیروي دریایي گفت: 
امروز نی���روي دریایي ما متفاوت از روزهاي آغازین 
پیروزي انقاب اسامي است و مانند یک قهرمان در 
خلیج فارس و دورترها مي درخشد و در مقابل اشرار 
و کساني که قصد توطئه اي علیه انقاب دارند، با قامتي 
استوار ایستادگي مي کند.  وي در بخش دیگري از سخنان 
خود با اش���اره به دیدار میهمانان کنفرانس بین المللي 
وحدت اس���امي با رهبر معظم انقاب اسامي گفت: 
در این دیدار رهبر معظم انقاب به نکات مهمي اشاره 
کردند و فرمودند که تنها راه سعادت بشریت در پیروي 

و تبعیت از قرآن است. 
خطیب جمعه قم در بخش دیگري از سخنان خود 
به چهلمین سالگرد پیروزي شکوهمند انقاب اسامي 
اشاره و اظهار کرد: به خاطر مقاومت و ایستادگي ملت 
م���ا در صحنه، ام���روز این انقاب به درخت تناوري 

تبدیل شده است. 

خطیب جمعه قم: مجلس در وفاق ملي پیشقدم باشد

تجارت ایران با کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا تسهیل می شود

وزیر ارتباطات: گوشي تلفن همراه به زودي ارزان مي شود

کارت های بانکی به شبکه هوشمند سوخت متصل شدند پیشنهادهای ایران به اتحادیه بین المللی تعاون در منطقه آسیا- اقیانوسیه 

* چاه حفر ش���ده براي آبهاي 
ژرف در سیستان و بلوچستان اکتشافي 
اس���ت و اصوا آب قابل توجهي در 
آن پیدا نشده است چه برسد به آنکه 

آب از آن فوران کند. 
* هرگونه اقدام شتاب زده در 
ح��وزه آبهاي ژرف نتایج ناگواري 
براي كشور در پي خواهد داشت

دکتر هدایت فهمي معاون دفتر 
کان آب و آبف���اي وزارت  نیرو در 
گفتگو با اطاعات درباره فیلم منتشر 
شده توسط شخصي با ادعاي فوران 
آب ژرف در استان سیستان و بلوچستان 
گفت: یک چاه اکتشافي براي مطالعه 
وجود آبهاي ژرف در شهر سوخته 
سیستان و بلوچستان به عمق 2200 متر 
حفر شده است که داراي EC25 هزار 
است و براي شرب مناسب نیست. 
وي اف���زود: فع���ا در مرحله 
اکتشافي هستیم و کمیت، کیفیت و 
پایداري آب مورد بررس���ي است و 
هنوز به نتایجي نرسیده ایم که منجر 
به حفر چاه بهره برداري ش���ود. ابتدا 
باید عملیات بررسي تفضیلي انجام و 
گزارش آن منتشر شود تا به استناد آن 
بتوان عملیات بهره برداري انجام داد. 
فهمي تصریح کرد: چنانچه وزارت 
نیرو به نتیجه مثبت و پایداري برسد، 
قطعاً به اطاع عموم خواهد رساند. 
معاون دفتر کان آب و آبفاي 
وزارت نیرو خاطرنشان کرد: در بحث 
آب  زیرزمین���ي یک طبقه تا عمق 
400 مت���ري وجود دارد که مربوط 
به س���فره هاي آبرفتي و تجدید پذیر 
است. در کنار این سفره ممکن است 
آبهایي وجود داشته باشد که آن هم 
تجدید پذیر و داراي کیفیت مناسبي 

است. 
به گفته وي، از عمق 400 تا 900 
متر به آبهاي عمیق برمي خوریم که از 
نظر کیفیت مناسب است و معموا از 

ابرحوزه ها نشأت مي گیرند. 
از عم���ق 900 تا 20 هزار متر 
آبهاي فس���یلي قرار دارد که در طي 
قرون و اعصار شکل گرفته و تحت 
فشار است و عموما مي تواند شور و 
در مواقعي شیرین باشد. فهمي تصریح 
کرد: معموا این ایه آبي استراتژیک 
است و نباید براي نسل فعلي استفاده 
ش���ود تا در مواقع ضرورت و براي 
نس���ل هاي آتي مورد استفاده قرار 
بگیرد. ب���ه دلیل اینکه آبهاي ژرف 

تجدید ناپذیرند، نباید به آن دل بست 
و آن را براي یک نس���ل جمعیتي به 
پایان برد. مقام مسئول در وزارت نیرو 
یاد آور شد: در شرایطي که با مدیریت 
مصرف مي توانیم مقادیر عظیمي آب 
ایجاد کنیم نباید به دنبال منابعي چون 

آب هاي ژرف رفت. 
وي اف���زود: مطرح کردن بحث 
آبهاي ژرف آدرس غلط دادن به مردم 
است در حالیکه در کشورمان در همه 
بخش ها از میانگین جهاني مصرف 
بیشتري وجود دارد. وي افزود: اگر 
مدیریت مصرف در دس���تور کار 
قرار گی���رد و بتوانیم کاهش 10 تا 
20 درص���د را ترویج کنیم، احجام 
بزرگي از آب ایجاد مي شود که دیگر 
اصا نیاز نیس���ت به سراغ منابع آب 
نسل هاي بعد )ژرف( برویم. همچنین 
بازچرخاني، استفاده از پساب و موارد 
دیگر مي توان���د از دیگر گزینه هاي 
مق���رون به صرفه براي رفع نیاز آبي 

کشور باشد. 
وي با بیان اینکه EC آب چاه 
اکتشافي در استان سیستان و بلوچستان 
باا و نامناس���ب براي شرب است، 
ادامه داد: برداشت آب از این ایه حتي 
باید با مطالعات زیست  محیطي باشد و 
هرگونه اقدام شتاب زده نتایج ناگواري 
براي کشور در پي خواهد داشت. 

فهمي تصریح کرد: فیلم منتشر 
ش���ده در فضاي مجازي بیشتر آمال 
و آرزوهاي فرد منتشر کننده بود که 
در منطقه خش���ک و برهوت استان 
سیستان و بلوچستان مقادیر عظیمي 
آب یافت ش���ده و به آسمان فوران 
مي کن���د. وي اضاف���ه کرد: در چاه 

اکتش���افي مورد تحقیق در ابتدا به 6 
لیتر آب بر ثانیه رسیدیم که سپس به 
4/5 لیت���ر و پس از آن به کمتر از 4 

لیتر کاهش یافت. 
دکتر فهمي همچنین در زمینه 
بهره برداري از این چاه در تابس���تان 
امس���ال توسط وزراي کشور و نیرو 
و حجم بااي آب اس���تخراج شده 
گفت: چون چاه آرتزین اس���ت در 
ابتدا آب با حجم زیاد خارج مي شود 
اما با گذش���ت زم���ان افت کرده و 
به تعادل مي رسد و وي خاطرنشان 
کرد: این آب متعلق به چاه اکتشافي 
است که قطر خیلي کمي نسبت به 
چاه بهره برداري دارد. اکنون مطالعات 
تفضیلي از چاه اکتش���افي در جریان 
است آرتزین بودن چاه، تجدید پذیر 
و پایداري آب مش���خص شود.وي 
گفت: ممکن است مانند سفره آب 
بزرگي که در لیبي در جریان عملیات 
اکتش���اف نفت پیدا شد و سه کشور 
را در برداشت، در اینجا هم به چنین 
مواردي برخورد بکنیم اما فعا هیچ 
چیز مشخص نیست و نه مي توان روي 
فش���ار اولي آب به عنوان زیاد بودن 
حجم آن حساب کرد و نه مي توانیم 
روي س���ایر موارد پیش داوري کنیم. 
مقام مسئول در وزارت نیرو تأکید کرد: 
حتي اگر نتایج مطالعات مشخص کند 
که آب ژرف این منطقه تجدید پذیر 
است باید مصارف تعریف شده براي 
آن کمت���ر از میزان تجدید پذیري آن 
باش���د وگرنه این منبع آبي ارزشمند 
هم به سرنوشت آب هاي زیرزمیني 
دچار خواهد ش���د. دکتر مس���عود 
مرسلي عضو کارگروه آب هاي ژرف 

و مشاور رئیس سازمان زمین شناسي 
و اکتشافات معدني هم گفت: در چاه 
حفر شده اکتشافي در منطقه »زهک« 
در برخي نواحي به آبي رسیدیم که 

کیفیت آن مناسب نیست. 
وي ادام���ه داد: فعا در مرحله 
چاه اکتشافي هستیم و در صورتي که 
به آب مناسب برسیم، اقدام به حفر 
چاه بهره برداري خواهیم کرد، اما اکنون 
در مرحله آزمایش هاي چاه اکتشافي 
هس���تیم و به طور کامل آزمایش ها 
انجام نشده است. همچنین بخشي 
از آنالیزه���اي ایزوتوپي نمونه هاي 
آزمایشي براي بررسي بیشتر به خارج 

از کشور ارسال شده است. 
مرس���لي در ادامه اخبار منتشر 
شده در شبکه هاي اجتماعي درباره 
پیدا شدن مقادیر عظیمي آب در منطقه 
سیستان و بلوچستان را رد کرد و گفت: 
وجود هزار میلیارد متر مکعب آب با 
توجه به تخلخل و ضریب ذخیره نیاز 
به وسعت زیادي دارد از این رو خبر 
فوق کاما غیرعلمي و اشتباه است. 
مهندس ف���رزاد رابعي غامي 
مدی���رکل دفتر مطالع���ات پایه اي 
شرکت مدیریت منابع آب ایران هم 
پیدا ش���دن حجم بزرگي از آب در 
استان سیستان و بلوچستان را بي اساس 
دانست و گفت: آن فیلم اصًا ربطي 
به پروژه اکتشافي سیستان و بلوچستان 

ندارد و ما آن را تائید نمي کنیم. 
گفتني است: در یک خبر ادعا 
شده آمده اس���ت هزار میلیارد متر 
مکعب آب ژرف در این استان کشف 
ش���ده که مي تواند تا 173 سال آب 

شیرین کشور را تامین کند.   

بزرگنمایي کشف آب هاي ژرف استراتژي مدیریت مصرف را منحرف مي کند 

اباغ بسته حمایت از توسعه صادرات
 53/8 میلیارد داری غیرنفتی 

 معاون اول رئیس جمهوری »بسته حمایت از توسعه 
صادرات غیرنفتی« مصوبه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی مورخ 97/3/28 را برای اجرا به تمام دستگاه های 

اجرایی اباغ کرد.
به گزارش تسنیم، اسحاق جهانگیری در این اباغیه 
از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته است جداول 
اهداف صادراتی بر اس���اس کشورهای هدف )متناسب با 
شرایط جدید سال 1397( را ظرف مدت ده روز از تاریخ 

اباغ اعام و به بسته مزبور الحاق کند.
رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی همچنین وزارت 
صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده است ضمن نظارت 
بر اجرای مؤثر مفاد این مصوبه، گزارش عملکرد اجرای آن 

را به صورت ماهانه به دبیرخانه ستاد ارسال کند.

در این اباغیه آمده اس���ت: بسته حمایت از توسعه 
ص���ادرات غیرنفتی در چارچوب برنامه ملی پیش���برد 
برون گرایی اقتصاد در راستای تحقق بند 10 سیاست های 
کلی اقتصاد مقاومت���ی در خصوص حمایت همه جانبه 
هدفمند از صادرات کااها و خدمات به تناس���ب ارزش 
اف���زوده و با خالص ارزآوری مثبت و اجرایی کردن بند 
»ص« تبص���رۀ 6 و بند »ال���ف« تبصرۀ 18 قانون بودجۀ 
سال 1397 کل کش���ور، برنامه های حمایتی و تشویقی 
توسعه صادرات غیرنفتی کشور با هدف تحقق صادرات 
غیرنفتی 53/8 میلیارد دار در سال 1397 برای اجرا توسط 
دستگاه های اجرایی ذی ربط به  شرح ذیل اباغ می شود تا 
صادرکنندگان کاا و خدمات به روش های مختلف مورد 

حمایت قرار گیرند.

 نمایندگان پنج کشور ساحلی 
دریای خزر ممنوعیت صید تجاری 
ماهیان خاویاری در این دریا را تا پایان 

سال 2019 میادی تمدید کردند.
مرتضی مهران پور رئیس امور 
بین الملل س���ازمان شیات ایران 
در پایان دومین اجاس کمیس���یون 
حفاظ���ت و بهره برداری منابع زنده 
آب���ی دریای خزر که در باکو برگزار 
ش���د، در گفتگو با ایرنا افزود: برای 

نخستین بار در سال 2010 میادی در 
جلسه روسای جمهوری پنج کشور 
س���احلی دریای خزر در باکو، صید 
تج���اری ماهیان خاویاری برای پنج 
سال ممنوع اعام شد و هر سال هم 
ممنوعی���ت در این زمینه تمدید می 
ش���ود. وی افزود: در اجاس امسال 
هم تصمیم گرفته شد، حداقل تا پایان 
سال 2019 میادی ممنوعیت صید 
تجاری ماهیان خاویاری ادامه یابد و 

در جلسه آتی که سال آینده برگزار می 
شود، برای سال های بعد در این زمینه 
تصمیم گیری خواهد شد.رئیس امور 
بین الملل سازمان شیات ایران درباره 
وضعیت ماهیان خاویاری دریای خزر 
اظهارداش���ت: گزارش ارایه شده در 
اجاس باکو نشان دهنده این بود که 
با وجود ممنوعیت به کار گرفته شده، 
وضع ذخایر این ماهیان بهبود چندانی 

نداشته است .

رحمانی: ذخایر کاایی بیش از نیاز 
کشور است

  وزی���ر صنعت، معدن و تج���ارت از اتخاذ تمهیدات ازم برای تامین 
مایحت���اج ض���روری مردم در مواقع ضروری خبر داد و این ذخایر را بیش از 

نیاز کشور معرفی کرد.
 به گزارش شاتا، رضا رحمانی در حاشیه بازدید از انبار کااهای اساسی 
در اط���راف تهران در جمع خبرنگاران و در زمینه وضع ذخایر اس���تراتژیک 
کشور گفت: با توجه به حساسیتی که دولت برای تامین کااهای اساسی دارد، 
امکانات مناس���بی برای ذخیره سازی و تامین این نیازها در استان های مختلف 

کشور فراهم آمده  است .
 وی با بیان اینکه این انبارها صرفا برای اطمینان بخشی و تامین اقام مورد 
نیاز مردم در ماه ها و سال های آتی پیش بینی شده است، افزود: خوشبختانه ظرفیتی 
که امروز در س���وله ها و انبارها وجود دارد برای تنظیم بازار در هر منطقه ای 
قابل دسترسی بوده و عاوه بر این اگر مناطقی این امکانات را نداشته  باشند، 
امکانات ریلی و حمل و نقل جاده ای هم فراهم اس���ت و می تواند در مواقع 

ضروری همه کشور را تحت پوشش قرار دهد.  



نخستين دلپذيري روستاها بوي خوش 
واش و علـــف، هواي پاك كوهســـتاني و 
نسيم خنك است كه مانند روانگردان براي 
گردشگران روستا، سرخوشي آور است؛ ولي 
شهرها همچنان دســـت به گريبان آلودگي 
هوايند و كم مانده كه ديگر هيچ آشنايي را در 
شهر نشناسيم زيرا همگي به زودي ماسك به 

دهان خواهند داشت . 
   اينـــك كه در فضاي شـــهري گام بر 
مي داريم، مگر ماشين و سازه هاي شهري و 
مبلمان زمخت نمي بينيم. انساني كه سرشت اش 
از طبيعت است در «هياهوي بسيار براي هيچ» 
شـــهر، جايي براي احساس هاي خود(لمس 
طبيعت) نمي يابد؛ روح شهر به آهستگي در 
وجود انسان شهري رخنه مي كند و به خستگي 

و خشم مي كشاندش.    
براي همين در كشورهاي پيشرفته، انگيختن 
مردم براي سركشي َگه گاهي به زندگي ساده و 
طبيعي روستايي، در برنامه روزانه رسانه هاست 
  Ruralكه در پِي خود «گردشـــگري روستايي
  Touri,sm   را پديد آورده اســـت. بي گمان 
يك جامعه سالمت در گرو انسان هاي شاد و 
اميدوار است. كاشانه هاي مدرن، آپارتمان ها، 
هتل ها، فست فودها، رستوران هاي با شكوه و 
امكانات شهري(مترو، بي. آر.تي...) نه آسايش 
بلكه تنها رفاه به ارمغان آورده است. در روزانگي 
زندگي شـــهري، همه گونه امكانات مدرن به 
آساني در دسترس شهروندان است اما با وجود 
برخورداري از اين پديده ها، مردم احســـاس 

خوشبختي و آرامش ندارند.

احســـاس خوب در ميان لوكس ها و 
شيك هاي شهر گم شده است و فانتزي هاي 
بَرساخت انسان، جاي زمزمه آب رود، آواي 
شـــب جنگل، تپه   ماهورها، شقايق خودرو، 
دشـــت، كوه، دريا، گياه و قلمروهاي طبيعي 
را گرفته است و به جاي جويبار زالل، جوي 
بدبوي كنار خيابان از الشه موش ها به شتاب 

مي گذرد.    
در پيوند با طبيعت، آرامشـــي بي مانند 
وجود انســـان را در بر مي گيرد. در زمانه اي 
كه شـــهروندان، به ويژه تهراني ها و مردم 
مراكز اســـتان ها با پيامدهاي دشوار دنياي 
ماشيني(آلودگي هاي زيست محيط، افسردگي، 
تنهايي) دســـت به گريبان اند، گردشگرِي 
روستايي، مي تواند مرهمي جان بخش براي 

شهروندان باشد. 
گردشگرِي روســـتايي به همه كنش ها 
و خدماتي گفته مي شـــود كه براي خواب، 
استراحت و گشـــت وگذار گردشگران در 
قلمروهاي روستايي ارائه مي شود. گردشگران 
اگر دوست داشـــتند، مي توانند چيزي هم از 
روستا بخرند و با توليد صنايع دستي، قالي بافي، 
حصيربافي و... آشنا شوند و با ديدار از طبيعت 
بكر، چشم اندازها، كشتزارها و باغ ها، هوايي 

تازه كنند.

نگاهي به پشت سر
تاريخچه پاگرفتِن گردشگري روستايي   به 
3 سده پيش باز مي گردد ولي به گونه اي روشن 
در نيمه دوم سده هجده در انگلستان پا گرفت. 
در آن زمان در دايرهِ گشت  وگذارهاي روستايي، 
تنها دهك دارامند و برتر جامعه مي چرخيد ولي 
با گسترش ترابري و ناوگان مدرن برون شهري، 
دايره بزرگتر شد و همه دهك هاي جامعه را در 
بر گرفت و مردم شهر براي نفس كشيدن، راهِي 

خانه هاي روستايي شدند. 
در ايران نيـــز خانه هاي بوم گردي كه با 
معمـــاري بومي در قلمروهـــاي آرامبخش 
روستاها ساخته شده، بستري براي كنش ورِي 
فرهنگي ســـت و فضايي براي گفت وگوي 
گردشگران ايراني و خارجي با مردم روستا و 

نيز نمودي از پيوند سنت و مدرنيت.
    اقامتگاه  هاي بوم گـــردي در ايران براي 
نخست بار در قلمروهاي كويري راه افتاد. خانه 
پدري مازيار آل داوود از كنش وران گردشگرِي 
«خور» و «بيابانك» اصفهان، نخستين جاهايي 
بود كـــه در آغازين دهه 80، نـــام اقامتگاه 

روستايي به خود گرفت . 
با وجود ظرفيت هاي تاريخي و طبيعي 
ايران، اين گونه گردشگري و ماندگارشدن در 
خانه هاي روستايي و ديدن ستاره هاي آسمان 
روستا، كه تفاوت ماهوي با هتل هاي پرستاره 
شهري دارد، هنوز در كشور ما تازه است؛ در 
حالي كه(همان گونه كه گفته شد) در برخي 
كشورهاي رو به پيشرفت جهان از چند دهه 
پيش كسب و كارهايي به نام بوم گردي و با 

هويت بومي آغاز شده است و اقامتگاه  هايي 
در قلب روستاها به وجود آمد كه اينك رونق 
بســـيار دارد. ايران در اين مورد با آن كه دير 
آغاز كرد(آغازين هاي دهـــه90) ولي اينك 
شمار اقامتگاه  هاي روستايي اش را مي توان تا 

700 خانه تخمين زد.
    خانه هاي بوم گـــردي افزون بر كاركرد 
اقامتي، به شناساندن فرهنگ بومي نيز مي پردازد؛ 
در حقيقت گردشگراني كه ماندگاري در اين 
مكان ها را آگاهانه بـــر مي گزينند، كنجكاو 
چگونگي و چيســـتي زندگـــي روزانگي 
روستايند. اقامتگاه  هاي روستايي هنوز براي 
بسياري ناشناخته است از اين رو شناساندن 
تفاوت ميان اين گونـــه مكان ها با گونه هاي 
ديگر(هتل هاي ســـنتي و ميهمان پذيرها) به 

گردشگران مهم است.    
چندسال پيش هنگام گشايش يك هتل(كه 
روزنامه نگاران را هم به سور ناهار فراخوانده 
بودند) مدير هتل هنگام سخنراني، ليوان آب دم 
دست خود را بلند كرد و گفت: «تمام ظروف 
و سراميك ها داراي برند و مستقيم از فرانسه 
وارد شده است.» خبرنگاري گفت: «ايران هم 
سراميك هاي خوبي دارد آقا.» (اگر مي دانستند 
روزنامه نگاران و خبرنگاران حاضرجواب اند، 

راه شان نمي دادند، چه رسد به ناهاردادن.) 

مديران اقامتگاه  هـــاي بوم گردي بي گمان 
برنامه هايي فراتر از ارائه خدمات ميزباني را پي 
مي گيرند و به دنبال شناساندن فرهنگ، ريشه  و تبار 
روستايي نيز هستند. اينك در خانه هاي بوم گردي، 
بستگي(ارتباط) ميان گردشـــگران و كلبه داران 
بيش از آن كه رســـمي و تجاري باشد، رابطه 
خودماني(مهمان-ميزبان)در محيط ساده يك خانه 
است و در آن ها مهمان نوازي به روش روستايي، 

آداب بومي و غذاهاي محلي ديده مي شود.
گردشـــگران در اقامتگاه  ها سه ويژگي 
مي بينند: فيزيكي محلي، ساختار قديمي و بومي 
و همچنين غذاهاي غيركارخانه اي و تهيه شده 
از مواد اوليه درون روستا. با نگاه به اين كه هر 
قلمرويي، داراي ويژگي هاي فرهنگي و اقليمي 

خودش اســـت، در كنار اقامت گردشگران، 
برنامه هايي نيز براي گردش هاي كوتاه در محل 

براي آنان مهيا است.

كلبه هاي آرامش
اقامتگاه  ها ويترين خانواده روستايي  ست، 
خانه اي كه از دست ساز هاي هنري و خالقه 
روســـتاييان به نمايش درآمده است. برخي 
اقامتگاه  ها(ميزبان گردشگران داخلي و همچنين 
جهانگردان خارجي) ويتريني براي نمايش 
صنايع دستي كاربردي است و در گوشه گوشه 
آن ها دست ســـازهاي روستاييان خودنمايي 
مي كند و هويـــت فرهنگي و بومي را به رخ 

گردشگران مي كشد . 

يكي از مهم ترين كاركردهاي اقامتگاه  هاي 
بوم گردي، كمك به داد-و-ســـتد است؛ در 
قلمروهايي كه شايد صنايع دستي و آيين ها 
و آداب فرهنگي شان رو به فراموشي است، 
ورود گردشگران(مهمانان اقامتگا ه ها) و شوري 
كه براي تماشـــاي صنايع روستايي نشان 
مي دهند، زمينه را براي رونق اقتصاد محلي 

فراهم مي سازد.    
تصوير جهانگـــردان آلماني، افريقايي، 
بلژيكي، فرانســـوي، هلنـــدي در اقامتگاه 
عموقـــدرت در ماه نشـــان و تماشـــاي 
سنگ نگاره هاي تمدن 7000 ساله گلپايگان، 
نشان از شيفتگي جهانيان به تاريخ و فرهنگ 
ايرانيان است و نشانگر اين كه ظرفيت هاي 

چشمگيري براي شناساندن هويت ايران زمين 
در سپهر جهاني وجود دارد . 

در ســـال هاي 1396 و 97 در گلپايگان 
اقامتگاه هاي بوم گردي زيـــادي پا گرفت: 
سراي كرباليي فريدون در حسن   حافظ، خانه 
پدري و اقامتگاه سيفي ها(روستاي سعيدآباد)، 
عموقدرت(روســـتاي غرقـــاب)، عمارت 
شجاع نظام(ســـر-رباطان) كه خانه تاريخِي 
دوران قاجار است و در شمار آثار ملي كشور.

همچنين اقامتگاه هاي ورزنه در نزديكي 
تاالب جهانـــي گاوخونـــي، كپر«مضيف 
برديه» در دشـــت آزادگان(خوزستان)، خانه 
ســـنتي آويال در روســـتاي برزوك(كاشان)، 
گته گلي خانه(رامسر)، كلبه اقامير سعادت(شهر 

پاسارگاد)، خانه نقلي(كاشـــان)، خانه ِگلي 
چالسر(تنكابن)، خانه هاي دستكند(روستاي 
ميمند)، گيله بوم آباد در روســـتاي قاسم آباد 
سفلي(گيالن)، بوم كلبه(تركمن)، روستاي توتلي 
تمك(شهرستان كالله)، چادر عشايري(اردبيل)، 
چادر عشايري سميرم(اصفهان)، قلعه خير آباد در 
روستاي قهي(اصفهان) خانه بوتيمار در روستاي 
قهي(اصفهان)، تودشك(اصفهان)، بارانداز در 

روستاي فرحزاد(اصفهان) و رباط انارك.

واماندگي شهرها
بوم گـــردي از زماني گشـــايش يافت 
كه زندگي شـــهري به بن بست نزديك شد. 
شهرها به جاي خدانگهدار گفتن به خودروي 

شخصي، تنها براي خودروها محدوديت  ايجاد 
مي كنند.(تنها اسلو مي خواهد به زودي ورود 
خودروهاي شخصي را در مركز شهر قدغن 
كند.) لندن پرجمعيت، با آمدوشد 6ميليون 
خودرو روبروست و آالينده ها گردشگران را 

به سوي روستاها مي فرستد.     
   كيفيت هواي پاريس، 285 روز از سال، 
باالتر از ميانگين استاندارد است؛ پژوهش ها 
نشان مي دهد زندگي در پاريس، برابر است با 
كشيدن سالي 183 نخ سيگار. «برلين» پايتخت 
بزرگ اروپا سرگرم اجراي طرح  L.E.Z  است 
كه از 10سال پيش در برلين اجرا شده و 2سال 
پس از آن سخت گيرانه تر شده، به گونه اي كه 
خودروهاي با اســـتاندارد مگر يورو4 اجازه 

آمدوشد ندارند. 
مكزيكوســـيتي  از پرترافيك تريـــن 
شهرهاي دنيا با طرح هاي ترافيكي اش(تجهيز 
ناوگان شهري و كاهش آمدوشد خودروي 
تك سرنشـــين) موفق به كاهش آلودگي هوا 

نشده است. 
همان گونه كه گفته شد، تنها اسلو(پايتخت 
نروژ) يكي از جدي ترين شـــهرها در زمينه 
مبارزه با آلودگي هواست. قرار است تا يك 
ســـال ديگر در مركز اين شـــهر، آمدوشد 
خودروهاي شخصي قدغن شود. مردم تنها 
سوار اتوبوس و مترو و دوچرخه خواهند بود 
و تا 12 سال ديگر تنها خودروهاي الكتريكي 

در شهر ديده خواهند شد.

استانداردهاي جهاني كلبه 
بوم گردي از ديدگاه ســـازمان جهاني 
جهانگردي، ويژگي هايي دارد: وابســـته به 
طبيعت است، به لحاظ اكولوژيك پايدار است؛ 
جامعه هاي بومـــي و ميزبان در آن همكاري 
دارند و توانمندسازي جامعه هاي محلي در آن 

پي گرفته مي شود. 
اقامتگاه  هاي بومي در جهان در محيط هاي 
طبيعي و با پيروي از باالترين سطح استاندارد 
زيست محيطي و به شكلي سازگار با معماري 
و سيماي طبيعي بومي ســـاخته مي شود و 
بيشترين هم كنشي با جامعه محلي را دارند 
و بايد به اســـتانداردهايي پايبند باشند :   براي 
نمونه كمترين آسيب را به محيط زيست دور-

و-بر (طبيعي و فرهنگي) وارد كنند؛ كمترين 
تاثير ممكن را هنگام ساخت و ســـاز بر روي 
محيط طبيعي بگذارنـــد؛ هماهنگ با بافت 
فيزيكي و فرهنگي قلمروي خود باشند و با 
توجه به ريخت، رنگ و معماري بومي ساخته 
شوند؛ افزون بر اين، از روش هاي پايدار براي 
به دست آوردن آب مورد نياز استفاده كنند؛ 
براي خاك كردن پســـماند و پساب بايد از 
سامانه كارآمدي بهره مند باشند و به توسعه 

پايدار قلمروي خود كمك كنند. 
اين اقامتگاه  ها بر پايه محيط جغرافيايي 
دسته بندي مي شوند: «بوم كلبه ها» كه گونه اي 
اقامتگاه بومي در قلمروهاي روستايي و طبيعي 
اســـت؛ يا «اقامتگاه هاي بومي سنتي» كه در 
قلمروهاي شهري و بافت تاريخي شهر قرا 
دارند و با معماري بومي ســـازگارند؛ و نيز 
اقامتگاه  هاي عشايري كه تجربه ماندگاري در 
چادرهاي بومي را براي گردشـــگران فراهم 
مي سازند؛ سازه «اكوكمپ »ها نيز بر پايه چادر 
است و بر خالف اكولوژها يا اكوهتل ها در 
آن ها از ساخت مايه(مصالح) ساختماني چون 

گل و آجر و خشت استفاده نمي شود.

از روستافرانس تا روستاايتاليا
يك گردش ده ها ميليـــارد دالري در 
صنعت جهانگردي فرانسه و اسپانيا به چشم 

مي خورد.(آن ها چه دارند كه ايران ندارد؟) 
دو كشـــور نام برده در شمار پنج هدف 
برتر گردشـــگري جهان اند و هر سال ده ها 
ميليون جهانگرد بـــراي ديدار از قلمروهاي 
روستايي آن ها، رنج سفر را به تن مي خرند 
كه در ميان شـــان جهانگردان رايگان سوار و 

كوله پشتي و دوچرخه سوار هم ديده مي شود؛ 
اما همين جهانگردان پياده هم تا اندازه اي پول 
با خود دارند و دست ودل بازند و هدف شان 
نه لذِت لنگرانداختن در هتل هاي 5 ســـتاره 
اســـت و نه ديدن موزه لوور و گالري هاي 
نامدار و كاخ  ورساي(شـــاهان) و نه رفتن به 
كرانه زارهاي ديدني دريا و باشگاه هاي شبانه،  
بلكه آرزوي شان چندشب ماندن در جاليزها 
و خانه هاي روستايي ســـت و دوشيدن يك 
گوسفند يا خوردن نوشيدني ارگانيك و كاشت 
دانه و برداشت ميوه از درختان باغ .   (در يك 
تصوير، يك جهانگرد به كمك روستايي، نان 

چاشت اش را خودش مي پزد.)
فرانســـه پيش از امريكا در پله نخست 
رونق جهانگردي جهان ايستاده است و هر 
سال   ده ها ميليارد دالر درآمد دارد. روستاها 
و كشتزارهاي گســـترده اش هر سال پذيراي 
نزديك به ده ها ميليون جهانگرد است. دولت 
فرانسه به اندازه اي به شناساندن ربايش هاي 
روســـتايي پرداخته كه شـــمار زيادي از 
جهانگردان فرانسوي، يك هفته زندگي در 
يكي از هزاران دهكده خودشان را به رفتن به 

خارج برتري مي دهند . 

ايتاليا نيز با روســـتاهاي تاريخي(پرو-
سيدا، پوزي-تانو، لوان-زو، مانا-روال - ريو-
ماجيوره) در پله سوم جهانگردي دنياست؛
حتي«ونيز» هم بافت ســـنتي خود را فداي
مدرنيت نكرده است و مي توان با گردش در
مركز آن و در تنگ   پس كوچه هايش، زندگي
كهن را لمس كرد. بيشتر روستاهاي سبزفام
ايتاليا با ساخت و بافت كهن، به موزه مي ماند.    

دهكده  هاي پيشاتاريخي   
كابو-پولونيو(اروگوئـــه- روســـتاي 
امريكاي جنوبي) در كنـــار اقيانوس اطلس،
روستايي دســـت نخورده است و هيچ گونه
امكانات شهري ندارد و دلخواه گردشگران
جهان اســـت؛ آنان براي شـــيرهاي دريايي

مي آيند. 
روستاييان كه در ميان تپه هاي شني خانه
دارند با برق و آب لوله كشي بيگانه اند و آب
مورد نياز خود را از بـــاران گرد مي آورند.
جهانگردان با آگاهي از همه ويژگي هاي روستا
به آن جا سفر مي كنند و به ديدن جزيره هاي

سنگي(زيستگاه شيرهاي دريايي) مي روند . 
هيچ جاده اي نيز به ســـوي اين روستا
وجود نـــدارد و يگانه راه رســـيدن به آن،
پياده روي در راسته مسير شني يا استفاده از
خودروهاي شاسي بلند است؛ با اين همه در
بيشتر سال در آن گردشـــگر ديده مي شود؛
جهانگردان از باالي قانوس دريايي به تماشاي
كلوني شيرهاي دريايي مي ايستند. جهانگرداني
هم در پاييزماه روانه اين روســـتا مي شوند
به عشـــق ديدن نهنگ ها و تپه هاي ماسه اي

جابه جاشونده(متحرك؛)

با آن كه هتل و رســـتوران در روستا
اســـت ولي جهانگردان برتري مي دهند به
جاي هم جواري با دانشمندان هتل نشين(كه
براي پژوهش آمده اند) شـــب و روز خود را
در خانه هاي دهكده و با روســـتاييان و زير
روشنايي آتشدان و موم سوز(شمع) بگذرانند . 
ماســـه زارهاي پر آفتـــاب، جزيرهاي
استوايي، زيستگاه هاي جانوران نارام(وحشي)،
قلمروهاي باستاني و نيايشگاه هاي گوناگون
تايلند نيز از قلمروهاي پرهوادار جهانگردي

طبيعت خواه در جهان است.
روسيه نيز گردشـــگري خود را وام دار
طبيعت خود(درياچه بايكال، آتشفشـــان،
آب فشان هاي كام چاتكا، كرانه درياي سياه، دره
روس كاال-كنيون، كوه هاي پربرف آلتاي)است.
چين هم با كوه هاي مقدِس پنج گانه، نيايشگاه
شائولين، آبشار هئو-انگ-گوژو، سد سه دره،
در ميان مشتاقان طبيعت هواخواه زياد دارد.

طبيعت شگفت آالسكا در شمالگان و
كرانه هاي ماسه اي هاوايي در امريكا، اغواگر
جهانگردان طبيعت گرد است كه هر سال بيش

از يك تريليون دالر به امريكا مي برند. 
  ابراهيم  جعفري- ع. درويشي 

55شنبه 10  آذر  1397 ـ   23 ربيع االول 1440ـ   يكم دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27159 گزارش

همزيستي   روستا   و مدرنيت در اقامتگاه  هاي بومگردي

و  است  گم شده  و شيك هاي شهر  لوكس ها  ميان  در  احساس  خوب   *
فانتزي هاي َبرساخت انسان، جاي زمزمه آب رود، آواي شب جنگل، تپه 
  ماهورها، شقايق خودرو، دشت، كوه، دريا، گياه و قلمروهاي طبيعي را گرفته 

است و به جاي جويبار زالل، جوي بدبوي كنار خيابان به شتاب مي گذرد
* تاريخچه پاگرفتِن گردشگري روستايي   به 3 سده پيش باز مي گردد ولي به 

گونه اي روشن در نيمه دوم سده هجده در انگلستان پا گرفت

بدوم تا ته دشت، بروم تا سر كوه

 * اينك در فضاي شهري مگر ماشين و سازه هاي شهري و مبلمان زمخت ديده 
نمي شود. انساني كه سرشت اش از طبيعت است در «هياهوي بسيار براي 

هيچ» شهر، جايي براي احساس هاي خود(لمس طبيعت) نمي يابد
* در  غرب، انگيختن مردم براي سركشي َگه گاهي به زندگي ساده و طبيعي 
روستايي، در برنامه روزانه رسانه هاست كه در پِي خود «گردشگري 

روستايي  Rural Touri,sm   » را پديد آورده است

23551جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - كس نخارد پشت من ، ........
 2 - شكل بادامى - درباره ، در خصوص - رهن
 3 - پشت سر - اشاره دور - واحد برقى - ماليات فرنگى

 4 - پسوند كوبنده - آغاز - استخوان نرم
 5 - لكنت زبان - نام ها - بازيگر فيلم دزدان درياى 

كارائيب 
6 - خودم - توافقى جهانى بر ســر برنامه هسته اى 

ايران - سوره 73 قرآن مجيد
 7 - كالم شرط - پول آسيايى - فلز نقره اى تهيه برنز 

يا حلبى - پدر شعر نو
 8 - كنايه از راحت طلب - داراى حرارت - كشور 

باستانى در خوزستان كنونى
 9 - تيرانداز - رشد كردن - آسيب - آموخته لقمان

  10 - بر پايه دين - شير بيشه - ترمز چهار پا
 11 - مايه حيات - ستمكار - بى رغبتى ، افسردگى
 12 - بخت آزمايى - جمله قرآنى - مخفف آگاه
 13 - ايمان قلبى - جدا - شهر آلمان - رنگ آسمان
 14 - سلطان ميوه ها - خانم ها - مركز فرماندهى

 15 - تازه از جايى آمدن ، وارد شدن

عـمـودى:

 1 - رو نمايى - مكتب ماده گرايى
 2 - قــدرت و نيــرو - مضيقه - تتمــه ، باقيمانده ، 

مقابل فانى
 3 - رعايت ادب - آرامش - آهوى كوچك

 4 - حرف ندا - بخشنده - از شهر هاى كرمان
  5 - ســريالى از مرضيــه برومنــد - عيــب - 

كيف انگليسى
  6 - بركــت ســفره - رود شــمالى - خالــص -

 پرنده آش سرد كن 
7 - حرص - قيمت - ناپيدا - نزديك كاشان 

8 - فقدان - بدهكار - سرگرد سابق
  9 - رياضيدان فرانسوى قرن نوزدهم - تكيه دادن -

 رسته - عدد فوتبالى
  10 - شويد - شنوايى - محل استراحت گوسفندان -

 اسباب سفر
 11 - عيد ويتنامى ها - اشاره با چشم و ابرو - لحظات 

به ياد ماندنى را ثبت مى كنند
 12 - نوعى شركت - موت - چاشنى ساالد 
13 - محبوب و دلبر - نام دخترانه - روستايى

 14 - بى جنبشى - مهر معروف - جابجايى هوا 
15 - ســريالى از فرج اهللا سلحشــور - شنيدن كى 

بود مانند .... ؟

(آگهي مناقصه عمومي)
شماره 1ـ97/147

شركت ايران ترانسفو
در نظر دارد تأمين 2500كيلو ســـيم افشان را از طريق مناقصه 

عمومي خريداري نمايد.
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشـــتر با شماره تلفن 
33790599ـ024 از ســـاعت 12ـ10 تماس حاصل نموده و يا 
 www.iran-transfo.com از طريق مراجعه به وب ســـايت
حداكثر تا 5 روز پس از تاريخ چاپ آگهي نماينده خود را جهت اخذ، 

تكميل و تحويل مدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند.
شـــركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشـــنهادهاي ارائه شده 

مختار است.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آدرس: زنجـــان، كيلومتر 5 جاده تهـــران ـ كارخانه هاي ايران 
ترانسفو

شركت ايران ترانسفو (تداركات داخلي)

(آگهي مناقصه عمومي)
شماره 1ـ97/149

شركت ايران ترانسفو
در نظر دارد مقاطع فوالدي(شـــامل حدود 28تـــن ميلگرد فوالدي و 
آلياژي، 3تن لوله فوالدي، 10تن ناوداني و 2تن نبشـــي فوالدي و 24تن 

تسمه فوالدي و آلياژي) را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.
لذا از كليه شـــركتهاي معتبر ذيربط كه مايل به همكاري مي باشـــند، 
درخواســـت مي گردد جهت اخذ اطالعات بيشـــتر با شـــماره تلفن 
33790602ـ024 از ســـاعت 12ـ10 تماس حاصل نموده و  حداكثر 
ظرف مدت 7 روز از تاريخ انتشـــار آگهي نســـبت به دريافت اســـناد و 
 www.iran-transfo.com مشخصات كامل از طريق مراجعه به سايت 
و يا اعزام نماينده خود به همـــراه معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه 
پاسخ اقدام نمايد. شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه 

شده مختار است.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آدرس: زنجان، كيلومتر 5 جاده تهران ـ كارخانه هاي ايران ترانسفو
شركت ايران ترانسفو (خريد داخلي)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي و مجمع عمومي فوق العاده
شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي 

استان اردبيل (سهامي خاص)
شماره ثبت: 6597 و شناسه ملي 10240095833

به اطالع كليه صاحبان ســــهام شركت صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي 
اســــتان اردبيل (سهامي خاص) مي رساند جلســــه مجمع عمومي عادي و مجمع 
عمومي فوق العاده شركت مذكور به ترتيب رأس ساعت 9/00 و 10/00 صبح روز 
پنج شنبه مورخ 1397/9/22 در محل ســــاختمان مركز آموزش جهادكشاورزي 
اســــتان واقع در اردبيل، خيابان كشــــاورز، خيابان گلســــار برگزار مي گردد. لذا 
بدين وسيله از كليه نمايندگان قانوني سهام داران دعوت به عمل مي آيد با در دست 

داشتن برگ معرفي  مبني بر نمايندگي در محل مذكور حضور به هم رسانند.
الف) دستور كار جلسه مجمع عمومي عادي (رأس ساعت 9/00):

1ـ استماع گزارش هيأت مديره در خصوص عملكرد صندوق
2ـ بررسي و تصويب اصالحيه بودجه سال مالي منتهي به 30 آذرماه97

3ـ بررســـي و تصويب بودجه پيشنهادي هيأت مديره براي سال مالي منتهي 
به 30 آذرماه98

4ـ اخذ مجوز از مجمع در خصوص معامالت عمده مصوب آيين نامه معامالت 
(جهت اجراي پازل)

ب) دستور كار جلسه مجمع عمومي فوق العاده رأس ساعت 10/00:
1ـ اصالح ماده 3 اساسنامه (تغيير آدرس)

ضمناً گزارش اصالحيه بودجه و بودجه پيشـــنهادي سال آينده جهت ارايه به 
سهامداران محترم در دفتر صندوق آماده مي باشد.

هيأت مديره
 صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان اردبيل (سهامي خاص)

بدين وســـيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت مى رساند، جلسه مجمع عمومى عادى 

بطور فوق العاده  اين شـــركت راس ساعت 11:45 روز چهارشنبه به تاريخ97/9/21در محل : 

تهران خيابان وليعصر ،باالتر از ميدان ونك،خيايان ياسمى ،شركت مادر تخصصى توانير،سالن 

كنفرانس دفتر امور مجامع تشكيل خواهد شد.لذا از سهامداران محترم دعوت به عمل مى آيد 

كه خود ويا نماينده رسمى آنان در موعد مقرر در جلسه ياد شده حضور يابند.

 دستورجلسـه: 1-انتخاب حســـابرس وبـــازرس قانونى براى ســـال مالى1397  
2-تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونى. 3-انتخاب روزنامه كثير االنتشار.

هيات مديره شركت توزيع نيروى برق استان مركزى

شركت توزيع نيروى برق 
استان مركزى 

(سهامى خاص - شماره ثبت 1833)

آگهى دعوت به جلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
شركت توزيع نيروى برق استان مركزى (سهامى خاص)

شماره ثبت 1833 شماره شناسه ملى 10780053005 
وسرمايه ثبت شده 25/000/000ريال

اطالعيه

شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند در نظر دارد كاالي موضوع بند «يك» آگهي حاضر را از طريق برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي از تأمين كننده واجد شرايط 
خريداري و تأمين نمايد.

1) موضوع مناقصه:
الف) شرح مختصر كاال 

مقدار/تعدادشرح مختصر كاالشماره مناقصهرديف
برآورد هزينه انجام موضوع 

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

1RND-9718187-MJدستگاه تنفسي
Life Support 

270,000,000,0003,500,000,000 دستگاه

شماره مجوز: 4383ـ1397

«آگهي ارزيابي كيفي تأمين كنندگان»

ب) شرايط اوليه متقاضي 
1ـ داشتن شخصيت حقوقي، شماره اقتصادي، توانايي مالي، سابقه كار مفيد و مرتبط با موضوع مناقصه.

2ـ داشتن كد ملي/ شناسه ملي جهت شركت در مناقصه الزامي است.
3ـ داشتن حســـن ســـابقه و ارائه گواهينامه هاي مورد نظر از خريداران قبلي و اعالم اسامي 

خريداران قبلي در صورت لزوم.
4ـ توانايي ارائه تضمين شـــركت در فراينـــد ارجاع كار (در صورت تأييـــد در ارزيابي كيفي 
مناقصه گـــران) و همچنين تضمين انجام تعهـــدات (در صورت برنده شـــدن در مناقصه) 
مطابق آيين نامه تضمين براي معامالت دولتي موضوع تصويب  نامه هيأت وزيران به شـــماره 

123402/ت مورخ 1394/09/22
5ـ ثبت و درج نام شركت در سامانه AVL وزارت نفت 

2) نام و نشاني دستگاه مناقصه گزار
شـــركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند واقع در استان مركزي، اراكـ  كيلومتر 20 جاده 

بروجرد.
3) مهلت و محل دريافت فرم هاي استعالم ارزيابي كيفي 

متقاضياني كه داراي شرايط اوليه (بند ب) بوده و آمادگي الزم جهت انجام مناقصه مذكور را دارند 
مي توانند پس از انتشار آگهي نوبت دوم (3 روز پس از انتشار آگهي نوبت اول) به مدت 5 روز كاري 
ضمن ارسال تقاضاي شركت در مناقصه مورد نظر از طريق نمابر 33672013ـ086 ، فرم هاي 
 WWW.IKORC.IR اســـتعالم ارزيابي كيفي را از پايگاه اينترنتي اين شركت به آدرس 
 دريافت و براســـاس آن مدارك الزمه را تكميل و صرفاً بر روي لوح فشرده (CD) به اين شركت 

تحويل يا ارسال نمايند.
4) زمان و محل تحويل اسناد ارزيابي كيفي (تكميل شده توسط متقاضيان)

زمان تحويل اســـناد ارزيابي كيفي توســـط مناقصه گران، 2 هفته پس از آخرين مهلت ارسال 
تقاضاي شركت در مناقصه مي باشـــد. ضمناً محل تحويل يا ارسال لوح فشرده (CD) حاوي 
فرم ها و مدارك تكميل شـــده، به نشـــاني اراكـ  كيلومتر 20 جاده بروجردـ  سه راهي شازند ـ  
شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شـــازندـ  اداره تداركات و امور كاال ـ ساختمان بـ  طبقه 
همكف اتاق 118ـ  كدپســـتي 41111ـ38671 تلفن: 33492833ـ086 مي باشد. بديهي 
اســـت به مدارك ارســـالي بعد از مهلت مقرر ترتيب اثر داده نخواهد شد ضمناً دادن پيشنهاد و 
ارائه اســـناد و مدارك هيچگونه حقي براي متقاضي ايجاد نمي كند. الزم به ذكر است دستگاه 
مناقصه گزار پس از وصول لوح فشرده حاوي اسناد ارزيابي كيفي ظرف مدت 1 ماه نسبت به اعالم 

اسامي واجدين شرايط اقدام خواهد نمود.
توجـه: مناقصه گران نخست با مراجعه به سايت اين شـــركت (همزمان با انتشار آگهي نوبت دوم) 
مي بايست 2 برگ فرم ارزيابي كيفي را اخذ و پس از تكميل به همراه مدارك مربوطه، صرفاً بر روي لوح 
فشرده (CD) درج و در موعد مقرر به آدرس اين شركت ارسال يا تحويل نمايند، اين شركت نيز پس 
از ارزيابي كيفي متقاضيان، از شـــركتهايي كه حداقل امتياز قابل قبول را كسب نموده باشند، جهت 

دريافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد آورد.
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند 

شركت پااليش نفت امام خميني(ره) شازند 

«سهامي عام»

نوبت دوم

مجتمع دخانيات اسـتان آذربايجان غربي در نظر دارد نســـبت به تهيه غذاي (ناهارـ  شام) كاركنان شاغل در دخانيات اروميه و 
 مركز تحقيقات توتون اروميه (620،100 پرس غذاي ســـاليانه) را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به بخش خصوصي واگذار نمايد. 
لذا از متقاضيان واجد شـــرايط و صالحيتدار (اشخاص حقيقي و حقوقي) دعوت به عمل مي آيد از تاريخ انتشار آگهي مورخه 97/9/10 روز 
شنبه لغايت پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 97/9/26 جهت دريافت اسناد مناقصه در ساعات اداري به اداره تداركات مجتمع دخانيات 
استان آذربايجان غربي واقع در اروميه، خيابان ميرزاي شيرازي، مجتمع دخانيات آذربايجان غربي، ساختمان شماره2 دفتر اداره تداركات 

مراجعه نمايند.
ـ ضمناً متقاضيان مي توانند پس از تكميل فرايند ثبت نام در پايگاه ملي مناقصات به نشـــاني www.iets.mporg.ir اسناد مناقصه را به 

صورت رايگان دريافت نمايند (اين مناقصه به شماره 3182886 (كد فراخوان) در پايگاه ملي مناقصات ثبت گرديده است.)
ـ مهلت ارائه پيشـــنهادها و تحويل مدارك به دبيرخانه اداره حراســـت مجتمع دخانيات آذربايجان غربي (اروميه) تا آخر وقت اداري روز 

دوشنبه مورخ 97/10/10 مي باشد.
ـ تاريخ و محل بازگشـــايي پاكت هاي پيشنهادي، ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/11 واقع در اروميه، خيابان ميرزاي شيرازي، 

مجتمع دخانيات آذربايجان غربي، ساختمان اداري، طبقه سوم، دفتر مديريت مجتمع مي باشد.
ـ  مبلغ ســـپرده (تضمين) شركت در مناقصه 750،000،000 ريال (هفتصد و پنجاه ميليون ريال) مي باشد كه در صورت تمايل به شركت 
در مناقصه به شماره حساب 70197049/90 نزد بانك ملت شعبه سه راه دخانيات اروميه به نام مجتمع دخانيات آذربايجان غربي و يا ارائه 

ضمانت نامه بانكي سه  ماهه قابل تمديد اقدام گردد.
در صورت هرگونه رفع ابهام يا پرسش و پاسخ شماره تلفن 32772199ـ044 دفتر اداره تداركات آماده پاسخگويي مي باشد.

مجتمع دخانيات استان آذربايجان غربي 
تاريخ انتشار نوبت اول: 97/9/10 روز شنبه در روزنامه اطالعات 

تاريخ انتشار نوبت دوم: 97/9/12 روز دوشنبه در روزنامه اطالعات 

 يك مرحله اي

آگهى تغييرات
 شركت بانك پاسارگاد سهامى عام

 به شماره ثبت 254300 و شناسه ملى 10102946956 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1395/10/18 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - آقاى ســـيد كاظم ميرولد كد ملى 3932514327 به سمت 
رئيس هيئت مديره و آقاى مجيد قاسمى كدملى 0046087761 به سمت 
نايب رئيس هيات مديره و مديرعامل و آقاى مرتضى بهشتى روى كد ملى 
0049297473 منشى جلسات هيات مديره انتخاب گرديد امضاء اسناد 
و اوراق تعهد آور بانك با دو امضاء هيات مديره همراه با مهر بانك و مكاتبات 
عادى با امضاء مديرعامل همراه با مهر بانك معتبر خواهد بود. با توجه به مفاد 
 ماده 82 اساسنامه حدود اختيارات مديرعامل به شرح ذيل تعيين گرديد: 
الف) كليه اختيارات مندرج در بند هاى 8،6،5،2،1 و 10 ماده 84 اساسنامه 
ب) اختيارات مندرج در بند3 ماده 84 اساسنامه به استثناى شعبه هاى خارج 
از كشور پ) انجام كليه عمليات و معامالت مذكور در ماده 3 اين اساسنامه. 
ت) نصب و عزل كليه ماموران و كاركنان بانك و تعيين مشاغل. جزئيات شرح 
وظايف، حقوق، دستمزد، مزايا، پاداش، روش هاى توبيخ يا تنبيه ، مرخصى و 
ساير شروط استخدام بر طبق مفاد اساسنامه و آئين نامه ها، مقررات و قوانين 
 مربوطه. ث) چنانچه هريك از اختيارات تفويض شده فوق داراى آئين نامه هاى

 مصوب هيات مديره باشد، اختيارات تفويضى با رعايت آئين نامه مربوطه قابل 
اعمال خواهد بود. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (280986)
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بحث درباره آيه «هو اهللا  اشــاره:
الذى ال اله اال هو عالُم الغيب و الشهاده 
هو الرحمُن الرحيم» به اينجا رسيد كه 
براي خدا فرقي بين «شهادت» و «غيب» 
نيســـت و او «رحمن» و «رحيم» نيز 

هست. استاد در ادامه ميگويند:
رحمـــان و رحيم هر دو صيغه 
مبالغهاند، به معناى مبالغه در رحمت. 
گويى خود آيه دارد تفسير ميكند كه 
«رحمـــن» و «رحيم» يعنى چه. اين 
دو، ضمن اينكه يكى هستند، اما يك 
تفاوت مفهومـــى با هم دارند. خود 
آيه موضـــوع را بيان كرده و فرموده 
اســـت: «هو عالُم الغيب و الشهاده هو 

الرحمُن الرحيم».
يعني از ترتيب «غيب و شــهادت» و «رحمن و رحيم» موضوع قابل 

حل و تفكيك است؟
 ما براى «غيب» و «شهادت» تفاوتى قائل شديم، ضمن اينكه هر دو 
را يكى دانستيم و گفتيم: حق تعالي در عين غيب بودنش، شهود است و 
در عين شهود بودنش، غيب است. از همين «غيب» و «شهود»، ميتوان 
فرق «رحمن» و «رحيم» را استنباط كرد. در آيه شريفه، اول «غيب» ذكر 
شـــده است. پس «رحمن» را بايد متناسب با غيب بدانيم و «رحيم» را 
هم متناسب با «شهود» و دنيا. با توجه با اين كه گفتيم خداوند غيبش 
همان شهادت است و شهادتش همان غيب است، اينجا هم ميتوانيم 
بگوييم رحمن همان رحيم است و رحيم همان رحمن است، با تفاوتى 
كه بين «غيب» و «شـــهادت» گذاشـــتيم. اين تفاوت را بين «رحمن» و 

«رحيم» هم مىگذاريم.
آيه بعدى مىفرمايد: «هو اهللاُ الذى ال اله اال هو الَمَلُك الُقّدوُس الّسالُم
الُمؤمُن الُمهيمُن العزيُز الجباُر الُمتكبر. ُسبحاناهللا عما يُشركون» (حشر، 23).

اين آيه، جشنوارة اوصاف الهي است. 
و شايد بهتر باشد بگوييم: شناسنامه.

بله، «شناسنامه» بهتر است. ما در زبان فارسي «جشنواره» را تقريبا 
در هر جايي به كار ميبريم. صفات وحدت ذاتى احدى را در اين آيه 
ميتوان ديد. خداوند هم «واحد» و «احد» و «سرمد» است، هم «رحمن» 
است و هم «رحيم». هم «غيب» است، هم «شهادت» است. هم «باطن» 
كه هم «باطن و ظاهر» و هم «غيب و  است هم «ظاهر». همان وجودى
شهادت» و هم «رحمن و رحيم» است، طبق بيان آيه شريفه «َملك» است. 
«ملك» مبالغه در مالكيت است. مالكي كه ما مىفهميم، كسي است كه 
صاحب چيزى است و احاطه به يك چيز دارد. «َملك» مبالغه در مالك 
است. به سلطان «َملك» مىگويند، چون سطح مالكيتش باالست. پس 
«مالك» و «ملك» يك معنى دارند، با تفاوت در حجم و سطح. خدايى 
كه هم «رحمن و رحيم» است، هم عالم «غيب و شهادت»، ملك است 
نه فقط مالك. چه چيزي هست كه از زير سيطره هستى او بيرون باشد؟ 

همه چيز زير سيطره هستى اوست.
صفت بعدي «القّدوس» است.

ترتيب اوصاف خدا در اين آيه بسيار زيباست. وقتي ميگوييم «خدا 
َمَلك است» و مالك هستى است و همه چيز زير سيطره اوست، يك 
دفعه به ذهن ناقص ما مىآيد كه: آيا خداوند هم شكل دارد و مقرون به 
طبيعت است؟ نوعي آلودگي به طبيعت به ذهن متبادر ميشود. تا احاطه 
حق را به عالم هســـتى تصور كرديد، يك آلودگى در ذهن مىآيد كه: 
خدا در هوا و زمين و دريا و صحراست و با شير و پلنگ و انسان و... 
حق تعالى براى اينكه ذهن ما از اين قبيل شائبهها پاك شود، مىگويد 
«القدوس»! درست است كه خداوند در همه جا هست؛ ولى او پاك و 
فراتر است. در دريا هست، اما دريا نيست. در صحرا هست، اما هرگز 

صحرا نيست. در شير هست، اما شير نيست. 
در همه جا هست، اما جا نيست.

«قدوس» يعنى پاك از لوث قيد و پاك از حدود. خداوند به هيچ 
قيدي مقيد نيست و به هيچ حدي محدود نمىشود. از ناپاكىهاي حدود 

امكانى مبّراست.
صفت بعدي «السالم» است كه سين ابتدايي آن با سين انتهايي «القدوس» 

گوش را مينوازد.
در اينجا هم موســـيقي كالمي وجود دارد، هم ترتيب كه بســـيار 
زيباست. خداى «قدوس» كه از هر نقص و عيبى مبراست، حمله شير 
را ندارد و نيش پشه را ندارد و به كسي آسيب نميزند. كسي از ناحيه 
خدا دچار آسيب نميشود، چون او «سالم» است. او همه كماالت اين 
عالم را دارد؛ ولى آزار نمىرساند و نميآزارد. همه توانها و قدرتها را 
واجد است؛ ولى آزار آنها را ندارد و اين معناي «سالم» بودن خداست. 
خداوند بدون آفات و عوارض خداست. سالم بودن خدا يعنى اين كه 

او مايه صلح و امنيت آفريدگان و بندگانش است.
صفت بعدي «المؤمن» است.

حال كه «ســـالم» است، «امن» هم هست. من «مؤمن» را از ريشة 
«امن» ميگيرم و به امن برميگردانم. در ســـالمت، امنيت وجود دارد. 
سالم بودن خدا نتيجة «قدوس» بودن اوست و «امن» بودنش هم درنتيجه 

«سالم» بودنش است و نتيجة سالم هم امنيت است.
«مؤمن» در اينجا به معناي «باايمان» نيست و ارتباطي با ايمان ندارد. صفت 

بعدي «المهيمن» است. «المؤمن المهيمن» غالبا باهم خوانده ميشود. 
انصافا خداوند متعال در كالم خودش دقيقترين تصوير را دارد. خداي 
واجد امن و امنيتى كه هيمنه هم در آن وجود دارد. معموال در هر هيمنهاي، 
نوعي ترس مستور است. «هيمنه»، يعنى ترس و لرز توأم با امنيت. اگر 
امنى باشد كه ترس و لرز در آن نباشد، نوعي راحتطلبى است. آدمهايى 
كه خيلى احساس امنيت ميكنند، تنبل و بيخيال بار مىآيند. خوب است 
كه انســـان امن باشد، ولى تنبلى نبايد كرد. «المؤمن المهيمن» كه با هم 
ميآيند، خدايي است كه هم به ما امنيت ميدهد، هم هيمنه دارد. ما در 

پرتو قدوس حق تعالى امنيم، اما احساس «هيمنه» هم داريم. 
اين هيمنه حاصلش نوعي «خشيت» است كه غير از خوف است. در 

واقع «المهيمن» كاشف از نوعي عظمت الهي است.
همينطور است. به همين جهت هم، ما در مورد خداوند بىدغدغه 
نيستيم. دغدغهمان در باب خدا، از نوع ترس از شير و ببر نيست، بلكه 

از عظمت او واهمه داريم.
همين موجب ميشــود كه انســان خود را جمــع كند. فكر ميكنم 
مناجاتهايي نظير دعاهاي امامسجاد(ع) بهخوبي اين حالت را منتقل ميكند. 
من در جواني كه كتابهاي ميرزاجواد ملكيتبريزي را ميخواندم، 
هميشه اين احساس را داشتم كه او به گونهاي است كه خجالت ميكشد 
به جمال خدا نگاه كند. عارف از خدا نميترسد چون او ترسناك نيست. 
خوف از خدا، غير از ترس از خداســـت. ترس از عظمت هم غير از 
ترس عافيت است. گاه كسى مىترسد، ولى عافيتطلب است. مىترسد 
كه ضرر كند يا به خطر بيفتد؛ اما گاه كسى در اوج امن و امان دغدغهاي 
دارد. اين همان «هيمنه» است. خداوند خودش را «مهيمن» معرفي ميكند. 

اين معنايش اين است كه نميتوان از كنار خدا بهسادگي رد شد. 
نميتوان خدا را ناديده گرفت. نميتوان در امن خدا غنود و او را به 

فراموشي سپرد. من از تفسير شما چنين استنباطي دارم.
چه تعابير خوب و دقيقي به زبان آورديد! بالفاصله بعد از «مؤمن» و 
ايمنىبخشي، كلمه «المهيمن» ذكر شده است تا هشدار دهد كه در ساحل 
خدا دراز نكشيم و غافل نشويم. نبايد خوابيد. امن باشيم، ولى نخوابيم.

ميرسيم به سه صفت «العزيُز الجبّاُر الُمتكبر».
ســـبحاناهللا! هيمنة خدا به خاطر عزت و عزيز بودن اوست. عزيز 

يعنى برتر، واال و باال.
عدهاي آن را «نفوذناپذير» ترجمه كردهاند.

خب، هر بااليى نفوذناپذير است. اين معنى التزامى آن است. «واال»، 
«باال» هم هســـت، ولى ممكن اســـت بااليى، واال نباشد. عزت، وااليى 
است، وااليي كه بااليى را هم در خود دارد و باالترين و واالترين است 
و به همين جهت، نفوذناپذير است. پس او «عزيز» است و چون عزيز 
است، «جبار» است و چون جبار است، «متكبر» هم هست، يعني صاحب 

كبريا و علو و اعتالست. 
متكبر در عرف ما با تكبر و خودخواهي ملتبس ميشود!

«جبار» چند معنى دارد، از احاطه تا شكستن و جبران كردن. خدا 
«جبار» است و جبران ميكند. 

به معناي شكنندة گردن گردنفرازان نيز هست؟
ما خداوند را «محيط» ميدانيم كه بر هر چيز و هر جايي احاطه 
دارد. هم واالست، هم محيط. خود «واال» يك جنبه دوستداشتنى دارد، 
يك جنبه ترسآور. «جبار» را به اين صورت بايد تحليل كرد. از يك

جنبهاش انسان خوشش مىآيد، اما جنبه ديگرش در انسان ايجاد دغدغه 
ميكند. «تكبر» هم به معناى مبالغه در كبرياست، و هم به معناى به خود 
بستن كبر و تظاهر به كبريا و بزرگي. اگر من تكبر كنم، معنايش اين 
است كه كبر و بزرگى را از كسي يا جايي عاريه گرفتهام و به خودم 
مىبندم و در واقع بزرگ نيستم و تظاهر به اين صفت ميكنم؛ اما خدا 
كه كبير مطلق است، اگر تكبر كند عاريه نيست. او در واقع متكبر است. 
اگر غير او بخواهد متكبر باشـــد، كبريا را به خود بســـته است، اما خدا 
كبريا دارد و الزم نيست آن را به خودش ببندد. متكبر واقعى و حقيقى 
و نفساالمرى خداست. ما متكبرتر از او نداريم، چون كبر حقيقى از آن 

خداست و چه متكبر خوبى است!                  
ادامه دارد

اشــاره: چندي پيش در روزنامه اطالعات مقالهاى با 
عنوان «تعامل فقها با بناى عقال در جهان امروز» منتشر 
شد و نظريه جديدى را در اين مورد مطرح نمود كه 
به دنبال آن، برخى از پژوهشگران به بررسى موضوع 
پرداختنــــد؛ از جمله آنچه در ذيل از نظر خوانندگان 

مىگذرد:
گفتگو كه در زبان عربى به آن «مناظره» مىگويند، 
بهترين شيوه براى دستيابى به حقيقت است و قرآن 
نيز اين روش را در مواردى به كار گرفته است. هدف 
از گفتگو، برترى جويى، تفوقطلبى و شرمنده ساختن 
طرف مقابل نيست، بلكه مقصود رسيدن به يك حقيقت 
است كه نتيجه اصول پذيرفتهشده طرفين است. قرآن 
مجيد به اين روش دستور مىدهد و مىفرمايد: «و ال 
تُجادلوا اهل الكتاب اال بالتي هي أحسن: با اهل كتاب 
بگومگو مكنيد، مگر به روشي كه نيكوتر است.»(عنكبوت، 
46) هدف اين است كه طرفين بر اساس اصول مسلم، 
پرده از چهره حقيقت بر افكنند و هر دو شادمان گردند؛ 

لــــذا قرآن به هنگام 
مناظره با مسيحيان 
نجران، آنان را به يك 
اصل مسلم دعوت 
مىكنــــد، آنگاه بر 
اساس آن نتيجهگيرى
مىكند و مىفرمايد: 
«قل يــا أهل الكتاب 
تعالوا الى  كلمه سواٌء
بيننا و بينكم أال نعبُد 
اال اهللا...: بگو اى اهل 

كتاب، بياييد به [سوي] سخنى كه ميان ما و شما يكسان 
است كه: جز خداوند يگانه را نپرستيم...»(آلعمران، 64)
بنابر اين توحيد اصل مسلم ميان دو گروه گرفته شده، 

آنگاه به مناظره پرداخته است. 
علما هم بر لزوم وجود اصول محترمى ميان دو 
طرف در هر گفتگويى تصريح كردهاند و لذا مناظره را 
چنين تعريف نمودهاند: «صناعه تمكن االنسان من اقامه 
الحجج المؤلفه من المسلمات: مناظره نوعي مهارت 
اســــت كه انسان از مسلمات طرفين مىتواند بر رأى

خويش اقامه دليل كند.» 
كه در  بــــا اين مقدمه برمىگرديم بــــه مقالهاى
اطالعات 19 و 20 آبان 1397 زير عنوان «تعامل فقها 
بــــا بناهاي عقال در جهان امروز» به قلم آقاى فاضل 
ميبدى منتشــــر شده است كه حاوى نظرات جديدى

بود. در بررســــى نظريه ايشان، ناچار بايد يك رشته 
اصولى ميان ما و ايشان محترم شمرده شود و در غير 

اين صورت گفتگو بىنتيجه خواهد بود. 
تاريخنگاران علم كالم مىگويند دانشــــمندى از 
عدليه خواست با فردى ملقب به «نجار» كه گرايشهاي 
اشعرى داشت، مناظره كند. نجار گفت: «من تكليف 
بــــه محال را جايز مىدانم.» آن دانشــــمند از مناظره 
منصرف شــــد و چون علت را از او پرسيدند، گفت: 
«من مىخواستم برايش ثابت كنم كه نتيجة گرايشهاي 
او در مسائل كالمى، تكليف به محال است و ايشان 
اين نتيجه را ابتدا مىپذيرد و تكليف به فوق توان را 

قبول مىكند. ديگر مناظره معنى ندارد.» 
اصول مسّلم فقهي

ما در اينجا به يك رشــــته اصول مسّلمى كه در 
ميان فقهاى اسالم و يا فقيهان اماميه از مسلمات است، 
كه درسآموختة  اشاره مىكنيم و طبعا جناب ميبدى
حوزه علميه هستند، اينها را قبول دارند. اينك به رئوس 

اين اصول اشاره مىكنيم: 
الف)تشــريع و قانونگذارى از آن خداست و رأى
هيچكس براي هيچكس الزام آور نيست مگر تكليف 
خدا؛ چنانكه مىفرمايد: «ان الُحكُم اال هللا. أَمَر أال تعبُدوا 
اال ايّاه: فرمان جز براى خدا نيست. دستور داده كه جز 
او را نپرستيد.» حضرت امامخمينى(ره) در آغاز بحث 
اجتهــــاد و تقليد مىگويد: «رأى هيچكس بر هيچكس 

الزام آور نيست مگر حكم خدا».1
ب) انســداد باب تشــريع: با آمدن آخرين پيامبر، 
باب تشريع مطلقا (چه آسمانى و چه زمينى) به روى
بشر بسته شده است و قرآن كريم پيامبر اكرم(ص) را به 
عنوان خاتماالنبيا معرفى مىكند: «ما كان محمٌد أبا أحد 
من رجالُكم و لكن رسول اهللا و خاتم النبيين: محمد پدر 
هيچ يك از مردان شــــما نيست، ولى فرستاده خدا و 
خاتم پيامبران است.» (احزاب، 40) بستن باب نبوت مالزم 
با بســــته شدن هر نوع تشريع پس از آمدن حضرت 

خاتمالنبيين(ص) است. 
ج) جامعيت اسالم: آنچه بشر در زندگى فردى و 
اجتماعى از نظر قانون به آن نياز دارد، در كتاب و سنت 
آمده است و فقهاى اسالم مىتوانند حكم هر رويدادى
را از آن استخراج كنند. مردى از امامكاظم(ع) مىپرسد: 
«آيا همه تشريع در كتاب و سنت پيامبر هست يا شما 
هم افــــزون بر آن دو، نظرى مىدهيد؟» آن حضرت 
مىفرمايد: «بل كل شئ  فى كتاب اهللا و سنه رسوله: همه 

چيز در كتاب خدا و سنت پيامبر اوست.»2
البته در اين مورد روايات ديگرى هست كه ما به 
همين بسنده مىكنيم. در جوامع حديثى شيعه حدود 
پنجاههــــزار روايت پيرامون احكام فردى و اجتماعى 
وارد شده كه پاسخگوى بسيارى از مسائل نوظهور هم 
مىباشد و خوشبختانه اين قواعد به همت شيخ حّر
عاملى(ره) در كتاب «الفصول المهمه» گردآورى شــــده 
است. محدثان اهل سنت نيز رواياتى را كه به صورت 
قوانين كلى از پيامبر اكرم(ص) نقل شده، در كتابى گرد 
852ق) كتابى  آوردهاند؛ براي نمونه ابن حجر (متوفاى
به نام «بلوغ المرام» در اين خصوص نوشــــته و ابن 
1097ق) آن را به عنوان «ُسبل  امير صنعانى (متوفاى

السالم» شرح كرده است. 
در پرتو اين روايات جامع و احاديث ديگر، عالمه 
حلى در كتاب «تحرير االحكام» چهلهزار فرع فقهى را 
مطرح كرده و پاسخ گفته است و هم اكنون نيز فقهاى
معاصر به كليه مسائل نوظهور تحت عنوان «المسائل 

المستحدثه» پاسخ مىگويند. 
د) آخرين اصل كه مورد اتفاق همه فقهاى اسالم 
است اين است كه بعد از وفات پيامبر اكرم(ص) نسخى 
در احكام روى نخواهد داد و حالل و حرام آن حضرت 

تا روز آخر ثابت و استوار است. 
بناي عقال

با توجه به اين اصول، نظريه جناب فاضل ميبدى
را در موضوع بناي عقال بررسى مىكنيم. شكى نيست 
كه بناي عقال در طول تاريخ مبدأ آثار سازندهاى بوده و 
آنچه شرع آن را به مصلحت جامعه ديده، امضا و آنچه 
بر ضرر بوده رد كرده است. و لذا هر نوع بناي عقال 
كه در پيشگاه شرع بوده، آنها امضا كرده و يا سكوت 
نموده براى همگان حجت است؛ اما اگر فاقد يكى از 
اين دو شرط باشد، بايد آن را بر قواعد شرع تطبيق 
كرد تا صحت و ســــقم آن از طريق قواعد به دست 
بيايد؛ لذا برخى از بناهاى عقال كه در عصر رسالت 
رايج بود، پيامبر(ص) و يا امامان(ع) به رد آن پرداختهاند؛ 
قرآن تعصبات نژادى، قمار، معامالت ربوى، و موارد 

متعدد ديگرى را كه همگى جزء سيرههاي مورد پذيرش 
آن زمان بوده، رد مىكند و در باب «منهيات نبى» يك 
رشــــته از بناهاى عقال مىبينيم كه در آن زمان رايج 
بوده و توسط پيامبر گرامى(ص) رد شده است. برخى 

از موارد آن به اين شرح است:
ـ پيامبــــر(ص) از خريد و فــــروش غررى نهى 

نمود.3
ـ پيامبر خدا(ص)  از «نكاح شغار» نهى نمود. نكاح 
شــــغار اين است كه مردى به ديگرى بگويد دخترت 
را به من تزويج كن و در مقابل من دخترم را به تو 

تزويج كنم و مهرى هم در ميان ما نباشد.4
ـ پيامبر(ص) از خريد و فروش نرد و خريد شراب 
و نوشــــيدن شراب نهى فرمود5  و مواردى ديگر كه 

نيازى به ذكر آنها نيست. 
چنانكه مالحظه مىفرماييد، در اين موارد پيامبر 
اكرم(ص) يك روش پذيرفتهشدة اجتماعى را رد مىكند 
و اينها نشانة اين است كه صرف مقبوليت اجتماعى 

يك روش، دليلي بر صحيح بودن آن نمىباشد. 
بررسى نظرات جناب آقاى ميبدى

حال با توجه به اين اصول، نظر آقاى ميبدى را 
به طور گذرا  نقل و بررسى مىكنيم. 

1ـ وى مىگويد: «در اين روزگار در سطح جهان 
غالب مســــائل زندگى مردم تغيير يافته و روشــــهاى

جديدى براى زندگى بشر، منهاى سنتهاى دينى و قومى، 
شكل گرفته است و نمىتوان آنها را مردود دانست.»

در اينجا اين سؤال مطرح است: آيا روشهاي جديد 
كه ايشــــان اشاره مىكنند، مطابق با كتاب و سنت و 
اتفاق مسلمانان هست يا نه؟ در صورت نخست چيز 
جديدى نيست، بلكه يك نوع تذكر مطلبى خواهد بود 
كه در مصادر اسالمى آمده است و در غير اين صورت، 
چگونه مىتوان آن را حكم شرعى تلقى كرد با اينكه 
باب تشريع به روى بشر بسته شده و بدعت يكى از 

گناهان بزرگ در كتاب و سنت است؟ 
2ـ باز مىگويد: «پارهاى از احكام اسالم براى دوره 
تأسيس با لحاظ شرايط زمانى و مكانى معنا داشته است 

و عاقالنه و عادالنه بوده است؛ اما در دوره استقرار كه 
شــــرائط زمان تأسيس را ندارد، احكام در موضوعات 

دگرگون مىشود.»
در اين مورد سؤال مىشود: آيا موضوع به همان 
حالت باقى اســــت يا در آن تحول ماهوى پيدا شده 
اســــت؟ در صورت نخست چگونه مىتوان از حكم 
شــــرعى رفع يد كرد؟ اين با اصل مســــلم كه پس از 
رحلت رسول گرامى اسالم(ص) نسخى در كار نيست، 
چگونه قابل جمع مىباشد؟ باالخص اصل مسلم ديگر 
كه مىگويد: حالل و حرام اسالم تا روز قيامت ثابت 

و استوار است.
و اگر شرايط زمانى و مكانى موضوع را متحول 

كرده، اين خارج از بحث است. 
اصوال بايد توجه نمود احكام ثابت و اســــتوار 
اســــالم فطرى است و شــــرائط زمان و مكان در آن 
خدشه ايجاد نمىكند. تصرف اين دو عامل در مسائل 
و مقرراتى است كه تابع زمان و مكان است نه احكام 
ثابت اسالم و هر پژوهشگرى بايد ميان احكام شرعى 

و مقررات فرق بگذارد.
3ـ باز مىگويد: «اگر حكمى از راه نقل به دست 
ما رسيده و مربوط به گذشته است و در زندگى امروز 
كاربردى ندارد و با عقل و عدالت و سيره عقال و عرف 
در تعارض باشد، بايد از حكم نقلى دست فروشست.» 
«ما اگر از راه سنت صحيح و قطعى، حكمى را دريافتيم، 
بايد شرايط زمانى و مكانى آن را نيز لحاظ نماييم. آيا 
مخاطب آن حكم، انسانهاى موجود زمان صدور نص 

بودهاند و يا همه انسانها در طول تاريخ؟» 

سؤال مىشود: كدام حكم اسالم با عقل و عدالت 
در تعارض اســــت كه بايد از آن دست فروشست؟ 
البته با عقل كوچك يك انســــان كه با مقياسهاي 
غربى احكام شــــرعى را اندازهگيرى مىكند، ممكن 
است تعارض پيدا كند؛ اما اگر آن را با فطرت انسانى 
بسنجيم، حكمى مخالف عقل در اسالم قطعا وجود 
ندارد. امروز معاشرت بىقيد و بند دختران و پسران در 
غرب امر رايجى است و هر نوع مخالفت با آن، نشانه 
عقبافتادگى به شمار مىرود. مسلما چنين معاشرت 
بدون قيد و بند، عفت عمومى را خدشهدار مىسازد 
آيا اين بناى عقالى غرب را بپذيريم. مسأله شرمآورتر، 
همجنسبازى است كه در انگلستان رسمى و قانونى 
شده است و كمكم ازدواج آنان نيز رسميت پيدا مىكند. 
آيــــا اين موارد را به جهت اين كه اآلن عرف متمدن 

آن را مىپذيرد، مىتوان پذيرفت و از احكام اسالمى 
مربوط به اين موارد دست برداشت؟ 

4ـ باز مىفرمايد: «تصور غالب بر اين است كه 
احكام و بايدها و نبايدهايى كه در حوزه فقه مطرح 
مىباشــــد، ريشه در وحى الهى دارد و اصوال آدميان 
حــــق ارزشگــــذارى در موضوعات را ندارند و اگر 
منطقهالفراغــــى يافتيم، بايد بر اصول و كلياتى كه در 
«كتاب» و «سنت» مطرح است، رجوع نمود و حكم الزم 
را استخراج كرد؛ اما اگر كسى اين داستان را تاريخى 

نگاه كند، مىتواند در ادعاى فوق مناقشه نمايد...»
جاى شك نيست كه مسائل نوظهور به صورت 
خاص در كتاب و ســــنت نيامده اســــت و اگر كلمه 
منطقهالفراغ در برخى از كلمات بزرگان آمده است، مراد 
همين است، و اال به صورت عموم و قانونى در مصادر 
اسالمى حكم آن بيان شده است. چگونه مىتوان گفت 
موضوعى در زندگى بشــــر هست و اسالم نسبت به 
آن بىتوجه بوده است، در حالى كه رسول گرامى(ص) 
كه شمارا به بهشت نزديك و  مىفرمايد: «هر چيزى

از دوزخ دور مىكند، به آن امر كردم.»6
شگفتآور اينجاست براى اين مطلب با امضايى 
بودن غالب احكام استدالل مىكند: امضايى بودن برخى 
احكام دليل بر اين نيست كه جاهايى كه امضا نشده 
است، از پيش خود حكمى را جعل كرده و به اسالم 
نسبت دهيم. خداى نكرده شما و ما را به بيتالعدل 

جديد متهم كنند!
5ـ جناب آقاى ميبدى مىگويد: «هيچ فرهنگ و 
قوم و آيينى اجازه همراهى با تمام ســــيرهها و سنتها 
را نمىدهــــد و نمىتوان عرفى خاص و يا يك نص 
دينى را به پاى يك سيره قربانى كرد. چنين كارى نه 
مطلوب اســــت و نه ممكن؛ اما بعضى از سيرهها در 
جهان امروز چنان جهانى و فراگير گشته و طبع آدميان 
آن را پذيرفته است كه نمىتوان بهسادگى از كنارش 
گذشت و آن را مغلوب فتاواى پيشين قرار داد. پارهاى
از معامــــالت، احكام كيفرى، حقوق خانواده، حقوق 

زنان و... از اين قبيل است.» 
از اين ســــخن برداشت مىشــــود آن دسته از 
ســــيرههايي را كه به نوعى مقبول اكثريت ملل عضو 
سازمان ملل شده است، بايد پذيرفت و احكام اسالمى  

را در چهارچوب آن تفسير و تغيير داد! 
مطلبى كه در بارة اين بخش از سخنان ايشان بايد 
يادآورى كرد، اين است كه: غرب با ابزار قدرتى كه در 
دست دارد، توانسته روشهاي اخالق كامال منحط خود 
را به عنوان ارزشهاى اخالق در دنيا مطرح سازد و 
بسيارى از كشورها را نيز با اعمال فشارهاى مختلف با 
خود همراه كند؛ آنها با ابزار معاهدات و كنوانسيونهاي 
مختلف در حال ايجاد تعريفات جديدى از حقوق بشر 
و مفاهيمي از اين قبيل هستند؛ مثال حق استمتاع زن 
با چند مرد را به رسميت مىشناسند؛ همجنسبازى را 
از حقوق مســــلم انسان مىدانند؛ روابط مرد با مرد را 
مشروع و مخالفت با آن را منافى حقوق اوليه انسان 
مىدانند؛ مجازات اعدام را كه در برخى از جرمها از 
مسلمات اسالم است، اغلب كشورهاى غربى نادرست 

و غير انسانى تلقى مىكنند و... 
حال ســــؤال اين است كه: نويسنده محترم چه 
معيارى را براى پذيرش يا رد روشهاي صد در صد 
مخالف با ارزشهاي اســــالمى در نظر گرفتهاند؟ آيا 
هرچه اكثر كشورها امضا نمودند، بايد پذيرفت يا خير؟ 
معيار چيســــت؟ اگر معيار همان باشد كه ايشان ذكر 
كردهاند، يعنى پذيرش روش و ســــيرهاى توسط اكثر 
كشورهاى عضو سازمان ملل، بايد توجه كرد اين مسير 
تاريكى است و ممكن است با گذشت ساليان نه چندان 
دور، همجنسبازى و كارهاى قبيح از اين قبيل، چنين 

ويژگى را در نزد اقمار جهان غرب پيدا كند.7
لذا كسانى كه داعية پذيرش شيوههاى مورد پسند 
جهانيان را دارند (كه منظور عمدتا جهان غرب است)، 
بايد توجه كنند اين رشــــته سر دراز دارد و آنها هيچ 
حدى براى خود نمىشناسند تا جايى كه اگر ذرهاى

ايمان و عفت و پاكدامنى در ملتى مطرح باشد، تا آن 
را به نام دفاع از آزادى انسان و احترام به حقوق بشر 
از بين نبرند و پايمال نكنند، از پاى نمىنشيند. چنانكه 
اكنون خودشان بهشدت گرفتار چنين معضلي هستند و 
طبق برخى گزارشهاى موجود، تعداد فرزندان نامشروع 
در برخى از كشورهاى غرب از فرزندانى كه پدرشان 
مشــــخص است، بيشتر است. تمدن و مدرنيتهاي كه 
براى بعضىها ظاهري خوشايند دارد، واقعيتهاى بس 
تلخى را براى بشــــريت به ارمغان آورده كه پيامدش، 

هالك حرث و نسل است. 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پينوشتها:
1. تهذيب االصول، ج3، باب اجتهاد و تقليد

2. كافى، ج1، ص62.
3. نهى النبي(صلى اهللا عليه و آله) عن بيع الغرر. الخالف، 

ص155.
4. نهى رسول اهللا(ص) عن نكاح الشغار و هي الُمماتحه و هو 
أن يقـــول الرُجُل للرُجل زوجني ابنتك حتى اُزوجك ابنتي 

على أن ال مهر بيننا. تهذيب األحكام، ص355.
5. و نهى عن بيع النرد و أن يُشـــترى الخمُر و أن يُســـقى

الخمر. من اليحضره الفقيه، ص8.
6. قال رسول اهللا(ص) أيها الناُس إنّي لم أدع شيئا يُقربُُكم الى
الجنـــه و يُباعُدُكـــم من النار اال و قد نبأتُُكم به. كافي (طبع 

اإلسالميه)، ص83.
7. يكى از ديپلماتهاي ايرانى نقل كرده كه اســـقف اعظم 
شهر بوينسآيرسـ  پايتخت آرژانتينـ  در تلويزيون آنجا در 
برنامهاى پيشنهاد داد كه اگر ممكن است، مركز همجنسبازى
شهر يادشده به خارج آن منتقل شود و در كنار شهر براى

آنها جايى در نظر گرفته شود؛ اما چنان اعتراضات روزنامهها 
و كانالها تلويزيونى و شخصيتهاى اجتماعى عليه پيشنهاد 
اســـقف باال گرفت و آن اظهارات را توهين به شخصيت 
انسانها تلقى نمودند كه اسقف يادشده  يك هفته نگذشته به 

تلويزيون آمد و از بابت پيشنهاد خود عذرخواهى كرد!

آنچه بشر در زندگى فردى و اجتماعى از نظر 

قانون به آن نياز دارد، در كتاب و سنت آمده 

است و فقهاى اسالم مىتوانند حكم هر رويدادى 

را از آن استخراج كنند. در جوامع حديثى شيعه 

حدود پنجاههزار روايت پيرامون احكام فردى 

و اجتماعى وارد شده كه پاسخگوى بسيارى 

از مسائل نوظهور هم مىباشد

در روزنامـــه اطالعات مورخ 
97/8/26 (آبان ماه ســـال جاري) 
از طرف آيات عظام جوادي آملي 
و جعفر ســـبحاني و نيز اســـتاد 
غالمحسين ابراهيمي ديناني مطالبي 
عمدتاً درباره قاعده فقهي حسن و 
قبـــح ذاتي افعال طبق نظر فقهاي 
شـــيعه و نهايتاً ميزان ديه و ارث 
بانوان با توجه به سيره يا حجيت 
سيره ُعقال درج گرديد كه با مطالعه 
و مداقه در بيانات آن ذوات محترم، 
سؤاالتي به ذهن متبادر ميگردد كه 
با اجازه آن جنابان مطرح ميشود 
و انتظار ميرود براي روشنشدن 
اذهان عمومي، پاسخ شنيده شود. 
استاد محترم حضرت آيتاهللا 
جوادي آملي ميفرمايند: «منزلت 
براي انســـان از آن جهت كه يك

روح ملكوتي دارد، آن روح ملكوتي 
نه زن است نه مرد، قابل تحصيل 
است؛ چون بدن انسان يا به صورت 
زن ساخته شده است يا به صورت 
مرد، وگرنه جان و روح انسان كه 
امر ملكوتي است، مثل فرشتهها نه 
مذكر اســـت نه مؤنث، چون ماده 
نيســـت؛ لذا كمالها و معارف را، 
هم زنها مي  توانند فراهم بكنند، هم 

مردها.»
استاد دكتر غالمحسين ابراهيمي 
ديناني نيز در خصوص ُحســـن و 
قبح ذاتي ميگويند: «ما براي واقعيت 

حسن و قبحي قائل ميشويم، منتها 
اجماال بايد گفت حســـن و قبح 
مسأله عظيمي است و بنده معتقدم 
(برخالف اشاعره) خود واقعيت، 
چهره حســـن و قبح در ذات دارد 
و به همين جهت حســـن و قبح 
به شـــيوهاي كه اشاعره ميگويند، 

منطق ندارد.» 
اشاعره برخالف عدليه (شيعه)، 
معتقد به عدم توانايي خرد (عقل) 
براي درك حسن و قبح ذاتي برخي 
افعال ميباشند و صرفاً نظر شارع 
را در مسائلي كه نص در شريعت 
نباشـــد، از طريق مصالح مرسله 
(اجماع علما) عمل ميكنند و نظر 

شارع را قاطع ميدانند. 
و بحث فقهي مبســـوطي كه 
حضرت آيتاهللا سبحاني در همين 
زمينه و مرتبط با حجيت عقل كه 
ريشه در مقاالت گذشته مندرج در 
همين روزنامه، باالخص در پاسخ 
مقاالت حجتاالسالم والمسلمين 
آقاي محمدتقي فاضل ميبدي تحت 
عناوين «احكام تأسيسي و امضائي» 
داشته و «عيار نقد» و متقابًال «نقد 
عيـــار» آن دو بزرگوار نيز به توالي 
چاپ و منتشـــر گرديد، ملخصاً و 
در نهايت ميفرمايند: «تغيير احكام 
شرعي بانوان در مورد ارث و ديه و 
شهادت، برخالف نظر غربگرايان 
كـــه به اصول ثابت اخالقي معتقد 

نيستند، در حاليكه تحول و تكامل 
تمـــدن در اصول ثابت شـــكافي 
ايجاد نكرده اســـت»، نتيجتاً طبق 
نظر حضرت آيتاهللا سبحاني عمل 
به مصلحت و تغيير احكام ارث يا 
ديـــه و امثال اين قضايا صددرصد 

مردود است. 
چند پرسش

با عنايت به مراتب و مطالب 
فوق و ديگر مســـائل مبتالبه، ذيًال
سؤاالتي مطرح ميشود كه از باب 
تنويـــر افكار عمومي و از آنجا كه 
چنانچه در خصوص مســـائل و 
پديدههاي جديد و يا احكام شرعي 
شـــبههاي به وجود آيد، بر عهده 
فقهاي عظام اســـت كه رفع شبهه 
فرماينـــد، مواردي مطرح و عنوان 
ميگردد، باشد كه اين درخواست 
يا استعالم نظر مصداق كالم قرآني 
«فذّكر فــان الّذكري تنفع المؤمنين» 

بوده باشد: 
1ـ در خصـــوص موضوع 
«تأخير دية دين» با نرخ كذايي كه 
از نظر شوراي محترم نگهبان مردود 
اعالم شده، ليكن مجمع تشخيص 
مصلحـــت نظام جواز آن را صادر 

كرده است، آيا از نوع احكام ثانويه 
(محدود يا نامحدود) ميباشد، يا 
طبق تبيين حضرت آيتاهللا جايگاه 
آن در مسائلي است كه در كتاب و 
سنت و اجماع مسلمانان دليلي بر 
آن نيســـت؟ و به اين ترتيب اقدام 
مجمع تشخيص عليالدوام از اعتبار 
شرعي برخوردار بوده و ميباشد 

يا خير؟ 
2ـ راجـــع به بردهداري كه از 
الغاءات اعالميه حقوق بشر در اين 
زمان اســـت و در احكام اسالمي، 
از جمله موضوعات امضائي شمرده 
مي  شـــود و در كتابهاي فقهي 
ازجمله «لمعه»، بابي در اينخصوص 
باز شده و در حال حاضر تدريس 
اين قسمت از كتب فقهي در مراكز 
آموزشي و دانشگاهي حذف گرديده 
اســـت، آيا فقهاي معظم تقليد در 
گذشته و حال اظهار نظر فرمودهاند 

يا خير؟ 
3ـ راجع به ماههاي حرام كه 
آنهم ازجمله موارد امضائي شارع 
مقدس است، ولي كاربردش در اين 
عصر موضوعاً منتفي اســـت؛ چه، 
كافي اســـت كه در اين خصوص 

نگاهي به جنگهاي در گرفتة قبلي و 
اخير در كشورهاي اسالمي و غيره 
بيندازيـــم تا ميزان پايبندي آنها به 
اين اصل مشخص شود! معالوصف 
در نظام اســـالمي ايران و در مورد 
مجازات مجرمان كه با تغليظ مبلغ 
ديـــه اعمال ميگردد و از طرفي با 
توجه به جواز وصول تأخير تأديه 
كه بعضاً محكومان آن در ارتكاب 
بر قتل غيرعمد و ديگر موارد مشابه 
بايســـت بپردازند، آيا اين تشديد 
مجازات، در تغاير و تضاد با مجوز 
فوق و عدم رعايت كالم قرآني «اذا 
حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل: 
چون ميان مردم داورى مى كنيد، به 
عدالت داورى كنيد» (نســـاء، 58) به 

نظر نميرسد؟ 
4ـ فتـــواي تاريخي ميرزاي 
شـــيرازي (رحمهاهللا عليه) مرجع 
وقـــت و در مورد تحريم تنباكو از 
جمله احكام ثانويه بوده يا طبق نظر 
حضرت عالي، عقل جمعي (نه عقل 
يك فقيه) بر مصلحت ُملزمه و يا 

مفسده حكم كرده است؟ 
5ـ بـــا توجه بـــه نكاتي كه 
حضرت آيتاهللا جوادي آملي در 
باب نحوه آفرينش انســـان و مĤال 
تساوي مقام و منزلت هر دو جنس 
فرموده و فوقاً به عرض رسيد، و با 
توجه به اين كه زنان در اين عصر 
دوشـــادوش مردان مسئوليتهاي 

بزرگ اجتماعي را عهدهدار شدهاند 
و مهمتر از همه، مالك برتري افراد 
نزد خداوند كريم، ميزان تقواي آنان 
است كه در آية «انّا خلقناكم من ذكر 
و اُنثي و...» نهايتا «اّن اكرمكم عنداهللا 
اتقاكم» تصريح شده است، آيا اين 
موارد ميتواند مهملي براي اين باشد 
كه شهادت و گواهي دو زن معادل 
يك مرد است؟ در خصوص ديه و 
ارث نيز همين سؤال وجود دارد. با 
توجه به اين قاعدة فقهي كه «ُكل ما 
َحكم به العقل، حكم به الشرع» و اين 
حقيقت كه عقل عرفي امروزيـ 

با تفصيلي كه جناب حجتاالسالم 
والمسلمين فاضل ميبدي در مقاالت 
خود آوردهاندـ  تســـاوي امتيازات 
زن و مرد را محرز ميشـــمارد و 
ميتوان گفت سيرة عقال در جهان 
امروز بر اين باور اســـت و عالمان 
دين نيز از ديرباز ســـيرة عقال را 
حجت دانستهاند، باالخره رأي و نظر 

حضرت آيتاهللا چگونه است؟ 
6ـ بـــا توجه به حليت اعالم 
شده در باب بازي شطرنج، آيا اين 
امر در مـــورد بازيهايي از قبيل 
نـــرد و ورق و ســـاير بازيها كه 
به بـــرد و باخت برميگردد، قابل 
تعميم ميباشد؟ (به استثناي «سبق» 
و «رمايه» كه از ابتدا حليتشـــان 
از طرف شـــارع اعالم شده بوده 

است).

درنگى بر زندگى و انديشه شهيد مدرس

دانشمند پارسا و پرهيزگار، مجتهد 
سياســـتمدار شهيد آيتاهللا سيدحسن 
مدرس، در زمره مشاهير جهان تشيع 
به شمار مىرود كه ضمن جامعيت در 
معقـــول و منقول و صعود به قلههاى
فقاهت، در صفاى نفس و تزكيه درون، 
مدارجى را طى كرد و ارتفاعات معنويت 
را درنورديد. او كه تقوا، وارســـتگى 
و قناعت را با درايت سياســـى قرين 
ساخته بود، انديشهاى نورانى، سينهاى

به وسعت صحارى و زبانى همچون شمشير بّران داشت.
نور توحيد و ارادت به خاندان طهارت كه خود از ذرارى اين بيت 
عترت بود، دل و ذهنش را فروزان ســـاخته بود و دغدغة خدمت به 
جامعه اسالمى، رفع محروميت از اجتماع، تكيه بر توليد ملى و خودكفايى 
و شـــكوفايى اقتصاد درونزاد، لحظهاى او را آرام نمىگذاشت. وى با 
معرفت و بصيرت ناشى از ايمان، صدق و صفا، هوشمندى و توانايى
علمى و فكرى به ميدان آمد و براى رســـيدن ايران به اســـتقالل واقعى 
سياسى و اقتصادى اهتمام ورزيد. مدرس در صراحت و شجاعت با هيچ 
مقام و صاحب قدرتى تعارف نداشت و در بيان حقايق و افشاى مفاسد 
و تخّلفات، از كسى نمىترسيد و عقايد خود را تحت تأثير تهديدهاى

زورمداران و ديوهاى دنيازده پنهان نمىكرد. نوشتار حاضر بخشهايى از 
زندگى فكرى و سياسى وى را از نظر خوانندگان مىگذراند.

از نسل كوثر
شهيد مدرس در شمار سادات طباطبايى است كه با شخصيتهايى 
چون آيات عظام سيدمحســـن حكيم، سيدحســـين بروجردى، سيد 
محمدمهدى بحرالعلوم، سيدمحمد فشاركى، سيدمحمد مجاهد طباطبايى، 
سيد محمدكاظم طباطبايى يزدى و عالمه طباطبايى اشتراك نسب دارد. 
كه آيتاهللا مرعشى نجفى تنظيم كرده است، شهيد  بر اساس نسبنامهاى
مدرس با ســـى و يك واسطه به حضرت امام حسن مجتبى(ع) نسب 
در نود سال قبل  مىبرد.1مدرس نيز در شرح حالى در روزنامه اطالعات2
و نيز طى مصاحبهاى با خبرنگار روزنامه ايران3 در همين ايام، خود را 

از سادات طباطبايى معرفى مىكند كه در زواره مقيم بودهاند.
اهالى ســـرابه كچو واقع در شمال غربى اردستان و جنوب شرقى 
زواره، به منظور حل مســـائل شرعى و راهنمايى تكاليف دينى و امور 
وعظ و خطابه، حدود دو قرن قبل سيدى زاهد و محترم را كه در زواره 
ساكن بود، با تكريم ويژهاى به اين آبادى دعوت كردند و مقدمش را 
گرامى داشتند. اين واعظ وارسته ميرعابدين نام داشت. فرزند اين بزرگوار 
سيدعبدالباقى طباطبايى از روحانيان فاضل، وارسته و خوشخو بود كه به 
منظور فعاليتهاى ارشادى و ترويج عقايد و احكام شرعى از زواره به 
قمشه مهاجرت كرد و به وعظ و تبليغ مشغول شد. ارتباط طايفه ميرعابدين 
با ديگر سادات طباطبايى هيچگاه قطع نشد و آنها غالباً به وسيله پيوندهاى

خانوادگى قرابتشان را استوار مىكردند؛ چنانكه سيدعبدالباقى مذكور دختر 
سيدكاظم ساالر را كه خديجه طباطبايى نام داشت، به عقد ازدواج پسر 
خود سيداسماعيل طباطبايى درآورد. محصول اين پيوند، كودكى است 
به نام سيدحســـن كه به سال 1287ق/ 1249ش در محله دشت زواره 

ديده به جهان گشود و بعدها به مدرس معروف شد.4
سيداسماعيل غالباً در روستاى خوش آب و هواى سرابه مىزيست و 
ضمن فعاليتهاى زراعى و دامى، به ارشاد اهالى مشغول بود؛ اما همسرش 
كه  با اين طفل نورسته نزد اقارب خود در محله دشت زواره در خانهاى
اكنون از مواريث فرهنگى و تاريخى اين ديار به شمار مىرود، زندگى 
مىكرد. سيدحسن تا شش سالگى در زادگاهش بود تا آنكه در شهريور 
1255 پدر او را نزد جدش سيدعبدالباقى در قمشه (شهرضا) برد تا وى

را با تعاليم مقدماتى دينى، اخالقى و ادبى آشنا سازد. 5
در محضر علماى اصفهان

سيدحسن تا چهارده سالگى معلومات متداول را آموخت. در سال 
1301ق جد و مربى خويش سيدعبدالباقى را از دست داد و در حالى 
كه شانزده ساله بود، طبق وصيت او، براى ادامه تحصيل عازم اصفهان 
شد و به حوزه علميه اين شهر رفت. به مدت پنج سال تمام با همتى 
وافر، صرف و نحو، منطق و بيان را نزد استادانى همچون ميرزا عبدالعلى 
هرندى، شـــرح قوانيناالصول و فصول را در محضر آخوند مالمحمد 
كاشى و متون فلسفى را از وى و حكيم جهانگيرخان قشقايى آموخت 
و در ســـطح عالى و خارج فقه و اصول از درس آيات ارجمند شـــيخ 
مرتضى ريزى و سيد محمدباقر درچهاى استفاده كامل كرد و از كماالت 
معنوى و اخالقى اين اســـتادان نكتهها آموخت.6 مدرس مىگويد: «در 
مدت اقامت سيزده ساله در اصفهان، سى نفر استاد را در ادبيات عرب، 

كردم.»7 فقه، اصول و حكمت نظرى درك
نجف اشرف

مدرس اوايل بهار 1272ش/ 1310ق عازم عتبات شد و در سامرا 
به حوزه درســـى ميرزا محمدحســـن شيرازى (متوفى 1312ق) حاضر 
گرديد و به مدت يك سال از محضر او در مباحث خارج فقه و اصول 
بهرهمند شد. آنگاه راهى نجف اشرف شد و در مدرسه صدر سكونت 
اختيار كرد و با عارف نامدار شيخ حسنعلى نخودكى اصفهانى همحجره 
گرديد. مدرس هنگام تحصيل در حوزه نجف اشرف، روزهاى پنجشنبه 
و جمعه هر هفته كارگرى مىكرد و عوايدش را صرف معاش مىنمود. 
وى به مدت هفت سال از فضايل و مكارم آيات عظام آخوند خراسانى 
و طباطبايى يزدى در بحثهاى خارج فقه و اصول فيض برد تا آنكه به 
درجه اجتهاد نايل آمد و فقاهتش مورد تأييد علماى وقت قرار گرفت 
و زعامت شيعيان هند به او پيشنهاد شد؛ اما به داليلى اين مسئوليت را 
نپذيرفت. سرانجام در 1227ش/1316ق از راه اهواز عازم اصفهان شد و 
در اين مسير در شهرُكرد به منزل فقيه عارف آيتاهللا ابوالقاسم حسينى 

دهكردى وارد شد و چند روزى ميهمان اين حكيم وارسته بود.8
بر كرسى تدريس و در سنگر مبارزه

مـــدرس بعد از ورود به اصفهان در حوالى مدارس جّده بزرگ و 
كوچك و صدر بازار، خانهاى محقر اجاره كرد و همراه همســـر و دو 
فرزندشـ  خديجه و اسماعيلـ  در آن ساكن شد. بعد از چندين سال 
اجارهنشينى خانه مخروبهاى را در حوالى بازار مركزى خريد و از طريق 
كارگرى و توليد خشت خام، آن را براى سكونت خود و خانواده آماده 
كرد. او همچنان براى امرار معاش، هفتهاى دو روز در آبادى هاى اطراف 

كارگرى مىكرد.9
مدرس در مدرســـه جده كوچك به تدريس فقه و اصول مشغول 
بود و از 1322ق اين درس را در مدرسه جده بزرگ ادامه داد. تالش 
آموزشـــى او كه ده سال ادامه داشت، بهقدرى پربار و ارزشمند بود كه 

به «مدرس» مشهور شد.10
در اين ايام به دليل شكلگيرى نهضت مشروطه، ظلالسلطان حاكم 
ســـتمگر اصفهان بركنار و به جايش اقبالالدوله كاشانى به اين سمت 
منصوب شد. حاجآقا نوراهللا مسجدشاهى هم به اتفاق گروهى از علما، 
«انجمن ملى اصفهان» را تشكيل داد و مدرس نايب رئيس اين تشكيالت 
شد. از آن سو صمصامالسلطنه بختيارى به سال 1326ق همراه قواى خود، 
به تشكيالت دولتى اصفهان  حمله كرد و در وضع جديد، اداره شهر 
به انجمن مذكور سپرده شد. صمصام با زور و ارعاب از مردم اخاذى
و به آنان فشارهاى زيادى وارد مىكرد. مدرس اين ستم را برنتابيد و با 
او به مبارزه برخاست كه منجر به صدور حكم توقيف و تبعيدش شد؛ 
اما با خروش و خيزش فراگير مردمى اين كار عملى نشد و مدرس به 

اصفهان بازگشت.11
پىنوشتها:
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.37
11- مرد روزگاران، على مدرسى (نواده دخترى مدرس)، ص49-48.

ادامه دارد



7 اقتصادى

سرانجام مرحله دوم تحريمهاي كينهتوزانه آمريكا عليه ايران با اما 
و اگرهايي اجرايي شد. 

اين اما و اگرها معاف كردن 8 كشور خريدار و مشتري نفت ايران 
كه ميزان مصرفشـــان بسيار باال است از تحريمهاي احتماليـ  البته در 
بازه زماني معين كه بعضي از كارشناســـان اين تغيير رفتار را شكستي 
بـــراي آمريكا ميدانند. براي اين تغيير رفتار آمريكا ميتوان چند دليل 

عمده برشمرد: 
1ـ  روسيه و عربستان ضمن يك توافق شكننده اعالم كرده بودند 
كه در صورت خروج ايران از بازارهاي نفتي جهان با عنايت به ظرفيت 
مازاد توليدي كه دارند، ميتوانند جاي خالي نفت ايران را در بازارهاي 
جهاني پر كنند كه معلوم شـــد گفتههاي دو كشـــور ادعايي بيش نبود. 
عالوه بر آن اين دو كشـــور بنا به مستندات تاريخي هرگز نتوانستهاند 

متحد هم باشند. 
2ـ  بينتيجه ماندن تالشهاي آمريكا در رفع حل اختالفات بين 
دو كشور كويت و عربستان بر سر دو ميدان نفتي «الوفره» و «خنجي» 
كه ظرفيت توليد حدود 500 هزار بشكه نفت در روز را دارند هرچند 
دولت ترامپ به هر دو كشور كويت و عربستان فشارهاي زيادي وارد 
كرد ولي تاكنون حتي كورســـويي كه نشـــانه حل اختالفات دو كشور 

مذكور باشد ديده نشده است. 
مـــا نبايد فريب تغيير رفتار موقـــت دولت ترامپ را بخوريم و 
احساساتي عمل كنيم، ميدانيم كه هدف اين تحريمهاي كينهتوزانه و 
فراگير در نهايت توقف صادرات نفت ايران و محروم شـــدن ايران از 
ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و پتروشيمي و در نهايت فتح اقتصاد 

ايران است. 
بـــر اثـــر تحريمها قطعاً اقتصاد ما آســـيب جدي خواهد ديد اما 
خوشبختانه در مرز شكنندگي قرار ندارد تا سردمداران حكومت آمريكا 
به آرزوي خود كه همان به زانو درآوردن اقتصاد ايران است، برسند بر 
اثر اجرايي شـــدن مرحله دوم تحريمهاي آمريكا عليه ايران البته ورود 
سرمايه به داخل ايران قطع خواهد شد و سرمايهگذاري به حداقل ممكن 
خواهد رسيد و در مقابل امكان دارد خروج سرمايه از كشور و قاچاق 
كاال و ارز شدت يافته و فعاليتهاي سوداگرانه و داللي بيشتر شود يا 
بر اثر فشارهاي آمريكا، ايران حتي بازارهاي صادرات غيرنفتي خود را 

هم از دست بدهد. 
بانكهاي ايراني كانالهاي اعتباري و روابط بانكي خود را از دست 
خواهند داد و متقابًال بانكهاي خارجي خطوط اعتباري خود را براي 
طرحهاي مهم كاهش دهند و چنانچه كاري در اين زمينه صورت گيرد 
متأثر از افزايش ريسك با نرخ سود تسهيالت و فاينانسها باال بوده و 
هزينههاي جانبي ديگر مانند بيمه تسهيالت دريافتي هم روند صعودي 
به خود گيرد كه بايد اساتيد اقتصادي و در نهايت سران سهقوه به اين 
مســـائل توجه داشـــته باشند كه كاهش يا توقف صادرات نفت، گاز و 
محصوالت پتروشيمي تأثير مهمي بر عرضه ارز و نرخ آن عالوه بر آن 
در كشور دارد كه حتي ميتواند جريان ورود كاال به كشور را با مشكل 

تأمين مالي روبهرو كند. 
مطالب فوق بخشي از تبعات و مشكل آفريني تحريمهاي خصمانه 

آمريكا عليه ايران است. 
خوشبختانه اوضاع اقتصادي كشور در حال حاضر به لحاظ ذخاير 
ارزي و مديريت بودجه به هيچ وجه بحراني و يا شـــكننده نيســـت. 
چنانچه دولت در اين شرايط منابع موجود را به خوبي مديريت كند و 
اولويتها را به درستي در نظر گيرد ميتواند از اين مرحله سخت عبور 
كند و تجربه هم نشان داده است كه ما هميشه در تنگناها و سختيها 

عاقالنهتر حركت ميكنيم. 
سيد علي موسوي قمي 

مرحله دوم تحريمها و ما 

 اياالت متحده آمريكا امروز جنگى اقتصادى 
كشور با جمعيتى بالغ بر 2 ميليارد نفر و  عليه 20
مجموع توليد ناخالص داخلى (GDP ) بيش 
از 15 هزار ميليارد دالر به راه انداخته اســـت. 
اين جنگ اقتصادى عليه كشورها، غير از ليست 
تحريم افراد با مليتهاى مختلف است كه بهداليل 
گوناگون از دسترســـى به نظام مالى دالر منع 
شده  اند. اما استفاده معتادگونه آمريكا از تحريِم
دسترسِى مالى بهتدريج موجب سنگين شدن كفه 
اقتصادى كشورهاى تحت تحريم و جدى شدن 

كمپين بينالمللى حذف دالر شده است.
نشانههاى متنوعى در اين خصوص وجود 
دارد؛چنانكه «كريل ديميتريوف» رئيس صندوق 
سرمايهگذارى مستقيم روسيه از آغاز تبادل پول 
ملى بهجاى دالر در تراكنش  هاى مالى بين چين و 
روسيه خبر داده است. اتحاديه اروپا هم بهمنظور 
حمايت از توافق هســـته  اى ايران درصدد ايجاد 

سيستم مالى مستقل از دالر برآمده است.
در اجالس ماه جوالى كشورهاى بريكس 
(برزيل، روسيه، هند، چين و آفريقاى جنوبى) 
تصميم گرفته شد كه با دعوت از تركيه، جاماييكا، 
آرژانتين، اندونزى و مصر اتحاديه بريكس پالس 
با هدف تجارت مســـتقل از دالر تأسيس شود. 
همه اينها نشان از آغاز عصرى جديد در عرصه 

مالى بينالمللى دارد.
زمانى «جان كانلى» وزير خزانهدارى دولت 
ريچارد نيكسون گفته بود «دالر ارز ما و مشكل 
شماست». از جنگ جهانى دوم به اين سو، دالر 
ارز اصلى مبادالت تجارى ميان كشـــورها بوده 
است. به همين دليل نقش دالر در تثبيت هژمونى 
آمريكا بيش از قدرت نظامى و اتحادهاى سياسى 

اين كشور قلمداد شده است.
هرگونه مبادله دالرى كه استفاده از سيستم 
مالى آمريكا را بههمراه داشته باشد، بهنحو خودكار 
تحت قوانين داخلى آمريكا قرار مىگيرد. از اين 
روســـت كه مثًال مبادله دالرى ميان دو كشور 
آسيايى مىتواند موجب تعقيب قضايى طرفين 
مبادله در خاك آمريكا شود. سوءاستفاده مداوم 
دولت آمريكا از ابزار دالر و قطع ارتباط ميان دالر 
و طال در 1971، انگيزههاى ايجاد سيســـتمهاى 

بديل مالى را تقويت كرده است.
اما پيش از هژمون شدن دالر در مبادالت 
بينالمللى، مبادالت تجارى در جهان دورههاى 
مختلفى را از ســـر گذارنده است. از 1880 تا 
1914 بهعنوان دوران كالســـيك استانداردِ طال 
شـــناخته مىشود. سيستم استاندارد طال به اين 
شيوه عمل مىكرد كه كشورها قيمت ارز داخلى 
خود را در چارچوب ميزان مشـــخصى از طال 

تثبيت مىكردند.
در 1834 آمريـــكا قيمت هر اونس طال را 
20/67 دالر قرار داد. ديگر اقتصادهاى بزرگ هم 
در دهه 1870 به سيستم استاندارد طال پيوستند. از 
منظر ملى، استاندارد طال براى تنظيم ميزان انتشار 
پول و نرخ رشد تأمين مالى كشورها بود. مطابق 
اين سيســـتم، عرضه پول توسط دولت تضمين 
مىشد و بهسبب نسبت ناچيز طالى كشف شده 
به طالى ذخيرهشده، اطمينان بااليى وجود داشت 
كه سطح قيمتها تغيير چندانى نخواهد كرد. اما 
حتى اين سيستم هم در برخى كشورها نوسان 

دورهاى را تجربه كرده است.
در اســـتراليا و كاليفرنياى آمريكا در حدود 

ســـال 1850 مقادير زيادى طالى جديد كشف 
شد كه منجر به تورم كوتاهمدت شد. از سوى 
ديگر و از منظر بينالمللى هم استاندارد طال براى 
تعيين ارزش واحد پول يككشور بهكار مىرفت. 
از آنجا كه كشـــورهاى متعهد به اين استاندارد، 
قيمت ثابتى را براى طال در نظر داشـــتند، نرخ 
برابـــرى پولهاى ملى ضرورتاً ثابت مىماند. به 
همين دليل اســـتاندارد طال باعث شد كه سطح 
قيمتها در سراسر جهان با يكديگر حركت كند. 
اگرچه اين سيستم در درازمدت ثبات قيمتها را 
تضمين مىكرد، اما مشكل اصلى آن شوكپذيرى 

غيرقابل اجتناب در كوتاهمدت بود.
با آغاز جنگ جهانى اول در 1914، كشورها 

براى تأمين هزينههاى فزاينده جنگ به چاپ پول 
بدون پشتوانه طال روى آوردند. اين امر موجب 
پيدايش ابر تورم شـــد. زيرا چاپ پول تقاضا 
را به نحو بىســـابقهاى تحريك مىكرد. همين 
امر موجب كاهش شديد ارزش پول در برخى 

كشورها ازجمله آلمان شد.
پس از جنگ جهانى اول، سيستم كالسيك

اســـتاندارد طال از روابط تجارى ميان كشورها 
حذف شد و در مدت كوتاهى از 1925 تا 1931

سيستم ديگرى تحت عنوان استاندارد تبادل طال 
به كار گرفته شد. بر اساس اين استاندارد جديد، 
بهجز انگلستان و آمريكا كه صرفاً مىتوانستند 
طال را بهعنوان پشتوانه ذخيره كنند، كشورهاى 
ديگر مجاز به ذخيرهسازى دالر و پوند در كنار 
طال بودند. اين سيســـتم هم در سال 1931 و 
پس از خروج بريتانيا از آن شكســـت خورد. 
از معضالت بـــزرگ در دوره ميان دو جنگ، 
رقابت بر ســـر بىارزشسازى پول دولتهاى 
ديگر و سياســـتهاى تجارى محدودكننده بود 
كه وضعيت ناشـــى از ركـــود بزرگ 1929 را 

وخيمتر مىكرد.
بنابراين، كشورها بهدنبال تأسيس سيستمى 

بودنـــد كه ثبات نـــرخ ارز را تضمين كند، از 
رقابت بر ســـر بىارزشسازى جلوگيرى كرده 
كند. با وجود اين  و به رشـــد اقتصادى كمك
اهداف مشترك، برنامه مورد وفاقى ميان كشورها 

وجود نداشت.
در واپســـين ماه  هاى جنگ جهانى دوم، 
يعنـــى در جوالى 1944بالغ بر 730 نماينده از 
كشور دنيا در "برِتون وودز" آمريكا گرد هم  44
آمدند تا در خصوص سيســـتم مالى بينالمللى 
پس از جنگ جهانى تصميمگيرى كنند و طى 
21 روز مذاكره، نمايندگان كشورهاى مختلف 

را امضا كردند. نهايتاً توافقنامه "برتون وودز" 
بهموجب اين توافق، يك سيســـتم مالى 

مشتمل بر قوانين و نهادها براى تنظيم نظام مالى 
بين  المللى ايجاد مىشد. صندوق بينالمللى پول 
(IMF) و بانك بين  المللى بازســـازى و توسعه 
( IBRD) كه امروزه بخشى از گروه بانك جهانى 
بهشمار مىروند، بخشى از تعهدات مندرج در 
توافقنامه بودند. مهمترين بخش اين توافق مزيتى 
بود كه براى دالر در نظر گرفته شـــد: بهمنظور 
تبديل ارز، كشورها ارز خود را به دالر تسويه 
مىكردند، در حالىكه دالر آمريكا بهطور كامل 

قابل تبديل به طال بود.
 اياالتمتحده كه دوســـوم از كل ذخاير 
طالى جهان را در اختيار داشت، بهدنبال تثبيت 
دالر در كنار طال بهعنوان پشـــتوانه ارز ديگر 
فرصت  كشـــورها بود. اجالس "برتون وودز" 
تأسيس يك سيســـتم مالى بينالمللى جديد 
فارغ از معايب سيستم استاندارد طال و ملهم از 

تجربههاى ركود بزرگ 1929 را فراهم آورد.
بهمنظور آمادهسازى سيستم جديد، بيش از 
دو ســـال قبل از كنفرانس يعنى از سال 1942

نشستهاى كارشناسان مالى و حقوقى بهطور 
دوجانبه و چندجانبه آغاز شـــد. سيستم جديد 
مشـــاور  مرهون تالشهاى "جان مينارد كينز" 

وزارت خزانه  دارى بريتانيا و "هرى دكستر وايت" 
مدير ارشد وزارت خزانه  دارى آمريكا بود.

كشورهاى  بر اساس توافق "برتون وودز" 
عضو متعهد مىشدند كه نرخ تبادل ثابت بين ارز 
خود و دالر را حفظ كنند. اگر ارزش پول يك
كشور نسبت به دالر بسيار ضعيف مىشد، بانك
مركزى آن كشـــور ارز خود را در بازارهاى ارز 
خارجى خريدارى مىكرد كه اين مسئله سبب 
كاهش عرضه ارز و افزايش قيمت آن مىشـــد. 
كشور بيش از حد  همچنين اگر ارزش پول يك
باال مىرفت، بانك مركزى همان كشور با چاپ 
بيشتر پول ملى سبب افزايش عرضه و كاهش 
ارزش آن مىشد. طى اين توافق، اعضا پذيرفتند 

كه واحد پول خود را به دالر آمريكا و نه طال 
تبديل كنند.

اما اين موقعيت ممتاز ناشى از ذخائر عظيم 
طالى آمريكا بـــود. در زمان مذاكرات تدوين 
سيســـتم مالى بينالمللى، اياالت متحده با در 
اختيار داشتن سه چهارم طالى جهان، موقعيت 
ممتـــازى براى دالر خود رقم زده بود، بهنحوى 
كه ارز هيچ كشور ديگرى توان تبديل كامل به 
طال را نداشـــت. دالر اكنون جايگاه طال را به 
دست آورده بود؛ در نتيجه ارزش دالر نسبت به 

ساير ارزها رو به افزايش گذاشت.
با وجود آنكـــه ارزش دالر در برابر طال 
در طول اجراى سيســـتم مالى "برتون وودز" 
ثابت مانده بود، هر روز تقاضاى بيشترى براى 
دالر بهوجـــود مىآمد و اين اختالف در ارزش، 
ســـبب فروپاشى سيستم "برتون وودز "در سه 

دهه بعد شد.
سياستمداران آمريكا در قالب اين توافق به 
بقيه جهان اطمينان داده بودند كه واحد پول اين 
كشور با حفظ پيوند ميان دالر و طال قابلاعتماد 
اســـت. در دهه 1960 مازاد عرضه دالر آمريكا 
بهدليل كمك  هاى خارجى، هزينههاى نظامى و 

سرمايه  گذارى خارجى سيستم "برتون وودز" را 
تهديد مىكرد.

 ايـــاالت متحده تعهد كـــرده بود كه هر 
35 دالر را برابـــر يك اونس طال قرار دهد. اما 
ميزان دالر در گردش جهان در دهه 1960 بيش 
از ذخائر طالى آمريكا در همين دهه شده بود. 
بهمنظور حفظ سيستم "برتون وودز"، جان اف. 
كندى و جانشين او ليندون جانسون تدابيرى را 

براى حمايت از دالر اتخاذ كردند.
ازجمله اين اقدامات محدود كردن اعطاى 
وام خارجى، ريشهكن كردن خروج رسمى دالر 
و برخى اصالحات مالى بين  المللى بود. با اين 
حال هيچكدام نتوانســـت از مشكالت جارى 
جلوگيرى كند. اين باور وجود داشـــت كه در 
آينده نزديك آمريكا مجبور خواهد شد حباب 
ارزش دالر را بـــا تضعيـــف آن جبران كند. به 
اين منظور، پيشبينى مىشـــد قيمت هر اونس 
طال از 35 دالر فراتر رود. اما سؤال اصلى اين 
بود: تضعيف دالر تا چه سقفى صورت خواهد

 پذيرفت؟
حباب قيمت دالر ســـبب كسرى تجارى 
آمريكا و كاهش صادرات آن شده بود. همچنين 
هزينههاى ســـنگين مشاركت آمريكا در جنگ 
ويتنام كه از 1965 آغاز شـــده بود، به كسرى 
بودجه دامن مىزد. در آگوســـت 1971 ريچارد 
نيكســـون با تشكيل جلساتى در كمپ ديويد، 
مركب از وزير خزانهدارى، جان كانلى و مسئول 
بودجه، جورج شـــولتز و بدون حضور مشاور 
امنيت ملى هنرى كيسينجر و وزير امور خارجه، 
ويليام راجرز، سياستهاى جديد اقتصادى خود 

را تحتعنوان «چالش صلح» اعالم كرد.
برنامه جديد بر ســـه محور اســـتوار بود: 
افزايش ســـطح اشتغال و بهبود درآمد مشاغل، 
كاهش هزينههاى زندگى در آمريكا و حفاظت 
از دالر. براى دو هدف نخســـت نيكسون نرخ 
ماليـــات را كاهـــش داد. اما براى تحقق هدف 
ســـوم، تبديلپذيرى (تسعير) دالر به طال را كه 
در تعهد دولت آمريكا  مطابق "برتـــون وودز" 

بود، لغو كرد.
لغو تسعير دالر به طال بهمعناى لغو توافق 
"برتون وودز" بود. پس از خروج آمريكا از توافق، 
مذاكرات جديدى حول ايجاد يك سيستم مالى 
جديد شكل گرفت. پس از ماهها مذاكره، گروه 
جى 10 (بلژيك، كانادا، فرانســـه، ايتاليا، آلمان، 
ژاپن، هلند، ســـوئد، بريتانيا و اياالت متحده) با 
مجموعه جديدى از نرخ  هاى تبادل ثابت مبتنى 

بر دالر در دسامبر 1971 به توافق رسيدند.
توافق جديد بهموجب آنكه در مؤسســـه 
"اسميتســـونيان" واشنگتن منعقد شد، به توافق 
"اسميت سونيان" شهرت يافت كه طى آن آمريكا 
متعهد شده بود ارتباط دالر و طال را حفظ كند 
و در عين حال ارزش دالر را بهازاى هر اونس 

طال 8/5 درصد كاهش دهد.
اگرچه نيكســـون اين توافق را «مهمترين 
توافـــق نامه پولى در تاريخ جهان» ناميد، با اين 
حال نرخ مبادله توافق "اسميتسونيان" چندان دوام 
نياورد و پانزده ماه بعد، در فوريه ســـال 1973

فشار بازارهاى مالى به كاهش بيشتر ارزش دالر 
منجر شد.

اين بار هيچ تالشـــى براى حفظ "برتون 
صورت نگرفت. در مارس 1973 شش  وودز" 

عضو اروپايى گروه جى 10 واحد پول خود را 
به هم متصل كردند تا برابر دالر آمريكا شناور 
شود. تصميم اين شش كشور اروپايى منجر به 
رها كردن سيستم نرخ ثابت بهنفع سيستم نرخ 
شناور ارز شد و در 1976 مطابق پيمان جاماييكا 
رسماً به سيستم نرخ ثابت ارز خاتمه داده شد 
و در دهه 80 ميالدى تمام كشورهاى صنعتى به 

سيستم نرخ شناور پيوستند.
كشـــور اروپايى جى  همزمان با تصميم 6
10 و آغاز بحران نفتى در سال 1973، ريچارد 
نيكسون، سعودى  ها و بقيه كشورهاى عضو اوپك
را متقاعد كرد كه نفت خود را تنها به دالر بفروشند. 
اين تصميم براى حفظ جايگاه دالر آمريكا در 
تجارت بينالملل حياتى بود، بهنحوى كه حتى 
امروز هم يكى از چالشهاى اصلى سيستمهاى 
مالى مســـتقل از دالر، گـــردش 1/6 تريليون 

دالرى تجارت نفت در جهان است.
در اوايل دهه 1970 در  واژه "پتـــرودالر" 
دوره بحران نفت ابداع شـــد. سيستم پترودالر 
توانسته است دالر آمريكا را به ارزى كه قابليت 
ذخيرهسازى براى كشورها دارد، ارتقا دهد. نفت 
كشورها با دالر مبادله و مازاد درآمدهاى دالرى 
كشورهاى توليدكننده نفت مجدداً در اوراق خزانه 
دولت آمريكا سرمايهگذارى مىشود. از طريق اين 
چرخه، بازارهاى مالى آمريكا با منبع نقدينگى و 
جريان ســـرمايه خارجى تغذيه مىشوند و دالر 
كه از ســـوى كشورهاى نفتى مجدداً به  اضافى
بازارهـــاى مالى آمريكا باز مىگردد، صرف كاال 
نمىشود، بنابراين جريان "پترودالر" منجر به تورم 

در آمريكا نمىشود.
كمك بزرگى به حفظ  سيستم "پترودالر" 
كرده  جايگاه دالر در دوران پسا "برتون وودز" 
است. نقش توافق دهه 70 با عربستان سعودى 
در حفظ سيستم "پترودالر" بسيار با اهميت است. 
در چارچوب همكارى ميان آمريكا و عربستان 
بود كه ديگر اعضاى ســـازمان كشورهاى صادر 
كننده نفت (اوپك) براى استاندارد كردن فروش، 

به دالر رجوع كردند.
آمارهاى جهانى نشـــان از سلطه دالر در 
مبـــادالت بينالمللى دارد؛چنانكه بنابر گزارش 
بانك توســـعه بين  المللى (BIS) ) 88درصد از 
معامالت خارجى در آوريل 2016 دســـت كم 
در يـــك طرف معامله بـــا دالر آمريكا مرتبط 

بوده است.
با وجود اين، اقتصادهاى بزرگى چون چين 
و روسيه اقدام به اتخاذ تدابير حذف دالر كردهاند. 
بهطور مثال امروز چين، نفت را از آنگوال، گاز را 
از روسيه، زغالسنگ را از مغولستان و سويا را 
از برزيل با يوان خريدارى مىكند.همچنين تالش 
اعضاى بريكس متشكلترين اقدام براى حذف 

دالر از صحنه مبادالت تجارى است.
اين در حالى اســـت كه استفاده ديوانهوار 
ترامپ از ابزار دالر، تالشها براى خارج كردن 
ايـــن واحد پولى از صحنه مبادالت تجارى را 
سرعت بخشيده است. با اين حال هنوز راه درازى 
در پيش است. آمريكا نشان داده است حتى از 
گزينـــه جنگ براى حفاظت از منافع اقتصادى 
خود دريغ نخواهد كرد؛از اين رو پرسش اصلى 
اين است: آيا تالشها براى تضعيف جايگاه دالر 
مىتواند منجر به جنگ جهانى جديدى شود؟
ايرناپالس

داستان دالر؛ از صعود تا سقوط 
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يك كارشـــناس بازار سرمايه با بيان 
اين كه سهام برخى شركت هاى بورسى به 
محدوده جذاب قيمت براى خريد نزديك 
شده است، گفت: كاهش ارزش بازار موقتى 
است و به زودى شاهد برگشت شاخص 

خواهيم بود.
به گزارش ايرنا، ايمان مقدسيان درباره 
وضع بازار سرمايه گفت: از مهمترين عوامل 
رشد بورس در ماه هاى گذشته رشد بهاى 
ارز بوده است؛ ارز به عنوان محرك قدرتمند 
براى بورس به شـــمار مىرود كه رشد آن 

همواره بازار را تحت تاثير قرار مى دهد.
وى ادامه داد: البته بايد توجه داشـــت كه مبناى محاســـبه نرخ ارز براى
 شركت هاى بورسى، نرخ اعالم شده در سامانه نيماست اما برخى از اهالى بازار 

سرمايه به اشتباه نرخ ارز در بازار آزاد را مالك قرار مى دهند.
كارشناس بازار سرمايه افزود: در هفته هاى اخير با كاهش نرخ ارز در بازار و 
نزديك شدن آن به نرخ سامانه نيما، نگرانىهايى در ميان فعاالن بازار سرمايه شكل 
گرفت كه ناشى از تحليل اشتباه در محاسبه مبناى ارز بوده است نرخ ارز در بازار 
آزاد ارتباطى به درآمد شركت هاى بورسى ندارد، زيرا آنها بايد درآمد ارزى خود 

را در سامانه نيما به فروش مى رساندند.
وى گفت: عامل ديگرى كه در شاخص بورس سهم داشت كاهش قيمت 

نفت در بازارهاى جهانى در روزهاى اخير بود.
كارشـــناس بازار ســـرمايه با بيان اينكه قيمت سهام و بهاى نفت، همواره 
همبستگى داشتهاند، افزود: افت شديد قيمت نفت به محدوده بشكه اى 60 دالر براى
 سرمايه گذاران غير قابل پيش بينى بود و آنها انتظار اين حجم از افت قيمت را 
نداشتند. مقدسيان ادامه داد: عامل موثر ديگر در تغييرات شاخص بورس، ابهام در 
ميزان فروش و درآمدزايى شركت ها پس از تحريم ها است به طورى كه اكنون 
اين سوال ايجاد شده كه آيا اين شركتها موفق به فروش محصوالت خود به 

ميزان پيش بينى شده خواهند شد؟
وى خاطرنشان كرد: اين نگرانى از يك سو مربوط به افزايش هزينه هاى 
مربوط به حمل و نقل و حق بيمه بوده و از سوى ديگر ناشى از ناتوانى در فروش 

و صادرات محصوالت شركت هاست.
كارشناس بازار سرمايه گفت: كاهش قيمت نفت از يك سو بر كل اقتصاد 
كشور تاثير مى گذارد و از سوى ديگر مى تواند به طور ويژه شركت هاى مرتبط 

با صنعت نفت مانند پااليشگاهها و پتروشيمىها را تحت تاثير قرار دهد.
مقدسيان با بيان اينكه به نظر مىرسد اين كاهش قيمت ها موقتى بوده و به زودى 
شاهد برگشت شاخص بورس خواهيم بود، گفت: بسيارى از شركتها در محدوده 

جذاب قيمتى قرار دارند كه نشان مى دهد افت شاخص پايدار نخواهد بود.

بورس منطقه اى فـــارس از ابتداى 
خرداد ســـال 83 به عنوان چهارمين بورس 
اســـتانى فعاليت خود را آغاز كرد و از آن 
زمان تا پايان آبان 97، در حدود سه هزار و 
512 روز معامالتى توانست 28 هزار و 221
ميليون ســـهم، حق تقدم و اوراق مشاركت 
را بـــه ارزش نود هزار و 380 ميليارد ريال 

معامله كند.
كرشـــمه ترابيان مدير تاالر منطقه اى 
فـــارس در گفتگو با پايـــگاه خبرى بازار 
سرمايه(سنا)، در باره فعاليت هاى اين تاالر 

منطقه اى از ابتداى تاســـيس اعالم داشـــت: ميانگين روزانه ارزش معامالت در 
طى اين مدت 26 ميليارد ريال و ميانگين روزانه حجم معامالت 8 ميليون سهم 
بوده است كه در واقع از اين رقم 50 درصد مربوط به خريد و مابقى مربوط به 

فروش سهام است.
وى افزود: در اين مدت 62 هزار و 645 كد سهامدارى در اين تاالر ايجاد 

شده است.
ترابيان در باره اقدامات فرهنگ سازى صورت گرفته در اين تاالر منطقه اى 
بيان داشت: برگزارى كالس هاى آموزشى بازار سرمايه و ارتقاء سواد مالى يكى 
از مهمترين اهداف تاالر منطقه اى فارس است  لذا، با دانشگاه ها، ارگان ها، و 
ســـازمان هاى مختلف مثل اداره تعاون، بانك صادرات، جهاد دانشـــگاهى، اتاق 
بازرگانى و ... وارد تعامل شده و توانسته ايم در طى اين مدت 35 هزار و 275 نفر 
از متقاضيان را طى 109 هزار و 900 نفر ساعت در كالس هاى آموزشى با مفاهيم 
بازار سرمايه آشنا كنيم. وى در ادامه در باره شركت هاى استانى پذيرفته شده در 
بازار سرمايه اظهار داشت: در حال حاضر تعداد شركت هاى استانى پذيرفته شده 
در بورس بالغ بر 23شركت است كه از اين ميان پنج شركت در بازار اول،تعداد 10

شركت در بازار دوم و هشت شركت در بازار پايه فرابورس قرار دارند.
ترابيان گفت: شركت هاى اشتادموتورز در سال 86 و شيرين دارو در سال 87
و شركت هاى الستيك دنا، مخابراتى راه دور ايران در سال 88 طى مدت فعاليت 
بورس فارس از ليست شركت هاى پذيرفته شده حذف و شركت سيمان فارس 
و كارخانجات مخابراتى ايران و ســـيمان داراب در ســـال 83 ، پتروشيمى شيراز 
در سال 84، سيمان سفيد نى ريز در سال 86 و سيمان فارس نو در سال 87 به 
ليســـت شـــركت هاى پذيرفته شده در بورس اضافه شدند. وى گفت: همچنين 
شـــركت هاى پتروشيمى ممسنى و پتروشيمى كازرون در سال 90 در بازار پايه 
فرابورس و پتروشيمى فسا و پتروشيمى جهرم در سال 91 در بازار پايه فرابورس 
پذيرفته شده اند. ترابيان در ادامه در مورد سهم كارگزارى هاى برتر از معامالت 
تاالر منطقه اى فارس افزود: كارگزارى مفيد با دارا بودن 11/9 درصد از معامالت، 

فعال ترين و پرمخاطب ترين كارگزارى فعال در فارس قلمداد مى شود.

8 اقتصادى

سال ها است كه واسطه ها در بازار زعفران حرف اول را مى زنند و 
الزم به نظر مى رسيد تا سازوكارى شفاف و مدرن براى ساماندهى به اين بازار 
اتخاذ شود كه بورس كاال با دارا بودن ابزارهاى نوين مالى بهترين مكانيسم 

براى انجام معامالت اين محصول است.
با عرضه زعفران در بورس كاال مى توانيم به حضور مستقيم در بازارهاى 
بين المللى و عرضه محصول با كيفيت باال و قيمت مناسب در كشورهاى هدف 
اميدوار بود تا از اين طريق بورس بين المللى زعفران را در اختيار خود بگيريم 

و به مرجع قيمتى براى اين محصول صادراتى و استراتژيك تبديل شويم.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا)، نماينده مردم نيشابور در 
مجلس ضمن بيان اين مطلب در باره بين المللى شدن معامالت زعفران در 
بســـتر بورس كاال، اظهار كرد: معامالت زعفران ســـال ها در كشور برمبناى 
خرده فروشى بوده است و به دليل عرضه فله اى زعفران و عدم يكپارچگى 

در صادرات و حضور واسطه ها در اين بخش، 
هيچگاه نتوانستيم به جايگاه واقعى خود در بازار جهانى برسيم  اما با 
عرضه متمركز زعفران در بورس كاال مى توانيم به حضور مستقيم در بازارهاى 
بين المللى و عرضه محصول با كيفيت باال و قيمت مناســـب اميدوار بود 
بطوريكه، ورود به بازارهاى جهانى از طريق بورس كاال مى تواند ايران را به 

مرجع قيمتى زعفران در دنيا تبديل كند.
حميد گرمابى تاكيد كرد: اگر تالش شود كليه معامالت زعفران از طريق 
بورس انجام شـــود مى توان راحت تر با برند زعفران ايرانى به بازارهاى 

جهانى ورود كرد.
نماينده مردم  نيشـــابور در مجلس ضمن بيان اينكه بورس كاال با در 
اختيار داشتن ابزارهاى نوين مالى بهترين مكانيسم براى عرضه زعفران است، 
گفت: در صورت حمايت جدى و عملى از عرضه زعفران در بورس كاال، 
از حضور واسطهها در اين بازار كاسته خواهد شد تا كشاورزان محصول خود 

را به صورت مستقيم به فروش برسانند.
وى افزود: بورس كاال بازارى منسجم و شفاف است كه هر دو طرف 

خريدار و فروشنده از آن منتفع مى شوند.
گرمابى معتقد است بورس كاال با در اختيار داشتن ابزارهاى نوين مالى 
بهترين مكانيسم براى عرضه زعفران است كه بايد از آن حمايت ويژه اى 

صورت گيرد.
نماينده مردم نيشـــابور در مجلس شـــوراى اسالمى، افزود: معامله هر 
محصولى در بورس كاال با وجود فضاى غيرشفاف اقتصادى حاكم بر كشور، 
با حداكثر شفافيت انجام مى شود و در حقيقت همه اين امكان را دارند كه 

از اين مزيت بورس استفاده كنند. 
افـــزون بـــر اين، با توجه به ارزش بااليى كه زعفران دارد، مى تواند با 
قيمتى واقعى در بورس عرضه شـــده و رســـيدن سود اصلى به زعفرانكار را 

به ارمغان آورد.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس تاكيد كرد: در صورت حمايتى 
جدى و عملى از عرضه زعفران در بورس كاال، ضمن ايجاد شفافيت قيمتى 
براى اين محصول ارزآور، از حضور واســـطهها كاســـته خواهد شد؛ اين در 
حالى است كه در بازار سنتى زعفران، كشاورز از كسب سود اصلى حاصل 

از فروش و يا صادرات محصول خود محروم مى ماند.
نماينده مردم نيشـــابور در مجلس اظهار داشـــت: ســـال ها است كه 
واسطه ها در بازار زعفران حرف اول را مى زنند و الزم به نظر مى رسيد تا 
سازوكارى شفاف و مدرن براى ساماندهى به اين بازار اتخاذ شود كه بورس 
كاال با دارا بودن ابزارهاى نوين مالى بهترين مكانيسم براى انجام معامالت 

اين محصول است.
وى تاكيـــد كـــرد: با عرضه متمركز زعفران در بورس كاال مى توان به 
فروش محلى اين محصول با ارزش نيز نظم و انضباط بخشيد و به معامالت 

آن سامان داد.
يك كارشناس صنعت زعفران هم گفت: افزايش رضايت كشاورزان از 
تاثيرات عرضه زعفران در بورس كاال است، چرا كه با اين كار واقعىسازى 
قيمتها صورت گرفته و از اين طريق كشاورز خود اقدام به عرضه محصوالت 

در بورس مىكند و ديگر دالالن از حاصل دسترنج آنها بهره نمىبرند.
محمد رمضانزاده در گفتگو با تســـنيم گفت: وقتى كااليى در بورس 
كاالى ايران پذيرش، عرضه و مورد دادوستد قرار مىگيرد، به طور حتم بايد 
استانداردهايى را براى رسيدن به اين منظور رعايت كند كه اين موضوع در 

خصوص محصول زعفران هم صادق است.
كارشـــناس صنعت زعفران افزود: با توجه به مواردى كه اشـــاره شد از 
زمانى كه زعفران در بورس كاالى ايران پذيرش شده و مورد معامله قرار گرفته 
است، شاهد افزايش قابل توجه كيفيت محصول توليدى توسط كشاورزان و 

عرضه آن در بورس هستيم.

موضوع فعاليت صندوق سرمايه گذارى خصوصى، جمع آورى منابع مالى 
و تخصيص عمده آن به سرمايه گذارى در سهام و سهم الشركه شركتها با 

موضوع فعاليتهاى از قبل تعيين شده است. 
به گزارش روابط عمومي ســـازمان بورس ، معاون نظارت بر نهادهاى 
مالى اين نهاد از تصويب دســـتورالعمل و اساســـنامه نمونه صندوقهاى 
ســـرمايه گذارى خصوصى (Private Equity Funds) خبر داد و گفت: 
شركتهايى كه در دو سال گذشته مشمول موضوع ماده 141 اصالحيه قانون 
تجارت شدهاند، هم تحت شرايطى مىتوانند از حمايت صندوقهاى سرمايه 

گذارى خصوصى بهره مند شوند.
سعيد فالحپور افزود: جهت نهايى سازى اين ضوابط، نظرات متقاضيان 
فعاليت در اين حوزه و صاحب نظران اخذ و پس از بحث و بررســـى در 
كميته تدوين مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار اين دستور العمل نهايى و 
در هيات مديره سازمان، مطرح و تصويب شد. معاون نظارت بر نهادهاى مالى 
سازمان بورس و اوراق بهادار افزود: موضوع فعاليت صندوق سرمايه گذارى 
خصوصى، جمع آورى منابع مالى و تخصيص عمده آن به سرمايه گذارى 
در سهام و سهم الشركه شركتها با موضوع فعاليتهاى از قبل تعيين شده 
است سرمايه گذارى صندوق در شركتهاى سرمايه پذير با هدف كسب و 
حفظ كنترل شركت و هدايت سياستهاى مالى و عملياتى آن به منظور تحقق 

اهداف مورد نظر و سپس خروج از شركت سرمايه پذير است.
فالحپور توضيح داد: صندوقهاى ســـرمايه گذارى خصوصى از امكان 
سرمايه گذارى در شركتهاى غير سهامى عام نيز برخوردارند همچنين بر 
اساس ضوابط تعيين شده، بستر حمايت از شركتهاى سهامى عام پذيرفته 
نشـــده در بورس، شركتهاى پذيرفته شده در بازار شركتهاى كوچك و 
متوسط فرابورس ايران و شركتهايى كه شرايط پذيرش در بورس را از دست 

دادهاند، از طريق صندوقهاى سرمايه گذارى خصوصى فراهم شد.
مضافاً اينكه شركتهايى كه در دو سال گذشته مشمول موضوع ماده 
141 اصالحيه قانون تجارت شدهاند هم تحت شرايطى مىتوانند از حمايت 
صندوقهاى سرمايه گذارى خصوصى بهره مند شوند. وى ادامه داد: حداقل 
سرمايه صندوقهاى سرمايه گذارى خصوصى مبلغ 500 ميليارد ريال تعيين 
شد و دوره فعاليت در نظر گرفته شده براى اين صندوقها حداكثر به مدت 
هفت ســـال اســـت كه چهار سال ابتدايى آن به عنوان دوره سرمايه گذارى 

صندوق تعيين مىشود.
فالح پور افزود: صندوقهاى سرمايه گذارى خصوصى از منظر ماهيت و 
كاركرد با صندوقهاى سرمايه  گذارى در اوراق بهادار متعارف فعال در بازار 
سرمايه، تفاوتهاى بنيادين دارند و چارچوب و استراتژىهاى سرمايه گذارى 
صندوقهاى سرمايه گذارى خصوصى، منجر به ايجاد ريسكهاى باالتر در 
اين صندوقها مىشود، لذا متقاضيان سرمايه گذارى در اين صندوقها بايد 
پس از مطالعه جزئيات اساسنامه و اميدنامه صندوق، فرم بيانيه پذيرش ريسك 

را جهت سرمايه گذارى در صندوق تكميل نمايند. 
معاون نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: به 
اين ترتيب مىتوان اذعان داشت كه بستر مناسب و گستردهاى براى تأمين 
مالى شركتهاى غير سهامى عام و شركتهاى سهامى عام با شرايط خاص 
فراهم شده است. در اين دستورالعمل، تالش شده با تعيين برخى الزامات و 
محدوديتها، به مقوله مديريت ريسك نيز توجه شود. به گفته وى، درخواست 
متقاضيان اخذ موافقت اصولى تأسيس صندوق سرمايه گذارى خصوصى از 
طريق دبيرخانه كميته بررسى مستقر در شركت فرابورس بررسى و در صورت 
احراز وجود حداقل شـــرايط الزم، مجوز تأسيس و فعاليت صندوق توسط 

سازمان بورس و اوراق بهادار صادر خواهد شد.
فالحپور در پايان ابراز اميدوارى كرد: با اقدامات صورت گرفته از جانب 
ســـازمان بورس در اين زمينه شـــاهد ايجاد بستر مناسب جهت تأمين مالى 
بنگاههاى نيازمند اصالح ساختار مالى و عملياتى در كنار ايجاد تنوع در ابزارهاى

 سرمايه گذارى باشيم. از سوي ديگر ناصر ذاكرى كارشناس اقتصادى در گفتگو 
با فارس تقويت ارزش پول ملى را منوط به حل مسائل مختلف پيرامون ارز و 
نقدينگى سرگردان جامعه بيان كرد و افزود:نقدينگى سرگردان در اقتصاد ايران 
به حدى رسيده كه منجر به ايجاد دارايىهاى انبوه براى عده اى از اشخاص 
حقيقى و حقوقى شده اما در چرخه اقتصاد هيچ گاه به گردش در نيامده است 
بطور مثال  با پيش فروش خودرو و يا سكه اين پولها باعث پديد آمدن 

سالطين مختلف به دليل برخوردارى از پول پر قدرت شدهاند.
وى افزود:در حاشـــيه بازار آزاد و بورس همواره اين پولهاى قدرتمند 
پارك شدهاند تا به محض بدست آوردن فرصت مناسب همه جا را تخريب 
كنند حجم نقدينگى در ايران هم اكنون از 1600 هزار ميليارد تومان فراتر رفته 
و اين در حالى است كه شايد اندكى بيش از 1000 ميليارد تومان از اين رقم 

اضافى است و اقتصاد كشور نيازى به آن ندارد.

بين المللى شدن برند زعفران ايرانى
با بورس كاال

ضوابط فعاليت صندوقهاى 
سرمايهگذارى خصوصى

رئيس سازمان خصوصى سازى 
با اشاره به اينكه سندى وجود ندارد 
كه روند خصوصى سازى را ارزيابى 
كرده باشـــد، افزود: در سال 1395 از 
دو موسسه خواستيم واگذارى كنترلى 
سازمان خصوصى سازى را ارزيابى و 

نتيجه گيرى كنند.
به گزارش فـــارس، مير على 
اشرف عبداهللا پورى حسينى در برنامه 
گفتگوي سيما ادامه داد: آنها حدود 92
واحد خصوصى به صورت كنترلى 
يعنى بيش از 50 درصد واگذار شده را 
ارزيابى كردند و به اين نتيجه رسيدند 
كه سطح اشـــتغال در اين واحدها، 
حدود 2 درصد در مجموع بهره ورى 
كل در بالغ بر 50 درصد اين واحدها 

افزايش يافته است.
پورى حســـينى گفت: اجراى 
سياست هاى اصل 44 قانون اساسى 
در 12 ســـال گذشته موفق نبود اّما 
علت آن سازمان خصوصى سازى و يا 
بنگاه هاى واگذار شـــده نيست بلكه 
علت اين اســـت كه اجازه نمى دهند 
خصوصى ســـازى كار خود را انجام 
دهد. وى افزود: قرار بود تا ســـال 89

شركت هاى گروه يك و تا سال 93
شـــركت هاى گروه دو واگذار شود 
اما اكنون در سال 97 هنوز 600 بنگاه 
واگذار نكرده داريم بنابراين از اهداف 
تعيين شده، خيلى عقبيم و بايد سريعتر 

انجام دهيم.
پورى حسينى با اشاره به واگذارى 
كشت و صنعت هفت تپه گفت: نتيجه 
دولتى بودن اين بنگاه اقتصادى در زمان 
واگذارى آن به بخش خصوصى در 
ســـال 97 ، هفت ماه حقوق معوق و 
345 ميليارد تومان زيان انباشته بود كه 
170 ميليارد را دولت پول داده بود تا 
روى پاى خود بايستد و 150 ميليارد 
تومان بدهى به سازمان تامين اجتماعى 
داشـــت اما اكنون نسبت به آن موقع 

وضعيت بسيار بهتر است.
رئيس سازمان خصوصى سازى 
افزود: ســـازمان خصوصى سازى در 
مـــورد واگذارى بنگاه هاى دولتى به 
بخـــش خصوصى تاكنون حتى يك 

مورد هم خالف نداشته است.
پورى حســـينى گفـــت: در 
تصميم گيرى هاى اقتصادى كشور 
اشتباهاتى وجود دارد كه بايد برطرف 

شود.
عباس پايى زاده عضو كميسيون 
حمايت از توليد ملى مجلش شوراى 
اســـالمى هم با حضور در اين برنامه 
گفت: آن چه كه در سياســـت هاى 
كلى اصل 44 قانون اساســـى درباره 
خصوصى سازى ذكر شده با آنچه كه 
در عمل انجام شـــده است به شدت 

فاصله دارد.
وى با بيان اينكه اجراى اصل 44

قانون اساسى به درستى انجام نشده 
و ما را به هدف نرساند، افزود: هنوز 
نحوه واگذارى شركت هاى دولتى را 
به بخش خصوصى ياد نگرفتيم و نمى 
توانيم به درســـتى آن را اجرا كنيم و 
هزنيه اين موضوع را دولت و كارگران 

اين شركت ها مى پردازند.

پايـــى زاده گفت: يك از علل 
ناكامى اجراى اصل 44، شناســـايى 
نكردن بخش خصوصى توانمند داراى 

اهليت مالى و فنى است.
عضو كميسيون حمايت از توليد 
ملى مجلس شـــوراى اسالمى افزود: 
دولت ســـاالنه 14 ميليارد تومان به 
شركت هفت تپه يارانه مىدهد سازمان 
خصوصى سازى بايد بر اين شركت 
نظارت كند تا اشـــتغال مردم حفظ 

شود.
پايى زاده گفت: كشت و صنعت 
مغان بايد به مردم واگذار مى شد اما 
به بخش خصوصى واگذار شده كه به 

اهليت آن شك داريم.
على آقامحمدى عضو تشخيص 
مصلحـــت نظام هم در ارتباط تلفنى 
بـــا اين برنامه گفت: مبناى ما اجراى 
سياســـت هاى كلى اصل 44 قانون 
اساسى و خواهان خصوصى سازى 

هستيم.
آقامحمدى با بيان اينكه برخى 
واگـــذارى هاى به بخش خصوصى 
، موفـــق و برخى هم ناموفق بود و 
نواقصى داشت، افزود: صالحيت افراد 

براى واگذارى بنگاه ها به آن ها بايد به 
درستى ارزيابى و بررسى شود.

وى تاكيد كرد: نبايد سياست هاى 
اصل 44 را زير سئوال ببريم بلكه بايد 

در اجراى آن به درستى عمل كنيم.
عضو تشخيص مصلحت نظام 
اضافه كـــرد: بايد مقدمات واگذارى 
بنگاه ها را فراهم كنيم تا دچار تبعات 
ناشـــى از تغيير مديريت ها نشويم و 
اشتغال آن بنگاه حفظ شود و كارگران 

آن دچار مشكل نشوند.
محمد حسن نژاد عضو كميسيون 
اقتصادى مجلس شوراى اسالمى هم 
در ارتبـــاط تلفنى با اين برنامه گفت: 
هدف از خصوصى سازى واحدهاى 
اقتصادى دولتى، پيشرفت آن واحدها،
افزايش سودآورى و بهره ورى بوده 
است. وى افزود: واگذارى بنگاه هايى 
مانند ماشين سازى و كشت و صنعت 
مغان و هپكو و پتروشيمى كرمانشاه و 
پااليشگاه به درستى انجام نشده است 
و روى همه آنها تحقيق و تفحص در 

حال انجام است.
رئيس سازمان خصوصى سازى 
همچنين در گفتگو با فارس، گفت: 

پيرامون موضوع كشـــت و صنعت 
دشت مغان به فروشگاه رفاه، تاكنون 
هيچ دستورى از ســـوى دادستانى 
مبنى بر لغو اين واگذارى به سازمان 
خصوصىسازى نرسيده يا الاقل از آن 

اطالعى ندارم.
وى گفت: دادســـتان اردبيل هم 
از اقدام سازمان خصوصىسازى براى 
واگذارى اين دارايى همواره استقبال 
كرده و بارها سازمان خصوصىسازى 
عنوان كرده، پيرامون اهليت و يا بدهى 
بانكى خريداران دشت مغان چنانچه 
سندى پيدا شود، بالفاصله آن را اعالم 
كرد تا مانع از واگذارى آن به بخش 

خصوصى شود.
رئيس سازمان خصوصى سازى 
ادامـــه داد: در گفتگويى با منتظرى 
دادستان كل كشور در فرايند واگذارى 
دشت مغان فرصت دو هفتهاى جهت 
تكميل بررسىها درخواست شد، اما 
تا اين لحظه و تاكنون هيچ ســـندى 
مبنى بر عدم اهليت و يا پيدا شـــدن 
بدهى بانكى سهامداران فروشگاه رفاه 
به عنوان خريداران دشـــت مغان پيدا 

نشده است.

تحقق 60 درصدي سهم خصوصى سازى در بودجه 97
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ورود به محدوده جذاب قيمتىچهارمين بورس استانى كشور
با اعطاى لوح عضويت به شـــركت 
كارگزارى ســـينا در بورس تهران، تعداد 

كارگزاران فعال به 106 كارگزارى رسيد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(سنا)، شـــهرام دانشور مدير امور اعضاي 
بورس تهران گفت: كارگزاران مى توانند با 
ايجاد شعبه يا دفتر پذيرش در سراسر كشور 

در توسعه بازار نقش داشته باشند.
وى ادامه داد: در ســـال 1385برخى 
از وظايف ســـازمان در حوزه كارگزاران به 
بورس تهران محول شد در آن زمان تعداد 
86 شركت كارگزارى در بورس فعال بودند و تا كنون تعداد 21 كارگزارى افزوده 

شده است.
مدير امور اعضاء بورس تهران با اشاره به اين مطلب كه بورس تهران در22
تاالر منطقه اى حضور دارد و اين امر دسترسى مردم به بورس تهران را تسهيل 
كرده اســـت، گفت: تعداد 106 كارگزار در 1790 ايســـتگاه معامالتى كه درنقاط 
مختلف كشور مستقر هستند، به فعاليت مى پردازند. وى با بيان اينكه مديريت امور 
اعضاي بورس عالوه بر اعطاى مجوز دسترسى به سامانه معامالت، به صورت 
مستمر كار بررسى بر عملكرد كارگزاران را از طريق بازرسى دفاتر كارگزاران و 

بررسى ترازنامه و صورت هاى مالى آنها بر عهده دارد.
بـــه گزارش روابط عمومى شـــركت بورس تهـــران، از جمله برنامه هاى 
مدنظر مدير عامل بورس تهران و هيات مديره براى افزايش اثربخشى و كارايى

 فعاليت هاى كارگزاران در بازار سرمايه، برقرارى ارتباط سيستماتيك ميان بورس 
تهران و كارگزاران از طريق ايجاد تغييرات ساختارى در نحوه نظارت و ارزيابى و 

تعديل برخى مفاد قانونى است.
خبر ديگر كانون نهادهاى سرمايهگذارى و وزارت اقتصاد تفاهم نامه همكارى 
امضا كردند. بهمنظور استفاده از ظرفيتهاى فنى، اجرايى و پژوهشى كانون نهادهاى 
سرمايهگذارى ايران، تفاهمنامه همكارى بين مركز مديريت بدهىها و دارايىهاى 
مالى عمومى وزارت امور اقتصادى و دارايى و اين كانون در راه ارتقاء مديريت و 

توسعه بازار بدهى بخش عمومى منعقد شد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (ســـنا)، محور اصلى اين تفاهمنامه 
انجام تحقيقات و پژوهشهاى علمى و ارائه پيشنهادهاى اجرايى توسط كانون در 

زمينههاى زير است:
- تدوين، اصالح و تكميل اليحه مديريت بدهىهاى عمومى.

- توســـعه و تعميق بازار بدهى با هدف افزايش ظرفيت تأمينمالى دولت، 
كاهش نرخهاى تأمينمالى و قابليت انتشار اوراق بلندمدت.

- رصد بازارهاى موازى و بررسى و ارائه گزارش در مقاطع منظم از عوامل 
موثر بر بازار بدهى و ارائه پيشنهاد بهمنظور اتخاذ تصميمات اجرايى.

بورس تهران با 106 كارگزارى

اطالعيــــه
آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده شركت توزيع نيروي برق استان قم

 (سهامي خاص)شماره ثبت 1231 شماره شناسه ملي 10101336530 و سرمايه ثبت شده ده ميليون ريال

هيأت مديره شركت

آگهي مناقصه خريد تجهيزات/ كاال
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شركت سهامي اتم استروي اكسپورت

رونوشت آگهي حصر وراثت

رئيس شعبه 67 شوراي حل اختالف اروميه

شركت شيراز سرم (سهامي خاص)
آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه (بهطور فوقالعاده)

مربوط به سال مالي منتهي به 96/12/29

هيأت مديره شركت شيراز سرم (سهامي خاص)

دادنــامه

رأي قاضي شورا

عبداهللا مهرعليتبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

دادنــامه

رأي قاضي شورا

عبداهللا مهرعليتبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

دادنــامه

رأي قاضي شورا

عبداهللا مهرعليتبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

دادنــامه

رأي قاضي شورا

عبداهللا مهرعليتبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

دادنــامه

B

رأي قاضي شورا

عبداهللا مهرعليتبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

دادنــامه

B

رأي قاضي شورا

عبداهللا مهرعليتبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

دادنــامه

B

رأي قاضي شورا

عبداهللا مهرعليتبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

دادنــامه

رأي قاضي شورا

عبداهللا مهرعليتبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

دادنــامه

B

رأي قاضي شورا

عبداهللا مهرعليتبار - قاضي شعبه يك شوراي حل اختالف بروات

آگهى تغييرات شركت شيدور پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 6185 و شناسه ملى 10760337441

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى 
(294415)

آگهى تغييرات شركت شيدور پارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 6185 و شناسه ملى 10760337441

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سارى 
(294416)

آگهى تغييرات شركت صنعتى شهاب شيشه شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 13031 و شناسه ملى 10102127446

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گيالن
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى رشت (294420)

آگهى تغييرات شركت ماموت خودرو شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 3025 و شناسه ملى 14004708727

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ (289399)
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همدان-خبرنگار اطالعات: به مناسبت روز جهاني 
فلسفه، آيين نكوداشت شيخ الرئيس ابوعلي سينا با حضور 
جمعي از خردمندان و دوستداران حكمت و فلسفه در 
همدان برگزار شـــد. در اين مراسم «رساله اضحويه و 
جاودانگي نفس» مقاله اي از دكتر شهين اعواني، «سالمان 
و ابسال» مقاله دكتر فاطمه فنا و «تربيت كودك در قانون» 
اثر پژوهشي دكتر نجفقلي حبيبي، ارائه شد وهمچنين 
دكتر غالمرضا اعواني مقاله « توفيق بين عقل و وحي در 
رســـائل ابن سينا » و دكتر فرشته ندري ابيانه هم «مقاله 

انسان شناسي از ديدگاه ابن سينا» را ارائه كردند. 
پايان بخش اين برنامه پرسش هاي فلسفي حاضران 
و پاسخگويي اساتيد بوعلي شناس به اين سواالت بود. 
دكتر فرشنه ندري ابيانهـ  استاديار دانشگاه بوعلي 
ســـينا، در اين همايش درباره «انسان شناسي سينوي» 
ســـخنراني كرد و گفت: «علم النفس» به شكل امروزي 
مطرح نبوده، اما ابوعلي ســـينا به مساله نفس به خوبي 
پرداخته است و در آثار عرفاني به شكل بديهي به طرح 

مباحث انسان شناسي مي پردازد.
دكتر غالمرضا اعوانـــي، رئيس انجمن حكمت 
و فلسفه ايران ســـخنانش را با افسوس و حسرت از 
كم توجهي به فيلسوف جهان اسالم شروع كرد و گفت: 
هنوز كتابي كه بتواند شان و مقام و شاهكارهاي ابن سينا 
در فلسفه را بيان كند، منتشر نشده است. امروز چشم اميد 
به جوانان داريم كه همت كنند و مسائل فلسفه را دقيق 

بخوانند و مقام ابن سينا را بهتر درك كنند. 
به گفته دكتر اعواني، 40 درصد آثار ابن سينا هنوز 
چاپ نشده و به صورت نسخه هاي خطي است، البته 
صرف نظر از اينكه بسياري از آثار ابن سينا ازميان رفته كه 

مايه تأسف است.  
دكتر اعواني همچنيـــن موضوع «عقل و وحي» از 
ديدگاه شيخ الرئيس و ارتباط مهم آنها در اديان و به ويژه 

در اديان ابراهيمي را تفسير و تشريح كرد. 
دكتر فاطمه فنا، استاد فلسفه و نويسنده مدخل ابن 
سينا در دانشنامه جهان اسالم، آثارعرفاني ابوعلي سينا را 

معرفي كرد و گفت: قصه تمثيلي «سالمان و ابسال» از 
جمله اين آثار است و بنابر شواهد و منابع موجود، اين 

قصه نوشته و اثر خود شيخ الرئيس است. 
او گفت: در نظر ابن ســـينا، «ســـالمان و ابسال» 

2 برادرند كه نماد قواي شهواني و عقالني هستند. 
دكتر نجفقلي حبيبي، استاد دانشگاه نيز گفت: تربيت 
فرزند از ديدگاه بوعلي ســـينا مغفول نمانده و به طور 
مفصل در كتاب پزشـــكي معروف خود به نام «قانون» 
به اين موضوع پرداخته اســـت، به طوري كه از لحظه 
تولد تا 14 ســـالگي براي تربيت روح و جسم كودك 

دستورالعمل هاي ويژه اي آورده است. 
او گفت: ابوعلي سينا به تغذيه نوزادان با شير مادر، 
آوازخواندن و ماساژ نوزاد تاكيد مي كند و خوش اخالق 
بارآوردن كودكان را منوط به رفتار درست با آنان درسنين 
2 تا 3 سالگي مي داند و معتقد است كه غمگين، ترسو 

و بداخالق شدن فرزندان، به شيوه برخورد والدين در 
دوران كودكي آنان بستگي دارد. 

مصحح كتاب «قانون در طب» اضافه كرد: توصيه هاي 
حكيم ابوعلي سينا در گذر زمان هرگز كهنه نشده و اكنون 

علم روان شناسي به اين علوم ايمان آورده است.
رئيس هيات امناي بنياد علمي فرهنگي ابوعلي سينا 
نيز در خالل اين مباحث فلسفي، سخنراني كوتاهي درباره 

لزوم قدرشناسي مردم همدان از ابوعلي سينا داشت. 
همچنين امام جمعه همدان از ابوعلي سينا به عنوان 
انســـاني بزرگ و فروتن ياد كرد كه بـــا همه علم و 
بزرگي اش كه جهان را به ســـيطره درآورده بود، خود را 

ذره اي كوچك و ناچيز مي پنداشت.  
آيت اهللا غياث الدين طه محمـــدي بر ضرورت 
شناخت رساله ها و آثار به جا مانده از ابوعلي سينا تاكيد 
كرد و گفت: محققان و دانشمندان كشور از درياي دانش 

و علم ابن سينا به جوانان بياموزند و آنان را نسلي شايسته 
براي ايران پرورش دهند. 

حفظ اسناد و ميراث مكتوب، تضمين كننده توسعه 
فرهنگي است

مدير اســـناد و كتابخانه ملي منطقه غرب كشور 
گفت: حفظ اسناد و ميراث مكتوب تضمين كننده توسعه 

فرهنگي جامعه است.
عليرضا تكلو در كارگاه صيانت از اســـناد ويژه 
مسئوالن حراست استان همدان ضمن معرفي اهداف و 
وظايف كتابخانه ملي ايران و به تبع آن مديريت منطقه 
غرب كشـــور به مركزيت همدان، بر اجراي صحيح 
قوانين مربوطه و نظارت كامل مسئولين حراست بر روند 
مطلوب ارزشيابي و انتقال و امحاي اسناد در دستگاه هاي 
اجرايي استان تاكيد كرد.وي افزود: مسئولين حراست 
دستگاه ها بايد توجه داشته باشند كه اين اسناد و مكاتبات 
بخش بسيار مهمي از ميراث مكتوب و معنوي كشور و 
سند تحوالت و تغييرات است كه براي اطالع آيندگان 

بايد نگهداري شود.
مدير اسناد و كتابخانه ملي منطقه غرب كشور بيان 
كرد: آگاه نبودن مسئولين حراست با قوانين مربوطه گاهي 
صدمات جبران ناپذيري بر جا گذاشته و موجب تعقيب 
و جزاي قانوني و كيفري براي مســـببين و از بين رفتن 

اسناد و مدارك با ارزش مي شود.
كارگاه صيانت از اسناد ويژه مسئوالن حراست استان 
همدان با حضـــور و تدريس ابراهيم بابايي رئيس اداره 
ارزشيابي و امحاي اسناد در سازمان اسناد و كتابخانه ملي 
ايران و 95نفر از مسئولين و كارشناسان حراست ادارات 

شهرستان همدان برگزار شد.
اين كارگاه با هدف آشنايي مسئولين و كارشناسان 
حراست با مجموعه قوانين و مقررات موجود در حوزه 
شناسايي، نگهداري، انتقال و امحاي اسناد داراي ارزش 
تاريخي در دستگاه هاي اجرايي و ُحسن نظارت بر روند 
اجراي اين كار با همكاري سازمان اسناد و كتابخانه ملي 

ايران و مديريت هاي استاني برگزار شد.

برپايي آيين نكوداشت ابوعلي سينا در همدان  

ساريـ  خبرنگار اطالعات: معاون درمان 
وزارت بهداشـــت، درمان و آموزش پزشكي از 
پروژه هاي درماني در حال احداث در قائمشهر و 
بيمارستان امام خميني(ره) و بوعلي سيناي ساري 

ديدن و وضع درماني آنها را بررسي كرد . 
 قاسم جان بابايي هدف از سفر به مازندران 
را بازديد از پروژه هاي درماني در حال ساخت 
وزارت بهداشت دانســـت و اظهار داشت: سه 
پروژه در قائمشهر جزو پروژه هاي مهم وزارت 
بهداشت اســـت كه كلينيك ويژه اين شهرستان 
يكي از اين پروژه هاي به شمار مي رود و اميدواريم 

تا پايان سال 98 به بهره برداري برسد . 
وي به بيمارستان جايگزين رازي اشاره كرد 
و گفت: وظيفه احداث اين بيمارستان از وزارت 
راه و شهرســـازي به وزارت بهداشت واگذار 
شده است كه در اين سفر منابع مالي براي اتمام 
آن بررسي شد . معاون درمان وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي افزود: پروژه ديگري 
نيز با مســـاحت2500 متر مربع در بيمارستان 
رازي در حال ساخت اســـت كه تا پايان سال 
98 به بهره برداري مي رسد و به بخش اورژانس 
بيمارستان و ساير بخش هاي مورد نياز اختصاص 

خواهد يافت . 
جان بابايي به پروژه هاي بيمارستان بوعلي 
سينا و امام خميني(ره) ســـاري نيز اشاره كرد 
و گفت: كلينيك ويژه بيمارســـتان بوعلي سينا 
بزرگترين كلينيك ويژه دانشگاه علوم پزشكي 
مازندران است كه پيشرفت فيزيكي خوبي داشته 

است و اميدواريم سال 98 به بهره برداري برسد . 
وي به فاز دوم بيمارســـتان بوعلي سينا 
اشاره كرد و افزود: فاز دوم بيمارستان كه شامل 
بخش هاي بستري، اورژانس و اتاق عمل است 
كه اميدواريم تا اواسط سال 98 به بهره برداري 
برسد . معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي به طرح تحول سالمت اشاره 
كرد و افزود: مهمترين هدف طرح تحول سالمت 
عدالت در ســـالمت، دسترسي مردم و توسعه 
فيزيكي بخش هاي بهداشت و درمان است كه 

تاكنون اقدامات خوبي صورت گرفته است . 
جان بابايي با بيـــان اينكه در محروم ترين 
نقاط كشور نيز بيمارســـتان احداث يا در حال 
ساخت است، گفت: 27 هزار تخت بيمارستاني 
در طرح تحول سالمت به تخت هاي بيمارستاني 
افزوده شـــده است كه بيش از نيمي از آن ها در 

مناطق محروم است . 
وي با اعالم اينكه پس از اجراي طرح تحول 
بيش از 3 هزار پزشك متخصص در شهرهاي 
محروم و كم برخـــوردار خدمات درماني ارائه 
مي دهند، گفت: در هر يك از شـــهرهايي مانند 
سراوان، خاش و نيكشهر در سيستان و بلوچستان 
و همچنين مناطق محروم استان بوشهر30 الي 
14 متخصص وجود دارد كه نشاندهنده آن است 
كه طرح تحول ســـالمت دسترسي به خدمات 
بهداشـــتي و درماني را براي مردم فراهم كرده 
است    . او تأمين منابع مالي را مهمترين مسأله اي 
دانســـت كه مي تواند به طرح تحول سالمت 

آسيب بزند و افزود: براي خريد دارو، ملزومات 
و لوازم مصرفي در بيمارســـتان نيازمند منابع 
مالي هســـتيم بنابراين وزارت بهداشت براي 
انجام تعهدات خود نيازمنداجراي تعهداتي كه 
دربودجه ديده شده(تخصيص يك درصدارزش 

افزوده وهدف مندي يارانه ها) است . 
جان بابايي ادامه داد: يكي از محل هاي تامين 
مالي ارائه دهندگان خدمت، بيمه ها هستند كه اگر 
بيمه ها نتوانند هزينه هاي درماني را پرداخت كنند، 

به ارائه كنندگان خدمت آسيب وارد مي شود . 
وي يادآور شد: امســـال پرداخت بيمه ها 
نسبت به گذشته منظم تر شده است ولي مطالبات 

ما از سالهاي گذشته وجود دارد . 
او به مشـــكالت اقتصادي مردم اشاره كرد 
وگفت: زماني كه مردم با مشـــكالت اقتصادي 
مواجه هستند مجبورند از مراكز دولتي خدمت 
بگيرند بنابراين نبايد منابـــع بودجه دولت در 
حوزه بهداشـــت و درمان در سال آينده كاهش 
پيدا كند زيرا براساس آمار ميزان مراجعات مردم 
به مراكز دولتي نسبت به سالهاي گذشته بيشتر 

شده است . 
در ايـــن بازديدها معـــاون درمان وزارت 
بهداشت را رئيس دانشـــگاه علوم پزشكي و 
جمعي از اعضاي هيأت رئيســـه اين دانشگاه 
همراهي كردنـــد و در بازديـــد از پروژه هاي 
شهرستان قائمشهر نيز دكتر رضيان و دكتر ادياني 
نمايندگان مردم قائمشـــهر، جويبار و سوادكوه 

حضور داشتند . 

بررسي پروژه هاي در حال ساخت دانشگاه علوم پزشكي مازندران

برگزاري همايش گراميداشت شهداي كشاورز 
خراسان جنوبي  

بيرجنـــد- خبرنگار اطالعات: بيش از 90 درصد تهديدها در جنگ 
اقتصادي دشمن عليه ايران، متوجه بخش كشاورزي است، زيرا اين بخش 

با محصوالت استراتژيك و بقاي مردم سروكار دارد.
عليرضا رفيعي پور رئيس ســـازمان دامپزشكي كشور در همايش 
گراميداشت شـــهداي كشاورز خراسان جنوبي در بيرجند افزود: يكي از 
آرزوهاي مسئوالن نظام بستن در چاه هاي نفت است كه مي توان با توسعه 
بخش كشاورزي و دامداري در بســـياري از اين چاه ها را براي آيندگان 
مسدود كرد. وي اضافه كرد: فعاليت ها در حوزه كشاورزي كه يك توليد 

دائمي، مستمر و ارث اجدادمان بوده است، بايد تا ابد ادامه يابد.
رئيس سازمان دامپزشكي كشور گفت: فعاليت در بخش كشاورزي 
را مي توان براي هميشـــه ادامه داد، اما چاه هاي نفت روزي تمام مي شود، 
در حالي كه هنوز باالي 75 درصد وابستگي هاي اقتصادي ما به درآمدهاي 
نفتي است.وي تاكيد كرد: كشاورزان و همه مردم مسئوليم با توسعه بخش 
كشاورزي و اين شغل ارزشمند، كارهاي توليدي مستمر و دائمي را ادامه 
دهيم و خود را از نفت بي نياز كنيم.ما جنگ هاي ســـختي را پشت سر 
گذاشته ايم، دشمن با ناوهاي اقيانوس پيما، هواپيماهاي جنگنده و نيروهاي 

نظامي چندين كشور صدام را مجهز كرد، تا به ما حمله كند.
رفيعي پور ادامه داد: دشمن 8 ســـال جنگ تحميلي و جنگ هاي 
شيميايي، ميكروبي و سايبري عليه ايران را تجربه كرده است، ولي ما به 
بركت خون شهدا اين جنگ را با موفقيت پشت سر گذاشته ايم و دشمن 
را شكست داده ايم.رئيس سازمان دامپزشكي كشور تاكيد كرد: راحت ترين 
كار براي دشمن و اينكه هزينه هاي سنگين ندهد، اين است كه با روش 
بيوتروريسم و تهديدات زيستي به ويژه در استان هاي مرزي به ما ضربه 
اقتصادي بزند.وي افزود: مسئوالني كه در حوزه امنيت اقتصادي، غذايي، 
تجارت بين المللي و سالمت مردم فعالند، بايد بكوشند كه در اين جنگ 
اقتصادي پيروز شويم.وي يكي از شاخصه هاي امنيت را امنيت اقتصادي 
دانســـت و گفت: بخش كشاورزي پس از صنعت  نفت، مهم ترين بخش 
اقتصادي كشـــور اســـت كه فقط در حوزه دام 134 هزار ميليارد تومان 

سرمايه گذاري شده است.  
رفيعي پور با تاكيد بر اينكه امنيت غذايي، سالمت جامعه را تامين 
مي كند افزود: پيشبرد اهداف عاليه يك جامعه و حكومت، به جامعه سالم 
بر مي گردد.رئيس سازمان دامپزشـــكي گفت: بهره وري به اين معناست 
كه يك كشاورز، دامدار و باغدار، محصوالت اش در كميت و كيفيت به 

نقطه اي برسد كه براي توليد كننده ادامه كار مقرون به صرفه باشد.
وي گفت: نسل هاي اول و دوم انقالب توفيق همراهي و همجواري 
با شهداي گرانقدر، را داشتند و نسل هاي سوم و چهارم بايد با فرهنگ ايثار 
و شهادت آشنا و همراه شوند.خراسان جنوبي 213 شهيد كشاورز دارد و5 
جلد كتاب با موضوع وصيت نامه ها و خاطرات آنان تاليف شده است كه 

به زودي از آن ها رونمايي خواهد شد.

تجليل از فعالين عرصه كتاب در لنجان 
  زرين شهر- خبر نگار اطالعات: از فعالين عرصه كتاب و كتابخواني 

در روز كتاب تجليل شد. 
اين  مراسم در سالن اجتماعات شهرداري فوالدشهر برگزار شد، در 
اين مراسم كه با همكاري اداره كتابخانه هاي عمومي و انجمن ادبي واژه 
فوالدشهر برگزار شد، از مؤلفيني كه از مهرماه سال قبل تا مهرماه امسال 
اقدام به تاليف و چاپ كتاب كرده بودند تقدير به عمل آمد، در اين آيين 
نيكنام رئيس اداره فرهنگ و ارشاداسالمي لنجان ضمن سخناني ابراز داشت 
كه مقدمه توسعه سياسي و اقتصادي در هر كشور توسعه فرهنگي در هر 
جامعه اي است و يكي از اثرگذارترين مؤلفه ها در اين امر توجه به كتاب و 
ترويج فرهنگ مطالعه است. در اين مراسم جمعي از شعراي فوالدشهر نيز 

اقدام به شعرخواني كردند.  

كاشت 4 هزار اصله گل محمدي در شهراميريه
دامغان - خبرنگار اطالعات:كاشـــت 4 هزار اصله گل محمدي در 

شهراميريه دامغان آغاز شد. 
 شهردار اميريه دامغان با اعالم اين خبر افزود: با توجه به مساعدبودن 
شرايط كاشت گل محمدي و نيز برگزاري هرساله جشنواره گل غلطان 
نوزادسطح زيركشـــت گل محمدي افزايش و 4000 اصله گل محمدي 
امسال دراين شهركاشته شده است.مهندس محمدعوض آباديان گفت: 
اجراي سيستم آبياري قطره اي به مساحت 3 هكتار و كاشت 4000 اصله 
گل محمدي با اعتبار 5/2 ميليارد ريال، اجراي شبكه انتقال آب به طول 
300متر وخاكبرداري واصالح خاك به حجم 5000مترمكعب و احداث 
استخر ذخيره 5ميليون ليتر واجراي فنس توسط پرسنل شهرداري ودربازه 

زماني دوماه در شهر اميريه شهر مهرباني ها انجام شد.  

برگزاري بزرگترين مسابقه كتابخواني 
استان تهران در صالحيه

بهارستانـ  خبرنگار اطالعات: در نخستين نشست كارگروه فرهنگي 
شهرداري و شـــوراي اسالمي صالحيه كه در دفتر شوراي شهر برگزار شد، 
برپايي بزرگترين مسابقه كتابخواني استان تهران در صالحيه با هدف ترويج 

فرهنگ كتاب و كتابخواني به تصويب رسيد.
نخستين نشست كارگروه فرهنگي شهرداري و شوراي اسالمي صالحيه 
با حضور مهندس احمد خلج رئيس كميسيون فرهنگيـ  اجتماعي شوراي 
اســـالمي، مدير روابط عمومي شهرداري و شوراي اسالمي، سرپرست امور 

فرهنگيـ  اجتماعي و امور بانوان برگزار شد.
تنظيم تقويـــم فرهنگي براي برنامه هاي پيش رو از ديگر مصوبات اين 

نشست بود. 
مدير روابط عمومي شـــهرداري و شوراي اسالمي صالحيه اعالم كرد: 
طرح هاي مطالعاتي و توجيهي براي انتخاب صالحيه به عنوان «پايتخت كتاب 
ايران» به ادارات كل ارسال شده است كه اميدواريم با اهتمام اداره فرهنگ و 

ارشاد اسالمي تحقق يابد.
عليزاده با بيان اين كه در 5 سال اخير زيرساخت هاي فرهنگي، اجتماعي، 
آموزشـــي و تفريحي در محالت صالحيه رشد چشمگيري داشته است و 
انتخاب اين شهر به عنوان پايتخت كتاب در معرفي ظرفيت ها و هويت يابي 
شهر موثر خواهد بود، افزود: موقعيت سوق الجيشي، وجود نخستين سراي 
محله و بوستان بانوان در صالحيه و چندين كتابخانه و عرصه هاي فرهنگي 
در اين شهر، زمينه هاي الزم براي انتخاب صالحيه بعنوان پايتخت كتاب را 

فراهم مي كند.
وي همچنين به اجراي برنامه هاي هفته فرهنگي در صالحيه اشاره كرد 
و گفت: 6 برنامه بزرگ فرهنگي با محوريت هاي خانواده، فرهنگ شهروندي، 
وظايف مديريت شـــهري، بازي هاي محلي و كار و توليد بانوان براي هفته 
فرهنگ در دستور كار شهرداري صالحيه قرار گرفته و تمهيدات الزم براي 

استقبال مطلوب از آن  اتخاذ شده است.

 120 ميليارد ريال كشفيات پليس قم در 8 ماه امسال
قم- خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي اســـتان قم كشفيات كاالي 

قاچاق را در 8 ماهه سال جاري 120 ميليارد ريال اعالم كرد. 
سردار عبدالرضا آقاخاني در حاشيه كميسيون قرارگاه جهادي مبارزه با 
قاچاق كاال و ارز استان، اظهار داشت: باتوجه به تاكيدات مقام معظم رهبري 
(مدظله العالي) مبني بر مبارزه جدي با قاچاق كاال و ارز، فرماندهي انتظامي 
استان قم نيز براي كمك به دولت در راستاي ساماندهي بخش اقتصادي كه 
از مأموريت هاي ويژه و خاص نيروي انتظامي است به عنوان يك اولويت 
در ناجا كه مبارزه با سوداگران و قاچاقچيان اقتصادي بوده، در دستور كار 

خود قرار داده است.
 وي افزود: فرماندهي انتظامي استان قم سال 97 نسبت به سال گذشته 
فراي از وظيفه اصلي خود و با همكاري خيلي از دستگاه ها، به ويژه دستگاه 
قضايـــي در بحث مبارزه با قاچاق كاال و ارز اقدامات مؤثري را انجام داده 

است.
سردار آقاخاني ادامه داد: در امر مبارزه با قاچاق، نسبت به سال گذشته 
شـــاهد افزايش 5/16 و در حوزه دستگيري ها 8 درصد و در امر تشكيل 

پرونده ها نيز بالغ بر 10 درصد افزايش بوديم.
فرمانده انتظامي استان قم اضافه كرد: اقالم كشف شده شامل وسايل 
آرايشي، لوازم خانگي، طال، خودرو، اقالم ضد فرهنگي و غيره بوده است.

وي بيان داشت: رقم ريالي كشفيات استان قم در سال گذشته نزديك 
به 100 ميليارد ريال و امســـال نيز بالغ بر 120 ميليارد ريال برآورد شد كه 

خوشبختانه كشفيات قابل مالحظه در استان را شاهد بوديم.
فرمانده انتظامي استان قم شمار دستگيري قاچاقچيان ارز را نيز 72 نفر 

دانست كه ضمن تشكيل پرونده تحويل مراجع قضايي استان شدند.
وي اظهار داشت: يكي از وظايف پليس برخورد با قاچاقچيان ارزاست 
مخصوصاً در شهر قم افرادي كه مبادرت به قاچاق انواع ارز مي كنند، بدانند 

پليس با آنها برخورد قانوني و جدي به عمل مي آورد.
سردار آقاخاني گفت: سال جاري بالغ بر 30 ميليارد ريال كشفيات ارز 

قاچاق داشتيم كه نسبت به سال گذشته، 15 درصد افزايش نشان مي دهد.
فرمانده انتظامي استان قم خاطرنشان كرد: خودروهاي توقيفي حامل 

كاالهاي قاچاق نيز نزديك به 15ميليارد ريال قيمت گذاري شده اند.
سردار آقاخاني ابراز داشـــت: اميدواريم امسال نيز همانند سال هاي 
گذشته با همكاري ساير دستگاه هاي مرتبط كه با نيروي انتظامي همكاري 
و تعامل دارند بتوانيم گام هاي بلندي براي رونق بخشيدن به اقتصاد نظام 

جمهوري اسالمي و دولت برداريم.

خودروهاي منطقه آزاد ارس ساالنه يكماه 
مي توانند در سطح كشور تردد كنند

  تبريز - خبرنگاراطالعات: معاون اقتصادي و سرمايه گذاري منطقه 
آزاد ارس گفت: مجوز ورود موقت خودروهاي ســـواري پالك ارس به 
سرزمين اصلي، به مدت يك ماه و يك بار در سال، از سوي گمرك ايران 

صادر شده است. 
صفر شاســـفند در جمع خبرنگاران افزود: بر اســـاس اين مجوز، 
خودروهاي داراي پالك «ارس» با حجم موتور كمتر از 2500 سي سي و 
ارزش كمتر از 40 هزار دالر با ارائه تضمين هاي قانوني، از اين پس امكان 
تردد در سرزمين اصلي را دارند.  تاكنون حدود 5هزار خودرو با پالك منطقه 
آزاد ارس به عالقه مندان فروخته شده است كه البته  خودروهاي ساخت 

آمريكا و يا با برند آمريكايي، مشمول اين مجوز نيستند. 
مدير توسعه تجارت ســـازمان منطقه آزاد ارس نيز گفت: صاحبان 
خودروهاي پالك ارس در صورت ارائه ســـند مالكيت، پروانه تردد، كپي 
كارت ملي و مدارك ثبت شده در سيستم، مي توانند از مرخصي يك ماهه 
استفاده كنند. بابك عبديل نژاد اظهار داشت: براي انجام بدون مشكل فرايند 
صدور مجوز، بايد ســـند مالكيت خودرو و پروانه تردد به نام درخواست 
دهنده باشد و سند خودرو به صورت وكالتي و خارج از سازمان منطقه آزاد 

ارس، نقل و انتقال نشده باشد. 
وي اضافه كرد: فاصله زماني يك سال از آخرين مرخصي و معتبر بودن 
پروانه تردد خودرو در زمان مرخصي، الزامي و اولويت با خودروهاي فاقد 

تخلف تاخير در تمديد مجوز تردد است. 
وي در خصوص شيوه مراجعه براي اخذ مجوز تردد يك ماهه، گفت: 
صاحبان خودروهاي پالك ارس با ارائه معرفي نامه ســـازمان منطقه آزاد 
ارس به گمرك ايران و يا تحويل نامه مرخصي به كارگزار گمركي صدور 
مرخصي مستقر در مركز خدمات خودرويي ارس و در نهايت مراجعه به 

پليس راهور، مي توانند نسبت به دريافت پالك عبور موقت اقدام كنند. 
منطقه آزاد ارس با بيش از 50 هزار هكتار وسعت و 4 ناحيه منفصل 
در 130 كيلومتري شمال غرب تبريز در همسايگي جمهوري هاي آذربايجان 

و ارمنستان و جمهوري خودمختار نخجوان واقع شده است. 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

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

ذ

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

آگهى تغييرات
 شركت فنى و مهندسى پيشگامان نانو فرآيند  سهامى خاص 

به شماره ثبت 424158 و شناسه ملى 10320774775 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/04 

تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : - محل شركت در واحد ثبتى تهران به 

آدرس : اســـتان تهران ، شهرســـتان تهران ، بخش مركزى ، شهر 

تهران، دانشـــگاه تهران ، كوچه خورشيد ، بن بست ستاره ( اول ) ، 

پالك 1 ، طبقه همكف كدپستى 1416654831 تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(280958)

آگهى تغييرات

 شركت سرمايه گذارى سفر كارت ملى سهامى خاص

 به شماره ثبت 354389 و شناسه ملى 10104048191 

به اســـتناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/03/08 و مجوز 

شماره 12093/ 972303 مورخ 1/ 4/ 97 سازمان ميراث فرهنگى 

و گردشـــگرى تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى اميرعدنان سپهرى 

به شماره ملى 3873435195 به سمت مديرعامل و عضو هيئت 

مديره آقاى خليل سپهر سبحانى به شماره ملى 1817445650 

به سمت رئيس هيئت مديره آقاى اميرفرشيد پورمختار به شماره 

ملى 0061276707 به ســـمت نائب رئيـــس هيئت مديره آقاى 

سيد مهدى خراسانى به شماره ملى 0059057408 به سمت عضو 

هيئت مديره و آقاى على اصغر قاســـمى جردهى به شـــماره ملى 

0041302338 به سمت عضو هيئت مديره تعيين گرديدند .كليه 

اســـناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته جات، 

قـــرارداد با امضاء مديرعامل و هريك از اعضاى هيئت مديره و يا دو 

عضو هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 

(280959)

سند فروش و شناسنامه پژو405 پالك 
996س12ـ ايران78 موتور 12483036441 

شاسي 83016533 عزت اهللا كريمان پور مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.(ل)

مجوز حمل سالح و مهمات شكاري اسلحه 1لول ساچمه زني ته پر 
كاليبر12 مدل چخماقي ساخت تركيه به شماره سالح TM241202 و 
شناسه 013214463856 به نام آقاي احمد محمدي به شماره ملي 

3849065332 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. بانه

اصل كارت هوشمند مربوط كاميون كمپرسي 
ولوو ان10 مدل1982 به شماره پالك 

377ع72ـ ايران91 به نام صمد نصيري مفقود 
از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

برگ سبز و كارت شناسايي پژو405 پالك 
99ـ569ص91 شماره موتور  124K0718409 شاسي 

NAAM11VE0FR517420 رسول انصاريان ساكن مصيري 
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.  رستم خداپرست

برگ سبز و كارت شناسايي پژوپارس پالك 
10ـ511ص73 شماره موتور 164B0134297 شاسي 

NAAN11FEXHH982766 رسول انصاريان ساكن مصيري 
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است. رستم خداپرست

كارت ماشين، سند، فاكتور فروش، سند سبز خودرو سواري تيبا تيپ 
231 رنگ نقره اي متاليك مدل1389 به شماره انتظامي 416و31ـ 

 S5810089000481 ايران68 شماره موتور 8000951 شماره شاسي
به مالكيت حسين دين مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت شناسايي خودرو سراتو2000 به شماره 
شاسي: KNAFE223395615777 به 

شماره پالك: 33 ايران ـ 239د19 به نام محمد 
سعيدي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز وانت نيسان به شماره شهرباني 613ب64ـ 
ايران25 شماره موتور 583882 و شاسي 

NAZPL140TBN289534 به نام زينب آذرمي 
عربشاخان مفقود گرديده از اعتبار ساقط است. (مراغه)

كارت شناسايي خودرو هاچ بك سانگ يانگ TIVOLI مدل:2017 
به شماره شاسي: KPT20B1VSHP150655 به شماره پالك: 

10ـ ايران  194ق95 به نام سوگل انصاري مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري پرايد جي تي ايكس آي مدل: 
1389 به شماره شاسي: S1412289166838 به 

شماره پالك: 66ـ  ايران  165و52 به نام الهه پيرهادي 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

پروانه بهره برداري به شمارة 
326/1301/428 مورخ 78/5/6 
واقع در اراضي خشك رود پالك69 

اصلي مفقود گرديده فاقد اعتبار است.

برگ سبز خودرو سواري پژو206 مدل:1383 
به شماره شاسي: 83604283 به شماره 

پالك: 88ـ ايران  778ق85 به نام حلما عبدالهي 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت شناسايي خودرو سواري سمند ال ايكس مدل: 
 NAAC91CC1BF860077 :1390 به شماره شاسي

به شماره پالك: 56 ايران ـ 136ب98 به نام افسانه 
كاظم پور مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري پرايد تيپ صبا 
 S1412278615491 جي تي ايكس مدل1379 شاسي

شماره انتظامي 56ـ  ايران  777ل46 گمشده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. (فومن)

كارت هوشمند به شماره 3074022 
متعلق به وانت نيسان مدل1389 به 
شمارة شهرباني 25ـ652د82 مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

كارت هوشمند كاميون هوو به شماره 
پالك ايران14ـ712ع35 به شماره كارت 

هوشمند 2455529 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار است. گناوه: خالقي

برگ سبز سواري پرايد 1389ـ126م25ـ 
ايران56 موتور 3418678 شاسي 

S1412289454120 مفقود و فاقد 
اعتبار است. شلمان

برگ سبز و سند كمپاني موتورسيكلت مدل89 پالك 
534/46214 شماره موتور NBEBE02387 شماره 
تنه 125B8900355 مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. (اراك)

شناسنامه مالكيت خودرو هايما 
سفيد به شماره پالك 237ي33ـ 

ايران22 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
منوچهر گرشاسبي فرزند حرمت اله 

به شماره شناسنامه 23385 
صادره از تهران در مقطع كارشناسي 

رشته مهندسي معدن صادره از 
واحد دانشگاهي محالت با شماره 

158420000310 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
محالت به نشاني استان مركزي ـ 
شهرستان محالت ـ بلوار آيت اهللا 
خامنه اي ـ دانشگاه آزادـ كدپستي 

84815ـ119 ارسال نمايد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
هانيه مرادي فرزند محمدعلي به 
شماره شناسنامه 604 صادره از 
گرگان در مقطع كارشناسي رشته 
برق و الكترونيك صادره از واحد 
دانشگاهي تهران مركزي با شماره 

61476 و تاريخ 85/11/30 
مفقود گرديده است. از يابنده تقاضا 
مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به 
نشاني تهران ـ خ آزادي ـ خ اسكندري 

شمالي ـ خ فرصت شيرازي ـ  پالك136 
صندوق پستي 13185/768 

ارسال نمايد.

سند مالكيت پژوپارس 
مدل1380 رنگ 

نوك مدادي متاليك به 
شماره پالك 22ـ ايران  

969ط57 و شماره موتور 
 22828007127

و شماره شاسي 
80806979 به نام 

شركت شيشه قزوين 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

اينجانب: افشين وثوقي صاحب خودرو: 
پيكان وانت مدل: 1393 به شماره 

شهرباني 47ـ767ب12 و شماره شاسي: 
666226 و شماره موتور: 65938 به علت 

فقدان اسناد فروش، تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده ام؛ لذا 

چنانچه هركس ادعايي در مورد خودرو 
مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي 

شركت ايران خودرو، واقع در كيلومتر 
14 جاده مخصوص تهران ـ كرج، شهرك 
پيكان شهر، ساختمان سمند، طبقه اول 

مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 
مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر، اقدام 

خواهد شد.

اينجانب حسين مقصودي پته خور مالك 
سواري هاچ بك پژو206 مدل1382 به 

شماره شاسي 82617703 و شماره 
موتور 10FSF94305034 به شماره 
انتظامي 224هـ82ـ ايران91 به علت 

فقدان اسناد فروش سند كمپاني تقاضاي 
رونوشت (المثني) اسناد مذكور را نموده 

است. لذا چنانچه هركس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور را دارد ظرف مدت 
ده روز به دفتر سازمان فروش شركت 

ايران خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان 
سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس از 
انقضاي مهلت مزبور طبق مقررات اقدام 

خواهد شد. اردبيل

مدرك فارغ التحصيلي 
اينجانب فاطمه مسافرداخل 

فرزند عليرضا به شماره 
شناسنامه ي 2710170515 

صادره از الهيجان در مقطع 
كارداني رشته ي معماري 

صادره از واحد دانشگاهي 
سما تهران با شماره ي 

1882614 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به آموزشكده ي سما 
به كدپستي 1477999651 

ارسال نماييد.

كليه تسلسل اسناد و 
مدارك خودرو سواري 
پژو206 خاكستري ـ 

متاليك مدل1380 به 
شماره پالك 115ط81ـ 
ايران12 شماره موتور 
 10FSD83641665

و شماره شاسي 
80609254 به جز كارت 
و بيمه نامه ثالث، مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي دانشگاه اينجانب 
مرتضي صفاري بادي فرزند علي به شماره 
شناسنامه 759 مقطع كارشناسي پيوسته 

رشته حقوق صادره از دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد ابركوه به شماره 143/36/71 تاريخ 
88/12/20 مفقود گرديده است و فاقد 

اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد ابركوه 

ارسال نمايند.

شناسنامه سواري 
پژوپارس TU5 مدل1397 

سفيد به شماره موتور 
164B0209975 شاسي 

 NAAN11FE5JH957988
پالك93ـ627ل16 مالك 

محمد حاجي زاده مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. 

الرستان

سند كمپاني سواري 
MVMX33 مدل93 رنگ 
سفيد روغني شماره موتور 
0318811 شماره شاسي 
1031915 شماره  پالك 

833و31ـ ايران83 به نام 
مريم رجايي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.
09171270938 

آگهي مفقودي
برگ سبز خودروي سواري كيا 
اسپورتيج 2700 مدل2010 

رنگ سفيد روغني شماره موتور 
G6BA9739404 و شماره شاسي 
KNAKH813DA7718157 به 

شماره پالك ايران25ـ575ط26 به نام 
شركت پاناچوب ارس مفقود شده از 
درجه اعتبار ساقط است. هادي شهر

شناسنامه مالكيت خودرو 
(برگه سبز) هيوندا 

سوناتا به شماره شاسي 
 KMHEU41DBAA776898

موتور 
 G4KEAA294446

پالك 637ل67ـ  ايران13 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

مدارك كارت ماشين و 
بيمه مربوط به خودرو 

ماكسيما به شماره 
شهرباني 189ب55ـ 
ايران44 به نام خانم 

فاطمه عمادي استرآبادي 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت شناسايي خودروي ون 
تاكسي به شماره انتظامي 

ايران22ـ858ت23 و شماره 
 4G63S4MSDO6151 موتور

و شماره شاسي 
 LDNL70YH370136316

متعلق به اينجانب غالمرضا 
شعاعي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند ناوگان 
به شماره انتظامي 

441ع12ـ ايران91 به 
شماره كارت 1960086 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 
(قزوين)

دانشنامه موقت 
كارشناسي رشته شيمي 

محض دانشگاه آزاد 
خرم آباد ايران دبيريان 
در تاريخ 86/10/30 
مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مي باشد.

كارت و برگه سبز 
خودروي فاو به شماره 
 FA704360 شاسي
 D5023336 موتور

پالك
 236ص41ـ ايران99 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

سند، برگ سبز خودرو 
پرايد 141 آبي مدل85 به 
شماره انتظامي 462د19ـ 
ايران73 به شماره موتور 

1516936 به شماره شاسي 
S1482285150758 به 
نام جعفر عابدي نژاد مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط 
است. داراب

برگ سبز اتومبيل كاميونت 
نيسان مدل1383 به 

شماره موتور 250345 
 D46265 شمارة شاسي

شمارة نيروي انتظامي 
154س17ـ  ايران23 به نام 
بهاره رفيعي فروشاني مفقود 

گرديده و از درجة  اعتبار 
ساقط مي باشد. خميني شهر

شناسنامه مالكيت (برگ 
سبز) نيسان كار رونيز 

مدل1387 نوك مدادي 
روشن متاليك شماره پالك 

59ـ692س33 شماره موتور 
KA24911826y شماره شاسي 
 PTBGNLEMD22708785

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
است. گرگان

سند كمپاني (برگ فروش وسيله نقليه) 
شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) و 
كارت مشخصات پرايد جي تي ايكس آي 
مدل 1385 رنگ سفيد شيري روغني 
 S1412285833160 شماره شاسي
شماره موتور 1503139 شماره پالك 

411ص11ـ ايران19 به نام آقاي 
رسول خزاعي مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند كاميون 
ده چرخ بنز باري رنگ زرد 
مدل1975 شماره موتور 
105028 شماره شاسي 

0152770 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني 
خودرو سواري پژو206 

مدل85 رنگ انگوري متاليك 
شماره پالك 63ـ  ايران 
284د17 شماره موتور 

FSS15210446 شماره 
شاسي 10807745 به نام 

مهدي لشكري مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بدينوسيله اعالم مي دارد 
كارت بازرگاني به شماره 
10102621690 به 

نام شركت گوهرانديش 
فردا مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
عارفه مالئي ـ مديرعامل

دفترچه وكالت اينجانب 
سيدحسين تقوي 

ازبري وكيل پايه يك 
دادگستري به شماره 
ثبتي 21130/م/پ 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

فومن

برگ كمپاني (سند فروش) 
موتورسيكلت هيرمن

 125CC-CDI مدل1389 
رنگ مشكي ـ مشكي به شماره 

پالك 52153ـ462 شماره موتور 
156FMI32353098 شماره 

 N2P125C8968283 شاسي
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. بانه

برگ سبز و كارت خودرو 
سواري MVM315 به شماره 

پالك 88ـ465ل26 ش م 
 MVM477FJAG044392

ش ش 
 NATFBAMDXG1033462

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. بادرود

فروشي
يك دستگاه

 باسكول 50تني 8متري، 
گيربكس و دينام برقي
 و ابزار كامل آهنگري 

با قيمت استثنايي
 در ساري 

تلفن 09111245516

شناسنامه مالكيت خودرو (برگ 
سبز) و دو پالك خودرو وانت 

نيسان 2400 مدل1389 رنگ 
آبي روغني شماره شهرباني 

489د27ـ ايران19 شماره شاسي 
 NAZPL140TBN285838
شماره موتور 579394 به نام 

عبدالعلي رستمي مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري سمند 
مدل1391 به شماره پالك 

44ـ813د75 و شماره 
 147H0001426 موتور
و شماره شاسي 513224 
به نام حجي محمد داوري 

دانا مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط است. 

(تبريز)

كارت هوشمند راننده 

به شماره 2968457 به 

نام آقاي سعيد فرامرزي 

فيل آبادي مفقود گرديده 

اعتبار ندارد.

 (شهركرد)

سند كارخانه و برگ سبز 
سواري سپند پي كي مشكي 
متاليك مدل82 پالك 59 
ـ862ج91 شماره موتور 

M11108155 شماره شاسي 
PSW68F2006799 به نام 

سمانه برومند نامقي فرزند غدير 
ش ش 15033 مشهد مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. گرگان

سند كمپاني  برگ سبز و 
كارت خودرو پژوپارس 
ش پالك 36ـ748د76 

 124K0247687 ش م
ش ش 

 NAANO1CA7DR694489
مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است. 
بادرود

برگ سبز، كارت خودرو 
وانت نيسان مدل84 به 

شماره انتظامي 785د15ـ 
ايران73 به شماره موتور 

286820 به شماره 
شاسي D81908 به 

نام نعمت عباسي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. داراب

پروانه فعاليت شركت حمل 
و نقل بين الملي آريا تير 

جاده ابريشم صادره از اداره 
كل راهداري و حمل و نقل 

جاده اي آذربايجان شرقي به 
شماره 27768ـ26 و تاريخ 

صدور 1396/8/23 مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط 

است. (تبريز)

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب زهرا رحماني فرزند 
صفر به شماره شناسنامه 154 صادره از تاكستان 
در مقطع كارشناسي رشته زبان و ادبيات فارسي 
صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره 

533995 و تاريخ 82/6/29 مفقود گرديده است. 
از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني: تهران ـ 
سوهانك ـ بلوار ارتش ـ ميدان قائم ـ خيابان خندان ـ 

خيابان سلماس ارسال فرمايد.

كارت هوشمند راننده 

به شماره 2053506 به 

نام آقاي نوراهللا فرامرزي 

فيل آبادي مفقود گرديده 

اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

كارت پالك وسيله نقليه سواري 
سيستم: سيتروئن رنگ: 

نوك مدادي متاليك مدل:1388 
شماره موتور: 071814 شماره 
 s1512288177841 شاسي
شماره پالك 95ـ771ج77 به 
نام حسن سرفرازي كدملي 

3580241222 مفقود و فاقد 
اعتبار مي باشد. سوران

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 

رضوان ندايي فرزند صادق به شماره 
شناسنامه 265 صادره از كرمانشاه در 
مقطع كارشناسي رشته مترجمي زبان 
انگليسي صادره از واحد دانشگاهي 

تهران جنوب به شماره 25/2/13658 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 

مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل 
مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
تهران جنوب به نشاني: تهران ـ خيابان 

كريم خان زند ـ خيابان ايرانشهر شمالي ـ 
نبش آذرشهر پالك209 و يا كدپستي 

1584715414 ارسال نمايد.

خانم معصومه شاهسواري به شماره 52342 
فرزند مرادعلي داراي شناسنامه 7515 
صادره از تهران متولد 51/10/11 اظهار 

مي دارد دانشنامه مقطع ليسانس رشته فيزيك 
ايشان مفقود گرديده است لذا به موجب اين 

آگهي دانشنامه مذكور ابطال مي شود از يابنده 
خواهشمند است مدرك فوق را به اداره كل 

امور فارغ التحصيالن وزارت علوم، تحقيقات و 
فناوري تسليم نمايد.

 مدرك كارشناسي 
پايان تحصيالت مجتبي 

بهراهيمي فرزند امير حسين 
صادره اهواز به شماره 

تاييديه 158518700187 
به تاريخ 86/1/25 از 

دانشگاه آزاد اسالمي اميديه 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي گردد. اميديه

 ثبت شركت تغييرات، عالئم تجاري، 
جواز تأسيس، كارت بازرگاني

66914497_66904568
09124494202
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بندرعباس- خبرنگار اطالعات: فرمانده نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اســـالمي ايران گفـــت: يك زيردريايي 
فوق پيشرفته كه به دست متخصصان وزارت دفاع ساخته 

شده است، بهمن ماه امسال به اين نيرو ملحق مي شود. 
امير دريادار حسين خانزادي پنجشنبه در آيين الحاق 
2 شناور پيشـــرفته به ناوگان جنوب نداجا گفت: دشمن 
بداند اين زيردريايي براي آنهايي كه فكر تجاوز به مرزهاي 
كشورمان از سرشان مي گذرد، دست بلندي است كه سيلي 
محكمي به آنان خواهد زد. وي گفت: امروز اگر از پيوستن 
زيردريايي سخن مي گوييم، بايد بدانيم ساخت آن در رأس 
همه فناوري هاي پيشـــرفته قرار دارد. خانزادي افزود: دريا 
عرصه اي است كه حضور در آن نياز به ظرفيت ها و دانش 
و تجربه و تخصص و مهارت دارد و اگر كشوري مستقل 
در دريا حضور يابد، به اين معناســـت كه به سطح بااليي 
از دانش، قدرت و فناوري رسيده است. وي اظهارداشت: 
عالوه بر ناوشكن سهند كه امروز به ناوگان نداجا افزوده 
مي شود، در هفته هاي و ماه هاي آينده شاهد الحاق و رونمايي 
از شناورهاي پيشـــرفته ديگري خواهيم بود كه پيوستن 
شـــناورهايي از كالس موج (جماران) يك نمونه از اين 

الحاق ها و رونمايي هاست. 
خانزادي ادامه  داد: زمان پيوســـتن جماران به نداجا، 
بسياري در عرصه بين المللي مي پرسيدند اين شناور حركت 
مي كند، كه نشان مي دهد كشورهاي منطقه و فرامنطقه اي باور 
نمي كردند كه ايران اسالمي زير فشارهاي شكننده، توانايي 
ساخت ناوشكن با قابليت حمل بالگرد، پرتاب موشك و 

حضور معنادار در عرصه آب هاي آزاد را داشته باشد. 
وي گفت: شاهد تكرار ساخت مشابه ناوشكن جماران 
در شمال كشور به نام ناو شكن دماوند بوديم كه چند سال 
بعد با صخره ها برخورد كرد و هم اكنون اين ناوشـــكن 
تعمير و بازســـازي شـــده و آماده بازگشت به آب است. 
خانرادي اضافه كرد: پيشرفت هاي جمهوري اسالمي ايران 
براي دست يابي به امنيت جمعي است و كساني كه در  اين 
خصوص با ما همراه شوند،  از آن بهره مند مي شوند و اجازه 
نمي دهيم كانون هاي ناامني در منطقه شكل بگيرد. فرمانده 
نداجا تاكيد كرد: ايران اســـالمي آمادگي دارد ظرفيت ها و 
تجربه هايي را كه به دست آورده است، با كشورهاي منطقه 
به اشـــتراك بگذارد تا برخي كشورها متوجه شوند امنيت 
عاريه اي، پايدار نيست. خانزادي اظهارداشت:  در دهه اول 
انقالب عالوه بر تخريب ها و تحريم ها، حمله رژيم عراق در 
قالب جنگ نيابتي انجام شد. فرمانده نيروي دريايي ارتش 
گفت:  كشوري را سراغ نداريم كه چنين فشارهايي را تحمل 
كرده و در كنار آن، به فناوري هايي در اندازه كشـــورهاي 
پيشرفته دست يافته باشد. وي افزود: انقالب اسالمي تاثير 

بسياري بر منطقه و جهان گذاشت و اكنون چهار دهه از عمر 
آن زمان مي گذرد. خانزادي اضافه كرد: دهه اول، دهه ظهور 
و تثبيت بود و استكبار جهاني تالش  هاي گسترده اي براي 
متوقف كردن انقالب اسالمي انجام داد، چون مي دانست اين 
انقالب موجب بيداري ملت ها مي شود. وي گفت: در دهه 
دوم شاهد بازسازي و ساخت در عرصه هاي مختلف بوديم، 
تسليحات و تجهيزاتي كه آن روز در اختيار داشتيم عاريه اي 
بود، هر چند در سطح روز دنيا بود. خانزادي اظهارداشت:  
دهه دوم انقالب هوشمندانه صرف دستيابي به سطحي از 
دانش و توانمندي شد كه كليد هاي ساخت انواع تجهيزات 
و سالح ها را در دهه سوم فراهم ساخت. دهه سوم انقالب 
را نيز بايد دهه ســـازندگي در عرصه ساخت تجهيزات 
پيچيده دريايي ناميد، ســـاخت ناوشكن ها و موشك ها و 

زيردريايي هاي كالس غدير در اين دهه كليد خورد. 
* 3 ماهواره به فضا پرتاب مي شود 

گفتني است كه 2 فروند زيردريايي كالس غدير نيروي 
دريايي ارتش با حضور جانشـــين وزير دفاع و پشتيباني 
نيروهاي مسلح و فرمانده اين نيرو در منطقه يكم نداجا در 

مراسمي به اين نيرو پيوست. 
جانشين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در اين 
مراســـم گفت: در ماه  هاي آينده 3 ماهواره توسط ايران به 
فضا پرتاب مي شود. سردار قاسم تقي زاده اظهارداشت: اين 
ماهواره ها با دانش بومي ساخته شده است و در مدارهاي 
مختلف قرار مي گيرند. وي ادامه داد: در عرصه بازدارندگي 
فعـــال نيز ايران به فناوري توليد موشـــك زمين به زمين 

نقطه زن با بُرد 2 هزار كيلومتر دست يافته است. 
جانشـــين وزير دفاع و پشـــتيباني نيروهاي مسلح 
اظهارداشت: در عرصه هاي مختلف هم سطح دانش روز دنيا 
قرار داريم و از توان متخصصان ايراني و دانشمندان وزارت 
دفاع، دانشگاه ها و شـــركت هاي بنيان براي ساخت انواع 
تجهيزات اســـتفاده مي كنيم. تقي زاده گفت: براي ساخت 
زيردريايي غدير، 10 دانشـــگاه و 2 موسسه تحقيقاتي و 
شركت هاي دانش بنيان همكاري كرده اند. به گفته وي در 
عرصه هوايي هم اين توانمندي ها به كار گرفته شده و در 
عرصه رزم زميني نيز آخرين دستاوردها عليه داعش به كار 

برده شده است. 
جانشين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح افزود: در 
صنايع كروز و ضد كشتي دستاوردهاي بسيار پيچيده و حتي 
برتر از كارهايي را كه در غرب انجام شده است، به دست 
آورده ايم. تقي زاده اضافه كرد: در زمينه سازمان جغرافيايي و 
نقشه برداري سيستم بسيار پيشرفته اي در طراحي به دست 
آورده ايم و خط توليد جنگنده كوثر نيز راه اندازي شده است. 
وي بيان داشت: امروز مي خواهيم فناوري برتر در عرصه 
هوايي داشته باشيم، در زمينه پهپاد ها به انواع فناوري هاي 
برتر دست يافته   ايم و كشف، شناسايي و رصد و برخورد با 
هواپيماهاي بدون سرنشين را به خوبي انجام مي دهيم و آنها 
را از بين مي بريم. جانشين وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي 
مسلح گفت: در صنايع راداري، رادارهاي بسيار پيشرفته اي 

ساخته شده و در خط توليد قرار گرفته است. 
به گفته اين مقام ارشد نظامي در عرصه فناوري هاي 

نوين، در آستانه چهلمين سالگرد پيروزي انقالب اسالمي از 
بسياري تجهيزات جديد رونمايي خواهد شد. 

وي ادامه داد: ايران هرگز آغاز كننده هيچ جنگي نبوده 
است و نخواهد بود، ولي اگر با تهديدي مواجه شويم، با 
شدت برخورد مي كنيم و در زمينه شكستن تحريم ها نيز 

خبرهاي خوبي به اطالع ملت ايران خواهيم رساند. 
وي با اشاره به حضور نيروي  دريايي ارتش جمهوري 
اســـالمي ايران در آب هاي بين المللـــي، اين موفقيت را 
نشان دهنده آمادگي كامل اين نيرو دانست و گفت: حضور 
در آب هاي بين المللي براي جلوگيري از تهديدهاي روز 

منطقه اي و فرامنطقه اي است. 
3 فروند شناور به ناوگان دريايي ارتش افزوده مي شود 

فرمانـــده منطقه يكم امامت نيـــروي دريايي ارتش 
جمهوري اسالمي ايران مستقر در بندرعباس هم گفت: اين 
شناورها شامل ناوشكن سهند و 2 زيردريايي كالس غدير 
است. دريادار دوم مجتبي محمدي گفت: زيردريايي غدير 

942، تعميرات اساسي و بازسازي كامل شده است. 
وي افزود: زيردريايي غديـــر 955 نيز چهاردهمين 
فروندي است كه ساخته شـــده است و به ناوگان نيروي 
دريايي ارتش اضافه مي شـــود. ناوشكن سهند با توجه به 
پيشرفت فناوري، داراي سيستمي پيچيده تر و به روزتر از 
ناوشكن جماران است. محمدي افزود: از سال 86 تاكنون 
از 4 هزار فروند شـــناور حمايت و بيش از 250 عمليات 
مســـلحانه دفع تعرض دزدان دريايي به شناورهاي ايراني 

انجام شده است. 
در ايـــن مدت همچنين 58 ناوگـــروه به ماموريت 
آب هاي آزاد و دور دســـت اعزام شده  اند و هم اكنون نيز 

ناوگروه 58 در خليج عدن مشغول گشت زني است. 
فرمانده منطقه يكم امامت نيروي دريايي ارتش مستقر 
در بندرعباس افزود: حدود 32 شناور كشورهاي ديگر هم 
از تعرض دزدان دريايي حمايت شده  اند و 2 مرحله عمليات 

آزاد سازي كشتي ها از دزدان دريايي انجام شده است. 
محمدي گفت: سازمان بين المللي دريانوردي به پاس 
حضور داوطلبانه و مقتدرانه نيروي دريايي ارتش جمهوري 
اســـالمي ايران در مبارزه با پديده دزدي هاي دريايي در 
خليج   عدن و باب المندب، تاكنون در 4 مرحله لوح تقدير 
بين المللي براي فرماندهان ناوگروه هاي اعزامي كشورمان 
فرستاده است. وي گفت: تامين امنيت موجب شده است اما 
دزدي ها دريايي در 3 سال گذشته به صفر برسد و تعرض 
دزدان دريايي به شناورهاي ايراني با حضور تيم هاي حفاظت 
دفع شود. محمدي افزود: نيروي دريايي جمهوري اسالمي 
ايران بر روي هر شناور كشورمان كه بخواهد از منطقه خطر 
و مورد تهديد دزدان دريايي عبور كند، نيرو مستقر مي كند.  

الحاق ناو شكن سهند و 2 زير دريايي كالس غدير به ناوگان نيروي دريايي 

سرويس خبر: بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي 
فرمان حضرت امام(ره) تا پايان بهمن ماه امسال بيش از 
يك هزار فرصت شغلي در استان لرستان ايجاد مي كند.

به گزارش معاونت توسعه  كارآفريني اجتماع محور 
بنياد بركت، اين بنياد ايجاد اشـــتغال در شـــهرهاي 
دلفان، پل دختر، كوهدشـــت و رومشكان لرستان را 
به عنوان يكي از اســـتان هاي محروم كشور در قالب 
طرح هاي اشـــتغالزايي اجتماع محور آسمان (آيين نامه  
سرمايه گذاري هاي مردمي و اشتغال نيروي انساني) و 
سحاب (سرمايه گذاري هاي حمايتي اقتصادي بركت) 

در دستور كار خود دارد.
تا به امروز 350 فرصت شغلي در زمينه  پرورش 
دام سبك در اين شهرستان ها به مرحله  اجرايي رسيده 
است و 700 اشتغال ديگر نيز تا بهمن به بهره برداري 

خواهد رسيد. 
فرآيند اشتغالزايي در استان لرستان از مرداد امسال 
با حضور بنياد بركت و تشـــكيل كميته توسعه  اشتغال 
در شهرهاي اين استان به رياست فرماندار و عضويت 

تمامي دســـتگاه هاي اجرايي مؤثر در اين حوزه كليد 
خورده است. 

با تصويب رشته هاي مستعد در زمينه  كارآفريني، 
با توجه به ظرفيت  هاي منطقه و پس از آغاز شناسايي 
متقاضيـــان در مناطق محروم روســـتايي، نزديك به 
2500 نفر انتخاب و وارد فرآيند اهليت سنجي توسط 
تســـهيل گران بنياد بركت شدند كه از اين تعداد، 350 
نفر واجد شرايط به بانك عامل براي دريافت تسهيالت 

معرفي شده اند. 
ميانگين تســـهيالت درنظر گرفته شده براي هر 
متقاضي 250 ميليون ريال به شكل وام قرض الحسنه 
و با تنفس پرداخت 4 ماهه اســـت. همچنين فاز دوم 
اين طرح، تا پايان بهمن ماه امسال با ايجاد 700 فرصت 

شغلي ديگر اجرايي خواهد شد. 
 * تقدير از بنياد بركت در همايش تكريم خيرين 

مدرسه ساز كشور
بنياد بركت وابسته به ستاد اجرايي فرمان حضرت 
امام(ره) در همايش تكريم خيرين مدرسه ساز كشور در 

مشهد مقدس، به دليل راه اندازي نهضت مدرسه سازي 
در كشور تقدير شد.

 مديرعامل بنياد بركت در حاشـــيه  اين مراسم از 
بهره برداري از يك هزار و 110 مدرسه بركت با بيش از 

6 هزار كالس درس در كشور خبر داد. 
مهندس جعفري اضافه كرد: با توجه به دغدغه هاي 
مقام معظم رهبري در زمينه  مدرسه ســـازي و توسعه  
فضاهاي آموزشـــي و دل نگراني ايشان بابت تعليم و 
تربيت كودكان و ارتقاي عدالت آموزشي در روستاها 
و مناطق محروم كشور، مي كوشيم فضاهاي آموزشي 
ايمن، مجهز و شايســـته  دانش آموزان ايراني را فراهم 

سازيم. 
وي تأكيد كرد: بنياد بركت در راستاي تحقق اين 
مهم، تاكنون 1110 مدرســـه با بيش از 6 هزار كالس 
درس را براي دانش آموزان مناطق محروم و كمتر توسعه  
يافته ساخته و به بهره برداري رسانده است. هم اكنون نيز 
500 مدرســـه با 3 هزار كالس درس در حال ساخت 
است كه اين روند تا ســـاختن 2 هزار مدرسه بركت 

ادامه مي يابد و اين نهضـــت با جديت هم چنان ادامه 
خواهد يافت. 

به گفته  مديرعامـــل بنياد بركت، اين بنياد تاكنون 
در فرآيند مدرسه ســـازي بالغ بر 9 هزار ميليارد ريال 

سرمايه گذاري انجام داده است.
 جعفري با اشـــاره به آثـــار اجتماعي و فردي 
مشـــاركت در امور خيريه گفت: تمامي ســـعي ما 
ترغيب جامعه به ســـمت اعمال خيـــر حتي در ابعاد 
كوچك است، زيرا به طور قطع با توسعه اين رويكرد 
بسياري از مسايل و مشكالت در سطح كشور از ميان 

خواهد رفت. 
وي گفـــت: بنيـــاد بركت به تاز گي توســـعه 
مشـــاركت هاي مردمي را در برنامه  هاي خود قرار داده 
است تا كساني را كه تمايل به مشاركت در فعاليت هاي 
عام المنفعه اين بنياد دارنـــد، همراهي كند كه در اين 
خصوص و در حوزه  مدرسه سازي، نخستين مدرسه  
مشاركتي با حضور يكي از خيرين، آماده  بهره برداري 

شده است.

بنياد بركت بيش از 1000 شغل در لرستان ايجاد مي كند

رونمايي از نرم افزارهاي شركت توزيع 
نيروي برق تبريز

  تبريز- خبرنگاراطالعات: مدير كل دفتر نظارت بر توزيع شركت مادر 
تخصصي توانير با بيان اين كه تغييرات اقليمي دليل اصلي خاموشي هاي گسترده 
كشور در تابستان امسال بود، گفت: سال آينده با توجه به تمهيدات انجام شده 

خاموشي و قطعي برق نخواهيم داشت.
مســـعود صادقي در آيين رونمايي از نرم افزار هاي شركت توزيع نيروي 
برق تبريز خاطرنشان كرد: خشكي رودخانه هاي كارون و دز و كاهش نيروي 
برق آبي، از داليل اصلي كاهش توليد برق در ســـطح كشور بود كه به دنبال 
آن، قطعي هاي گســـترده برق را به دنبال داشت. در جريان كمبود انرژي مردم 
بيشترين همكاري را با ما داشتند، به طوري كه وقتي به اهميت قضيه پي بردند، 
همكاري هايشان بيشتر شد و توانســـتيم تابستان امسال را مديريت كنيم.وي 
يادآوري كرد: سال هاي قبل وقتي برق مشتركين قطع مي شد، مستقيما با شماره 
روي قبض ها تماس مي گرفتند كه به دليل شلوغي خطوط تلفن اغلب موفق 
به برقراري تماس نمي شدند، ولي خوشبختانه يكي از طرح هاي رونمايي شده 
امروز سامانه تلفني 121 است كه شامل ارسال پيامك قطعي به مشتركين است 
كه در قالب يك اپليكيشن براي تلفن هاي همراه ارائه مي شود. اين سامانه پس از 
نصب اپليكيشن روي گوشي هاي موبايل و ارسال اطالعات مشترك مورد نظر 
به سامانه، موضوع به نزديكترين اداره برق ارسال و در اولين فرصت با توجه به 

نقشه هاي  GIS  نسبت به رفع مشكل اقدام مي شود.
وي با اشاره به پيشرفت هاي برخي از شركت هاي توزيع برق كشور در 
استفاده از سامانه ها و نرم افزار ها اظهار داشت: در صنعت برق مي خواهيم از فاز 
سنتي خارج شويم و كارهاي الكترونيكي را در كشور توسعه دهيم، به طوري 
كه اين اقدامات ضمن كاهش مراجعه هاي مردمي، از كاغذبازي هاي اداري نيز 
خواهد كاست.مدير عامل شركت برق منطقه اي آذربايجان هم اظهار داشت: ادامه 
حيات بشر به مصرف بهينه انرژي بستگي دارد و مصرف صحيح انرژي تنها 

راهكار براي جلوگيري از خاموشي ها است.
افشين روشن ميالني گفت: شركت توزيع نيروي برق تبريز براي كاهش 
ترافيك و جلب رضايت مشتركين، گام هاي اساسي در راه الكترونيكي كردن 
خدمات خود برداشته است.وي با بيان اين كه مصرف صحيح برق و مراقبت از 
آن بايد اولويت مردم باشد، گفت: با توجه به فرهنگ سازي انجام شده در تابستان 

امسال شاهد افزايش همكاري هاي مردم با صنعت برق بوديم.
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تبريز هم گفت: 14 نرم افزار جديد 
براي خدمت رساني هر چه بهتر به مشتريان اين شركت طراحي و راه اندازي 
شده است.عادل كاظمي اعالم كرد: اعمال خاموشي ها با برنامه به منظور انجام 
تعميرات و نيز در انجام برنامه هاي كاهش پيك بار، يكي از موارد اجتناب ناپذير 
براي شـــركت هاي توزيع برق است كه در اين خصوص نرم افزاري به عنوان 
سامانه جامع اطالع رســـاني خاموشي ها به صورت اپليكيشن موبايلي قادر به 

اطالع رساني دقيق برنامه هاي خاموشي ها به مشتركين خواهد بود.
وي با اشاره به هدف ايجاد سامانه خدمات غير حضوري، اظهار داشت: 
اين سامانه براي راه اندازي ميز خدمات الكترونيكي، تكريم ارباب رجوع و كاهش 
مراجعه هاي حضوري به صورت آنالين ايجاد شده و به سيستم جامع خدمات 
مشتركين شركت، وصل است. متقاضيان مي توانند از طريق پرتال شركت با ثبت 
درخواست خود و ضميمه كردن مدارك، خدمات مورد نياز را از شركت توزيع 
برق تبريز دريافت كنند. از طريق اين سامانه تراكنش هاي مالي نيز به صورت 

غير حضوري انجام خواهد شد.
كاظمي با اشاره به كاهش زمان واگذاري انشعاب هاي برق گفت: با طراحي 
نرم افزارهاي متعدد و از جمله سامانه بازديد از محل انشعاب، ارائه خدمات و 

زمان واگذاري انشعابات برق كاهش چشمگيري خواهد يافت.

مشاركت 670 ميليارد توماني خيران مدرسه ساز 
آذربايجان شرقي

* رئيس مجمع خيران مدرسه ساز آذربايجان شرقي گفت: خيران در 
20 ســـال گذشته براي ساخت مدرسه در استان 670 ميليارد تومان هزينه 

كرده اند.
 عبداهللا فرماني در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: معرفي مجمع 
خيران مدرسه ساز آذربايجان شرقي به عنوان مجمع برتر كشوري در همايش 
ملي خيران مدرسه ساز كشور باعث خرسندي است.وي افزود: مجمع خيران 
مدرسه ساز استان آذربايجان شرقي به دليل جذب حداكثري مشاركت هاي 
خيران به عنوان مجمع برتر معرفي شـــده است.فرماني گفت: در همايش 
مزبور از اعضاي مجمع خيران مدرسه ساز استان با حضور وزير آموزش و 
پرورش قدرداني شد.وي افزود: هم اكنون 92 مدرسه  با مشاركت خيران در 

مناطق شهري و روستايي آذربايجان شرقي در حال ساخت است.
رئيس مجمع خيران مدرسه ساز آذربايجان شرقي با بيان اين كه ساخت 
38 باب از اين مدارس امسال آغاز شده است، اظهار داشت: اين واحدهاي 

آموزشي با 451 كالس درس ساخته مي شود.

تالش براي تدوين سند توسعه بلوچستان
زاهدان - خبرنگار اطالعات: معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه 
منطقه اي وزارت كشـــور گفت:در نظر داريم با تدوين سند توسعه براي 
منطقه بلوچستان تالش كنيم تا اين استان پهناور به شاخص هاي ملي توسعه 

برسد. 
بابك دين پرست در جلسه شـــوراي اداري شهرستان خاش اظهار 
داشت: اين سفر عملياتي با هدف بررسي روند اجرايي مصوبات و همچنين 
ايجاد بســـتر مناسب جهت تهيه سند توسعه براي منطقه بلوچستان انجام 
گرفت. وي افزود: بيش از 100 عنوان پروژه در حوزه هاي مختلف تيرماه 
امســـال براي تهيه سند توسعه منطقه سيستان پيش بيني شده است كه در 
نظر داريم با تدوين سند توسعه براي منطقه بلوچستان تالش كنيم تا استان 

سيستان و بلوچستان به شاخص هاي ملي توسعه برسد. 
او ياد آورشد: براي اين كه تمامي موارد مطروحه در حوزه هاي مختلف 
به نتيجه مثبت و اساسي برسد، دولت ملزم به حل مشكالت و دغدغه هاي 
آن است. وي با تاكيد بر اينكه خدمات 40ساله انقالب قابل توصيف نيست، 
اما نياز به افزايش كيفيـــت در ارائه خدمات وجود دارد، گفت: مصوبات 
استاني و شهرستاني به صورت گزارشي مكتوب براي رئيس جمهوري ارسال 
خواهد شـــد تا مشكالت مردم اين خطه از كشور با سرعت بيشتري رفع 
شود. دين پرست بيان داشت: در راستاي استفاده حداكثري از ظرفيت مجتمع 
كشت و صنعت گوهر كوه و ارتقاي شاخص هاي توليدات بومي اين آمادگي 

را داريم تا مشكالت اين مجموعه بزرگ نيز حل شود. 
حميدالدين يوسفي فرماندار خاش نيز با تاكيد بر برنامه ريزي و داشتن 
مديريت و نگاه ملي براي رفع مشكالت شهرستان گفت: يكي از مزيت هاي 
خاش برخورداري از نيروي انساني است كه بيش از 70درصد اين ظرفيت 

زير 30سال سن دارند. 
وي يادآور شد: فرزندان اين استان به عنوان سيبل در برابر اهداف شوم 
دشمنان و ساير فاكتور هاي تأثيرگذار خارجي هستند تا مردم ساير استان هاي 
كشور با امنيت و آرامش خاطر مسير توسعه و پيشرفت خود را طي كنند.  

فرماندار خاش ارتقاي مراكز دهســـتان ها،بخش ها و شهر ها را براي 
توسعه اشتغال، اقتصاد در مناطق شهري و روستايي از ضروريات دانست و 
ساير مشكالت اين شهرستان را در زمينه محروميت از نعمت گاز،افزايش 
سهميه سوخت خودروها باتوجه به بعد مسافت شهرستان ها و مناطق، تعيين 
تكليف چاه هاي بدون پروانه، نبود راه مواصالتي مستقيم به منطقه مرزي 
روتك، ضرورت استفاده از ظرفيت مجتمع كشت و صنعت گوهركوه براي 
توسعه شهرستان و استان و عدم مشاركت بخش خصوصي براي استفاده از 

ظرفيت هاي بومي شهرستان، بيان كرد. 

مسموميت 24 نفر با گاز منواكسيد كربن 
نيشـــابور- خبرنگار اطالعات: رئيس مركـــز مديريت حوادث و 
فوريت هاي پزشكي نيشابور گفت: 24 نفر با گاز منو اكسيد كربن در مسجد 

روستاي عبيرآباد نيشابور مسموم شدند.
دكتر قاسم مشارموحد افزود: كارشناسان مركز ارتباطات اورژانس 115 

نيشابور با 4 دستگاه آمبوالنس به محل حادثه اعزام شدند.
وي افزود: مســـمومان كه همگي خانم بودند، به علت استنشاق گاز 
منواكسيد كربن دچار عالئم خواب آلودگي، گيجي و سردرد شده بودند كه 
6 نفر به صورت ســـرپايي يك نفر در محل درمان شدند و 17 نفر پس از 
اقدامات درماني مناسب توسط آمبوالنس به مراكز آموزشي درماني 22 بهمن 

و حكيم نيشابور منتقل شدند. 

ناكامي قاچاقچيان در حمل 81 كيلو و600گرم ترياك
* فرمانده انتظامي نيشـــابور از كشف 81 كيلو و 600 گرم ترياك و 

دستگيري سه قاچاقچي در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ حسين دهقان پور گفت: در پي كسب اطالعاتي مبني بر تردد 
قاچاقچيان مواد در مسير مشهد به نيشابور موضوع به صورت ويژه در دستور 

كار پليس مبارزه با مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.
وي افزود: دو تيم از مأموران دايره اطالعات و عمليات پليس مبارزه 
با مواد مخدر نيشابور در عملياتي مشترك با تيم هاي مبارزه با مواد مخدر 
مرزباني اســـتان خراسان رضوي پس از هماهنگي هاي قانوني با پشتيباني 
اطالعاتي اقدام به برقراري ايســـت و بازرسي مقطعي درمحور ورودي به 

نيشابور كردند.
او اضافه كرد: مأموران انتظامي هنگام كنترل خودروهاي عبوري به يك 
دستگاه خودرو پژو ظنين شدند و با استفاده از عاليم هشداردهنده خودرو 
را متوقف و در بازرسي از خودرو 81 كيلو و 600 گرم مواد مخدر از نوع 
ترياك كه به صورت ماهرانه اي در بدنه خودرو جاسازي شده بود كشف 

و ضبط كردند.
وي افزود: در اين رابطه خودرو توقيف شـــده و سه نفر از متهمان با 

تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني به مرجع قضايي معرفي شدند.

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 

شماره نمابر نيازمنديها

22224963-22224886

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام
شركت مهندسي و ساخت پارس سازه (سهامي خاص)
به شماره ثبت 3673 و شناسه ملي 10861664680

بدينوسيله از كليه صاحبان سهام شـــركت مهندسي و ساخت پارس سازه 
(سهامي خاص) دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده 
شركت كه در روز چهارشنبه 97/9/21 رأس ساعت 15 در محل قانوني شركت 
واقع در تهران، شهيد بهشتي، خيابان بيهقي، خيابان هشتم، پالك11، طبقه 

پنجم واحد9 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دسـتور جلسه: 1ـ بررســـي و اتخاذ تصميم نسبت به گزارش هيئت مديره 

و بازرس قانوني شـــركت در مورد افزايش سرمايه  2ـ اصالح ماده 5 اساسنامه 
شركت  3ـ ساير موارد كه در صالحيت مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.

هيئت مديره شركت مهندسي و ساخت پارس سازه (سهامي خاص)

«اطالعيه»
آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 شركت توزيع نيروي برق استان ايالم (سهامي خاص)
شماره ثبت 994 شماره شناسه ملي 10300034690 

و سرمايه ثبت شده 25ميليون ريال
بدينوسيله به اطالع كليه ســــهامداران محترم شركت مي رساند، 
جلســــه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اين شركت رأس 
ساعت 16 روز چهارشــــنبه مورخ 1397/9/21 در محل: تهران 
خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، خيابان ياسمي، شركت مادر 
تخصصي توانير، سالن كنفرانس دفتر امور مجامع تشكيل خواهد 
شد. لذا از ســــهامداران محترم دعوت به عمل مي آيد كه خود و يا 

نماينده رسمي آنان در موعد مقرر در جلسه يادشده حضور يابند.
دسـتور جلسـه:  1ـ انتخاب حســــابرس 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 ايالم

آگهي مزايده عمومي
«نوبت اول»

شركت هتل بين المللي پارسيان آزادي در نظر دارد به مدت 
يكسال موارد ذيل را از طريق مزايده عمومي به شركت ها و اشخاص 
حقيقي و حقوقي واجد شــــرايط واگذار نمايد. از متقاضيان دعوت 
به عمل مي آيد از تاريخ انتشار اين آگهي حداكثر ظرف مدت 10 روز 
كاري در ساعات اداري به دبيرخانه شركت جهت اخذ فرم شرايط 

شركت در مزايده به آدرس زير مراجعه فرمايند.
تهران، بزرگراه شهيد چمران، تقاطع بزرگراه يادگار امام(ره)

ضمناً متقاضيان محترم مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر به 
سايت هتل بين المللي پارسيان آزادي نيز مراجعه فرمايند.

1) ارائه خدمات تاكسي سرويس
2) برون ســــپاري غرفه شماره دو (فروش ســــوغات و خوراكي و 

خشكبار ايراني)

www.azadihotel.com

آگهي مزايده عمومي
شركتي توليدي در راســــتاي بهينه سازي و بروزرساني ماشين آالت 
صنعتي و خطوط توليد خود، قصد دارد برخي از ماشين آالت صنعتي ـ 
مكانيكــــي موجود را از طريــــق مزايده به فروش رســــاند لذا كليه 
متقاضيان محترم مي توانند جهت كســــب اطالعات بيشتر و بازديد 
با شــــماره تلفن هاي 09171082364 و 09215876871 تماس 

حاصل نمايند.

آگهى تغييرات شركت گسترش صنايع بلوچ سهامى خاص
 به شماره ثبت 20110 و شناسه ملى 10100656585 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/08/01 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: اعضاء هيئت مديره به مدت 2 ســــال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: سازمان مديريت 
صنعتى با شناسه ملى 10100500635 شركت مركز گسترش فناورى اطالعات با شناسه ملى 

10100858030 شركت گسترش سوخت سبز زاگرس با شناسه ملى 10660175989. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283679) 

آگهى تغييرات شركت آرين فوالد غرب سهامى خاص
 به شماره ثبت 310144 و شناسه ملى 10103476651 

به اســــتناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 1397/06/17 و تنفسهاى مربوطه 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه شركت منتهى به تاريخ 96/12/29 مورد تصويب قرار گرفت. 
موسســــه حسابرسى بهمند به شناســــه ملى 10100174390 و آقاى عليرضا محتشمى به كد 
ملى 4591380793 به ترتيب به عنوان بازرسان اصلى و على البدل براى مدت يك سال انتخاب 

گرديدند. -روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشار شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283680) 

آگهى تغييرات شركت پزشكى طلوع آتيه غرب سهامى خاص
 به شماره ثبت 363610 و شناسه ملى 10320150210 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/12/14 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: موسسه حسابرسى آمارگاران ثبت شده به شماره 20560 با شناسه 10103237117 
بعنوان بازرس اصلى و آقاى نادر نجفى با كد ملى 2161531591 بعنوان بازرس على البدل براى 

مدت يكسال مالى انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283681) 

آگهى تغييرات شركت رودخانه سبز انرژى با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 499958 و شناسه ملى 14006246891 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/12/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس: شهرستان تهران -بخش مركزى -شهر 
تهران-داوديه-كوچه احمديه يكم-كوچه احمديـــه دوم-پالك -2-طبقه چهارم-

واحد 8 كد پستى 1948635519 تغيير يافت 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283683) 

آگهى تغييرات شركت توسعه خدمات كارآفرينى مسكن سهامى خاص
 به شماره ثبت 446445 و شناسه ملى 14003767673 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/20 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: -اشــــخاص حقوقى ذيل براى مدت دو سال بعنوان اعضاء هيئت مديره شركت انتخاب 
گرديدند: -شركت گروه مالى بانك مسكن به شماره ثبت 23313 و شناسه ملى 10100687843 
-شركت واسپارى آباد مسكن به شماره ثبت 363609 و شناسه ملى 10104093740 -شركت 

عمرانى مسكن گستر به شماره ثبت 6602 و شناسه ملى 10100309060 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283685) 

آگهى تغييرات شركت مديريت نارگان سهامى خاص
 به شماره ثبت 256389 و شناسه ملى 10102966708 

به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 1397/04/25 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زيان ســــال مالى منتهى به 1396/12/29به تصويب رسيد. 
روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثيراالنتشــــار تعيين شــــد. فــــروزان عبدالهى نمين به كد 
ملى0041746546 به عنوان بازرس اصلى و فرشيد سرودى به كد ملى0490190901 به عنوان 

بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى تعيين گرديد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283686) 

آگهى تغييرات
 شركت آرمان انديشان رستاك سهامى خاص

 به شماره ثبت 359728 و شناسه ملى 10104045467 
به اســــتناد صورتجلســــه هيئت مديره مــــورخ 1396/03/09 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــــد: ابوالفضل نطقى اسكوئى شــــماره ملى 0731680766 
به ســــمت مديرعامل (خارج از اعضا و شــــركا) و رضا صديق شماره ملى 
4500163875بسمت رئيس هيئت مديره و على جوانمردى وزيرى شماره 
ملى 5529567071 بسمت نايب رئيس هيئت مديره و اميرمهدى امينيان 
شماره ملى 0450080341به ســــمت عضو هيئت مديره تعيين گرديدند. 
كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبيل چك و سفته با امضا مشترك 
مديرعامل و يكى از اعضا هيئت مديره و در غياب مديرعامل با امضا دو نفر 
از اعضا هيئت مديره همراه با مهر شــــركت و ساير اوراق از قبيل قراردادها 
و نامه و مكاتبات ادارى شــــركت به امضاى مديرعامل همراه با مهر شركت 

معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283682) 

آگهى تغييرات شركت آمون بن سهامى خاص
 به شماره ثبت 214384 و شناسه ملى 10102557844 

به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/04/25 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: آقاى فرشيد زندى مقدم كد ملى 0054640059 
به ســــمت بازرس اصلى و آقاى عليرضا موحديان كد ملى 0056529473 
به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. اعضاء 
هيئت مديره براى مدت دو سال بشرح ذيل انتخاب گرديدند: آقايان فرشاد 
كريمايى كد ملى 0322716871 به ســــمت رئيس هيئت مديره محمود 
رجبيون كد ملى 0061489557 به سمت نايب رئيس هيئت مديره وفرهاد 
غالمى كد ملى 0061605034 به ســــمت عضو هيئت مديره و مدير عامل 
تعيين گرديدند. حق امضاء كليه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور از قبيل چك 
و سفته و برات و غيره با مدير عامل يا رئيس هيئت مديره به تنهايى همراه 
با مهر شركت معتبر مى شــــود. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج 

آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283684) 

آگهى تغييرات شركت پايانه هاى نفتى ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 149197 و شناسه ملى 10101920450 

به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 1397/04/30 تصميمات ذيل 
اتخاذ شــــد: ترازنامه و حساب سود و زيان ســــال مالى منتهى به 1396 تصويب گرديد سازمان 
حسابرسى 10101136332 به عنوان بازرس قانونى بمدت يك سال مالى انتخاب گرديد روزنامه 

كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283676) 

آگهى تغييرات شركت مستر گروه رايا سهامى خاص
 به شماره ثبت 443393 و شناسه ملى 10320900827 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/09 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: عبارت ((توليد لوازم خانگى و لوازم صوتى و تصويرى در صورت لزوم 
قانونى پس از اخذ مجوزهاى الزم )) به موضوع شـــركت الحاق گردد درنتيجه ماده 

قانونى اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283678) 

آگهى تغييرات 
شركت نوسازان منطقه نوزده شهر تهران سهامى خاص

 به شماره ثبت 337451 و شناسه ملى 10103773677 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/02/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
محمدهادى مقدس زاده كرمانى به كدملى 0043961479 به نمايندگى از شركت 
نوسازان شهر تهران به شناسه ملى 10103682446 به سمت رئيس هيئت مديره و 
محمدرضا علويقى به كدملى 0056732491 به نمايندگى از شركت عمران و مسكن 
سازان ايران به شناســـه ملى 10101826839 به سمت نائب رئيس هيئت مديره و 
عابدين حســـينى به كدملى 2249222967 به نمايندگى از بانك شهر به شناسه 
ملى 10103886081 به سمت منشـــى هيئت مديره و شهرام كوشافرد به كدملى 
2871911967 به سمت مديرعامل (خارج از اعضاء هيئت مديره) انتخاب گرديدند. 
كلية اوراق بهادار و تعهدآور از قبيل چك و سفته و غيره با امضاء ثابت مديرعامل و به 
اتفاق يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شـــركت و در غياب مديرعامل با امضاء 
رئيس هيئت مديره به همراه يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت، و ساير 

اوراق و نامه ها و مكاتبات با امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283673) 

آگهى تغييرات
 شركت آريا الجورد اسپيدان شركت با مسئوليت محدود
 به شماره ثبت 512262 و شناسه ملى 14006906577 

به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/29 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد: آقاى كورش عطائى اهــــرى با پرداخت مبلغ 
3000000 ريال به صندوق شــــركت در رديف شــــركاء قرار گرفت. آقاى 
صالح درگاهى با پرداخت مبلغ 294000000 ريال به صندوق شــــركت، 
سهم الشــــركه خود را بمبلغ 297000000 ريال افزايش دادند. در نتيجه 
سرمايه شــــركت از مبلغ300000000 ريال به مبلغ 597000000 ريال 
افزايش يافت و در نتيجه ماده 4 اساســــنامه مطابــــق آن اصالح گرديد. با 
توجه بمراتب فوق شركاء شركت و ميزان سرمايه آنان بشرح زير مى باشد: 
آقاى آلبرتو پيتالــــوگا 99053555 دارنده297000000 ريال آقاى صالح 
درگاهى 0062156373 دارنــــده297000000 ريال آقاى كورش عطائى 

اهرى 0453644899 دارنده 3000000 ريال 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283674) 

آگهى تغييرات شركت بيمه اتكايى ايرانيان سهامى عام
 به شماره ثبت 370373 و شناسه ملى 10320202522 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 1396/12/17 و مجوز شماره 
96/602/127470 مورخــــه 1396/12/28 و مجوز شــــماره 97/602/55417 مورخه 
1397/7/14 بيمه مركزى جمهورى اســــالمى ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد: ترازنامه و 
حساب سود و زيان ســــال مالى منتهى به 1396/9/30 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه 
حسابرسى آزمون پرداز ايران مشهود با شناســــه ملى 10861687625 به عنوان بازرس 
اصلى و موسسه حسابرسى شاخص انديشــــان با شناسه ملى 10100573323 به عنوان 
بازرس على البدل براى ســــال مالى منتهى به 1397/9/30 انتخاب گرديدند. شــــركت 
بانك سرمايه به شناســــه ملى 10103798457 -شركت گروه ارزش آفرينان پاسارگاد به 
شناسه ملى 10103810941 -ســــيد محمد آسوده به كد ملى 1381468500 -حجت 
پوستين چى به كد ملى 0039137041 -محمد ميهن يار به كد ملى 0939342782 به 
سمت اعضاى اصلى و شركت سرمايه گذارى پارس حافظ به شناسه ملى 10102960400 
-شركت ليزينگ پاسارگاد به شناســــه ملى 10102822636 به سمت اعضاى على البدل 
هيئت مديره براى مدت دو ســــال انتخاب گرديدند. روزنامه اطالعــــات به عنوان روزنامه 

كثيراالنتشار براى درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283677) 

آگهى تغييرات شركت فارماشيمى سهامى خاص
 به شماره ثبت 8635 و شناسه ملى 10100369224 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســــاليانه مورخ 1396/05/10 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: روزنامه كثيراالنتشاراطالعات، جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. موسسه حسابرسى 
كوشش به شناســــه ملى 10100134981 به عنوان بازرس اصلى، و مهدى نوروزيان به شماره 
ملى 0491438621 به عنوان بازرس على البدل براى يك ســــال مالى تعيين گرديدند. ترازنامه 

وحساب سود وزيان سال مالى منتهى به 95/12/30 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283675) 

آگهى تغييرات شركت جابه جايى و تحويل منظم كاال و قطعات ايران خودرو 
سهامى خاص به شماره ثبت 160009 و شناسه ملى 10102026814 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/06/18 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: اعضاء هيئت مديره شركت براى مدت دو سال به شـــرح ذيل انتخاب گرديدند: شركت طراحى 
مهندســـى و تامين قطعات ايران خودرو- ساپكو(ســـهامى خاص) با شناسه ملى 10100820988 
شـــركت آزمايش و تحقيقات قطعات و مجوعه هاى خودرو- ايتراك(ســـهامى خاص) با شناسه ملى 
10101796416 و موسسه آموزشى پژوهشى صنعت خودرو سازى با شناسه ملى10100621840 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283671) 



11 اخبار شهرستانها

39 پايگاه اورژانس هوايي در كشور فعال است
سرويس شهرستانها: معاون درمان وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 
گفت: 39 پايگاه اورژانس هوايي در كشور فعاليت دارد و در بيشتر مناطق خدمات 

اورژانس هوايي راهاندازي شده است.
دكتر قاسم جان بابايي در همايش «الزامات نظام ارجاع پزشكي» در مشهد 
افزود: شــــاخصهاي بهداشتي و درماني و دستاوردهاي پزشكي طي چند دهه 

گذشته در كشور قابل توجه و افتخارآميز بوده است.
وي اظهار داشت: هم اكنون تمامي خدمات پزشكي در رشتههاي گوناگون 
در كشور ارائه ميشود و به همين دليل سال گذشته فقط 12 نفر براي درمان به 

خارج از كشور اعزام شدند.
وي گفت: هم اكنون 28 هزار تخت بيمارستاني در كشور داير است كه با 
بهرهبرداري از تختهاي در حال ساخت، تعداد آنها به 30 هزار تخت افزايش 

خواهد يافت.
معاون وزير بهداشــــت و درمان افزود: پزشكان عمومي و متخصص در 
مناطق محروم و دور دســــت كشور حضور فعال دارند و بيش از 3هزار پزشك 
متخصص در مناطق محروم كشور خدمت ميكنند. به عنوان مثال در شهرستان 
زابل كه يك منطقه محروم است، هم اكنون 120 پزشك متخصص فعاليت دارند. 
موفقيت در درمان بيش از 50 درصد از بيماران سرطاني از ديگر دستاوردهاي 

حوزه سالمت در كشور به شمار ميرود.
جان بابايي افزود: هم اكنون ساالنه 2 هزار و 500 پيوند كليه و بيش از هزار 
پيوند مغز اســــتخوان در كشور انجام ميشود و انواع پيوندها مانند كبد، قلب و 
پانكراس در ايران قابل انجام است. طرح ارجاع نظام پزشكي نيز كه ارتقاي كيفيت 
خدمات بهداشتي و درماني را در بر دارد، عالوه بر الزام قانوني يك ضرورت به 
شمار ميرود. در اجراي اين طرح، ساختار شبكه بهداشت و درمان به هم وصل 

ميشود و تحقق شعار پيشگيري مقدم بر درمان است، ميسر خواهد شد.
معاون وزير بهداشــــت و درمان افزود: در نظام سطحبندي خدمات، هر 
خدمتي در سطح و جاي خود ارائه ميشود و از اينرو بيماري كه ميتواند توسط 
يك پزشــــك عمومي معالجه شود، در مطبهاي پزشكان متخصص سرگردان 
نخواهد شد و از سوي ديگر بيماراني كه بايد توسط پزشك متخصص و فوق 

تخصص معاينه شوند، به سطح باالتر ارجاع داده ميشوند.
 *عملياتي شدن طرح ارجاع نظام پزشكي در 10 استان كشور 

 معاون درمان وزارت بهداشــــت، درمان و آموزش پزشــــكي در حاشيه 
همايش «الزامات نظام ارجاع پزشكي» گفت: اين طرح تا پايان امسال در 10 استان 
كشور عملياتي خواهد شد و هماكنون نيز در 6 استان كشور و از جمله گلستان، 

آذربايجان شرقي، گيالن و خراسان رضوي در حال اجراست.
وي اظهار داشت: طرح ارجاع نظام پزشكي در بستر پروندههاي الكترونيكي 
بيماران، تحول بزرگ در ارائه خدمات بهداشــــتي و درماني به شمار ميرود كه 

كشورهاي پيشرفته از سالها پيش آن را اجرايي كرده اند.
وي تشكيل و توســــعه پروندههاي الكترونيكي براي بيماران، نوبتدهي 
الكترونيك و ارتباط مراكز بهداشــــتي و درماني با سامانه الكترونيك را از پيش 
نيازهاي طرح ارجاع نظام پزشــــكي دانست و افزود: بيش از 60 ميليون نفر از 
جمعيت كشور پرونده الكترونيك ســــالمت دارند كه مشخصات آنها در اين 

پروندهها ثبت شده است و به تدريج تكميلتر ميشود.
وي با بيان اينكه طي ســــالهاي آينده طرح ارجاع نظام پزشكي به تدريج 
در تمامي مناطق كشور عملياتي خواهد شد، گفت: اجراي اين طرح بدون ايجاد 
زيرساختها، فرهنگ سازي و همراهي خدمات گيرندگان ميسر نيست و در 
اين زمينه ائمه جمعه، نمايندگان مجلس و ساير مسئوالن اجرايي نقش مهمي در 

آگاه سازي مردم دارند.
انتصاب در استانداري گلستان 

گرگانـ  خبرنگار اطالعات: با احكام هاشمي استاندار گلستان، عبدالرضا 
چراغعلي با حفظ سمت بهعنوان سرپرست معاونت سياسي، امنيتي و اجتماعي 
استانداري گلستان ميرمحمد غراوي نيز با حفظ سمت بهعنوان سرپرست معاونت 

هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع استانداري گلستان  منصوب شدند. 

توزيع نيروي برق گلستان، ميزبان مسابقات واليبال وزارت نيرو 
*دوازدهمين دوره مسابقات واليبال وزارت نيرو با عنوان گراميداشت شهداي 
صنعت آب و برق به ميزباني شــــركت توزيع نيروي برق استان گلستان برگزار 

ميشود. 
رحمتاهللا قرهخاني مدير دفتر روابط عمومي شــــركت توزيع نيروي برق 
گلستان با اعالم اين خبر افزود: اين مسابقات از دهم تا شانزدهم آذرماه امسال در 
گرگان برگزار ميشود و شركتهاي تابعه و زير مجموعه وزارت نيرو از سراسر 

كشور به رقابت ميپردازند. 
وي گفت: در اين دوره از مســــابقات 20 تيم به رقابت خواهند پرداخت 
و بيش از 180 ورزشــــكار، مربي و سرپرســــت از سراسر كشور حضور بههم 
ميرسانند.  او افزود: اين دوره از مسابقات براي اولين بار به ميزباني شركت توزيع 

نيروي برق گلستان برگزار ميشود. 

  ذخيره 15 ميليون مترمكعبي آب در سازههاي 
آبخيزداري بستك

بندرعباسـ خبرنـــگار اطالعات: بارندگي موجب آبگيري 90 درصدي 
تمامي سازههاي آبخيزداري شهرستان بستك شد.

رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان بستك با اعالم خبر باال 
گفت: بر اثر بارش باران، 15 ميليون متر مكعب نزوالت جوي در ســـازههاي 

آبخيزداري اين شهرستان ذخيره شده است. 
حامد احمدپور افزود: شهرستان بستك 45 سازه آبخيزداري با ظرفيت 16

ميليون مترمكعب دارد.
وي جمعآوري اين بارشها در مخازن سازهها را در شرايط خشكسالي 
بسيار مهم دانســـت و گفت: تداوم بارش در فصول پاييز و زمستان و كنترل 
ريزشهاي جوي، موجب تقويت منابع آبي در حوزههاي آبخيز بستك و كاهش 
خسارات ناشي از خشكسالي و پايداري عرصههاي منابع طبيعي اين شهرستان 

ميشود. 

كارآفريني در حوزه زنان عاملي براي كاهش فقر است
* مديركل امور بانوان و خانواده استانداري هرمزگان با بيان اين كه نيمي از 
جامعه را زنان تشكيل ميدهند و توجه به استعداد و نقش آنان در توسعه كشورها 
يكي از ضروريات است، افزود: كارآفريني در حوزه زنان يكي از عوامل تاثيرگذار 
براي كاهش فقر، افزايش بهرهوري در بازار كار، توانمندسازي زنان و زمينهساز 

توسعه كشورها است.
نازنين شيباني در نشست شوراي سياستگذاري زنان استان هرمزگان،گفت: 
مفهوم توانمندسازي به عبارتي عام تر، دستيابي بيشتر زنان به منابع و كنترل بر 
زندگي خود و در نتيجه اســـتقالل 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: يافتهها نشـــان ميدهد كه پايين بودن هزينههاي 
راهاندازي، مناســـب بودن با ويژگيهاي جسمي افراد معلول و كمتوان و حتي 
بي ســـواد با آموزشهاي ساده و دربرخي موارد بدون مهارت خاص حرفهاي 
يا پيشـــرفته، عدم نياز به كسب مجوز كسب و كارهاي خانگي و كاهش فقر 

خانوارها، از كاركردهاي كسب و كارهاي خانگي است.
وي گفت: كسب و كارهاي خانگي كاركردهاي متناسب با اقشار گوناگون 
جامعه را دارد و در كاهش فقر خانوارهاي بيبضاعت نقش قابل توجهي ايفا 

ميكند.

سرباز معلم قرباني اختالف طايفهاي شد 
زاهدان- خبرنگار اطالعات: مدير روابط عمومي اداره كل آموزشوپرورش 
سيستانوبلوچســـتان گفت: عمران زارعي سرباز معلم مقطع ابتدايي مدرسه 
آزادي ســـردكان شهرستان ســـرباز در جنوب اين استان به علت اختالف 

طايفهاي بهقتل رسيد. 
 علي مرادي اظهارداشـــت: اين معلم به علت اختالفات خانوادگي 
و طايفهاي در منطقه «حيط سرباز» به ضرب گلوله 2 فرد مسلح كشته 

شد. 

هالكت 2 قاچاقچي مواد مخدر  در خاش
* فرمانده انتظامي سيســـتان و بلوچستان از هالكت 2 سوداگر مرگ، 
دســـتگيري 3 قاچاقچي و كشـــف يك تن و 496 كيلوگرم مواد افيوني در 

شهرستان خاش در درگيري با مأموران خبر داد. 
ســـردار محمد قنبري اظهار داشـــت: در اين عمليات با آتش پر حجم 
تيمهاي عملياتي پليس، 2 نفر از قاچاقچيان مسلح به هالكت رسيدند و 3

نفر از آنان دستگير شدند.
او اضافه كرد: ماموران پليس در پاكسازي منطقه درگيري و بازرسي از 
خودروهـــاي متعلـــق به اعضاي اين گروه، يك تن و 425 كيلو و 300 گرم 
ترياك، 69كيلو و 768 گرم هروئين، يك كيلو و 850 گرم ساير مواد مخدر، 
2 قبضه سالح كالشينكف، 10 تيغه خشاب حاوي 181 تير فشنگ جنگي 

و يك بي سيم كشف كردند.

كيلوگرم حشيش در راور  كشف 325
كرمانـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي اســـتان كرمان از كشف 325

كيلوگرم حشيش در راور خبر داد. 
سردار رضا بني اســـديفر افزود: ماموران يگان تكاوري 113 راور هنگام 
گشتزني به يك خودرو پژو پارس مشكوك و در بازرسي از آن موفق به كشف 

325كيلوگرم حشيش شدند. 
وي گفت: در اين رابطه ضمن توقيف خودرو، يك نفر دستگير و تحويل 

مراجع قضايي شد. 

«دلگان» به عنوان پايلوت اقتصاد مقاومتي در سيستان و بلوچستان انتخاب شد
سرويس شهرســـتانها : معاون هماهنگي و امور 
اقتصادي و توسعه منطقهاي وزارت كشور گفت: پيگيري 
مطالبات مردم و اهميت دادن به خواست  هاي آنان، يكي 

از مهمترين وظايف مسئوالن دولت تدبير و اميد است.
بابك دين پرســـت در نشست شـــوراي اداري 
شهرستان «دلگان» اظهار داشت: مسئوالن بايد شرايط رفع 
مشكالت مردم استان سيستان و بلوچستان را در دستور 

كار خود قرار دهند.
وي افزود «دلگان» سيستان و بلوچستان به عنوان 
شهرستان پايلوت اقتصاد مقاومتي در اين استان انتخاب 
شده است. در حال حاضر «دلگان» شاخصهاي پاييني 
در توســـعه دارد كـــه بر همين اســـاس و با نگاه به 
ظرفيتها و نيازهاي اين شهرســـتان، مسئوالن دولتي 
براي رفع كمبودهاي منطقـــه عزمي جدي دارند. اين 
موضوع فرصتي مناسب براي توسعه شهرستان دلگان 
محسوب ميشود كه مديران بايد از آن به بهترين شكل 

بهرهبرداري كنند.
دينپرست با تاكيد بر شناسايي طرحهاي نيمه تمام 
و مصوبات سفرهاي استاني و ضرورت تكميل طرحهاي 
اقتصادي اظهار داشت: دولت مصمم است هر چه در مقام 
مصوبه و وعده در اين دولت و حتي سالهاي قبل بوده 

است را پيگيري كند و با اولويت به سرانجام برساند.
وي گفت: «دلگان» ميتواند مانند شهرستانهايي 
نظير قلعهگنج در زمينه توســـعه و سرعت  و پيشرفت 

نمونه باشد و شواهد از جديت مسئوالن اين شهرستان، 
اراده مسئوالن اســـتاني و همت دولت، بالندگي منطقه 

دلگان را نويد ميدهد.
فرماندار دلگان نيز با تقدير از نگاه بلند دولت بهويژه 
مديران وزارت كشـــور به دليل تعيين دلگان به عنوان 

شهرستان پايلوت توسعه اقتصاد مقاومتي اظهار داشت: 
در صورت تامين اعتبارات الزم براي ايجاد راهبرد مثلث 
محورهاي «ايرانشهر و دلگان به زهكلوت»، هوديان به 
مســـجد حضرت ابوالفضل(ع) و «چاه اسحق جلگه به 
زيارت گيابان» تحـــول و انقالب عظيمي در اقتصاد و 

امنيت منطقه رخ خواهد داد.
مجتبي شـــجاعي افزود: اجـــراي 36 كيلومتر 
توســـعه برق، اجراي مجتمعهاي 6 گانه آب روستايي 
و تخصيص اعتبار از صندوق توســـعه ملي، ساخت 
مدارس شبانهروزي در جلگه و بخش مركزي، اجراي 
طرحهاي آب شهري، اجراي آبياري تحت فشار براي 
عشاير و كشاورزان، مديريت تاالب جازموريان و اجراي 
طرحهاي آبخيزداري از جمله مطالبات مردم اســـت. 
ضعيفترين حوزه ارتباطي نيز مربوط به مخابرات است 
كه نارضايتي عمومي ايجاد كرده است و در كنار آن، عدم
تعيين تكليف چاههاي غيرمجاز و سوخت كشاورزان 
و همچنين كاهش سهميه سوخت بنزين خودروها به 

عوامل گاليه مندي مردم تبديل شده است.
فرماندار دلگان استقرار ادارات و تخصيص رديف 
خاص اعتباري براي حوزه درمان و سالمت اين شهرستان 
را خواستار شد. گفتني است كه در ديدار با معاون وزير 
كشور شماري از مديران، شهردار و اعضاي شوراي شهر 
گلمورتي، بخشداران و نمايندگاني از بانوان و نخبگان
دلگان به بيان مشـــكالت و كمبودها و ارائه راهكارها 

پرداختند.
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقهاي 
وزارت كشـــور به منظور پيگيري مصوبات سفر وزير 
كشور به سيستان و بلوچستان و زمينه سازي تنظيم سند 

توسعه جنوب آن، به اين استان سفر كرده بود. 
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فرمانده منطقه يكم نداجا:نيروى دريايى پرچمدار ديپلماسى نظامى ايران است
بندرعباسـ خبرنگار اطالعات: فرمانده منطقه يكم نداجا 
اعالم كرد:ملت ايران هيچ نگراني بابت چرخه اقتصاد از دريا 
نداشته نباشـــد چون در هشت سال جنگ تحميلي چرخه 
اقتصادي واردات وصادرات از دريا قطع نشد و امروز هم اين 

چرخه ميچرخد.
 امير دريادار دوم مجتبي محمدي درنشست خبري از 
الحاق شناورهاي جديد شامل ناوشكن جمهوري اسالمي 
ســـهند، خواهر جماران با سيستمي بهروزتر از جماران و 2

زيردريايي كالس غدير به پيكره نيروي دريايي در بندرعباس 
خبر داد.

وي با بيان اين كه مردم ورســـانهها روز هفتم آذر را 
با عمليات مرواريد ميشناسند افزود:اين روز مردم را به ياد 

رشادتهاي سربازان نيروي دريايي مياندازد.
وي افزود: در 8 سال دفاع مقدس عراق كه يك كشور 
نظامي بود با برنامهريزي چندين ساله كه هدف داشت بخش 
قابلمالحظهاي از ايران را تصرف كند و براي اين نبرد مسلح 

شده بود، در 67 روز، جنگ دريا را از دست داد.
فرمانده منطقه يكم نداجا با اشاره به اين كه واردات مواد 
اوليه و صادرات نفت در طول 8 سال دفاع مقدس از طريق 
دريا بهواســـطه رشادتهاي پرسنل نيروي دريايي ارتش در 
عمليات مرواريد حاصل شد افزود: نيروي دريايي راهبردي 
ارتش بهپاس زحمات پرسنل اين نيرو در عمليات مرواريد 
اسما و رسماً به نام هفتم آذر شناخته ميشود و به همين دليل 
بين مردم و نسلهاي گذشته و فعلي نقش و اثر آن در دفاع 

مقدس مغفول مانده است.
امير دريادار دوم محمـــدي ادامه داد:عمليات مرواريد 
يكي از نقشهاي كليدي نيروي دريايي ارتش بوده و يكي از 
مهمترين نقشها و اثرات فعاليتش اين بود كه چرخه اقتصادي 

مملكت در جريان بماند.
 وي ادامه داد: در طول دوران جنگ، اقتصاد ما وابسته به 
صادرات نفت و واردات دريايي به كشور بود و اين امر در بندر 

امام خميني(ره) در چند كيلومتري خط مرزي، انجام ميشد.
او افـــزود: نيروي دريايي در 8 ســـال دفاع مقدس با 
حضور در عرصه دريـــا، خطوط مواصالتي خودي را براي 
ماهيگيران،  كشتيهاي تجاري و نفتكش فراهم كرد، جزاير 
خارگ و... توليد نفت خود را به روال قبل انجام ميدادند و 
تمام شناورهايي كه از تنگه هرمز به خليجفارس وارد ميشدند، 

توسط نيروي دريايي اسكورت ميشدند. 
وي اظهار كرد: نيـــروي دريايي ما امنيت را در درياي 
عمان، خليجفارس و تنگه هرمز برقرار كرد و كشورهاي ايراني 
و خارجي بهگونهاي كار خـــود را انجام ميدادند كه گويي 

جنگي در كار نيست.
فرمانده منطقه يكم امامت نداجا با بيان اين كه نيروي 
دريايي با توان خود توانســـت در67 روز بعد از آغاز جنگ، 
به عراق نشان دهد كه ديگر نيرويي براي شاخوشانه كشيدن 

ندارد.
 وي يادآور شد: آمريكا در 29 فروردين سال 67 وارد 
جنگ شد و ناوشكنهاي سهند و سبالن و جوشن رودررو با 
آمريكا وارد نبرد شدند و اجازه ندادند كنترل دريايي از نيروي 

دريايي گرفته شود.
وي اضافه كرد: جنگ تا تيرماه سال 67 ادامه داشت و 
كنترل تـــردد و قطع خطوط مواصالتي عراق تا آخرين روز 
برقرار بودو اينها با رشادتها و جاننثاريهاي پرسنل نيروي 

دريايي رقم خورد.
امير دريادار دوم محمدي با اشاره به اين كه 30 سال از 
جنگ گذشته و نيروي دريايي بعد از جنگ با نقشه راهي براي 
شكوفايي خود كه به قيمت كلمه ارزشمندي چون خودكفايي 
مزين است شروع به بازسازي خود كرد، افزود: در تحريمي 
كه از واقعه النه جاسوسي شروع شد و تا امروز نيز ادامه دارد 
نيروي دريايي با اتكا به توان داخلي، مغزها و جوانان ايراني 
و شركتهاي دانشبنيان وارد عمل شده و امروز يك ناوتيپ 

زيرسطحي داريم.
وي اعالم كرد: امروز يگانهاي زيادي را با اســـتفاده 
از توان داخلي تجهيز كردهايم،همچنين تعداد شـــناورها، 
ناوشكنها، ناوچهها و زيردرياييها را اضافه كرده وساخت و 
توان تسليحاتي را افزايش داده و با افتخار، مقام معظم رهبري به 

ما لقب نيروي دريايي راهبردي را اعطا كردند.
 او با بيان اين كه يك نيروي راهبردي بايد فلسفه وجودي 
و توانمندي خاصي داشته باشد و مأموريتش بهصورت بسيار 
چشمگيري تغيير كند، اضافه كرد: طبق قانون اساسي مأموريت 
نيروي دريايي حفظ تماميت ارضي در عرصه دريا در آبهاي 
سرزميني فالت قاره و آزاد و حفظ منافع جمهوري اسالمي 
ايران در اين محدوده است، اين قانون در سال 58 تصويب 
و تكميل شد، يعني اگر سكوي نفتي در فالت قاره داريم كه 

منافع ملي از اين سكو تأمين ميشود مسئوليت نيروي دريايي 
اين است كه امنيت آن را فراهم كند يا اگر در آبهاي سرزميني 
اسكله نفتي يا جزيره نفتي داريم نيروي دريايي وظيفه دارد از 

اين تأسيسات محافظت كند.
فرمانده منطقه يكم امامت نداجا ادامه داد: اگر لنجهاي در 
حال صيادي داريم نيروي دريايي وظيفه دارد از منافع شيالت 
و صيادان محافظت كند، همچنين وظيفه دارد امنيت خطوط 
مواصالتي و هر كشتي كه پرچم ايران دارد و منافع جمهوري 
اســـالمي را تأمين ميكند چه خصوصي، چه دولتي و چه 

سهامي عام و... را فراهم كند.
امير دريادار دوم محمدي با اشاره به اينكه وقتي كلمه 
راهبردي همراه نام نيروي دريايي ميشود، وظيفه دارد هر جا 
منافع نيروي دريايي تأمين ميشود حضور داشته باشد، اضافه 
كرد: بنابراين بايد بهجاي آبهاي مرزي يا فالت قاره از عبارت 
آبهاي موردعالقه استفاده كنيم، براي مثال موردعالقه ما حفظ 
امنيت خطوط مواصالتي در درياي سرخ و اقيانوس هند است 
و بايد توانايي داشته باشيم در اين مناطق حضور داشته باشيم و 
هر ناوي كه در اين آب موردعالقه آمده و پرچم ايران را دارد 
تكهاي از خاك ايران است، ما آنجا هستيم تا امنيت كشتيها 
و شـــناورهاي ايراني و غير ايراني را كه منافع ايران را تأمين 

ميكنند فراهم كنيم.
وي اعالم كرد: آي ام او (سازمان بينالمللي دريانوردي) 
بهپاس همين حضور داوطلبانـــه و مقتدرانه نيروي دريايي 
ارتش براي مقابله با دزدي دريايي در چهار مرحله لوح تقدير 

ميفرستند.
او با بيان اين كه تاكنون از شناورهاي ديگر از 32 كشور 
كه منافعي براي ما نداشـــتند در برابر دزدان دريايي حمايت 
كردهايم، ابراز كرد: نيروي دريايي از سال 86 پايش به اقيانوس 
باز شد و 58 ناوگروه فرستاد و اكنون نيز ناوگروه 58 در خليج 
عدن گشت ميزند تا به ملت ايران بگويند نگران چرخيدن 

چرخه اقتصاد نباشند.
فرمانده منطقه يكم امامت نداجا با اشاره به اين كه نيروي 
دريايي به تعبير مقام معظم رهبري نيرويي نظامي، سياسي، 
علمي و بينالمللي است، اضافه كرد: نيروي دريايي پرچمدار 
ديپلماسي نظامي است و ديپلماسي نظامي با نيروي دريايي 
وجاهت خود را پيدا ميكند چون ميتواند پرچم خود را از 

مرز خود كيلومترها از دريايي به دريايي ديگر ببرد. 

وي افزود:اين نيـــرو ميتواند مرز و خط مقدم جنگ 
را بهجاي سواحل مكران به 2هزار كيلومتر جنوبتر ببرد تا 
تركشهاي جنگ به سواحلمان سرايت نكند و مردم جنگ را 

احساس نكنند.
امير دريادار محمدي ادامـــه داد: چراكه نيروي دريايي 
نيرويي شناور بوده و تســـليحاتش را با خود همراه دارد، از 
خياباني ميرود كه عبور آزاد است و در انحصار كسي نيست، 
ميتواند بر اساس تعامالت سياسي و سياستهاي وزارت 
امور خارجه از هرجايي رد ميشود سري به نيروهاي دريايي 

كشورهاي ديگر بزند.
وي اظهار كرد: سياست نيروي دريايي ارتش اين است تا 
به همسايگان بگوييم سياستهاي ما دفاعي است و ميتوانيم 
امنيت منطقه را تأمين كنيم و نيازي به حضور بيگانگان نداريم.

 او اعالم كرد: كالم اصلي تمام تمرينات و رزمايشهايمان 
ارسال پيام صلح و دوستي به كشورهاي منطقه است، ايران 
كشوري است كه نيروي دريايي دارد كه منافع نيروي دريايي 
منطقه را تأمين ميكند و اگر ناامني در منطقه ايجاد شود، مانند 

دزديهاي دريايي، امنيتش را برقرار ميكند.
وي با بيان اين كه پديده دزدي دريايي از سال 86 آغاز 
شده و آمار كشــــتيهاي ربوده شده، مناطق با ريسك باال، 
آمار دزديها با نمودارهاي مختلف، در ســــايت آي ام او 
و ســــازمان ملل موجود است، تصريح كرد: تالش كرديم 
امنيت اين مناطق خطر را حفظ كنيم، در طول اين 11 سال 
نيروي دريايي از بيش از چهارهزار فروند كشتي ايراني و 
32 كشتي غير ايراني حمايت كرده و بيش از 250 عمليات 
مســــلحانه دفع تعرض دزدان دريايي به شناورهاي ايراني 

انجام داده است.
امير دريادار محمدي با اشاره به برگزاري ويژه برنامههاي 
هفته نداجا در منطقه يكم اظهار كرد: در هفته نيروي دريايي 
براي خانوادههاي پرسنل نيروي دريايي ارتش آيينهايي در 
قالب ُجنگ شادي، مسابقات فرهنگي، جلسات انس با قرآن، 

حضور خانوادهها در نماز جمعه برگزار ميشود.
وي ادامه داد: گلباران گلزار شهدا، سخنراني فرماندهان 
در مدارس براي معرفي نيروي دريايي به نسل جديد، مراسمي 
براي پيشكسوتان و بازنشستگان، عيادت از بيماران، صبحگاه، 
ويزيت رايگان در بيمارستان سيدالشهدا(ع) از ديگر برنامههاي 

فرهنگي اين هفته است.

 –
 –

 –   –

 –
 –

 –   –

 –

etemad gostar@yahoo com



12 روابط بينالملل
شنبه 10  آذر 1397ـ    23  ربيعاالول  1440ـ   يكم دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27159

پزشك
در رداى

 نخست وزير

540

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

من در اين يادداشتها به طور مفصل در مورد "سياست اقتصادى 
جديد" صحبت كردم و گفتم چگونه اين برنامه در كاستن از تضادهاى 
اقتصادى بزرگ و موانع اجتماعى ميان نژادها و اقوام مختلف در "مالزى" 
سهيم بود ولى برنامه رفع ستمهاى اجتماعى نمىتواند تا ابد ادامه داشته 
باشد. ما اميدوار بوديم كه از راه آموزش اغلب انواع تضادهاى اجتماعى 
را از ميان برداريم و به همين دليل انتقادهايى را كه با ادعاى تبعيض 
در ارائه بورسهاى تحصيلى متوجه ما شد، به جان خريديم، گو اينكه 
40 سال از زمان اجراى "سياست اقتصادى جديد" سپرى شده و هنوز 
نتوانســـتهايم به اهداف خود در برخوردارى مااليايىها از 30 درصد 
ثروت شركتها در كشور نائل آييم. تالشهاى دولت در تسهيل دستيابى 
به تحصيالت دانشـــگاهى براى مااليايىها نيز دستخوش فرصتهاى 
ازدســـترفته مشابهى شد. اين عادالنه نيست كه از ساكنان غيراصلى 
بخواهيم يك طرف بايستند و منتظر بمانند در حالى كه بسيارى از ساكنان 

اصلى [مااليايىها]، از درس نخواندن خود شادمان باشند.
براى اصالح اين وضع، دولت مقرر داشـــت اســـاس و معيار كار 
براى پذيرش دانشجو در دانشگاههاى كشور بر اساس شايستگى خود 
دانشآموزان باشـــد. وقتى شـــمار كافى از مااليايىهاى مستعد وجود 
نداشته باشد يا تمايلى به بهرهگيرى از اين فرصت نشان ندهند، پذيرش 
غيرمااليايىهاى مســـتعد و شايســـته صورت مىگيرد. با اين كار، سر 
و صداى مااليايىها برخاســـت، گو اينكه درصد مااليايىهايى كه در 
سرى بعدىـ  يعنى همان دورهاى كه شايستگى معيار قرار گرفته بود 
ـ به دانشگاهها پيوستند از درصد مااليايىهاى راه يافته به دانشگاه در 
دورههاى قبل باالتر بود. نتايج به دست آمده مرا شگفت زده كرد. سرانجام 
متوجه شـــدم شرايط پذيرش مااليايىها و غيرمااليايىها يكسان نبوده 
است. پذيرش مااليايىها مستند به نتايج امتحانات ورودى دانشگاهها 
بود حال آنكه در مورد غيرمااليايىها مشروط به امتحانات گواهينامه 
دبيرستان بود. اميدوار بودم به مااليايىها شوك وارد كنم تا شايد بيدار 
شـــوند و با مسئله آموزش با جديّت بيشترى برخورد كنند ولى ناكام 
ماندم زيرا تمايل مسئوالن مااليايى در كمك به دانشآموزان مااليايى، 
نقشههايم را به هم ريخت. مااليايىها در صورتى كه حاميان آنها اصرار 
داشـــته باشند كفه ترازو را به سودشان سنگين كنند، هرگز چگونگى 
رقابت بر اساس قواعد بازى را فرا نخواهند گرفت. در سال هاى اخير 
با مشكل اختالل در جنسيت دانشجويان نيز روبرو شديم زيرا درصد 
دختران دانشگاهى ما به 70 رسيد و اين نسبت را هرگز نمىتوان به 
كمى شمار پسران مستعد ورود به دانشگاه نسبت داد. شمارى از آنان 
مىگويند آنها كار كردن و كسب درآمد را بر هزينه كردن براى چندين 
سال تحصيل در دانشگاه بدون هرگونه عايدى ترجيح مىدهند. برخى 
هـــم مىگويند ترجيح مىدهند آموزشهاى فنى ببينند ولى هرگز در 
عرصههاى فنى ديده نمى شوند. برخى از آنها نيز درگير مشاغلى هستند 
كه تقريباً مىتوان گفت جنايتكارانه است و اغلب موتورسواران متهور 

و نيز بخش اعظم معتادان مواد مخدر، مااليايى هستند.
تـــا زمانى كه راهى براى جذب پســـران مااليايى به تحصيالت 
دانشگاهى يافت نشود، دختران تحصيل كرده، همسرانى را كه با ديده 
احترام به آنها بنگرند، نخواهند يافت زيرا درآمد مردان داراى تحصيالت 
پايينتر، كمتر از حقوق همسرانشـــان خواهد بود. ممكن است برخى 
مردان مااليايى همين را بپسندند و بخواهند به لحاظ اقتصادى وابسته 
به همسران خود و سربار آنها باشند و وقت خود را در قهوه خانهها 
يا موتورســـوارىهاى خطرناك و متهورانه سپرى كنند. شايد اين نوع 
وابستگى و منفى بودن، شايسته آنها باشد و آن را بپسندند اما اگر چنين 
اســـت و در صورتى كه مىخواهند همســـرانى غيرمسئول و به لحاظ 
اجتماعى ناتوان براى زنان مااليايى و سرپرستان ضعيفى براى خانواده 

باشند، حق ندارند منكر حقوق ديگران شوند.
ادامه دارد

رئيس جمهورى جوان فرانسه 
از ابتداى ورود تاجر پير نيويوركى 
به كاخ سفيد بيشترين كشمكش را با 
ترامپ در ميان رهبران اروپايى داشته 
اســـت. موضع گيرىهاى يك هفته 
گذشته سران پاريس و واشنگتن نقطه 

اوج اين كشمكشها بود.
به گزارش گروه تحليل، تفسير 
و پژوهشهاى خبرى ايرنا، پس از 
انتقـــادات «امانوئل مكرون» رئيس 
جمهورى فرانســـه از سياستهاى 
«دونالد ترامپ» بر سر قضايايى چون 
خروج از معاهدات بين المللى چون 
پيمان آب و هوايى پاريس و برجام 
و ناسازگارى وى در حوزه تجارت 
با اروپا، همكارىهاى نظامى امنيتى در 
چارچوب ناتو و ...، پيشنهاد مكرون 

براى تاسيس «ارتش واحد اروپايى» 
باز هم اين دو را رو در روى هم قرار 
داد تا جايى كه ترامپ اين پيشنهاد 

را توهين آميز خواند.
اين كشـــمكشها پس از سفر 
اخير ترامپ به پاريس هم ادامه يافت؛ 
سفرى كه در آن ترامپ به دليل بارش 
باران از حضور در مراسم يادبود كشته 
شدگان جنگ جهانى اول شانه خالى 
كرد و عالوه بر مذمت شديد بسيارى 
از نخبگان و رســـانههاى آمريكايى، 
مورد انتقاد دوســـتان اروپايى خود 
نيز قرار گرفت از جمله مكرون كه 
ناسوناليست ترامپى را تخطئه كرد .

اصرار فرانسه و همراهى آلمان 
و برخى ديگر از كشورهاى اروپايى 
با ايده ارتش اروپايى موجب تداوم 
انتقادات ترامپ شد. وى در توئيتى 
آمريكا را منجى فرانسوىها در جنگ 
جهانى خواند كه در صورت مشاركت 
نكـــردن آمريكا در جنگ مجبور به 
آموختـــن زبان آلمانى بودند. وى به 
صورت مستقيم هم به مكرون تاخت 
و وى را رئيس جمهورى خواند كه 
با چالش عدم محبوبيت و ناتوانى در 

اشتغالزايى روبرو است .
ترامـــپ باز هم در رشـــته 
توئيتهـــاى اخير خود در اين باره 
خواسته تا فرانسه و ديگر كشورهاى 
عضو ناتو، ســـهم مقرر خود را از 
بودجه اين سازمان بپردازند و يادآور 
شده آمريكا ميلياردها دالر صرف دفاع 
از متحدان اروپايى كرده و ميلياردها 
دالر هم در تجارت با آنها از دست 

مى دهد.
در تازه ترين واكنش به موضع 

گيرىهـــاى ترامپ، مكرون انتهاى 
هفته گذشته اعالم كرد فرانسه دست 
نشانده آمريكا نيست و ضرورى است 
احتـــرام متقابل ميان متحدان حفظ 
شود. در خصوص داليل شكل گيرى 
اين وضعيت در روابط واشنگتن و 
پاريس ديدگاههاى گوناگونى مطرح 
است. برخى تحليلگران رويكردهاى 
انتقادى مكرون به سياستهاى ترامپ 
را تابعى از ســـنت استقالل طلبى 

فرانســـوىها در سياست خارجى و 
برآمده از اصول «گليســـم» در اين 

كشور مى خوانند.
پايه گذار اين اصول، «شـــارل 
دوگل» رئيس جمهورى فرانسه در 
دهه 60 ميالدى بود كه با رويكردى 
انتقادى نسبت به وابستگى اروپا به 
آمريكا، نوعى ميهن گرايى فرانسوى 
و استقالل گرايى اروپايى را ترويج 
مىكرد؛ سياستى كه با شدت و ضعف 
در دوره روســـاى جمهورى فرانسه 
تا روى كار آمدن «نيكال ساركوزى» 
(2007 تا 2012) دنبال مى شـــود و 
پس از دوره گرايش مفرط پاريس به 
سوى واشنگتن، باز هم مورد توجه 
رهبران پاريس قرار گرفت.اوجگيرى 
دوباره رويكردهاى گليستى از ديد 
بســـيارى از ناظران واكنشى به ملى 
گرايى ترامپى اســـت كه با يكجانبه 
گرايى وى درآميخته و استقالل اروپا 
و چندجانبـــه گرايى بين المللى را 

تهديد مى كند .
در هميـــن ارتباط بســـيارى 
تحوالت اروپايى را نيز در شـــكل 
گيـــرى هماوردىهاى كنونى ميان 
پاريس و واشنگتن دخيل مى دانند. 
طى سالهاى گذشته حضور «آنكال 
مركل» صدراعظم آلمان در قدرت 
سبب شـــد تا نقش وى به عنوان 
رهبرى اروپايى مورد پذيرش و حتى 
وثوق دولتهاى ديگر اروپايى قرار 
گيرد. بـــروز بحران اقتصادى اروپا 
كه در ســـال 2008 به اوج رسيد و 
تبعات آن براى فرانسه سبب شد تا 
آلمان نقشى برجسته تر را در هدايت 
اقتصادى و سياسى اروپا بيابد.تزلزل 

موقعيت حزب دموكرات مسيحى 
در انتخابات اخير آلمان باعث شـــد 
تا مركل اوايل ماه جارى اعالم دارد 
كه براى رهبرى حزب نامزد نخواهد 
شد و پس از پايان دوره صدراعظمى 
يعنى ســـال 2021 از سياست كنار 
خواهد كشـــيد.در شرايط كنونى كه 
انگليـــس در گيـــر و دار خروج از 
اتحاديه اروپا بوده و چشم انداز پايان 
دوره اى زمامدارى رهبرى مقتدر در 

آلمان پديدار شده، فرانسه خود را با 
مسووليتهايى تازه مواجه مى بيند. 
در جريـــان اختالفات اروپا و 
آمريـــكا نيز در قياس با تماسهاى 
تلفنى مركل و ترامپ براى بحث بر 
سر نقاط تعارض، مكرون به شكلى 
علنـــى و عينى تر وارد عرصه چانه 
زنى با ترامپ شد. اين در حالى بود 
كه بسيارى از ناظران نخستين ديدار 
مكرون با ترامپ در ارديبهشت ماه 
پارسال را بسيار دوستانه و فراتر از 
عرف ديپلماتيك توصيف كردند.با 
نگاه كالن به سياســـتهاى فرانسه 
در شرايط كنونى برخى مى گويند 
شـــايد مكرون قصد دارد تا هدايت 
ليبرال دموكراسىهاى غربى را براى 
مواجهه با سياســـتهاى خودسرانه 
رئيس جمهورى آمريكا را برعهده 
گيرد از اين رو است كه فراتر از فشار 

دادن انگشتان ترامپ در مصافحه با او، 
آشكارا بر ناسيوناليسم ترامپى مى تازد 
با اين حال مشخص است كه مكرون 
قصد ندارد تا به صورت مستقيم با 
واشنگتن وارد مواجهه شود.از همين 
رو اســـت كه ايدههايى چون ارتش 
واحد اروپايى با جلب حمايت ديگر 
دولتهاى اتحاديه مركز توجه رهبران 
پاريس قرار مى گيرد تا فرانســـه نه 
به تنهايى بلكه درهاله و هســـته اى 

يك جناح بندى بين المللى اهداف 
خود را در هماوردى با واشـــنگتن 

تعقيب كند.
يكجانبه گرايى آمريكا؛ مانعى در 

مسير صلح جهانى
مدتى اســـت كه سياستهاى 
يكجانبـــه گرايانه آمريكا و رويكرد 
چندجانبـــه گرايانه اروپا در تقابل با 
يكديگر قرار گرفته اند؛ شكافى كه طى 
هفتههاى گذشته در همايش «صلح» 
پاريس خود را نشان داد و مقامات 
حاضر در همايش، سياستهاى كاخ 
سفيد را براى صلح جهانى خطرناك 

ارزيابى كردند. 
به گزارش گروه تحليل، تفسير 
و پژوهشهاى خبرى ايرنا، يازدهم 
نوامبر به مناسبت يكصدمين سالگرد 
پايان جنگ جهانـــى اول، 84 تن 
از مقامات ارشـــد و رهبران جهان 

در پاريـــس گرد هم آمدند تا ضمن 
مرور تبعات ناخوشـــايند آن جنگ 
چهار ساله و خانمانسوز، كشورهاى 
جهان را نســـبت به چالشهايى كه 
كره خاكى را تهديد مى كند، آگاه و 

هوشيار سازند. 
محكوم ســـازى سياستهاى 
تهاجمى و يكه تازانه «دونالد ترامپ» 
رئيس جمهورى آمريكا دال مركزى 
سخنان مقامات حاضر در همايش بود 

به طورى كه افراد برجستهاى همچون 
«آنتونيو گوترش» دبير كل ســـازمان 
ملل متحد، «امانوئل مكرون» رييس
جمهورى فرانســـه و «آنگال مركل» 
صدراعظم آلمـــان به اين موضوع 
پرداخته و بخشـــى از سخنان خود 
را موضوع لزوم اتخاذ سياستهاى 

چندجانبه گرايانـــه در عرصه بين 
المللى اختصـــاص دادند. دبير كل 
ســـازمان ملـــل در اين همايش به 
تشريح چالشهاى جهانى و اهميت 
چند جانبه گرايى پرداخت و گفت 
كـــه در بحبوحه تهديدهاى مربوط 
به تغييـــرات آب و هوايى، افزايش 
درگيرىها، گسترش تسليحات اتمى 
و نابرابرى، ضرورت وجود چندجانبه 
گرايى بيش از هر زمانى احســـاس 

مى شود.برخالف ترامپ كه از دوره 
رقابتهاى انتخاباتى تاكنون همواره 
شعار «نخست آمريكا» را سرلوحه 
اقدامـــات خود قرار داده اما مقامات 
آلمان به عنـــوان يكى از پايههاى 
اصلى اتحاديـــه، نگاهى عكس به 
اين مساله دارند. مركل در همايش 

صلح به لـــزوم همكارى جهانى و 
اقدام مشترك براى دستيابى به صلح 
تاكيد كرد. از نگاه صدراعظم آلمان 
گسترش ملى گرايى يكى از عوامل 
تهديدساز براى امنيت و صلح جهانى 
تلقى مى شود؛ موضوعى كه مكرون 
نيز در آن با مركل هم نظر اســـت. 
همايش صلح پاريس كه نزديك به 
يكصـــد تن از مقامات جهان در آن 
شركت داشتند اما يك غايب بزرگ 

داشت و آن كسى نبود جز ترامپ. 
آمريكايى كه تا پيش از روى كار آمدن 
دولت جمهوريخواه كنونى، محور 
سياستگذارىها و تصميم سازىهاى 
جهانى اروپا به شمار مى رفت، اينك 
در بسيارى مسائل، مقابل بروكسل 
قرار دارد كه در روزهاى گذشـــته 
موضوع «ارتش واحد اروپايى» محور 

اختالفات دو طرف بود.
از نگاه مكرون، «دومينيك دو 
ويلپن» نخست وزير پيشين فرانسه و 
ديگر مقامات اروپايى، اتحاديه ديگر 
نمى توانـــد براى حفاظت از خود 
بـــه اياالت متحده تكيه كند. رئيس 
جمهورى فرانسه چند روز پيش در 
گفت وگو با روزنامه «وال استريت 
ژورنال» و همچنين «راديو اروپا يك» 
تاكيد كرده بود كه ما نمى توانيم از 
اروپايىهـــا حفاظت كنيم مگر اين

كه يك ارتش اروپايى واقعى داشته
باشيم؛ موضوعى كه به شدت مورد
انتقاد و سرزنش ترامپ قرار گرفت
و وى سخنان مكرون را بسيار توهين

آميز خواند .
البته يك ســـرِ رشته اختالفات
امنيتى- دفاعـــى آمريكا و اروپا به
سازمان پيمان آتالنتيك شمالى (ناتو)
مى رســـد؛ پيمانى نظامى كه ترامپ
معتقد است كشورهاى عضو از زير
بار تامين هزينههاى آن شـــانه خالى
مىكنند. از اين رو در همان ســـال
نخست رياست جمهورى ترامپ،
زمزمههايى در مورد جدايى آمريكا از
ناتو به گوش مى رسيد چرا كه آمريكا
تنها طى چند ماه از مهمترين پيمانها
و سازمانهاى بينالمللى كه خود پايه

گذار آنها بود، خارج شد.
مسئوليت گريزى و پشت پا زدن
به تعهدات و پيمانهاى بينالمللى
سياســـتى است كه آشكارا از سوى
ترامپ پيگيرى شده و در اين مدت
بارها اتفاق افتاده و بى دليل نيست
كـــه رهبران اروپا در همايش صلح
پاريـــس نگرانى خود را از تداوم آن
اعـــالم كردند. دولت ترامپ چندى
پيش بىاعتنا به افكار عمومى و جامعه
جهانى از ســـازمان علمى، فرهنگى
و آموزشى ملل متحد (يونسكو) و
همچنين شـــوراى حقوق بشر اين
سازمان خارج شـــد. افزون بر آن،
خروج آمريكا از پيمان تجارى شراكت
فراآتالنتيك(تى.پى.پـــى)، توافقنامه
اقليمى پاريـــس، پيمان مهاجرتى
ســـازمان ملل، قرارداد تجارت آزاد
آمريكاى شمالى (نفتا) و برنامه جامع
اقدام مشترك (برجام) از ديگر موارد
يكجانبه گرايى آمريكايى به شـــمار
مىرود. اينك نيز آمريكا به بهانه تقابل
با روســـيه در صدد تقويت قدرت
اتمى و غنى ســـازى زرادخانههاى
هستهاى خود است. ترامپ ماه ژانويه
دستور داد تا زرادخانه اتمى كشورش
مورد ارزيابى قرار بگيرد و بمبهاى
هســـتهاى كوچك با هدف اعمال
بازدارندگى توليد شوند؛ بمبهايى
كـــه به باور كارشناســـان مىتواند
آغازگر فصلى از تنش، تشديد رقابت
تســـليحاتى و حتى جنگ هستهاى
باشـــد. در هفتههاى اخير نيز شاهد
سخنان تهديدآميز ديگرى از سوى
رئيس جمهورى آمريكا بوديم كه وى
تهديد كرد از پيمان منع موشك  هاى
هســـته  اى ميان برد (آى ان اف) كه
حدود ســـه دهه پيش بين آمريكا و
اتحاد جماهير شوروى امضا شده بود،
خارج خواهد شد.با توجه به عملكرد
ترامپ در حوزه سياست خارجى و
صدور دستور خروج از پيمانهاى
مهمى كه پيشـــتر به آن اشاره شد،
امكان عملى شـــدن اين تهديد نيز
دور از ذهن نيست. به باور ناظران،
رهبران اروپا خود را قربانى رويكرد
يكجانبه گرايانه و تهاجمى كاخ سفيد
مـــى بينند و از اين رو در همايش
صلح پاريس بيش هر موضوعى بر
ضرورت چندجانبه گرايى و در مقابل
يكجانبه گرايى اصرار ورزيدند. 

زورآزمايى مكرون با ترامپ؛ چرا و چگونه؟

* اصرار فرانسـه و همراهى آلمان و برخى ديگر از كشـورهاى 
اروپايى با ايده ارتش اروپايى موجب تداوم انتقادات ترامپ شد

* طى سال هاى گذشته حضور «آنكال مركل» صدراعظم آلمان 
در قدرت سبب شد تا نقش وى به عنوان رهبرى اروپايى مورد 

پذيرش و حتى وثوق دولت هاى ديگر اروپايى قرار گيرد

* با نگاه كالن به سياسـت هاى فرانسـه در شـرايط كنونى 
برخـى مى گويند شـايد مكـرون قصد دارد تـا هدايت ليبرال 
دموكراسـى هـاى غربـى را بـراى مواجهه با سياسـت هاى 

خودسرانه رئيس جمهورى آمريكا  برعهده گيرد

* مدتـى اسـت كه سياسـت هـاى يكجانبـه گرايانـه آمريكا 
و رويكـرد چندجانبـه گرايانـه اروپـا در تقابـل بـا يكديگـر 

قرار گرفته اند

تعداد صورتحساب در سال(برگ )شرحرديف

1
چاپ صورتحساب هاى مشتركين برق در حوزه معاونت هاى هماهنگى و نظارت 

شمالغرب و جنوبغرب
15,373,000

http moamelat tbtb ir

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir

 آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى نوبت اول

شماره 971010591

فدراسيون فوتبال جمهورى اسالمى ايران

آگهى مناقصه عمومى انتخاب پيمانكار 
امور نگهدارى فضاى سبز و زمين چمن طبيعى شماره يك  مركز ملى فوتبال ايران

1- نام و نشانى مناقصه گزار:

2- شرح مختصرى از كار: 
3-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار:

الف–

ب–
 –  –

4-مدت و محل اجرا:

5- زمان دريافت اسناد مناقصه:  
6-آدرس دريافت اسناد:

7-شرايط شركت كنندگان در فرايند ارجاع كار: 
8-ساير مدارك:

9-آدرس محل تسليم پيشـنهادها:

10-آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: 
11- زمان بازگشايى پاكت ها: 

-12
-13

-14

فدراسيون فوتبال جمهورى اسالمى ايران

نوبت اول

 آگهى مناقصه عمومى تهيه ويلچر
"

 "

 " "

www apcp ir

 تلفن: 88671116-17

وزارت جهاد كشاورزى
شركت شهركهاى كشاورزى

       آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى شماره 97-6

(چاپ نوبتدوم)

WWW ITTIC COM

آگهى تغييرات شركت آتى شهر هوشمند ايرانيان سهامى خاص 
به شماره ثبت 510847 و شناسه ملى 10530293770

آگهى تغييرات 
شركت پترو شيمى مهر سهامى خاص

 به شماره ثبت 248119 و شناسه ملى 10102887184

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى توسعه ساختمان سپهر تهران شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 371936 و شناسه ملى 10320215213

آگهى تغييرات شركت بازرگانى خود باوران افق آسيا سهامى خاص
 به شماره ثبت 432035 و شناسه ملى 10320835717
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ایمیل  خط ارتباطي :

درگذشت عالم رباني حجت ااسام 
والمسلمين حاج شيخ محمد علي حسني

س���رويس شهرستانها: حجت 
ااسام و المس���لمين حاج شيخ 
محمد علي حسني از استادان علوم 
ديني به علت کهولت سن دار فاني 

را وداع گفت. 
اين عالم رباني متولد سال 1309 
بود و در هشت سال جنگ تحميلي 
حض���ور موثري در کنار رزمندگان 
داشت.مراسم تشييع و خاکسپاري 
اين عالم در مزار ش���هداي پايين 

زنجان برگزار شد. 
مراس���م شام غريبان ديروز بعداز نماز مغرب و عشاء در مسجد 
فاطم���ه زهرا)س( در امجديه زنجان برگزار ش���د و مجلس ترحيم 

نيزامروزبعدازظهر در همان محل برگزار مي شود. 

وداع يزدانشهري ها با شهيدي كه پس از 
34سال به خانه بازگشت

 يزدانشهر: پيکر پاک شهيد غامرضا يبلويي در يزدانشهر نجف 
آباد استان اصفهان تشييع و به خاک سپرده شد.

پيکر اين شهيد دوران دفاع مقدس پس از 34 به وطن بازگشت 
و روي دستان مردم يزدانشهر نجف آباد تشييع و در گلزار شهداي اين 

شهر به خاک سپرده شد. 
غامرضا يبلويي س���ال 62 در حالي که 17 سال سن داشت، در 

عمليات خيبر در جزيره مجنون به شهادت رسيد. 

 رئيس جمهوري به استان سمنان
 سفر مي كند

سرويس شهرستانها: سرپرست استانداري سمنان گفت: مردم استان 
س���منان س���ه شنبه اين هفته ميزبان رئيس جمهوري خواهند بود و در 

شاهرود استقبال پرشوري از وي به عمل خواهد آمد. 
  سعيد ناجي در نشست شوراي اداري استان سمنان که به مناسبت 
هماهنگي برنامه هاي سفر رئيس جمهوري به استان، در سرسراي پورسيناي 
دانشگاه علوم پزشکي شاهرود برگزار شد، از ديدار رئيس جمهوري با 

مردم در شاهرود خبر داد. 
وي افزود: سفرهاي مسئوان بيانگر عاقه آنان به مردم و ميل به 
شناخت دقيق مشکات هر منطقه و حل آن ها با رسيدگي بيشتر و دقيق تر 

و نيز فرصتي براي ارزيابي عملکرد مسوان در آن حوزه است. 
وي با تاکيد بر اين که س���فرهاي استاني مي تواند ميزان سنجش 
عاقه مردم به نظام، مسوان و دولت تلقي شود، اضافه کرد: بدخواهان 
نظام، مشروعيت آن را هدف گرفته اند و در اين راه از تحريم، تهديد 
و ابزار رسانه اي استفاده مي کنند.  اين دومين سفر کاروان تدبير و اميد 
به استان سمنان پس از سال 95 است.    رئيس جمهوري پس از ديدار 
مردمي در شاهرود، 14 آذر در مرکز استان سمنان حضور يافته و در 

اجاس سراسري نماز سخنراني خواهد کرد. 
دکتر روحاني همچنين برنامه هاي ديگري از جمله شرکت در جلسه 
شوراي اداري استان سمنان خواهد داشت و بنا بر برخي نقل قول ها به 
مناسبت 16 آذر در جمع دانشجويان استان نيز سخنراني خواهد کرد. 

   پيكر امام جمعه اهل تشييع خنج 
فردا تشييع مي شود  

سرويس شهرستانها: مراسم تشييع پيکر حجت ااسام رضا صفايي 
امام جمعه اهل تشيع خنج استان فارس فردا ساعت 9 بامداد از مسجد 
اهل بيت شهرک گلدان محل برگزاري نماز جمعه تا گلزار شهداي گمنام 
برگزار مي شود. پيکر اين مرحوم سپس براي خاکسپاري به زادگاهش 

روستاي سيمکان شهرستان بوانات انتقال مي يابد.  
حجت ااسام رضا صفايي امام جمعه شيعيان خنج، بامداد ديروز 
در سن 40 سالگي در بيمارستان نمازي شيراز بر اثر سرطان حنجره 

دار فاني را وداع کرد.
مرحوم حجت ااسام صفايي هفتم تير 1393 به عنوان اولين امام 
جمعه اهل تشيع خنج معرفي و نخستين نماز جمعه شيعيان در اين 
شهرستان به امامت وي در مسجد اهل بيت شهرک گلدان اقامه شد.

دولت به فكر احداث راه آهن بندرچابهار هم باشد
با توجه به اهميت استراتژيکي و موقعيت جغرافيايي مهم و قابل 
استفاده اي که منطقه چابهار براي کشور دارد، دولت به جاي برنامه ريزي 
و تخصيص بودجه هاي کان براي قطب بزرگ بازرگاني کشور از لحاظ 
واردات و ص���ادرات، به اجراي برخي طرح ها و پروژه هاي کم  اهميت 
اقتصادي مي پردازد. چرا دولت سرمايه گذاران بخش هاي خصوصي و 
دولتي را براي احداث راه آهن چابهار ترغيب نمي کند؟ اميدواريم شاهد 
احداث و راه اندازي پروژه هاي عظيم اقتصادي پرمنفعت تر نظير احداث 

خط آهن بندرچابهار باشيم.
هموطني از سيستان و بلوچستان

بي خبري روزنامه ها از اعتراض كارگران نيشكر هفت تپه!
جاي تأسف است که اشك هاي دردناک خانواده هاي کارگران نيشکر 
هفت تپه و تظاهرات آنان در مقابل فرمانداري شوش، که ويديوي آن 
در فضاي مجازي منتشر شده، زير ذره بين خبرنگاران و نويسندگان اکثر 
روزنامه ها قرار نگرفته است. مگر مشکات و دردهاي مردم از طريق 
رس���انه ها نبايد منتش���ر شود و فرياد مردم از چه طريقي بايد به اطاع 
دولتمردان برس���د؟ اي کاش قبل از واگذاري س���هام شرکت به بخش 
خصوصي مسئوان براي حق و حقوق کارگران در شهر محروم هفت تپه 

راهکارهايي را مي انديشيدند!
اوليايي 

احمد مسجدجامعي و ذكر خيري از مرحوم دكتر فروهر!
شهروندي با بيش از 80 سال سن هستم که در جواني عضو حزب 
ملت ايران بوده ام و ياد ش���جاعت و وطن دوس���تي هاي شادروان دکتر 
داريوش فروهر را گرامي مي دارم. او کسي بود که از بازگشت بحرين 
به مام ميهن ايران همواره دفاع مي کرد. از آقاي احمد مسجدجامعي هم 
که با نوشتن يادداشت »همين حس ايران دوستي« از مرحوم دکتر داريوش 

فروهر به نيکي ياد کرده است، تشکر و قدرداني مي کنم.
خواننده روزنامه اطاعات 

سازمان بهزيستي براي كاريابي معلوان جسمي حركتي چاره جويي كند
معلول جس���مي حرکتي با مدرک کارداني گياه پزشکي هستم که 
مدتي است به دنبال شغلي مناسب حالم مي گردم، اما متأسفانه با توجه 
به شرايط فيزيکي که دارم، نمي توانم شغلي مناسب با حقوق و مزاياي 
کافي پيدا کنم. از مسئوان سازمان بهزيستي کشور انتظار دارم با توجه 
به شرايط سخت اقتصادي اکثر خانواده هاي داراي فرزندان معلول، براي 

اشتغال به کار آنان چاره انديشي کنند.
ابراهيم ملكي از آذربايجان غربي

فقط نيمي از اقام سبد كاا را تحويل دادند
يك ماه پيش براي دريافت سبد کاا خانواده هايي که فرزندان معلول 
دارند، به سازمان بهزيستي سنندج مراجعه کردم که هنگام دريافت اقام 
به دليل ناکافي بودن فقط نيمي از اقام بسته حمايتي را تحويل دادند 
و متأس���فانه تاکنون هم موفق به دريافت مابقي س���بد کاا نشده ايم. با 
وجود داشتن 3 فرزند معلول از مسئوان و دولت محترم تقاضا داريم 
که نس���بت به تکميل س���بد کاا و استمرار اين قبيل حمايت ها براي 

خانواده هاي ضعيف و کم درآمد اهتمام ورزند.
پدر فرزندان معلول از سنندج 

مطالب كليدي به عنوان تيتر اول روزنامه چاپ شود
با توجه به مشکات سياسي و اقتصادي که متأسفانه در اداره کشور 
به وجود آمده است، چاپ يادداشت »شفافيت« دکتر محمد مطهري در 
روزنامه اطاعات، که پيرامون رهنمودهاي مقام معظم رهبري به مسئوان 
درباره ضرورت شفاف بودن عملکرد آنان به جز مسائل نظامي و امنيتي 
کشور بود، جاي توجه و تأمل دارد. اي کاش اين گونه مطالب کليدي که 
در مشکات جامعه و مردم ريشه دارد، به عنوان تيتر اول روزنامه چاپ 
شود، چرا که خط به خط يادداشت مزبور بيان کننده خواست هاي مردم 
از مسئوان بود. اميد است حداقل شاهد اجراي پاراگرافي از يادداشت 
دکتر مطهري و خواست هاي مردم توسط دولتمردان، براي رهايي کشور 

از مشکات اقتصادي باشيم.
خواننده روزنامه اطاعات 

آتش سوزي جنگل هاي كاليفرنيا و مظالم رئيس جمهوري آمريكا!
آتش سوزي گسترده جنگل هاي کاليفرنيا که باعث سلب آرامش مردم 
آمريکا شده است، نشاني از ظلم و ستم رئيس جمهوري معلوم الحال 
کشورشان عليه ملت هاي مظلوم جهان و بخصوص مردم يمن است. 
آتش خشم و قهر خداوند تا زماني که دونالد ترامپ به فروش اسلحه 
به رژيم آل سعود براي نابودي يمن ادامه دهد، خاموش نخواهد شد! 
اردشير از بابل
خط ارتباطي: بايد توجه داشت که حساب ملت آمريکا از دولت 
آن کشور جدا است و آتش سوزي جنگل هاي کاليفرنيا هم که متأسفانه 
به مرگ و ناپديد ش���دن صدها انسان انجاميده است، نمي تواند دليلي 

براي قهر خداوند عليه ملت آمريکا باشد. 
ترامپ انسان دوستي را از مسيح)ع( بياموزد

به نظر من دونالد ترامپ يك بيمار ماليخوليايي اس���ت که دنياي 
امروز از نظر نکات منفي شخصيتي، نظير او را نديده است! اي کاش 
ترامپ اگر خود را پيرو حضرت مس���يح)ع( مي داند، انسان دوستي و 
مدارا را از آن پيامبر الهي بياموزد و براي منافع مادي شخصي، اين گونه 

در صدد به آشوب کشيدن کشورها برنيايد.
هموطني از همدان

چرا حقوق هاي ناچيز كارگران به تعويق مي افتد؟
شنيدن اخبار اعتراض جمعي از کارگران نيشکر هفت تپه به دليل 
دريافت نکردن چند ماه حقوق ناچيزشان بسيار دردناک است و اين در 
شرايطي است که برخي از مديران عامل و مديران ارشد شرکت هاي 
کارگزاري فعال در بازار بورس و اوراق بهادار که متعلق به بانك هاي 
دولتي و نيمه دولتي است، حقوق هاي کان دريافت مي کنند. به راستي 
برنامه مجلس براي اصاح س���اختار پرداخت حقوق و دستمزدها و 

کاهش فاصله آنها چيست؟
تلفن به خط ارتباطي

كمك هزينه كفن و دفن متوفي را بپردازند!
براس���اس قانون کار و تأمين اجتماعي کمك هزينه کفن و دفن 
بيمه شدگان و بازنشستگان پس از فوت به خانوادة آن ها تعلق مي گيرد، 
متأسفانه از سال 91 تاکنون عليرغم ارائه کامل مدارک متوفي و مراجعات 
متعدد به سازمان تأمين اجتماعي شهرمان موفق به وصول کمك هزينه 
کفن و دفن داماد بازنشسته فرهنگي مان نشده ايم. از مسئوان صندوق 
بازنشستگي کشوري و وزارت آموزش و پرورش تقاضا داريم که نسبت 

به پرداخت مطالبات يادشده اقدام کنند.
تلفن به خط ارتباطي از آذربايجان شرقي

كاهش قيمت ها به جاي بسته هاي حمايتي!
مدتي است که اخبار توزيع سبد کاا و بسته هاي حمايتي دولت 
براي اقشار کم درآمد، بازنشستگان و کارمندان دولت منتشر مي شود، اما 
ايکاش دولت محترم به جاي صرف اين گونه هزينه هاي مازاد از خزانه 
دولت، با همکاري و مشورت سياستمداران و اقتصاددانان چاره اي براي 
کاهش قيمت کااهاي مورد نياز مردم مي انديشيد. متأسفانه اجراشدن 
اين طرح مانند پرداخت يارانه هاي نقدي بعد از مدتي باعث اجحاف در 

حق عده اي از افراد و افزايش بي عدالتي در کشور مي شود.
خواننده روزنامه اطاعات ـ اصفهان

ضرورت نصب كپسول هاي آتش نشاني در مجتمع هاي مسكوني
با توجه به اهميتي که ايمني و حفاظت جان ساکنان مجتمع هاي 
مس���کوني دارد، متأسفانه بسياري از آن ها به کپسول هاي آتش نشاني 
مجهز نيستند. از مسئوان سازمان آتش نشاني انتظار مي رود با برنامه اي 
هدفمند و قابل اجرا، ساکنان تمامي آپارتمان ها را به نصب کپسول هاي 

آتش نشاني ملزم کنند.
شهروندي از تهران

لزوم صدور احكام سنگين قضايي براي سارقان مسلح
براي مبارزه با دزدان مسلح به ساح هاي سردکه غالباً افراد شرور و 
سابقه داري هستند و در برخي از مناطق شهر ناامني و رعب و وحشت 
ايجاد مي کنند، به قضات محترم دادگاه ها پيشنهاد مي شود به جاي صدور 
حکم آزادي و يا بازداشت در زندان هايي که حکم خوابگاه راحت و 
بدون هزينه را براي آنان دارد، به صدور احکام و مجازات هاي سنگين 
مبادرت کنند؛ مجازات هايي از قبيل تبعيد به شهرهاي صنعتي براي کار 
در معادن و حفر چاه هاي نفت بدون اين که حقوقي به آن ها پرداخت 

شود. به اين مفسدان في اارض نبايد هيچ گونه آزادي تعلق گيرد.
حسيني از شهرك بوعلي

موادفروشان امنيت خانواده ها را تهديد مي كنند
عاوه بر مشکات عديده ناشي از فقر و تنگدستي که حاشيه نشينان 
حسن آباد کرج سال ها با آن دست و پنجه نرم کرده اند، متأسفانه مدتي 
است که فروشندگان موادمخدر نيز آسايش و امنيت جوانان خانواده ها 
را در اين منطقه سلب کرده اند. از پليس مبارزه با موادمخدر و امنيت 
اجتماعي تقاضا داريم که براي رفع معضل اعتياد جوانان و خانواده هاي 

اين منطقه چاره انديشي کنند.
از ساكنان حسن آباد كرج

جهانگيري: همه 6 ميليون مسكن روستايي كشور بايد مقاوم سازي شود
سرويس شهرس���تانها: معاون 
اول رئيس جمهوري نداشتن تلفات 
جاني در زلزله 6/4 ريش���تري اخير 
استان کرمانشاه را نشان دهنده توان 
مهندسي کشور در بازسازي و ساختن 
واحد هاي جديد دانس���ت و گفت: 
تخريب نشدن واحد هاي مسکوني 
جدي���د اين پيام را دربردارد که اگر 
واحد هاي مسکوني استاندارد ساخته 
ش���ود و نظام مهندسي مسئوليت را 
به خوبي قب���ول کند، تلفات زلزله 

پايين مي آيد. 
دکتر اس���حاق جهانگيري در 
جريان س���فر به استان کرمانشاه، در  
جلسه ستاد مديريت بحران استان که 
در قصرش���يرين و پس از بازديد از 
مناطق زلزله زده استان برگزار شد، 
با اشاره به نقش ارزنده مردم استان 
کرمانشاه در دوران دفاع مقدس اظهار 
داشت: مردم اين استان حق بزرگي 
بر گ���ردن ما دارند و نقش آنها در 
حراست و حفاظت از مرزهاي کشور 

بسيار تعيين کننده بوده است. 
مع���اون اول رئيس جمهوري 
افزود: مردم ايران همواره در روزهاي 
سخت نشان داده اند که از يك عقبه 
تمدني بزرگ برخوردارند و اتحاد و 
انس���جام خود را در دنيا به نمايش 

گذاشته اند. 
وي با اش���اره به حضور رهبر 
معظم انقاب در مناطق زلزله زده و 
نيز حضور رئيس جمهوري، اعضاي 
هيات دولت و ساير مسئوان کشور، 
اضافه کرد: انسجام مردم و مسئوان 
در کم���ك به زلزله زدگان اس���تان 
کرمانشاه تحس���ين برانگيز و قابل 

تقدير است. 
  او ادام���ه داد: در حادثه زلزله 
آبان 96 کرمانشاه بيش از صد هزار 
واحد مسکوني دچار آسيب شد که 
ظرف مدت يکسال، ساخت بيش از 
20 هزار واحد و بازسازي و تعمير 
60 هزار واحد کار بزرگي اس���ت 
که با همت و تاش ش���بانه روزي 

انجام شد. 
  وي با تاکيد بر لزوم س���رعت 
بخشيدن به روند ساخت و ساز در 
ش���هرهاي زلزله زده استان و جبران 
عقب ماندگي ساخت و ساز مسکن 
مهر گفت: بايد به گونه اي برنامه ريزي 
شود تا مردم در فصل زمستان بتوانند 

در منازل خود ساکن شوند. 

  معاون اول رئيس جمهوري با 
اشاره به درخواست مردم و مسئوان 
استان کرمانشاه براي بازگشايي مرز 
خس���روي افزود: بايد با همکاري 
دولت عراق تدبي���ري پايدار براي 
بازگش���ايي مرز خسروي در نظر 

گرفته و اجرا شود. 
وي از کولبري به عنوان حمل 
يك بار سنگين توسط يك انسان ياد 
کرد و با بيان اين که کولبري کاري 
سخت و طاقت فرساست که مورد 
تاييد ما نيس���ت، افزود: دولت براي 
حفظ کرامت مرزنشينان برنامه هاي 
خوبي دارد تا درآمد مناس���بي براي 

مردم مناطق مرزي ايجاد شود. 
معاون اول رئيس جمهوري با 
تأکيد بر اين که اس���تان هاي مرزي 
کشور نقش بي نظيري در اقتصاد ملي 
ايفا مي کنند، گفت: استان کرمانشاه 
نيز نقش بس���يار مهمي در مبادات 
تجاري کشور دارد و يکي از امتيازات 
در دوران تحريم، کشورهاي همسايه 
هستند که مرز طواني با جمهوري 

اسامي ايران دارند. 
جهانگيري افزود: اس���تان هاي 
مرزي کش���ور بايد چنان مبادات 
تجاري قوي و گسترده با کشورهاي 
همسايه برقرار کنند که آمريکايي ها 
حتي تصور نکنند که مي توانند کشور 
بزرگي مانن���د ايران را که با پانزده 
کشور همسايگي دارد حبس و تحريم 

کرده و آن را تسليم خود کنند. 
  جهانگيري ادامه داد: آنها بايد 
ب���ا زبان احترام و تعامل پيش بيايند 
تا بتوانند با ملت ايران که ملتي اهل 
منطق اس���ت گفتگو کنند؛ اما اگر 
بخواهند با زبان تهديد سخن بگويند، 
ما موظف هس���تيم که در مقابل آنها 
بايستيم و نشان خواهيم داد که ملت 

ايران ملتي شکست ناپذير است. 
در اين  جلسه استاندار کرمانشاه 
نيز گزارش���ي از روند بازس���ازي 
خانه هاي آسيب ديده از زلزله سال 
گذشته و تعداد واحدهاي احداث و 
بازسازي شده ارائه کرد و گفت: در 
بازديد از واحدهاي نوس���از توسط 
بنياد مسکن انقاب اسامي هيچگونه 
تخريبي ناشي از زلزله روزهاي گذشته 
مشاهده نشد که بايد از بنياد مسکن 

قدرداني شود. 
در اين جلس���ه که وزير راه و 
 شهرسازي، رئيس سازمان مديريت 
بحران کشور، رئيس بنياد مسکن انقاب 
اسامي و برخي مديران استاني نيز 
حضور داشتند، گزارش هاي مختلف 
در  خصوص روند بازس���ازي ها و 
اسکان مردم مناطق زلزله زده ارائه و 

تصميماتي نيز اتخاذ شد. 
  معاون اول رئيس جمهوري پس 
از ش���رکت در اين جلسه در جمع 
خبرنگاران، با تاکيد بر اين که ستاد 
مديري���ت بحران بايد تا اوايل هفته 
آينده برآورد اوليه خسارت هاي زلزله 
اخير 6/4ريشتري غرب کرمانشاه را 
انج���ام دهد، گفت: با ارائه گزارش 
ستاد از برآورد خسارات و پيشنهاد 
استان، دولت نيز مي تواند در يکي از 
جلسات هيات وزيران مصوبه اي در 

اين خصوص ارائه دهد. 
وي افزود: اگر چه در زلزله 6/4 
ريشتري اخير تلفات جاني نداشتيم، 
اما بايد به خس���ارت هاي آن توجه 
کنيم و در ص���ورت لزوم فرصت 
دوباره براي امهال وام ها داده شود و 

کمك هاي بيشتري ارائه شود. 
  جهانگيري با اشاره به بازديد 
خود از شهرستان هاي قصرشيرين و 
گيانغرب گفت: برخي واحدهايي 

را که مردم در زلزله گذش���ته آسيب 
دي���ده و تعمير کرده بودند در زلزله 
اخير آس���يب ديده و دوباره نياز به 
تعمير داش���ت و برخي واحدها نيز 
بايد تخريب وساخته شود که نکته 
مهم در اين زمينه اين است که اگر 
واحدها با قدرت و مهندس���ي و به 
صورت اصولي ساخته شود، شاهد 
تلفات و خس���ارت نخواهيم بود و 
اين يك پيام براي همه اس���ت چون 
کشور ما روي گسل زلزله قرار دارد 
و بايد به سرعت به سمت بازسازي 
واحدهاي فرسوده برويم تا دغدغه اي 

نداشته باشيم. 
 * ســاخت 20 هــزار واحــد 

مسكوني 
معاون اول رئيس جمهوري با 
اشاره به سالگرد زلزله 7/3 ريشتري 
سال گذشته غرب کرمانشاه گفت: 
توزيع 100ه���زار تخته چادر براي 
اس���کان اضطراري و 20 هزار عدد 
کانکس براي اسکان موقت و همچنين 
ساخت 20 هزار واحد مسکوني و 
تعمير 55 هزار واحد تعميري کاري 
بزرگ اس���ت زيرا ساخت و تعمير 
104 هزار واحد آسيب ديده نياز به 
ي���ك برنامه ريزي طواني و گاهي 
چند سال زمان دارد که ظرف کمتر 

از يك سال انجام شده است. 
جهانگيري گفت: البته ساخت 
تعدادي از واحدها هنوز باقي مانده 
که نياز به بازسازي دارند و در چند 
ماه آينده همه واحدهاي روستايي و 
تا سال 98 واحدهاي شهري به طور 
کامل تکميل و ساخته خواهند شد. 

  * دولت در كنار مردم اســتان 
كرمانشاه  

مع���اون اول رئيس جمهوري 
درب���دو ورود به کرمانش���اه، مردم 

اس���تان کرمانشاه را مرزداراني غيور 
توصيف کرد ک���ه در طول تاريخ 
ايران ش���جاعانه از مرزهاي کشور 
حراست و حفاظت کرده اند و افزود: 
متأسفانه مردم اين استان به ويژه در 
شهرهاي سرپل ذهاب، قصرشيرين، 
گيانغرب و اسام آباد به دليل وقوع 
زلزله هاي شديد متحمل خسارات 

سنگيني شده اند. 
  جهانگيري با تأکيد بر اين که 
دولت از نخس���تين لحظات پس از 
وقوع زلزله سال گذشته کرمانشاه در 
کنار مردم اين اس���تان قرار داشت، 
اضاف���ه کرد: دولت در اين مس���ير 
ب���ه دنبال اجراي نمايش و اقدامات 
تبليغات���ي نبود، بلکه مصمم بود بار 
س���نگيني که بر دوش مردم مناطق 
زلزله زده قرار دارد را از دوش آنها 
بردارد.    معاون اول رئيس جمهوري 
اضافه کرد: زلزله 6/4 ريشتري اخير 
زلزله اي بزرگ محسوب مي شود که 
در هر نقطه از کش���ور اتفاق بيفتد 
خسارات جاني و تلفات انساني به 

همراه خواهد آورد. 
وي افزود: اين شدت از زلزله 
نه تنها در ايران بلکه در س���طح دنيا 
نيز زلزله اي بزرگ محسوب مي شود 
اما خوشبختانه در اين زلزله تلفات 
جاني وجود نداشت که مهمترين دليل 
آن مقاوم س���ازي و ساخت و ساز 
استاندارد و ايمن واحدهاي مسکوني 

بوده است. 
او با بيان اين که ايران کشوري 
زلزله خيز است و بايد تمام واحدهاي 
روس���تايي کشور بازسازي و مقاوم 
سازي ش���وند، اضافه کرد: بيش از 
ش���ش ميليون واحد روستايي در 
کش���ور وجود دارد که بايد حتمًا 
بازس���ازي و مقاوم سازي شوند، تا 

اطمينان پيدا کنيم که مردم روستاها 
در جريان وقوع زلزله دچار خسارت 

نمي شوند. 
     * بازديــد از چند روســتاي 

زلزله زده  
جهانگيري از چند روستاي زلزله 
زده اس���تان کرمانشاه ديدن کرد و 
از نزدي���ك در جريان آخرين وضع 
خسارات و روند رسيدگي به زلزله 

زدگان قرار گرفت. 
حضور معاون اول رئيس جمهوري 
در دو روستاي زلزله زده »کرکهرک 
و چم امام حس���ن« در شهرستان 
قصرشيرين حضور يافت و ضمن 
بازديد از برخي واحدهاي مسکوني، 
در منزل يکي از اهالي روس���تا در 
فضايي صميمانه با مردم سخن گفت 

و پاي درد دل آنان نشست. 
جهانگيري در اين ديدار گفت: 
با توجه به فرا رس���يدن فصل سرما 
مس���ئوان بايد به مشکات مردم و 
تامين امکانات ازم براي آنها توجه 
ويژه اي داش���ته باشند.  در اين ديدار 
صميمانه مردم روستا خواستار توجه 
بيشتر مسئوان و دستگاه هاي خدمات 
رسان براي تس���ريع در بازسازي 
واحدهاي مسکوني خسارت ديده 

از زلزله شدند. 
  جهانگيري سپس در روستاي 
چم امام حسن)ع( حضور يافت و 
در چادر يک���ي از زلزله زدگان با 
تاکيد مجدد بر ضرورت تسريع در 
رفع مش���کات زلزله زدگان گفت: 
مش���کات مردم بايد بر اس���اس 
اولويت بندي و رفع نيازهاي اساسي 

برطرف شود. 
 * 6 هزار پس لرزه  

رئيس شبکه لرزه نگاري استان 
کرمانشاه، از وقوع 6 هزار و 9 پس 
لرزه در استان از زلزله 7/3 ريشتري 
21 آبان سال 96 تا ساعت 12 ظهر 

ديروز خبر داد. 
فرهاد فروزي اظهار داش���ت: 
از مجم���وع اين تع���داد پس لرزه، 
يك مورد آن بااي 6 ريش���تر و 13 
مورد نيز بين 5 تا 6 ريش���تربزرگي 

داشته اند. 
وي با بي���ان اينکه تعداد پس 
لرزه هايي با بزرگي 4 تا 5 ريشتر نيز 
119 مورد بوده اس���ت، گفت: 701 
مورد نيز پس لرزه بابزرگي بين 3 تا 

4 ريشتر به ثبت رسيده است. 

 س���رويس شهرستانها: نايب رئيس مجلس 
شوراي اسامي گفت: بايد مانند شهيد مدرس حق 
را بيان کرد، در برابر ستمکار ايستاد و با تقوا در 

جهت رفع مشکات کشور گام برداشت.
 دکتر مسعود پزشکيان در همايش ملي شهيد 
مدرس در اردستان استان اصفهان افزود: کسي از 
خارج کشور مشکات را برطرف نخواهد کرد اما 
مشکل جامعه با ايستادن پشت تريبون و بيان هر 
مطلبي برطرف نمي شود و در واقع بيان نظرهاي 

غير کارشناسي بي تقوايي است.
وي اضافه کرد: علت نرسيدن به هدف، کار 

را به گردن هم انداختن است که اميد مي رود راه 
درست را انتخاب کرده و تنها بهانه گيري نکنيم.

او افزود: اگر دنبال ثروت و قدرت نباشيم، 
کاره���ا به خوبي پيش خواهد رفت؛ نبايد براي 
از دست دادن مسائل دنيوي ترسيد اما امروز به 
دليل ترس از دست دادن پست و قدرت، محافظه 

کاري وجود دارد.
نماينده فاورجان و رئيس مجمع نمايندگان 
اس���تان اصفهان نيز در اين همايش گفت: شهيد 
مدرس نمونه کامل يك نماينده مجلس اسامي بود 

که بايد براي همه نمايندگان الگو باشد.

حجت ااسام سيد ناصر موسوي ارگاني 
اضافه کرد: برخي نمايندگان امروزه به اين موضوع 
توجهي ندارند و به مسائل سياسي و ساير موارد 
فکر مي کنند؛ اگر مجلس در راس امور اس���ت، 
باي���د مصوبه ها را پيگيري کند و بر اجراي آنها 

نظارت داشته باشد.
فرماندار اردستان نيز گفت: مردم اين شهرستان 
هزينه اس���تقرار نظام اسامي را با تقديم شهداي 
گرانقدري مانند 2 نماينده مجلس، شهيد سيد حسن 
مدرس و شهيد سيد نوراه طباطبايي نژاد، پرداختند 

که هنوز نتوانستيم حق آنها را ادا کنيم.

 كسي در ايران به خاطر اظهار نظر پزشكيان: بايد مانند شهيد مدرس با تقوا در جهت رفع مشكات گام برداشت
و انتقاد به زندان نمي رود 

سرويس شهرستانها: گراني ها ربطي به انقاب ندارد و ساحت انقاب خيلي 
عظيم و فراتر از اين حرفهاست که با چند پرونده مفاسد زير سوال برود.

س���ردار محمدرضا نقدي معاون فرهنگي و اجتماعي سپاه پاسداران 
انقاب اسامي در نشست تبيين گفتمان سازي چهلمين سالگرد پيروزي 
انقاب اسامي در مشهد بابيان اين مطلب افزود: شعار انقاب استقال، 
آزادي و جمهوري اسامي بود و کسي شعار ارزاني و گراني نداد، انقاب 
براي استقال و آزادي کشور بود.وي اظهار داشت: ايران در زمان شاه زير 
چکمه آمريکا و انگليس بود و طبق اسناد غير قابل خدشه، نخست وزير هاي 
شاه را آمريکا انتخاب مي کرد و به آنها برنامه مي داد. وي گفت: ايران دربست 
در اختيار آمريکا بود و فرح ديبا مي گويد س���فير آمريکا به ش���اه گفت تو 
کاره اي نيستي. او با بيان اين که امروز مستقل ترين کشور دنيا هستيم افزود: 
هيچکس در ايران به خاطر اظهار نظر و انتقاد به زندان نمي رود، حتي برخي 

روزنامه ها با پول بيت المال عليه نظام مطلب مي نويسند.
وي وارونه کردن واقعيات را از جمله برنامه هاي دشمن دانست و اظهار 
داشت: در طول اين چهل سال در همه جا دشمن را ضربه فني کرده ايم و 
هيچ پيروزي نداش����ته اس����ت اما دشمن مي خواهد ما را با مسائل کوچك و 
تصوير سازي هاي غلط سرگرم کند. وي گفت: در ايران وقتي قوه قضائيه با 
فرزندان و وابستگان مقامات عالي رتبه برخورد مي کند به جاي اين که قاطعيت 
را تشويق کنند، مي گويند فساد همه جا را فراگرفته است.نقدي افزود: آمريکا 
و صهيونيست ها تصوير سازي غلط مي کنند و با معيارهاي دوگانه مي خواهند 
شيريني پيروزي ها را احساس نکنيم لذا بايد مراقب باشيم و دستاوردهاي چهل 
س����اله انقاب را بيان کنيم. نشست تبيين و گفتمان سازي چهلمين سالگرد 
پيروزي انقاب اسامي با حضور 500 نفر از مسئوان بسيج، هاديان سياسي، 

ائمه جمعه و جماعات استان خراسان رضوي در مشهد برگزار شد. 

يزد- خبرنگار اطاعات: سردار 
علي سامي جانشين فرمانده کل سپاه 
با اش���اره به اين که ابعاد توطئه هاي 
دش���من در طول 40 سال گذشته 
هرگز کوچك نبوده اس���ت، گفت: 
راز شکس���ت دشمنان به رغم اين 
توطئه ها، روحيه شهادت طلبي و جهاد 

در کشور است
او افزود: شهادت واقعيتي است 
که راه س���عادت مسلمانان را براي 
پيشگيري از غلبه کفار مي گشايد و 
ام���روز هم اين واقعيت رخ داده که 
دش���منان از درخشش اسام از افق 

ايران هراسيده اند. 
وي با بيان اينکه راز ايستادگي 
و مقاوم���ت دنياي قدرتمند کفر و 
ش���رک در برابر اسام عزيز در اين 
40 سال، همانند صدر اسام، خفته 
در واقعيتي است که از هراس آمريکا 
سرچشمه مي گيرد، افزود: آنها مي دانند 
که اگر اجازه تش���کيل حکومت به 
مسلمانان داده شود، اسام با قدرت 
منطق خواهد توانست بر ميدان سيطره 
قدرت غلبه کند.  او ادامه داد: کفار و 
منافقان آمدند تا به جهان نشان دهند 

که در شاخص هاي ظاهري قدرت 
بي بديل هس���تند و به واقع نيز، بشر 
هرگز تا به اين اندازه ش���اهد قدرت 
ظاهري شرق و غرب نبوده و زماني 
که اين دو قدرت ائتاف کنند، سيماي 
مهيبي از يك قدرت ظاهري شکل 
خواهد گرفت.  وي افزود: اينها متحد 
شده اند تا در برابر ظهور اسام بايستند 
و اين نظريه را باطل کنند که مي توان 
در برابر قدرت ها ايستاد اما شهداي 
م���ا اثبات کردند که مي توان با تکيه 
بر قدرت الهي و عظمت خداوند در 
برابر همه قدرت ها ايستاد، شکست 
نخورد و آس���يب نديد و حکومت 

تشکيل داد. 
جانش���ين فرمانده کل س���پاه 
پاس���داران انقاب اسامي گفت: 
زيباترين شکوهي که شهدا آفريدند، 
اثبات اي���ن حقيقت بود که قدرت 
حقيقي از آن خداست و قدرت هاي 
غير الهي که به ظاهر مهيب و باشکوه 
هستند، اگر همه با هم اجتماع کنند، 
ق���درت آفرينش يك پش���ه را نيز 

نخواهند داشت. 
وي ادامه داد: آنها پيچيدگي ما را 

به کار گرفتند تا ما را شکست دهند 
اما اگر مي شکستيم، اسام دوباره فروغ 
خود را از دست مي داد و اين مصادف 

با سيطره کفار بر اسام بود. 
سردار سامي تاکيد کرد: اين کار 
اصلي شهيدان بود که يك نظريه عميق 
و شگفت انگيز اما باورپذير را به اثبات 
رساندند که پيروزي از آن اسام است 
و ايمان بر کفر پيروز خواهد شد.  او 
افزود: وقتي انساني از مرگ، توصيف 
زندگي مي کند و نزد جامعه اي مرگ 
در راه دين،  شرافت،  انسانيت، استقال 
و خدا ايده آل مي شود يعني مطلوب 
آن جامعه مي شود و جوانانش شهادت 
را قوي تري���ن آرمان خود مي دانند، 
چني���ن جامعه اي هرگز شکس���ت 

نخواهد خورد.
سردار سامي تاکيد کرد: شهادت 
يك حقيقت حيات بخش است؛ نه 
فقط براي شهيد بلکه براي جامعه اي 
که فرهنگ ش���هادت در آن جاري 
اس���ت. وي با اشاره به مشکاتي که 
کش���ور ما در طول 40 سال اخير با 
آن مواجه بوده است،  افزود: در طول 
همه اين س���ال ها، لحظه اي نبوده که 

طراحان توطئه براي طراحي دسيسه ها 
و اج���راي آن کوت���اه بيايند و همه 
ت���اش خود را به کار گرفته اند که 
تمام مسيرها را براي شکست ملت 
ايران طي کنند.  او ادامه داد: ابعاد اين 
توطئه ها کوچك نبود و مقياس جهاني 
داشت اما اينکه چرا در برابر ملت ما،  
همه اين ابزارها و تهاجم ها بي نتيجه 
ماند و به رغم همه اين تهديدها باز 
هم درخشيد، به خاطر جاري بودن 
روح شهادت و جهاد در کشور و در 

ميان جوانان ما است. 
سردار فتح اه جميري فرمانده 
سپاه الغدير استان يزد نيز با بيان اين که 
پزشکان از روزهاي اول دفاع مقدس 
در خط مقدم حضور يافتند، افزود: 
امروز نيز جامعه پزش���کي اين خط 
مق���دم را حفظ کرده و هر کجا نياز 

بوده، خدمت رساني کرده است.
وي افزود: جامعه پزش���کان، 
يك روز در راه اندازي بيمارس���تان 
صحرايي، روز ديگر در مردم ياري و 
امروز در دفاع از حريم اهل بيت )ع( 
پيشقدم هستند و کارنامه اي درخشان 

از خود به نمايش گذاشته اند. 

 شكست توطئه هاي دشمن، ناشي از روحيه شهادت طلبي و جهاد است

سرويس خبر:افتخار داريم که با تاش شبانه روزي 
نيرو هاي نظامي و انتظامي مقابل برنامه ريزي ها و توطئه ها 

ايستاده ايم.
سردار حسين رحيمي فرمانده انتظامي تهران بزرگ 
در همايش واکاوي آسيب هاي انتظامي و امنيتي پليس 
تهران با اش���اره به توطئه دشمنان در خصوص برهم 
زدن امنيت و آرامش ايران اس���امي، اظهار داشت: با 
هوشياري نيروي انتظامي و نيروهاي امنيتي و بصيرت 
مردم، در سايه رهنمودها و رهبري حکيمانه مقام معظم 
رهبري تير دشمنان به سنگ خورد و تاش هاي آن ها 

بي نتيجه ماند.
او با اشاره به برنامه ريزي ها و توطئه براي براندازي 
نظام اسامي، اضافه کرد: زماني که دشمنان متوجه شدند 

به شيوه هاي نظامي نمي توانند کاري از پيش ببرند، به 
شيوه هاي اقتصادي و اجتماعي روي آوردند تا بتوانند 
به هدف خود که براندازي نظام ايران اس���امي است، 
دس���ت پيدا کنند؛ اما افتخار داريم که با تاش شبانه 
روزي نيروهاي با اقتدار نظامي و انتظامي در برابر اين 

حمات ايستادگي و مقاومت کرديم.
وي اظهار داشت: پليس تهران با اقتدار پيش مي رود 
و براي برقراري امنيت تاش مي کند و بايد گفت که 

در اين راه موفق عمل کرده است.
فرمانده انتظامي تهران با اشاره به تاش پليس براي 
برخورد با مفسدان اقتصادي و مخان نظم اجتماعي، 
گفت:افتخار پليس تهران تاش ش���بانه روزي براي 

خدمت رساني به شهروندان است.

افتخار پليس تهران تاش در جهت برخورد با مفسدان 
اقتصادي است

سرويس خبر: دادستان کل کشور با اشاره به 
شناسايي بخشي از اموال وحيد مظلومين و محمد 
اسماعيل قاسمي )دو فرد اعدامي در دادگاه مفاسد 
اقتصادي( گفت: اموال حاصل از جرم محکومان 

اين دادگاه ها به نفع بيت المال ضبط مي شود.
حجت ااسام و المسلمين محمد جعفر 
منتظري در مورد سرنوشت اموال و دارايي هاي 
وحيد مظلومين و محمد اسماعيل قاسمي، با اشاره 
به اين که تحقيقات و محاکمه همه متهمان اين 

پرونده هنوز به اتمام نرسيده است و ادامه دارد، 
اظهار داش���ت: از آنجا که اموال اين افراد بسيار 
گسترده بود، توسط قاضي مربوط و با همکاري 
دستگاه هاي امنيتي و اطاعاتي شناسايي مي شود 
و حجم قابل توجهي از اموال آن ها نيز شناسايي 

شده است.
دادس���تان کل کشور با اشاره به همکاري 
مطلوب دس���تگاه هاي امنيتي و اطاعاتي براي 
شناسايي اموال وحيد مظلومين و محمد اسماعيل 

قاس���مي گفت: اين دس���تگاه ها فهرست هاي 
گسترده اي از اموال را ارسال کرده اند و همچنان 
به دنبال شناسايي ديگر اموال پراکنده اين افراد 

هستند.
وي اضافه کرد: شناس���ايي اموال گسترده و 
پراکنده محکومان زمان مي برد و در حال بررسي 
است، فهرست هاي گسترده اي از اموال به دست 
آمده و مصادره شده است و دستگاه هاي امنيتي و 

اطاعات به دنبال شناسايي بقيه اموال هستند.

اموال حاصل از جرم محكومان مفاسد اقتصادي، ضبط بيت المال مي شود

كشف 60 دستگاه وسيله نقليه مسروقه در تهران
سرويس خبر: رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ از کشف 
45 خودرو س���واري مس���روقه در شهر تهران بزرگ در 24 

ساعت خبر داد.
س���ردار عليرضا لطفي افزود: عاوه بر کشف اين تعداد 
از انواع خودرو هاي سواري مسروقه، کارآگاهان پليس آگاهي 

تهران بزرگ موفق به کشف 15 موتورسيکلت نيز شدند. 
  ساختمان در حال ساخت بيمارستان شهيد بهشتي 

ياسوج فروريخت 
سرويس شهرستانها: ساختمان در حال ساخت بيمارستان 

شهيد بهشتي ياسوج ريزش کرد. 
مامور آتش نش���اني شهر ياسوج گفت: در تماس تلفني 

گزارش ش���د که س���قف يك ساختمان در حال ساخت در 
بيمارس���تان شهيد بهشتي ياسوج آوار شده و دو کارگر زير 

آوار گير افتاده اند. 
هاشم يوسفي افزود: سه اکيپ از دو ايستگاه آتش نشاني 
در نخستين فرصت به محل حادثه رسيدند و کارگران مصدوم 
را از زير آوار بيرون کش���يدند و براي انجام عمليات درماني 

بيشتر به اورژانس 115 منتقل کردند. 
 قرباني اسيدپاشي از ديه يك ميليارد توماني خود گذشت

سرويس شهرستانها: قرباني اسيد پاشي از ديه  يك ميليارد 
توماني خود در همايش استاني صبر گلستان گذشت کرد.

رئيس کل دادگس���تري گلستان با اعام اين خبر افزود: 
7 سال پيش در جريان يك اختاف خانوادگي، خانم جواني 
مورد اسيدپاش���ي قرار گرفت و از ناحيه  دست و صورت و 

يك چشم آسيب ديد. 
اين خانم در حاش���يه  همايش اس���تاني صبر گلستان، 

بزرگوارانه و س���خاوتمندانه از حق خود گذشت و همه  يك 
ميليارد تومان مبلغ ديه را بخشيد. محکوم اين پرونده نيز که 

از 7 سال پيش زنداني بود، آزاد شد. 
به گفته  هاشميان در حاشيه اين مراسم 48 نفر از شاکيان 
که پرونده هايش���ان درباره نفقه، مهريه، ديه و قصاص بود، 

گذشت کردند. 
 توقف عمليات جستجوي قربانيان آتش سوزي 

در كاليفرنيا
آمريکا:مقام هاي آمريکايي از توقف عمليات جستجوي 
قربانيان آتش س���وزي موسوم به »کمپ فاير« که بيش از دو 
هفته شمال کاليفرنيا را ويران کرد، خبر دادند و اين در حالي 

است که 196 نفر در اين ايالت همچنان ناپديد هستند. 
براساس آخرين آمار رسمي، اين آتش سوزي که يکشنبه 
کاما مهار ش���د، 88 کشته بر جا گذاشت. اين مرگبارترين 

آتش سوزي در تاريخ کاليفرنيا محسوب مي شود.   

استفاده از فناوري هاي نوين توسط پليس 
گامي مثبت براي جمع آوري ادله قانوني

سرويس خبر:  داديار جانشين دادستان نظامي استان تهران در نخستين 
دوره کارگاه آموزشي ضابطان نظامي پليس پيشگيري تهران بزرگ استفاده 
پليس از فناوري هاي نوين را گامي مثبت براي جمع آوري ادله قانوني در 

مواجهه با جرم دانست. 
دکتر محمد هادي کاوه با اشاره به ماده 604 قانون آيين دادرسي کيفري 
مصوب 1392 و اصاحي 1394 برگزاري مستمر دوره هاي آموزشي هنگام 
خدمت جهت کسب مهارت هاي ازم و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان 
را يك تکليف بيان کرد و آن را اقدامي موثر جهت آموزش نيروها در راستاي 

تضمين حقوق شهروندان بر شمرد.  
وي افزود: از آنجا که آيين دادرسي کيفري دربردارنده تضمين آزادي هاي 
مشروع مندرج در قانون اساسي جمهوري اسامي است و از طرفي کانتري ها 
و پاسگاه هاي انتظامي به عنوان پيشاني کار در نيروي انتظامي و اجراي وظايف 
ضابطيت ايفاي تکاليف ذاتي و محوله از سوي مقامات قضايي را برعهده 
دارند لذا آموزش آنان منطبق با قانون مذکور قطعا مي تواند در تضمين حقوق 
شهروندان و نيز پيشگيري از جرم نقش مهمي داشته باشد.     او پيشگيري 
از جرم را سرمايه گذاري در جامعه اسامي خواند که دستگاه قضا و پليس 

در اين مسير تاش دارند. 
  س���رهنگ بهزاد هادي پور رئيس بازرسي پليس پيشگيري تهران هم 
گزارش���ي از اقدامات کانتري هاي تهران در اجراي قانون آيين دادرس���ي 

کيفري در 8 ماهه امسال ارائه کرد. 

دزدمسلح، دوستش را كشت  
  سرويس حوادث: سارق مسلح تلفن همراه گرانقيمت از طريق سايت 
ديوار مدعي شد در اقدامي ناخواسته باشليك گلوله درخودرو دوستش را 

به قتل رسانده و گريخته است.  
سردار عليرضا لطفي رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ با بيان اين خبر، 
افزود: 27 آبان امسال در تماس تلفني با مرکز فوريت هاي پزشکي اعام 
شد که شخصي در خيابان باقرخان مورد اصابت گلوله قرار گرفته است؛ 
در ادامه، تيم اورژانش 125 در محل حاضر و مشخص شد مرد جواني از 
ناحيه پهلو مورد اصابت گلوله قرار گرفته که اين شخص به بيمارستان امام 
خميني)ره( منتقل شداما دوساعت بعد اعام شد که مصدوم به علت شدت 
جراحت فوت کرده است ؛ پرونده مقدماتي با موضوع قتل عم�د براي ادامه 

رسيدگي به اداره دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ ارسال شد.  
 25 ( وي ادامه داد: کارآگاهان با شناسايي هويت مقتول به نام "سعيد" 
ساله ( به محل سکونت وي در شهرستان اسامشهر رفتند و در تحقيقات از 
خانواده مقتول متوجه شدند سعيد به همراه يکي از دوستانش به نام مراد ) 34 
ساله ( از منزل خارج شده و پس از آن ديگر مراجعتي به خانه نداشته است. 
با رديابي مرادمعلوم شدکه او در پرونده سرقت مسلحانه گوشي هاي تلفن 

همراه توسط اداره يکم پليس آگاهي تهران بزرگ دستگير شده است. 
باانتقال متهم به اداره دهم معلوم شدکه گوشي تلفن همراه به دست 
آمده از مراد در زمان دستگيري، در واقع متعلق به سعيد بوده است،بنابراين 
متهم تحت بازجويي قرار گرفت و گفت:آن شب پس از مصرف شيشه 
من و س���عيد، با خودرو شخصي من، براي سرقت و زورگيري به مناطق 

شهران و شهرک قدس رفتيم.
سعيد رانندگي مي کرد و من نيز کنار او نشسته بودم ؛ در يك لحظه 
س���اح را از زير صندلي ش���اگرد راننده خارج کردم که ناگهان تيري از 
س���اح ش���ليك شد و در حالي که سعيد در حال رانندگي بود، به پهلوي 
راست او اصابت کرد ؛ سعيد را به مقابل بيمارستان رساندم و در تماس 
با اورژانس اعام کردم که شخصي مورد اصابت گلوله قرار گرفته و در 
فاصله 100 متري از دراصلي بيمارستان روي زمين افتاده است ؛ سعيد را 
از خودروخارج کرده و روي زمين قرار دادم و خودم با کمي فاصله منتظر 
آمدن اورژانس ايستادم تا اين که اورژانس در محل حاضر شد و او را به 

بيمارستان منتقل کردند. 
رئيس پليس آگاهي تهران افزود:تحقيقات از متهم در دو پرونده جداگانه 
قتل عمد و سرقت مسلحانه در معاونت مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي 
تهران بزرگ در حال رسيدگي است و متهم با صدور قرار بازداشت موقت 
صادره از سوي شعبه دوم بازپرسي دادسراي ناحيه 27 تهران در اختيار اداره 

دهم ويژه قتل پليس آگاهي تهران بزرگ قرار دارد.  

اخبار حوادث

حوادث: رئيس  س����رويس 
س����ازمان قضايي نيرو هاي مسلح 
گفت: رسيدگي به پرونده حادثه 
تروريستي اهواز با دقت و ظرافت 

در حال انجام است.
به گ����زارش روابط عمومي 
سازمان قضايي نيروهاي مسلح؛ 
حجت ااسام والمسلمين بهرامي 
افزود:پرونده رس����يدگي به حادثه 

تروريس����تي 31شهريور اهواز در 
مرحله تحقيقات اس����ت و کار به 
دقت دنبال مي ش����ودو نمي توان 
ب����راي پايان تحقيقات اين پرونده 
زمان مش����خصي تعيين کرد چون 
زمان بر اس����ت. او تأکيد کرد: اگر 
قصور متهمان در دادگاه محرز شود، 

برخورد قاطع خواهد شد.
رئي����س س����ازمان قضايي 

نيروهاي مس����لح گفت: هيچ يك 
از متهماني که در ارتباط با حادثه 
تروريستي 31 شهريور بازداشت 

شده اند، اعدام نشده اند.
وي افزود: رسانه هاي بيگانه 
و معان����د ب����ه دروغ اعدام اين 
متهمان را مطرح کردند که همان 
 موقع از س����وي دستگاه قضايي 

تکذيب شد. 

رسيدگي به پرونده حادثه تروريستي اهوازادامه دارد

سرويس شهرس���تانها: امروز عاوه بر مجلس شوراي 
اسامي، شوراهاي اسامي شهر و روستا هستند که بزرگترين 

نماد مردمسااري ديني محسوب مي شوند. 
محسن هاشمي رئيس ش���وراي اسامي شهر تهران در 
نشست روساي شوراهاي اسامي کانشهرها، شهرهاي مراکز 
اس���تان ها، هيات رئيسه، اعضاي ش���وراي عالي استان ها و 
شهرداران کانشهرها درهمدان افزود:مجلس تا 20 سال پيش 
تنها نماد مردمسااري کشور بود اما امروز اينگونه نيست و 

شوراهاي اسامي شهر و روستا را نيز داريم. 
وي اضافه کرد: وضع کشور به ويژه وضع مديريت شهري 
وضع خطير و دش���واري است و چالش هاي همزاد مديريت 

شهري مشکاتي را براي ما ايجاد کرده است.  هاشمي با اشاره 
به قانون منع اس���تفاده از بازنشستگان گفت: بايد به گونه اي 

عمل کرد که اين موضوع تکرار نشود. 
وي با بيان اين که همراهي مردم با مسئوان کم شده است، 
اضافه کرد: افزايش شکاف بين مردم و مسئوان، اختاس ها 
و مواردي از اين دس���ت سبب بي اعتمادي مردم به مسئوان 
شده و موجب شده است که عبور از مشکات سخت تر و 

سرمايه هاي اجتماعي کمتر شود. 
وي با اش���اره به اين که نبود رضايتمندي مردم موجب 
عدم مشروعيت مي شود، گفت: بايد در شوراي عالي استان ها 
و شوراهاي شهر روز به روز خود را کارآمدتر کنيم.  هاشمي 

با تاکيد بر اينکه اولويت ما در ش���هرها بايد خدمات رساني 
باش���د، اظهار داشت: بعد از خدمات رساني مسايل ديگري 
مانند ورزش همگاني، مسايل فرهنگي و آسيب هاي اجتماعي 

بايد مدنظر باشد. 
شهردار همدان نيز در اين آيين گفت: نمايندگان مجلس 
شوراي اسامي بايد به ايجاد درآمدهاي پايدار شهري توجه 
ويژه داشته باش���ند.  عباس صوفي افزود: قانون شهرداري ها 

بااي 70 سال است که بازنگري نشده است. 
شهردار همدان تاکيد کرد: حاصل اينگونه جلسات بايد 
به نتايج و قوانين خوب منجر شود و شهرداران بايد به فکر 

کار و برنامه باشند نه به فکر درآمد.

شوراهاي شهر نماد مردمسااري  ديني هستند 
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آگهي مناقصه عمومى 
شركت پتر�شيمي ما��� �� نظر ���� �قال� مو�� نيا� �يل �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد .

روابط عمومي پتروشيمي مارون

تضمين شركت در مناقصه  نحوه دريافت اسناد
 آخرين مهلت ارسال

 پيشنهادها توسط
فروشندگان

شماره مناقصه شماره تقاضا آخرين مهلت دريافت اسناد رديف موضوع مناقصه نوع مناقصه

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

  ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به آدرس ايميل
atalavari@mpc.ir         

 14روز پس از درج
  آگهي  نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-96161 97-T-204 تجديد مناقصه ELECTRO   MOTOR 1

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

  ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به آدرس ايميل
atalavari@mpc.ir         

 14روز پس از درج
  آگهي  نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAP-973112 97-T-205 تجديد مناقصه انواع كابل - فقط توليد كنندگان داخلى 2

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

  ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به آدرس ايميل
atalavari@mpc.ir         

 14روز پس از درج
  آگهي  نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-97069 97-T-206 مناقصه عمومى P/F "MASONEILN"CONTROL  VALVE  SERIES 41000 3

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

  ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به آدرس ايميل
atalavari@mpc.ir         

 14روز پس از درج
  آگهي  نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-97088 97-T-207 مناقصه عمومى
P/F "NUOVO   PIGNONE"GAS    TURBINE  

MODEL   SERIES   MS5002D
4

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

  ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به آدرس ايميل
atalavari@mpc.ir         

 14روز پس از درج
  آگهي  نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-94169 97-T-208 تجديد مناقصه
DISTANCE   RELAY   RED  670 "ABB"    REPLACE   ORDER 

NO:1MRK004492-AA
5

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

  ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به آدرس ايميل
atalavari@mpc.ir         

 14روز پس از درج
  آگهي  نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-94170 97-T-209 تجديد مناقصه
DISTANCE   RELAY   RED 670 "ABB"   REPLACE   ORDER 

NO:1MRK002494-AC
6

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

  ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به آدرس ايميل
bnorozi @mpc.ir                            

 14روز پس از درج 
  آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-970552 97-T-210 CAT.ELECTROLYTE مناقصه عمومى  7

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

  ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به آدرس ايميل
lbalalzadeh @mpc.ir

 10روز پس از درج  
 آگهي نوبت دوم  به
 همراه معرفينامه

شركت

KAD-954132 7روز پس از درج آگهي نوبت دوم   97-T-211 تجديد مناقصه هود موضعى با دو بازوى مكش متحرك فلكسيبل 8

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

  ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به آدرس ايميل
akhalifeh @mpc.ir                             

 14روز پس از درج 
  آگهي نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAD-973380 97-T-212  مناقصه عمومى 
chemical  pumps  for  cooling  towers  

  (Metering   Pump)
9

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
 مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي

  ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه به آدرس ايميل
atalavari@mpc.ir         

 14روز پس از درج
  آگهي  نوبت دوم

  7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم
  در ازاي ارائه معرفي نامه شركت

KAS-96112 97-T-213 P/F "ATLAS   COPCO"AIR   COMPRESSOR   COOLER  CORE مناقصه عمومى  10

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره مناقصه 21 - 01 - 2 - 02 - 101 - 97 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 

ـ موضوع مناقصه: خريد 3000 تن آهك پخته 

ــغ 300/000/000 ـ  مبلـغ و نـوع سـپرده شـركت در مناقصـه: 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 ـ زمان فروش اسـناد: از تاريخ نش

به مدت 10 روز 
ــين (ع)ـ  ابتداي بلوار  ـ محل تحويل اسـناد 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 ـ زمـان تحويل اسـناد مناقصه: ت
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ــب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 31454479 - 035  ضمناً جهت كس

تماس حاصل نمائيد. 
شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران

نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي 
شماره مناقصه 22 - 01 - 2 - 02 - 101 - 97 

نام دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 

ـ موضوع مناقصه: خريد 3000 تن سنگ منگنز 

ــغ 750/000/000 ـ  مبلـغ و نـوع سـپرده شـركت در مناقصـه: 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 

زمان فروش اسناد: از تاريخ نشر آگهي نوبت اول (1397/09/08) به مدت 

10 روز 
ــين (ع)ـ  ابتداي بلوار  ـ محل تحويل اسـناد 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 ـ زمـان تحويل اسـناد مناقصه: ت

 1397/10/01
ـ نحوه خريد اسـناد: 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 خاص سنگ آهن مركزي ايران 

نوبت دوم

14 شنبه 10  آذر  1397 ـ   23 ربیع ااول 1440ـ   یکم دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27159
ورزشي

شكست قابل پيش بيني مقابل استراليا در غياب حامد حدادي!  اخبار کوتاه خارجیاخبار کوتاه داخلی

ينس كلر جانشين نوری شد
تیم فوتبال دسته دومی اینگول اشتات برای 
مربی اخراج شده اش جانشین پیداکرد.به گزارش 
خبرگزاری فارس، این باش���گاه آلمانی که هفته 
قبل عذر آلکس���اندر نوری را خواست، مربی 
جدیدی برای تیم فوتبالش تعیین کرد.براساس 
اعام مطبوعات ژرمن ها، ینس کلر با اینگول اشتات 
به توافق رس���ید و تا پایان فصل قرارداد بست.
وی بعد از ایتل و نوری، س���ومین مربی فصل 

جاری اینگول اشتاتی هاست.
پيروزی پر گل ميان در ليگ اروپا

میان با پیروزی پر گل برابر دادانگ 
به صعود به مرحله یک شانزدهم نهایی 
نزدیک ش���د و دو تی���م رئال بتیس و 
اسپورتینگ لیسبون توانستند به دور بعد 
راه پیدا کنند.به گزارش ایسنا، هفته پنجم 
لیگ اروپا برگزار و چهره برخی دیگر از 
تیم های صعود کننده به مرحله حذفی 
مشخص شد.آرس���نال که پیش از این 

صعودش به دور بعد قطعی شده بود با سه گل ورسکا را شکست داد اما 
در مهمترین بازی گروه Eاسپورتینگ لیسبون ۶ بر یک برابر قره باغ پیروز 
شد و توانست به جمع ۳۲ تیم برتر راه پیدا کند. میان با وجود پیروزی پنج 
بر دو مقابل دادانگ باید برای صعود یک هفته دیگر صبر کند. با این حال 
رئال بتیس در گروه Fتوانست با یک گل المپیاکوس را شکست دهد و بااتر 
از میان قرار بگیرد. تیم اسپانیایی به دور بعد صعود کرد. در هفته آخر میان 

و المپیاکوس برای راه یافتن به دور حذفی تاش خواهند کرد.
زاتان جديد در بسکتبال!

بسکتبالیست بوسنیایی باشگاه بایرن 
مونیخ آلمان شباهت بسیار زیادی به زاتان 
ایبراهیموویچ فوتبالیست سوئدی دارد.به 
گزارش خبرگزاری فارس، نیهاد یدوویچ 
بسکتبالیست بوسنایی باشگاه بایرن مونیخ 
آلمان شباهت بس���یار زیادی به زاتان 
ایبراهیموویچ ستاره فوتبال سوئد که در 
لیگ MLSآمریکا بازی می کند دارد.وی 
در صحبت هایی عنوان کرد که تابس���تان 
زمانی که ۳ روز در پاریس حضور داشت، به دلیل شباهت بسیار زیادش به 
زاتان ایبراهیموویچ از هر دو نفر، یک نفر درخواست گرفتن عکس یادگاری 
از وی را داشت. این اقدام برای من غیرقابل باور بود.بلیچر ریپورت این نقل 

قول را سوژه خود کرده است.
پايان كار سانچس برای منچستريونايتد 

مهاجم منچستریونایتد به دلیل آسیب دیدگی 
تا پایان س����ال نمی تواند برای تیمش به میدان 
برود.به گزارش ایسنا و به نقل از اکسپرس، ژوزه 
مورینیو درباره وضعیت الکسیس سانچس صحبت 
کرد.سرمربی پرتغالی منچستریونایتد گفت: آسیب 
دیدگی سانچس جزئی نیست و من نمی توانم در 
رابطه با او ریسک کنم. با توجه به تجربه ای که 
دارم می توانم بگویم او در سال جاری دیگر بازی 

نخواهد کرد.مهاجم شیلیایی در تمرینات از ناحیه همسترینگ  آسیب دید. به همین 
خاطر در دیدارهای آینده تیمش در سال ۲۱۰۸ حضور نخواهد داشت.

جريمه سنگين برای ريورپاته
ریورپاته به خاطر حمله هوادارانش به اتوبوس تیم بوکاجونیورز پیش 
از فینال برگشت کوپا لیبرتادورس با جریمه سنگینی رو به رو شد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از اوله، کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی 
)کنمبول( رای خود را در رابطه با دو تیم ریورپاته و بوکاجونیورز اعام کرد.
باشگاه ریورپاته به علت حمله هوادارانش به اتوبوس تیم بوکاجونیورز پیش 
از فینال برگشت کوپا لیبرتادورس که باعث لغو این بازی شد، 4۰۰ هزار دار 
جریمه شد و در دو دیدار خانگی نیز نمی تواند از حمایت هوادارانش بهره 
ببرد.از طرفی درخواست باشگاه بوکا مبنی بر خط زدن ریور از این رقابت 
ها رد شد. این تیم به علت حوادث شنبه می خواست برنده دیدار برگشت 
اعام شود و جام قهرمانی را باای سر ببرد.بازی برگشت دو تیم آرژانتینی 

نهم دسامبر در سانتیاگو برنابئو برگزار خواهد شد.

هفته چهاردهم ليگ برتر و پيروزي سپاهان 
مسابقات لیگ برتر فوتبال طي روزهاي پنجشنبه و جمعه ادامه یافت که 
تیم استقال با نتیجه پرگل ۳ بر صفر از سد نفت آبادان گذشت ماشین سازي 
یک بر صفر به پرس���پولیس باخت، نساجي مازندران و سپید رود رشت به 
تساوي ۲ بر ۲ رضایت دادند، نفت مسجد سلیمان یک بر صفر از سد پیکان 
گذشت، سایپا و استقال خوزستان به تساوي یک بر یک رسیدند و جدال 
دو تیم صدر جدولي س���پاهان و پدیده هم با نتیجه یک بر صفر به نفع 
س���پاهان تمام ش���د تا سپاهاني ها با امتیاز مشابه ۲9 با پدیده، در صدر قرار 
بگیرند و پدیده به رتبه دوم بسنده کند. با این نتایج استقال به رتبه پنجم 
جدول رسید و پرسپولیس با یک بازي کمتر نسبت به مدعیان با ۲4 امتیاز 
مکان سوم را به خود اختصاص داد.  دیدار پارس  جنوبي جم و تراکتورسازي 

هم، امروز برگزار مي شود. 
وداع تلخ خاتم اردكان از جام باشگاه های جهان

در روز پایانی از دور گروهی رقابت های 
والیبال جام باشگاه های جهان تیم خاتم اردکان با 
شکست برابر نماینده لهستان از گردونه رقابت ها 
حذف شد و اسکرا بلهاتوف نیز مغلوب زنیت 

کازان شد.
به گزارش ایسنا، روز پایانی از دور گروهی 
رقابت های والیبال جام باشگاه ها  با برگزاری چهار 
دیدار به پایان رسید که در یکی از بازی ها تیم 

خاتم اردکان در س���ومین دیدارش با نتیجه س���ه بر صفر برابر تیم قدرتمند 
سادا کروزیرو برزیل شکست خورد تا با سه شکست و بدون امتیاز ضمن 
ایستادن در قعر جدول گروه Bبه کارش در جام باشگاه های جهان پایان دهد.
خاتم ست های بازی را با امتیازهای ۱۶-۲۵، ۲۵-۲۷ و ۱۶-۲۵ به دارنده سه 
عنوان قهرمانی باشگاه های جهان واگذار کرد تا با عملکردی ضعیف و دور 
از انتظار وداع تلخی با این رقابت ها داشته باشد. ساداکروزیرو نیز با یک برد 

و چهار امتیاز از صعود به دور نهایی بازماند. 
تقابل بانوان ايران با قزاقستان در هندبال قهرماني آسيا

تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در حالی از امروز رقابت هاي خود را 
در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز می کند که با کمترین تدارکات راهی این بازیها 
شده است.به گزارش خبرنگار مهر، هفدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی 
زنان آسیا از دیروز در کوماماتوی ژاپن آغاز می شود. تیم ملی هندبال بانوان 
کشورمان در ششمین حضور خود در این رقابتها در گروه اول با تیم های 
قزاقستان، ژاپن میزبان بازیها، نیوزلند و استرالیا هم گروه است و امروز در اولین 
گام به مصاف تیم قزاقستان می رود.اعزام تیم هندبال بانوان ایران به این رقابتها 
تا هفته قبل هم قطعی نشده بود چرا که مشکات تامین منابع مالی و ارزی 
آن هم با رفتن علیرضا رحیمی رئیس این فدراسیون به دلیل اجرای قانون منع 

بکارگیری بازنشستگان عجین شد تا اعزام تیم در هاله ابهام باشد.
دعوت شدگان به اردوي تيم  ملی فوتسال معرفي شدند

به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال  
یازدهمین اردوی آماده سازی تیم ملی فوتسال به منظور شرکت در تورنمنت 
بین المللی اس���لواکی از دیروز در مرکز ملی فوتبال آغاز ش���د که از سوي  
ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال ۱۶ بازیکن  به این شرح به این اردو 
دعوت شدند:علیرضا صمیمی، سپهر محمدی، مسلم اواد قباد، محمد شجری، 
امین نصراه زاده، علی اصغر حسن زاده، توحید لطفی، مهدی جاوید، علیرضا 
جوان، ابوالقاسم عروجی، حسین طیبی، سید احمد عباسی،محمدرضا سنگ 
سفیدی، مهران عالیقدر، حمید احمدی و مهرداد قنبرزاده. با اعام کادر فنی، با 
توجه به آخرین وضعیت احمد اسماعیل پور به دلیل مصدومیت و قدرت 
بهادری به دلیل مشکات شخصی، بازیکنان فوق با هماهنگی کادر فنی در 

این اردو و اعزام به تورنمنت اسلواکی حضور نخواهند داشت.
ليگ برتر واليبال و شکست سايپا در خانه پيام

در مهم ترین بازی هفته دهم لیگ برتر والیبال شهرداری ورامین مغلوب 
شد اما همچنان در صدر جدول رده بندی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته دهم  لیگ برتر والیبال با برگزاری 
پنج دیدار پیگیری شد. در حساس ترین بازی هفته دهم، تیم شهرداری ورامین 
در خانه والیبال تهران با نتیجه سه بر یک مغلوب تیم پیکان شد اما همچنان 
در صدر جدول رده بندی قرار دارد. تیم پیکان نیز با این پیروزی، در رده سوم 
قرار دارد.در دیگر بازی مهم این هفته، تیم تازه وارد پیام مشهد هم در خانه 
تیم سایپای تهران را با تمامی بازیکنان برترش شکست داد. پیام به هشتمین 
برد خود رسید و در مکان دوم باقی ماند.تیم شهرداری ارومیه نیز که تا به 
حال هیچ بردی را کسب نکرده بود، سرانجام موفق شد عقاب نهاجا را با 

نتیجه سه بر یک از پیش رو بردارد.

تیم ملي بسکتبال کشورمان با نفرات اعزامي به پنجره 
پنجم انتخابي جام جهاني بسکتبال مقابل استرالیا ۷۶ بر 4۷ 
شکست خورد. نتیجه اي که ذره اي هم از انتظارات پائین تر 
نبود و دقیقاً نتیجة تیم ملي بدون حامد حدادي در تقابل با 

تیم بزرگي مثل استرالیا بود. 
به عبارت دیگر سالهاست که بواسطه حضور ستاره 
اس���تثنایي کم نظیري چون حامد حدادي، بسکتبال ایران به 
نتایج تحسین برانگیز دست  یافته در حالیکه عموماً بدون حامد 
مقابل تیمهاي متوس���ط آسیا هم، دچار مشکل شده است.     
البته مرتبط کردن این ماجرا به عدم ساختن بازیکني چون 
حامد حدادي هم، اواً غلط و ثانیاً پائین آوردن قابلیت هاي 
این بازیکن اس���تثنایي است چون در این سالها، بازیکنان 
بلندقامت فراواني به بسکتبال آمده، رفته و بعضاً مانده اند که 
اما هیچکدام به ۵۰ درصد توانایي هاي حدادي هم نرسیده اند. 
به عبارت درست تر، ابتدا باید حامد حدادي مستعد خام و با 
خمیرمایه هاي ازم براي یک پست پنج کامل، وجود داشته 
باشد و سپس این انتظار بوجود آید که با آموزش وي، یک 

حامد حدادي دیگر خلق می شود. 
اصواً استثنایي بودن حامد حدادي به قابلیت هاي فردي 
وي از نظر هوش و شاخصه هاي جسماني بازمي گردد که 

در دنیا هم مصادیق براي آن پیدا مي شود. 
تفاوت هاي برادران گسول 

 مصداق بارز این ماجرا هم برادران »گسول« در تیم 
ملي اس���پانیا و ش���اغل در »N.B.A« هستند که هر دو از 
قامت بلندي برخوردارند و هر کدام براي خود س���تاره اي. 
اما هیچکس نیست که بتواند برتري هاي آشکار »پائو« برادر 
بزرگتر را بر »مارك« برادر کوچکتر، کتمان کند تا جائیکه 
تیم ملي اسپانیا شاید بدون »مارك« به معتبرترین تورنمنت ها 

برود اما بدون »پائو« کمتر چنین اتفاقي مي افتد. 
موضوعي که از تعیین کنندگي صددرصدي »پائو« براي 
تیم ملي اسپانیا خبر مي دهد در حالیکه این قابلیت در »مارك« 
که از قدرت بدني به مراتب بااتري برخوردار است، وجود 
ندارد در حالیکه هر دو برادر در یک کاس بسکتبال، پرورش 
یافته  اند که بااترین سطح بسکتبال اروپا به حساب مي آید. 
آیا مي توان مدعي شد که اسپانیا براي ساختن بازیکناني مثل 
»پائوگسول« هیچ برنامه اي نداشته و بعد از کشف این استعداد، 
به خواب رفته است؟ یا بازیکنان دیگري چون »پورزینگس« 
بلندبااي اروپایي که در »N.B.A« ستاره اي ششدانگ است 
اما در بسکتبال اروپا، بازیکن دیگري مشابه وي بسیار کم  
یا بي سابقه است در حالیکه بهترین آکادمي هاي استعداد یابي 

در اروپا مستقر هستند؟ 

این ماجرا باز ش���د تا مشخص شود حضور و عدم 
حض���ور حامد حدادي در حدود یک و نیم دهه اخیر، در 
بسکتبال آسیا، تا چه اندازه تعیین کننده بوده است بنابراین 
باید براي حفظ چنین بازیکناني نیز، تدابیر استثنایي اندیشید 

و آنان را ویژه تر از سایر بازیکنان به حساب آورد! 
تاثيرگذاري حامد در عملكرد بازيكنان

در بازي مقابل استرالیا، بیشترین امتیازات تیم ملي، از 
زیر سبد و فضاي مربوط به بازیکنان پست  پنج، از دست 
رف���ت. چ���ه در دفاع و چه در حمله. یعني بازیکناني که 
جایگزین حامد شده بودند، در دفاع تأثیر محسوسي روي 
امتیاز آوري بازیکنان پست  پنج استرالیا نداشتند و در حمله 
هم که بدون شک به اندازه ۱۰ درصد حدادي از کارآیي ازم 
برخوردار نبودند. اما بحث بازیکنان پیراموني ایران در بازي 
مقابل استرالیا، کاماً متفاوت است و آنان، همان بازیکنان 
همیشگي بودند، اما در غیاب حدادي. به عبارت دیگر طبیعي 
است که عملکرد بازیکنان پیراموني در نبود حامد حدادي 
پائین بیاید چون آن ستون قابل اعتماد در زمین وجود ندارد. 
 »N.B.A« براي مثال زمانیکه مایکل جردن اسطوره بي بدیل
در ده���ه 9۰ می���ادي به بااترین میانگین امتیازي حدود 
۳۲ امتیاز در هر بازي رسید وقتي از او سؤال کردند رمز 
امتیاز آوري هاي تو چیست؟ به »دنیس  رادمن« بازیکن ۲/۰۲ 
متري زیر سبد شیکاگو بولز اشاره کرد که در »N.B.A« به 
سلطان ریباند معروف بود و در دفاع، تمام ریباندها را از آن 
خود مي کرد و در حمله هم، همیشه در ریباند چهره اي موفق 
داشت در حالیکه این بازیکن اصاً قابلیت بازي پشت یا رو 
به سبد را هم نداشت. »جردن« تاکید کرد که وقتي »رادمن« 

در زیر سبد حمله قرار دارد به اتکا و اطمینان به ریباندهاي 
او، اعتماد  به نفسم براي امتیاز آوري، به مراتب بیشتر مي شود. 
 ماجرایي که در مورد حدادي و به نسبت قاره کهن آسیا، 

مي تواند مصداقي عیني براي تیم ملي ایران باشد. 
با این تفاصیل باید تأکید کرد که تیم ملي ایران مقابل 
استرالیا، تقریباً همان قابلیت هاي همیشگي را داشت که بدون 
حدادي در مسابقات از خود نشان داده است. پس باید نتیجه 
گرفت که متولیان بسکتبال براي حفظ این بازیکن همراه تیم 

ملي باید تمام تاش خود را به کار گیرند. 
كم لطفي بازيكنان به حدادي 

بنابراین ش���کي نیست که جاي خالي حامد حدادي 
در بازي مقابل اس���ترالیا کاماً محس���وس بود و بازیکنان 
جایگزین، علي رغم تمام تاشي که داشتند نتوانستند در کل 
حتي ۵۰ درصد حامد حدادي هم باشند. در حالیکه بعضًا  از 
سوي برخي از بازیکنان قبل از اعزام به پنجره پنجم انتخابي 
جام جهاني، عنوان شده بود مي توانند جاي بازیکنان غایب را 
پر کنند! و این اظهارنظر به نوعي کمرنگ کردن و پائین آوردن 
قابلیت هاي منحصر به فرد حامد حدادي و کم لطفي به وي به 
حساب مي آید چون همین بازیکنان هم اگر در تورنمنتي به 
تشخص رسیده و در جمع برترین ها قرار گرفته اند بواسطه 
قابلیت هاي بااي حامد حدادي بوده اس���ت. در این میان 
حتي جاي ارسان کاظمي هم در پست چهار، پر نشد و 
هیچکدام از بازیکنان جایگزین، نتوانستند، در حد و اندازه هاي 
این بازیکن ظاهر شوند و البته جاي سجاد مشایخي هم در 
موقعیت گارد رأس به خوبي پر نش���د تا همه اینها دست 
بدس���ت هم بدهد و شکستي سنگین را به تیم ملي ایران 

تحمیل کند، شکستي که در هر صورت قابل پیش بیني بود 
و در بهترین شرایط با اختاف امتیازي کمتر! 

تیم ملي پس از شکست مقابل استرالیا با ۶ برد و ۳ 
شکست و با ۱۵ امتیاز همچنان در ردة دوم جدول گروه 
خود قرار گرفت در حالیکه استرالیا با ۱۷ امتیاز صعود خود 
به جام جهاني را قطعي کرد و فیلیپین  و ژاپن   در رده هاي 
سوم و چهارم قرار دارند و قزاقستان و قطر  شانسي براي 
صع���ود ندارند. به این ترتیب تیم ایران اگر در بازي روز 
دوش���نبه مقابل فیلیپین، پیروز باشد، صعودش را به جام 
جهاني، قطعي کرده اس���ت. دیداري که با حضور حامد 
حدادي مي توانست، بردش از هم اکنون قابل پیش بیني باشد 
اما در غیاب او، ملي پوشان کار بسیار سختي دارند هر چند 
که گذشتن از سد فیلیپیني ها  اصاً سختي هاي بازي مقابل 

استرالیا را ندارد. 
رياعي برگ برنده ايران 

در بازي مقابل اس���ترالیا مهران شاهین طبع از تمام 
بازیکنان استفاده کرد به استثناء کیوان ریاعي جوان. کیوان 
۲/۱۳ متري که پست پنج جوان آینده دار تیم ملي است و براي 
اولین بار به ترکیب اصلي تیم ملي در انتخابي جام جهاني 
اضافه شده اما تنها بازیکني بود که مقابل استرالیا فرصت به 

میدان رفتن، نیافت. 
حال این سؤال پیش مي آید که اگر قرار بود از وجود 
او هیچ استفاده اي نشود، شاهین طبع چه اصراري بر حضور 
او در ترکیب تیم ملي داش���ت؟ جواب مي تواند این باشد 
که س���رمربي تیم ملي، خیلي فکورانه، ریاعي را به عنوان 
پست پنجي کاماً ناشناخته براي غافلگیر کردن فیلیپیني ها  
حفظ کرده است. کیوان ریاعي طي سه سال اخیر در لیگ 
برتر ایران بواقع به بهترین پست پنج ایران بدل شده بود که 
تقریباٌ تمام ویژگي هاي یک پست پنج را بطور نسبي دارد و 
چنانچه مقابل استرالیا به میدان مي رفت، قابلیت هایش براي 
فیلیپیني ها، رو مي شد. بنابراین مي توان انتظار داشت که این 
بازیکن به تعیین کننده ترین بازیکن ایران مقابل فیلیپین  بدل 
شود و البته امیدواري ها براي پیروزي بر فیلیپین حتي در 
فیلیپین، با همین تیم فعلي، به مراتب بیشتر از رسیدن به 

نتیجه اي بهتر مقابل استرالیا است. 
در بازي تیم ملي مقابل استرالیا، نیمکت نشینان همیشگي 
که به عنوان یار ثابت وارد میدان شده بودند، عملکرد بهتري 
نسبت به نیمکت نشیني گذشته خود نداشتند و نیمکت نشینان 
جدید هم  به حداقل امتیازات دست یافتند با فاصله اي فاحش 

نسبت به نیمکت نشینان استرالیا. 
قاسم كيانی

تی���م فوتبال هفت نفره ایران با پیروزی 
مقابل استرالیا مقتدرانه به مقام قهرمانی مسابقات 

آسیا-اقیانوسیه دست یافت.
در دومین دیدار از روز پایانی رقابت های 
فوتبال هفت نفره قهرمانی آسیا- اقیانوسیه در 
جزیره کیش، تیم های ایران و استرالیا برابر هم 
به میدان رفتند که در پایان تیم ایران، با نتیجه 

۷ بر صفر به برتری رسید.
در این دیدار که در ورزشگاه المپیک کیش 
و با قضاوت اکمل جان رحیم اف از ازبکستان 
و با کمک های حسن یوسفی و مهدی صناعی 
برگزار ش���د برای ایران عبدالرضاکریمی زاده  
عباس ترابی)۲گل(، رسول آتش  افروز)۳ گل( 

و فرزاد مهری گلزنی کردند.
علیرضا زارع، عبدالرضا کریمی زاده)کاپیتان(، 
فرزاد مهری، عباس ترابی، حسین تیزبر، مسعود 
ژولیده و بهنام آرندی هفت بازیکنی بودند که 
علیرض���ا روزبهانی به عنوان بازیکن ثابت به 
میدان فرستاد.در پایان این مسابقات عبدالرضا 
کریمی زاده مهاجم و کاپیتان ۳۷ ساله ایران با 

۱۳ گل زده عنوان بهترین گلزن این رقابت ها 
را از آن خود کرد.

طبق اعام ت���ام انگن مدیر برگزاری 
مسابقات جهانی ، دو تیم نخست این مسابقات 
ایران )قهرمان( و استرالیا )نایب قهرمان( جواز 
حضور در رقابت های جهانی ۲۰۱9 اسپانیا را 

کسب کردند.

روزبهاني:ب��ا شايس��تگي به قهرماني 
رسيديم

س���رمربی تیم فوتبال هف���ت نفره با 
 ابراز خش���نودی از قهرمانی در مس���ابقات 
آسیا-اقیانوس���یه، تیم ایران را شایسته کسب 
این عنوان دانست.به گزارش سایت فدراسیون 
جانبازان و معلولین، تیم ایران در آخرین دیدار 

خود در چارچوب این رقابت ها با نتیجه هفت 
بر صفر مقابل استرالیا به برتری رسید.ایران پیش 
از این مقاب���ل تایلند، اردن و کره جنوبی به 

برتری رسیده بود.
علیرضا روزبهانی گفت: از عملکرد تیم 
رضایت دارم و باید بگویم با شایستگی تمام 
به عنوان قهرمانی رسیدیم.وی افزود: برگزاری 
این دیدارها به ارتقای سطح فنی بازیکنان ایران 
کمک می کند. هرچقدر بازیکنان بیش���تر با 
تیم های خارجی تنه به تنه شوند در نهایت میزان 
آمادگی آنها بااتر می رود.ما به دنبال پوست 
اندازی هستیم و در این رقابت ها به بازیکنان 
جوان خود اعتماد کردیم. برای حضور در این 
مسابقات شش اردو برگزار کردیم و خوشحالم 

که با قهرمانی به کار خود پایان دادیم.
كريمی زاده صاحب كفش طا شد

عبدالرض���ا کریمی زاده کاپیتان و مهاجم 
با تجربه ایران عنوان بهترین گلزن مس���ابقات 
فوتبال ۷ نفره آسیا-اقیانوس���یه را از آن خود 
کرد.در پایان رقابت های فوتبال ۷ نفره قهرمانی 

آسیا و اقیانوسیه عبدالرضا کریمی زاده مهاجم 
۳۷ ساله و فرصت طلب ایران با ۱۳ گل زده 
عنوان بهترین گلزن را از آن خود کرد و صاحب 

کفش طا شد. 
در بخش بهترین بازیکن محمد دیابات 
از اردن و بهترین دروازبان کریستوفر یارای از 
اس���ترالیا انتخاب شدند که در پایان مسابقات 
مورد تقدیر قرار گرفتند و به ترتیب صاحب 

توپ طا و دستکش طایی شدند.
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مع���اون تحقیقات و فناوری 
وزیر بهداش���ت با تصریح اینکه 
تری���اك از عوام���ل مهم در بروز 
برخی سرطان هاست، تاکید کرد که 
بعضی تریاك را با هدف دسترسی 
به سامتی خصوصا در سنین باای 

4۰ سال مصرف می کنند.
به گزارش ایسنا، رضا ملک زاده 
پنجشنبه در افتتاحیه کنگره جراحی 
س���رطان در ش���یراز با بیان اینکه 
ح���دود ۱۰ درصد افراد باای 4۰ 
س���ال در ایران تریاك مصرف می 
کنند، این موضوع را یک هش���دار 
جدی در مورد افزایش موارد ابتا 

به سرطان، خصوصا سرطان دستگاه 
گوارش دانست.

وی با ابراز تاس���ف از اینکه 
تصور باطلی در جامعه شکل گرفته 
و بس���یاری تری���اك را برای رفع 
خس���تگی و برخی برای تفریح و 
تفنن مصرف می کنند، گفت: تریاك 
در جامعه ما در حال حاضر همان 
نقش الکل در جوامع غربی را ایفا 
می کند، ضمن آنکه مصرف الکل نیز 

در ایران رو به افزایش است.
 مع���اون وزیر بهداش���ت با 
اشاره به افزایش شمار مبتایان به 
س���رطان معده در شهرهای شمال 

کشور نیز گفت: استفاده بی رویه 
از کباب و گوشت قرمز در ابتا به 
سرطان در این شهرها اثبات شده 
است و تحقیقات نشان می دهد در 
مناطقی مثل استان اردبیل مصرف 
کباب و گوش���ت برشته شده و 
 خامه در ابتا به سرطان معده تاثیر 

داشته است.
ملک زاده اس���تفاده از سبزی 
و گوش���ت ماهی را در پیشگیری 
از س���رطان معده موثر دانست و 
گفت: تحقیقات نشان داده است که 
مصرف روزانه یک قرص آسپرین 
در پیشگیری از سرطان معده موثر 

اس���ت در این زمینه تحقیقات در 
استان اردبیل شروع شده و دو گروه 
تحقیقاتی در این زمینه با مصرف و 
عدم مصرف آسپرین تحت پایش 
قرار گرفته اند که نتایج آن در یک 

دوره ۱۰ ساله مشخص می شود.
وی اضافه کرد: تحقیقات اولیه 
در سایر کش���ورها نشان می دهد 
که مصرف روزانه یک آس���پرین 
۳۰ درص���د س���رطان معده و ۳۵ 
درصد سرطان روده بزرگ را کاهش 

می دهد.
معاون وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشکی همچنین گفت: 

شایع ترین بیماری دستگاه گوارش 
در ایران ریفاکس معده اس���ت و 
ح���دود ۲۰ درصد ایرانی ها به آن 
مبتا هستند؛ هر چند این بیماری 
ض���رری ندارد و به مریضی های 
خطرناك تبدیل نمی ش���ود اما بر 
روی کیفیت زندگی اثر می گذارد 
و در بلن���د مدت می تواند منجر به 

سرطان معده شود.
وی سرطان دستگاه گوارش و 
کبد را جزو شایع ترین سرطان ها 
اعام کرد و گفت: این سرطان ها، 
۲۷ درصد کل سرطان ها را تشکیل 

می دهد.

مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخش���ی امور درمان 
وزارت بهداشت، گفت: مردم می توانند از طریق سامانه 
۱9۰از میزان تعرفه های پزش���کی مطلع ش���وند و در 
صورت بروز تخلف از طریق این س���امانه موضوع را 

گزارش کنند.
به گزارش مهر، علیرضا عس���گری، در خصوص 
تعرفه های پزشکی، افزود: تعرفه پزشکی در حوزه سامت 
توسط هیات وزیران اباغ می شود و اینطور نیست که 
کسی به صورت سلیقه ای وجهی را از بیمار دریافت کند 
به نحوی که تعرفه مطب پزشکان عمومی، تخصصی و 
ف���وق تخصصی با هم متفاوت بوده و میزان آن مصوب 

شده و ماك پرداخت است.
مدیرکل دفتر نظارت و اعتباربخش���ی امور درمان 
وزارت بهداشت، ادامه داد: اختال در این زمینه یک تخلف 

تعرفه ای محسوب می شود و بعد از احراز تخلف توسط 
حوزه های نظارت دانشگاه های علوم پزشکی گزارش آن 
توسط معاونت درمان دانشگاه در کمیسیون ماده ۱۱مطرح 
می شود، سپس براساس تخلف صورت گرفته، پرونده به 
اداره تعزیرات مربوطه ارجاع می شود و آنها نیز براساس 

موازین قانونی برخورد مقتضی را انجام می دهند.
وی با اشاره به اینکه مردم می توانند تمام مشکاتشان 
را در حوزه بهداش���تی و درمانی با س���امانه ۱9۰در میان 
بگذارند، یادآور ش���د: مردم همچنین می توانند از طریق 
سامانه ۱9۰از میزان تعرفه های پزشکی مطلع شوند و اگر 
با مراجعه به مطبی، پزشک مربوطه بیش از نرخ مصوب از 
بیماران ویزیت دریافت کند می توانند از طریق این سامانه 
موض���وع را گزارش کنند و این کار در کنار بازدیدهای 

فعال خواهد بود.

مردم افزايش غير قانونی تعرفه های پزشکی را با ۱۹۰بازگو كنندافزايش شمار مبتايان به سرطان معده در شهرهای شمال كشور
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برنامه هاي علمي ـ ديني ـ فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته دوم آذر

نشست ها:ü نوآورِيدادهمحور
كاس ها:ü تفسيرقرآنü تزكيهواخاق

 نمايشـگاه هايي بـا موضوعات:ü قرآنوازدواج
ü مذاهبكامي)سلفيه،اسماعيليهو...(ü قانوناساسي

اطاعات بيشتر: 22866465

سركار خانم آيدا احمدي شرف
باتأس��ففراوان،درگذشتپدرمهربانتانراصميمانه
تس��ليتگفتهوبرايشماوخانوادهارجمندتانآرزوي

شکيباييداريم.
علي فردوسيـ  محمد صادقي


خانواده محترم احمدي شرف
ب��انهايتتأس��ف،درگذش��تزندهي��اد»احمدرضا 
احمدي شـرف«راتسليتگفتهوبرايتانشکيبايي

آرزومنديم.
خانواده صفي زاده


سركار خانم آيدا احمدي شرف
بااندوهفراوان،درگذشتپدرگراميتانراتسليتگفته
وبرايشماوخانوادهمحترمتان)بويژهمادرمهربانتان،

نگارعزيزوحسينعزيز(شکيباييآرزومنديم.
هومـن تهرانيـ  سـاغر سـعادتيـ  اميرسـاار 
شـاهيـ  مريم شريفيـ  پرستو شيخ علي زادهـ  
شـايان عسگريـ  مهفام عطارانـ  امير غديري 

 ـ مهـران فياضـ  پدرام قاضـيـ  مهدي كلهرـ 
 الهام موسويـ  محمد نجاريـ  فربد نقش


جناب آقاي كيوان مهرگان

باتأس��ففراوان،درگذشتپدرگراميتانراصميمانه
تس��ليتگفتهوبرايشماوخانوادهارجمندتانصبرو

شکيباييآرزومنديم.
 بيتـا عظيمي نـژادانـ  محمدحسـن عليپـورـ  

رضا معينيـ  اميرهوشنگ افتخاري راد 

جناب آقاي كيوان مهرگان
درگذش��تغمانگيزپ��درگراميتانراتس��ليتعرض
نمودهوبرايحضرتعاليوبازماندگانآرزويتندرستي

وشکيباييداريم.
نجفيـ  پرچكاني

كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجال و ااكرام
جناب آقاي استاد دكتر سيد وحيد خوانساري

بانهايتتأسفوتأثردرگذشتبرادرگراميتانجناب 
آقاي مهندس سـيد محمد خوانسـاريراتسليت
عرضنموده،ازدرگاهايزدمنانبرايآنمرحومغفران
الهيوعلودرجاتوبرايشماواعضايخانوادهصبرو

شکيباييآرزومنديم.
خانواده شهسوار

دوست و همكار گرامي 
جناب آقاي دكتر مازيار پارسا    

بانهايتتأس��فوتأثردرگذش��تپ��درگرانقدرتانرا
خدم��تجنابعاليوس��ايربازماندگانتس��ليتعرض
نم��ودهغفرانورحمتالهيب��رايآنمرحوموصبرو
ش��کيباييبرايجنابعاليوسايربازماندگانازخداوند

متعالمسئلتمينمايم.
 دكتر محسن تدين فر


جناب آقاي دكتر مازيار پارسا
درگذش��تپ��درگراميت��انراب��هش��ماوخان��واده
محترمتانتس��ليتعرضمينماييم.مارادرغمخود

شريكبدانيد.
گروه بيهوشي بيمارستان جم

جناب آقاي دكتر پارسا
باكمالتأسفوتأثردرگذشتپدرگراميتانراخدمت

شماوخانوادهمحترمتانتسليتعرضمينماييم.
شرمينه، شهناز و علي كبيري

دوست گرامي جناب آقاي دكتر پارسا
درگذش��تپ��درگراميت��انراخدمتش��ماوخانواده

محترمتانتسليتعرضمينماييم.
سرپرست آزمايشگاه و پاتوبيولوژي بيمارستان جم

دوست و همكار گرامي 
جناب آقاي دكتر مازيار پارسا

درگذش��تغمانگي��زپدرگراميتانراتس��ليتعرض
نمودهوبرايحضرتعاليوبازماندگانآرزويتندرستي

وشکيباييمسئلتدارم.
دكتر عبداه ناصحي

همكار ارجمند
جناب آقاي دكتر مازيار پارسا

درگذش��تپ��درگراميت��انرابهجنابعال��يوخانواده
محترمتانصميمانهتس��ليتميگويي��م.مارادرغم

خودشريكبدانيد.
دكتر سيد محمود طباطبايي و بانو

»قرب حق از جنس هستي رستن است«
جناب آقاي علي كريمي

ب��اعرضتس��ليت،برايآنمرح��ومرحمتومغفرت
واسعهالهيوبرايجنابعاليوخانوادهارجمندصبوري

وشکيباييمسئلتداريم.
مديريت و كاركنان شركت مشاوران انرژي تهران

جناب آقاي دكتر مازيار پارسا
ب��انهايتتأس��فوتألمدرگذش��تاب��ويگراميتانرا
تس��ليتعرضنموده،ازخداوندمتعالبرايشاديآن
مرح��ومعلودرجاتوبرايجنابعاليوخانوادهمحترم

صبرواجرخواهانيم
هيأت مديره، مديرعامل، مديريت و پرسنل 
بيمارستان مهراد 

دوست و همكار گرامي
 جناب آقاي دكتر مازيار پارسا

مصيبتدرگذشتپدرگراميتانرابهجنابعاليوخانواده
محترمتس��ليتميگوييم.ازخداوندسبحانبرايآن
مرحومعلودرجاتوبرايشماوسايربازماندگانصبر

واجرآرزومنديم.
مديرعامل و هيأت مديره بيمارستان جم

بازگشت همه بسوي اوست
دوست و همكار گرامي

 جناب آقاي دكتر مازيار پارسا
مصيبتواردهرابهش��ماوخانوادهمحترمتانتس��ليت
ع��رضنم��ودهوازخداوندب��رايبازمان��دگانصبرو

شکيباييخواستاريم.
دكتر آريا ستودهـ  دكتر عبدالحسين سعيدي

خانواده محترم پارسا 
باكمالتأس��فوتأثردرگذش��تجنـاب آقاي تقي 
پارسـابزرگخانوادهپارس��اراازصميمقلبتسليت
ع��رضنمودهوازدرگاهخداوندمتعالبرايآنمرحوم
رحم��توغف��رانوب��رايبازماندگانمحت��رمصبرو

شکيباييآرزومنديم.
شركت بام راه 

بازگشت همه به سوي اوست
زين مرگ ناگهانيت اي نازنين پسر

بيگانه سوخت تا چه رسد آشناي تو

رنجوغموغصهمرگجوانعزيزمبردلوجانمانحك
ش��دوتاپايانعمرباقياستبهمناسبتسومينسال
درگذش��تپسرنازنينمپيمان عزيز وبهيادمهربانيها
وخوبيهايشهزينهمراسميادبودمطابقمشيزندگي
اوكههموارهكمكبهنيازمندانبودصرفامورخيريه

خواهدشد.
پدر ـ سرتيپ بازنشسته ناجا جليل صميمي

هفتمينس��الدرگذشت
همسر،مادر،مادربزرگمان
زنده يـاد خانـم فاطمه 
توكلـيدبيربازنشس��ته
دبيرس��تانهاي ش��يمي
ته��رانراب��اگردهماييبر
س��رم��زارشوي��ادآوري
تمامخاطراتگذش��تهكه
هميش��ههمراهماستياد

ميكنيم.
همسر، فرزندان، دامادها، عروس و نوه ها

اگر چه باز نبينم به خود كناِر ترا 
عزيز مي شمرم عشق يادگاِر ترا 

در اين خزان جدايي به بوي خاطره ها 
شكفته مي كنم از نو به دل بهاِر ترا 

ب��اچش��مهايباران��يدرهفتمي��نس��الگردرحلت
تکيهگاهنيكس��يرتزندگيمان،همس��ر،پدرومعلم
فراموشنش��دنيروانشاد پرويز يعقوبي،درشدتو
آسانيبرمهربانيقادرمتعالتوكلمينماييمويادش
راگراميوعزيزميداريم.هزينهمراس��ميادبودش��ان

همچونسالهايگذشتهصرفامورخيريهميشود.
از طرف همسر و فرزندان 

آگهی تغییرات شرکت پارس فنل سهامی خاص 
به شماره ثبت 214790 و شناسه ملی 10102561862 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/25 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1396/12/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ3000000000000 ریال به مبلغ 
4000000000000ریال منقسم به4000000000 سهم 1000ریالی با نام از طریق مطالبات حال 
شده افزایش یافته 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 )280975(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی چندمنظوره فرزانگان پیشگام
 به شماره ثبت 899 و شناسه ملی 10101894497 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/29 و مجوز شماره 
 179702 مورخ 97/7/9 اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی دماوند تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-ترازنامه وصورتهای مالی س���ال 96به تصویب رسید -آقای مرتضی نوبخت باکدملی 
3255142350 بعنوان بازرس اصلی وآقای محمد پیراصغری باکدملی0046062629 
 بعنوان بازرس علی البدل برای 1 سال مالی انتخاب گردیدند آقای محمدرضاسعیدی نژاد
 باکدملی 0043118909 وآقای اس���داه میرزاحکمت���ی باکدملی0033306028 
و آقای داوودهادی نژادباکدمل���ی0038107864 بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره 
وخانم طاهره قائم���ی طهرانی باکدملی0047206993 و آق���ای حمیدهادی نژادبا 
کدملی0040738371بعنوان اعضا ی علی البدل هی���ات مدیره انتخاب برای مدت 

3 سال انتخاب گردیدند 
حجت اله قلی تبار سر پرست اداره ثبت شرکتها وموسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و 
اماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری دماوند )280976(

آگهی تغییرات شرکت سنگ آهن مرکزی رباط سهامی خاص 
به شماره ثبت 235964 و شناسه ملی 10861736690 

به استناد صورتجلس����ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/23 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم صفیه محمدپور 0068685017 به سمت 
رئیس هیات مدیره - خانم رقیه فش���کی 544962783 به س���مت نائب 
 رئیس هیات مدیره- خانم زهرا محمدپور 0069181985به سمت عضو
  هیئت مدیره - آقای حسین فراهانی 0080203132به سمت مدیرعامل

) خارج از اعضاء (بمدت 2 سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهدآور شرکت از قبیل چک – سفته – برات – قراردادها و عقود اسامی با 
امضای هر یک از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل هر یک به تنهایی همراه با 

مهر شرکت شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)280978(

آگهی تغییرات
 شرکت کارخانجات تولیدی پمپ پارس

 ) در حال تصفیه( سهامی عام 
به شماره ثبت 10643 و شناسه ملی 10100428557 

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه مورخ 1397/01/27 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای فرهاد همتی با کد ملی 4132424294 بعنوان مدیر اجرائی 
هیأت تصفیه انتخاب گردید. کلیه اوراق واسناد تعهد آور و چک ها وبروات با 
امضاء متفق مدیر اجرائی تصفیه ویکی از اعضاء هیأت تصفیه به همراه مهر 
شرکت معتبر می باشد ومدیر اجرائی تصفیه در انجام کلیه امور جاری شرکت 
از اختیار تام برخودار است وکلیه مکاتبات عادی با اختیار وامضاءآقای فرهاد 

همتی مدیر اجرائی هیأت تصفیه ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود.
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)280983(

آگهی تغییرات شرکت الحاوی سهامی عام 
به شماره ثبت 10627 و شناسه ملی 10100428084 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 به تصویب 

رسید . روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280971(

آگهی تغییرات شرکت الحاوی سهامی عام
 به شماره ثبت 10627 و شناسه ملی 10100428084 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای امیر حسن ملکشاهی به ش���ماره ملی0019838761 به نمایندگی شرکت امید 
دارو سامت به شناسه ملی10103930149 به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای 
میثم خانلر بیک به ش���ماره ملی0081164726 به نمایندگی شرکت آرتا دارو پارس به 
شناس���ه ملی 10103954686 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد 
ملک شاهی به شماره ملی0079479081 به نمایندگی شرکت تدبیر آتیه بزرگمهر به 
شناسه ملی 10320269389 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابوالحسن احمدیانی 
به ش���ماره ملی 2677553041 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد آذری نیا به 
شماره ملی 0081786700 به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب 
گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و 
عقود اسامی با امضاء سه نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی غیر 
تعهد آور و مراسات به امضاء مدیر عامل یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 

سازمان ثبت اسنادواماک کشورمعتبر می باشد . 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280972(

 آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع دینه ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 37111 و شناسه ملی 10100825302 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/21 تصمیم���ات ذیل اتخاذ ش���د : جلیل افش���ار با کد ملی 
2753348006 و سیروس حس���ن کلهری با کد ملی 0041476123 و 
شوریده دادگر با کد ملی 0041718313 و ماهان ابراهیمی قاجار با کد ملی 
0063980282 و ایرج امینی مانیزانی با کد ملی 3930691851 به عنوان 
اعضاء اصلی هیئت مدیره و عبدالرضا وکیلی با کد ملی 1062584351 به 
عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره 
انتخاب گردیدن���د. ابراهیم ناصری فر با کد ملی 4569149782 به عنوان 

بازرس علی البدل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)280973(

 آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنایع دینه ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 37111 و شناسه ملی 10100825302 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ایرج امینی مانیزانی با کد ملی 3930691851 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و ماهان ابراهیمی قاجار با کد ملی 0063980282 به سمت 
نائب رئیس هیئ���ت مدیره انتخاب گردیدند. مس���عود باقری با کد ملی 
2511108976 به سمت مدیر عامل )خارج از اعضای هیئت مدیره( انتخاب 
گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک، سفته، برات و... با امضاء 
مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با 
مهر شرکت و کلیه مکاتبات و نامه های اداری شرکت با امضاء منفرد مدیر عامل 

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)280974(

آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشکسوتان بین الملل وفا
 به شماره ثبت 453663 و شناسه ملی 14004028512 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/09/13 ومجوز ش���ماره 
972/15/122634مورخ 1397/05/16اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان 
تهران تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : آقای محمد علی صادقی نیارکی به ش���ماره 
ملی0047383593 ) عضو علی البدل هیات مدیره( برای بقیه مدت تصدی هیات 
مدیره جایگزین آقای عباس خانزادی به شماره ملی 0439824869 ) عضواصلی 
هیات مدیره ( گردید . آقای س���ید احمد دهنوی با شماره ملی 0439824869به 
سمت رییس هیات مدیره و آقای محمد دانشجو با شماره ملی 4321940958به 
س���مت نایب رییس هیات مدیره وآقای علی اصغر صدیق رحیم آبادی با کد ملی 
6319343151 به سمت منش���ی هیات مدیره و آقای محمدرضا شاهزاده حمزه 
با کد ملی 0385084056به س���مت عضو اصلی هیات مدیره و آقای محمد علی 
صادقی نیارکی با کد ملی 0047383593به س���مت عضو اصلی هیات مدیره برای 
بقیه مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردیدند. محمدرضا ش���اهزاده حمزه با کد 
ملی 0385084056به س���مت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. 
کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار شرکت با 2 امضای 1 - آقای محمدرضا 
شاهزاده حمزه مدیرعامل )امضای ثابت( 2 - آقای سید احمد دهنوی رئیس هیات 
مدیره همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد و در غیاب رییس هیات مدیره امضای 
آقای محمد دانشجو نائب رییس هیات مدیره معتبر است. و همچنین اوراق عادی 
با امضای آقای محمدرضا شاهزاده حمزه )مدیرعامل( شرکت همراه با مهر شرکت 

معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)280970(

آگهی تغییرات شرکت دارو پخش سهامی عام 
به شماره ثبت 38109 و شناسه ملی 10100835286 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 مورد تصویب قرار گرفت . سازمان حسابرسی 
به شناسه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی برای مدت مدت یک سال مالی انتخاب 

گردید . روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280966(

آگهی تغییرات 
شرکت توسعه فناوری اطاعات دریایی شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 60749 و شناسه ملی 10101057930 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای محمدصادق دارستانی فراهانی با کد ملی شماره 0052909123 به نمایندگی 
از شرکت کشتیرانی جمهوری اسامی ایران با شناسه ملی 10861629011بسمت 
رئیس هیئت مدیره - آقای محمدرضا دماوندی با کد ملی شماره 0063951770 
به نمایندگی از شرکت کشتیرانی والفجر با شناسه ملی 10101050209بسمت 
مدیرعامل ونایب رئی���س هیئت مدیره و آقای مهدی مجید با کد ملی ش���ماره 
0045112770 به نمایندگی از شرکت س���رمایه گذاری کشتیرانی جمهوری 
اسامی ایران با شناسه ملی 10102234877 بعنوان عضو هئیت مدیره برای مدت 

باقیمانده انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)280964(

 آگهی تغییرات شرکت تعاونی پیشکسوتان بین الملل وفا
 به شماره ثبت 453663 و شناسه ملی 14004028512 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/11 
ومجوز شماره 972/15/113579مورخ 1397/05/14اداره کل تعاون ،کار 
 ورفاه اجتماعی اس���تان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورتهای مالی

 س���ال 96 شامل ترازنامه ها و حساب سود و زیان به تصویب مجمع عمومی 
رسید . سرمایه شرکت تعاونی ازمبلغ 150000000 ریال به 266000000 
ریال افزایش یافت. محمدرضا فرح زادی با کد ملی 0491035810و سید 
حمید نور با کد ملی 0039994333 به سمت بازرسین اصلی و اصغر پوشی 
نیا با کد ملی 0047983221به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)280968(

آگهی تغییرات
 شرکت باریت فات ایران سهامی خاص

 به شماره ثبت 90866 و شناسه ملی 10101352043 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : صورتحس���اب سود و زیان 
شرکت برای سال مالی منتهی به 29 اس���فند ماه 1396 تصویب گردید 
موسسه حسابرسی و بهبود سیستم های مدیریت حسابرسین به شناسه 
ملی 10100316991 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهیافت 
حساب تهران به شناسه ملی 10100474104 بعنوان بازرس علی البدل 
برای س���ال مالی 1396 انتخاب گردیدند - روزنامه کثیراانتشار اطاعات 

جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)280969(

آگهی تغییرات شرکت رایان سپند داروک سهامی خاص
 به شماره ثبت 500354 و شناسه ملی 14006269553 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف :
 1 - آقای علی نجم الدین به ش���ماره ملی 0060138191به سمت رئیس هیئت مدیره 
2 - آقای امیرحس���ین اناری به شمارملی 5710044441.به سمت نایب رئیس هیات 
مدیره 3 - خانم زهرا محتشمی به شماره ملی 4900004960 به سمت مدیر عامل انتخاب 
شدند. ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها 
و عقوداسامی با امضاء رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره به همراه مدیرعامل 
همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. کلیه اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای هریک از 
رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و یا مدیرعامل و به همراه مهر شرکت معتبر 
است. ج: اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل به این شرح تفویض گردید: انجام امور اداری 
ش���رکت، انجام تشریفات قانونی، حفظ وتنظیم فهرست دارایی شرکت و تنظیم بودجه 
و پرداخت حقوق و انجام هزینه ها و رس���یدگی به محاسبات، پیشنهاد سود قابل تقسیم 
سالیانه، تهیه آئین نامه های داخلی، اجرای تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره، اداء 
دیون و وصول مطالبات، انتخاب و انتصاب و استخدام متخصصان و کارمندان و کارگران، 
وام گرفتن از بانک ها و اش���خاص و شرکت ها و باز کردن حساب جاری و ثابت در بانک ها، 
صدور و ظهرنویس���ی و پرداخت بروات و اسناد و سفته ها و هزینه ها، مرافعات چه شرکت 
مدعی باشد چه مدعی علیه در تمام مراحل با تمام اختیارات از رجوع به دادگاه های صالحه 
و ابتدائی و استیناف و دیوان عالی کشور و انتخاب وکیل و وکیل در توکیل، دادن اختیارات 
ازم به نامبرده و عزل او، قطع و فصل دعاوی با صلح و سازش، مبادرت به تقاضا برای ثبت 
عامت تجاری و اختراع، به امانت گذاردن هر نوع اسناد ومدارک و وجوه در صندوق های 

دولتی و خصوصی و استرداد آن ها. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280967(

آگهی تغییرات شرکت توسعه تدبیر پیشه پویا سهامی خاص
 به شماره ثبت 463572 و شناسه ملی 14004548492 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حس���اب سود و زیان سال مالی منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آرمان 
نوین رسیدگی به شناسه ملی 10103013428 بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به 
شناسه ملی 10100364819 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 

کثیر اانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280961(

آگهی تغییرات شرکت تیام پخش گستر سهامی خاص
 به شماره ثبت 472821 و شناسه ملی 14004951730 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/05/04 و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 96/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه 
اطاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار 
به شناسه ملی 10100525069 به عنوان بازرس و موسسه حسابرسی آریا حسابرسان پارسا به شناسه ملی 

10100555311 به عنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280963(

آگهی تغییرات شرکت ژرف اندیشان رایانه با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 250496 و شناسه ملی 10102909820

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/06/29 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : خانم ژاله مهاجر به ش���ماره مل���ی 0059275340 با دریافت مبلغ 
500000ریال معادل کلیه سهم الشرکه خود از صندوق شرکت ، از شرکت خارج گردید. 
در نتیجه سرمایه از 1000500000 ریال به 1000000000 ریال کاهش یافت و ماده 
مربوطه در اساس���نامه بدین شرح اصاح گردید. لیس���ت شرکاء بعد از کاهش سرمایه 
به شرح ذیل می باش���د: -آقای عدنان سوری به ش���ماره ملی 2295330351 دارای 
400000000ریال سهم الشرکه -آقای مهرداد علیخانی به شماره ملی 1970373997 
دارای 150000000ریال س���هم الش���رکه -آقای محمد علی بیات به ش���ماره ملی 
1291093338 دارای 150000000ریال س���هم الشرکه -آقای ایرج رضائی کلج به 
شماره ملی 0061218480 دارای 150000000ریال سهم الشرکه - آقای محمدامین 

حکیم زاده به شماره ملی 4720611842 دارای 150000000ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280962(

آگهی تغییرات شرکت خدمات نمایندگی کشتیرانی هوپاد دریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 349706 و شناسه ملی 10103923318 

به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/29 و مجوز ش���ماره 25906 / ص / 97 مور خ 1397/6/19 سازمان بنادر و دریا نوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : نوروز طیبی 
صدرآبادی با کدملی 2372333356 به نمایندگی از شرکت کشتیرانی جنوب خط ایران به شناسه ملی 10100449162 به سمت مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و محسن کریمی 
مجد با کدملی 2992083070 به نمایندگی از شرکت کشتیرانی اقیانوس خروشان کیش به شناسه ملی10980194380 به سمت نایب رئیس هیات مدیره و اسماعیل قمی جوادی با 
کدملی 0420632565 به نمایندگی از شرکت کشتیرانی کان کیش به شناسه ملی10861576944 به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور 
شرکت از قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقود اسامی با امضاء مدیرعامل آقای نوروز طیبی صدرآبادی کدملی 2372333356 و یک نفر از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر 
شرکت و کلیه مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی معتبر می باشد . بخشی از اختیارات هیات مندرج در ماده 40اساسنامه به شرح ذیل به مدیر عامل تفویض گردید : 1. انجام کلیه 
امور تجاری شرکت . 2. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی . 3. دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون ان از اصل بهره و متفرعات . 4. تعهد ، 
ظهر نویسی ، قبولی ، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی . 5. عقد هر نوع قرارداد و تغییر و تبدیل یا فسخ و آقاله آن در موارد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول و ماشین آات 
و مناقصه و مزایده و غیره که جزء موضوع شرکت باشد از جمله انجام کلیه عملیات و معامات مذکور در ماده 2 این اساسنامه ) با رعایت آئین نامه ها و سیاست های هیات مدیره ( . نوروز 
طیبی صدرآبادی محسن کریمی مجد اسماعیل قمی جوادی مدیرعامل و رییس هیات مدیره نایب رییس هیات مدیره عضو هیات مدیره 6. مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه 
عامت تجارتی، به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق دولتی و خصوصی و استرداد آنها . 7. تحصیل اعتبار از بانک ها و شرکت ها و موسسات و هر نوع استقراض و اخذ 
وجه به هر مبلغ و به هر مدت و به هر میزان بهره و کارمزد و یا هرگونه شرایطی که مقتضی باشد ) با اخذ تائیدیه هیات مدیره در حین اقدام ( . 8. آقامه هرگونه دعوی ، دفاع از هرگونه دعوی یا 
تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات ، مراجعه به امر دادرسی از حق پژوهش، فرجام ، مصالحه ، تعیین وکیل ، سازش ، ادعای جعل نسبت به سند 
طرف و استرداد سند ، تعیین داوری با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق 
توکیل و توکیل در توکیل ولو کراراً ، تعیین مصدق و کارشناس ، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاماً قاطع دعوی باشد . دعوی خسارت، استرداد دعوی ، جلب شخص ثالث، 
اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن ، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاه ها ، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی ، تعقیب 
عملیات اجرائی و اخذ محکوم به چه در دادگاه ، چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد . 9. تنظیم خاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت . 10. تنظیم 
صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضاء سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود و زیان شرکت طبق ماده 232 ایحه قانونی اصاح قسمتی از قانون تجارت 11. 

دعوت مجامع عمومی عادی و فوق العاده و تعیین دستور جلسه آنها . 12. پیشنهاد اصاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280965(

آگهی تغییرات شرکت بورس اوراق بهادار تهران 
سهامی عام به شماره ثبت 286502 و شناسه ملی 10103225320 

به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/25 و مجوز شماره 122/39424 
مورخ 1397/06/31 سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سمت اعضاء 
هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ 1399/04/24 به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد 
ابراهیم محمدپورزرندی به نمایندگی از ش���رکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه 
ملی 10100686779 به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمودرضا خواجه نصیری به 
نمایندگی از کارگزاری خبرگان سهام به شناسه ملی 10101553125 به عنوان نائب 
رئیس هیئت  مدیره آقای علی اکبر امین تفرشی به نمایندگی از شرکت گروه ارزش آفرینان 
پاسارگاد به شناس���ه ملی 10103810941 به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای عباس 
نعیمی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی به شناسه ملی 10102501905 
به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای وحید رجبیان به نمایندگی از س���رمایه گذاری صبا 
تأمین به شناس���ه ملی 10101908370 به عنوان عضو هیئت مدیره. خانم س���ولماز 
وزیرزاده به نمایندگی از بانک آینده به شناس���ه ملی 10320894878 به عنوان عضو 
هیئت مدیره . آقای محمدمهدی بحرالعلوم به نمایندگی از کارگزاری بورس بیمه ایران 
به شناس���ه ملی 10101671551 به عنوان عضو هیئت مدی���ره . آقای علی صحرائی 
 به ش���ماره ملی 6229768879 )خارج از اعضای هیئت مدیره( به عنوان مدیر عامل.

 کلیه اسناد و اوراق تعهد آور از قبیل چک، سفته و قراردادها با امضا مشترک مدیر عامل و 
یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره به 
همراه یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضای 

مدیر عامل و مهر شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )280960(
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 تبرئه حزب اه لبنان از اتهام پولشويی و قاچاق مواد مخدر 
در دادگاه فرانسه

تسنیم: دادگاه فرانسه در پرونده مربوط به پولشویی و قاچاق مواد مخدر، 
بر عدم ارتباط این پرونده با حزب اه لبنان یا افراد مرتبط با آن تاکید کرد.از 
سال 2016 رسانه های غربی مجموعه ای از اتهامات را ضد عناصر حزب اه 
لبنان مطرح کرده و مدعی بودند که حزب اه در پولشویی و قاچاق مواد مخدر 
در اروپا و لبنان دست دارد اما بعد از گذشت چند سال از تحقیقات صورت 
گرفته توسط فرانسه، دستگاه قضایی این کشور اعام کرد که حزب اه لبنان 
هیچ ارتباطی با افراد بازداشت شده در این پرونده ندارد. در خبری دیگر روزنامه 
عبری زبان یدیوت آهارانوت تاکید کرد که حزب اه قادر است در صورت جنگ 

با اسرائیل، روزانه حدود 1500 موشک به سمت دشمن خود شلیک کند.
فرود اضطراری هواپیمای حامل مرکل

تسنیم: هواپیمای آنگا مرکل صدر اعظم آلمان 
که برای ش���رکت در نشست سران گروه 20 در 
آرژانتی���ن در حال پرواز بود فرود اضطراری کرد. 
بروز مشکل فنی باعث شد ایرباس مرکل تنها یک 
س���اعت پس از پرواز مجبور به فرود اضطراری 
شود. صدر اعظم آلمان که قرار بود با پروازی 15 
ساعته به بوینس آیرس برود مراسم افتتاحیه نشست 
سران گروه 20 را از دست داد.بازرسان آلمانی در 

حال تحقیق درباره این مساله هستند که آیا اقدامات خرابکارانه و مجرمانه عامل 
اصلی نقص فنی در هواپیمای حامل صدر اعظم بوده است یا نه.

عبور 2 فروند ناو آمريکا از تنگه تايوان برای قدرتنمايی مقابل چین
ایرنا: دو فروند ناو نیروی دریایی آمریکا با هدف نمایش قدرت در برابر 
چین از تنگه تایوان عبور کردند.مقام های دفاعی تایوان می گویند این دو ناو 
جنگی از طریق این تنگه به سمت جنوب در آب های آزاد حرکت کردند. 
ناوگان اقیانوس آرام آمریکا هم اعام کرد عبور این ناوها از این تنگه نشان 

دهنده تعهد آمریکا به یک منطقه اقیانوس هند-آرام آزاد و باز است.
ترامپ: نوبل صلح را به من نمی دهند

ایسنا: رئیس جمهوری آمریکا گفت که جایزه 
صلح نوبل برای کره ش���مالی هرگز به او نخواهد 
رس���ید. دونالد ترامپ، در مصاحبه با نیویورک 
پست درباره اینکه چرا فکر می کرد اقداماتش در 
خصوص کره شمالی جایزه نخواهد داشت، گفت: 
»خب، آنها هرگز آن را به من نخواهند داد.« اوایل 
امسال بحث های بسیاری درباره اینکه ترامپ مستحق 
دریافت نوبل صلح باشد، به راه افتاد. حامیان ترامپ 
و رئیس جمهوری کره جنوبی تاکید داشتند کشاندن کره شمالی به سمت خلع 
ساح هسته ای و پایان جنگ کره دستاوردی خواهد بود که ارزش دریافت 

این جایزه را دارد.
فرمانده ارتش سريانکا به اتهام شرکت در آدم ربايی بازداشت شد

ایرنا: دادگاه عالی سریانکا در دستوری حکم بازداشت فرمانده ارتش این 
کشور را به اتهام شرکت در آدم ربایی و قتل 11 جوان در طول جنگ های 
داخلی این کشور و همچنین تاش برای مخفی نگه داشتن این اقدام صادر 
کرد.پلیس سریانکا پس از صدور حکم دادگاه، »راوی ویجه گراناتنه« فرمانده 
ستاد ارتش سریانکا را که مدت ها به حکم احضار دادگاه عالی این کشور 

بی توجهی کرده بود بازداشت کرد.
پوتین:  فعا قصد ترک قدرت را ندارم

ایسنا: وادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
در همایشی در مسکو در پاسخ به سوال یکی از 
شرکت کنندگان مبنی بر اینکه تصور وی از اینکه 
روسیه در روز بعد از کنار رفتن او از صحنه سیاسی 
چگونه خواهد بود، گفت: عجله نکنید، من هنوز 
قصد ترک قدرت را ندارم. وی افزود: روسیه در 
حال حاضر احس���اس اعتماد به نفس می کند و 
خود را در وضعیت خودکفایی می بیند و نسبت به 

همکاری با تمامی شرکایش از جمله ایاات متحده روی باز نشان می دهد.
بیماری مرموز ديپلمات های کانادايی در کوبا

ایسنا: دولت کانادا اعام کرد، یک دیپلمات دیگر این کشور در کوبا به 
بیماری مرموزی دچار شده است. با این حادثه جدید شمار دیپلمات های کانادایی 
که گرفتار بیماری مرموز در کوبا شده اند به 1۳ تن رسید. 25 کارمند سفارت 
آمریکا در کوبا هم دچار بیماری مرموز دیگری شدند که عائم گسترده ای 
دارد و نوعی آسیب مغزی خفیف یا به اصطاح ضربه مغزی ایجاد می کند. 
این 1۳ کانادایی شامل دیپلمات های شاغل در سفارت کانادا در هاوانا و برخی 
اعضای خانواده  آنها می شود که در مواجهه با یک بیماری مرموز به سرگیجه، 

سردرد و مشکل در تمرکز مبتا شده اند.
»سالومه زورابیشويلی« رئیس جمهوری گرجستان شد

ایرنا: »سالومه زورابیشویلی« نامزد حزب حاکم 
»رویای گرجس����تان« در دور دوم انتخابات ریاست 
جمهوری این کش����ور پیروز شد. کمیسیون مرکزی 
انتخابات با استناد به نتایج 99.7 درصد حوزه انتخاباتی 
اعام کرد که خانم زورابیشویلی 59.56 درصد آرا را 
به دست آورده است. بر اساس این گزارش، گریگول 
واش����ادزه نامزد نیروهای مخالف دولت توانست در 
این دور از انتخابات 40.44 درصد آرا را کسب کند. 
این در حالی اس����ت که نیروهای مخالف، دولت را به تخلف و تقلب در این 
دور از انتخابات ریاست جمهوری متهم می کنند و میخاییل ساآکاشویلی رییس 
جمهوری سابق گرجستان هم که در خارج از کشور به سر می برد مردم را به 

نافرمانی علیه دولت و اعتراض به نتایج انتخابات دعوت کرد.
هند 30 ماهواره خارجی به فضا پرتاب کرد

ایرنا: هند با موفقیت یک ماهواره نظارت زمینی خود به همراه ۳0 ماهواره 
کوچک کشور های خارجی را با استفاده از یک موشک به فضا پرتاب کرد. 
نکته مهم این ماموریت، قرار دادن ماهواره ها در دو ارتفاع مختلف از سطح 
زمین است. ماهواره های خارجی متعلق به آمریکا، استرالیا، کانادا، کلمبیا، فناند، 

مالزی، اسپانیا و هلند هستند.

كوتاه از سراسر جهان

س����رویس خارج����ی: آیت اه 
العظمی سیستانی ، مرجعیت عالی 
عراق، خواستار کمک احزاب سیاسی 
به دولت جدید و نیز احترام کشورها 
به حاکمیت ملی و عدم مداخله در 

امور عراق شدند.
»یان کوبیش«، فرس����تاده ویژه 
دبیرکل س����ازمان ملل متحد در امور 
عراق در شهر نجف با آیت اه العظمی 
سیستانی ، مرجعیت عالی عراق دیدار 
و گفتگ����و کرد.آی����ت اه العظمی 
سیستانی در دیدار »یان کوبیش« بر 
اهمیت احترام به حاکمیت ملی عراق 
و عدم دخالت دیگر کش����ورها در 
امور داخلی آن تاکید کردند.  ایشان 
همچنین گفتند: دولت جدید عراق 
ماموریت بزرگی دارد و ضروری است 
که همه گروه های سیاسی در پارلمان 

با دولت همکاری کنند.
مرجعیت عالی عراق افزودند: ما 
امیدواریم شاهد موفقیت این دولت 
به ویژه در زمینه مبارزه با فساد، ایجاد 
اشتغال، بازسازی مناطق جنگ زده، 
بازگشت آبرومندانه آوارگان به مناطق 
خود و نیز تامین خدمات عمومی ازم 

برای شهروندان عراقی باشیم.  
آیت اه العظمی سیستانی تاکید 
کردند:  گروه های سیاس����ی باید به 
دول����ت در این زمینه کمک کنند تا 
بتواند اوضاع را بهبود ببخشد.  این 
دیدار در حالی اس����ت که مرجعیت 
عالی عراق به ندرت با مقامات دولتی 
و یا رهبران سیاسی این کشور دیدار 
م����ی کند و حتی اگر هم دیداری با 

یک شخصیت سیاسی انجام شود، 
رسانه ای نمی شود.

فرستاده ویژه سازمان ملل به عراق 
همچنی����ن در دیدار با عبدالمهدی، 

نخس����ت وزیر این کشور از تصمیم 
او برای بازگشایی منطقه امنیتی سبز 
بغداد، حمایت کرد. از طرفی، »داگاس 

سیلیمان«، سفیر آمریکا در عراق نیز طی 
نامه ای به نخست وزیر این کشور، از 
وی خواست علیه گردان های حزب اه 
که خروج نیروهای آمریکایی از عراق 

را خواس����تار هستند، موضع بگیرد. 
در همین حال، س����ید »عمار حکیم« 
رهب����ر جریان حکمت ملی عراق با 

رئیس جمهوری و دبیر کل جنبش 
عصائب اهل الحق این کشور دیدار 

و گفتگو کرد.
وی در این دیدارها با بیان اهمیت 

روند تکمیل دولت به عنوان مهم ترین 
اولویت عراق در مرحله کنونی تاکید 
کرد: مساله وزارتخانه های باقی مانده 

باید هر چه س����ریع تر حل و فصل 
شود تا دولت بتواند برنامه های خود 
را اجرایی س����اخته و در عرصه های 
خدمات رسانی و توسعه ای راهکارهای 

خود را ارائه دهد.
رهبر جریان حکمت ملی همچنین 
با اشاره به لزوم نهادمندسازی ائتاف 

اصلی اصاح و سازندگی و ائتاف 
سازندگی، بر حمایت مجدد خود از 
دولت »عادل عبدالمهدی«، نخست 
وزیر عراق تاکید کرد.وی در ادامه این 
دیدارها خواستار توجه به موضوعات 
خدمات رسانی، اشتغال زایی و مبارزه 

با فساد شد.
»س����یدعمار الحکیم«، همچنین 
در دی����دار با »هادی العامری«، رئیس 
ائت����اف »الفتح«، تازه ترین تحوات 
سیاسی عراق و منطقه را بررسی کرد 
و خواستار کوتاه آمدن احزاب سیاسی 

عراق از مطالبات خود شد.
در خبر دیگری، نیروهای امنیتی 
منطقه کردستان برخی مقرهای )پ  ک 
 ک( را در سلیمانیه و حلبچه بستند و 
با محاصره برخی دیگر، بر ضرورت 
تخلی����ه فوری آن ها تاکید کردند که 
این اقدام با تهدید »پ  ک  ک« همراه 
ش����د. یک منبع در گفتگو با »بغداد 
الیوم« گف����ت: مقر های »پ.ک.ک« 
در دو ش����هر »رانی����ا« و »قلعه دزه« 
در س����لیمانیه بسته شد و به دستور 
»قباد طالبانی« معاون نخس����ت وزیر 
منطقه کردستان، بستن تمامی مقرهای 
آنان در استان های سلیمانیه و حلبچه 

همچنان ادامه دارد.
رسانه های محلی اعام کردند : 
آس����ایش پی����ش از این به صورت 
تلویحی اعام کرده بود که در صورت 
عدم تخلیه این مقرها در مهلت تعیین 
شده، خود وارد عمل خواهد شد و 
با حمله به این مقرها آنها را خواهد 

بست .

آيت اه العظمی سيستانی خواستار احترام به حاکميت ملی عراق شدند

س���رویس خارجی:حمله تروریستی طالبان به مقر 
یک شرکت امنیتی انگلیسی موسوم به»G4S« در کابل 
پایتخت افغانستان منجر به کشته شدن 10 تن و زخمی 

شدن  29  نفر شد.
»بصیر مجاهد«،سخنگوی پلیس  کابل اعام کرد:حمله 
تروریستی طالبان در کابل از طریق انفجار یک خودروی 
بمبگذاری شده  مقابل یک شرکت امنیتی انگلیسی  که 
مسئول آموزش نیروهای امنیتی افغانستان است انجام شد 
که 10 کشته و 29  زخمی بر جا گذاشت. وی  گفت: 
مهاجمان مسلح که چهار نفر بودند  پس از انفجار  قصد 
داشتند که وارد کمپ این شرکت انگلیسی شوند  که در 

درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. 
در این حال،ش���رکت امنیت���ی » G4S « انگلیس 
اع���ام کرد که در حمله طالب���ان به کابل پنج عضو 
این ش���رکت کشته و ۳2 تن دیگر نیز زخمی شدند.از 
س���ویی،دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان کشته 
ش���دن 25 غیرنظامی در حمات نیروهای خارجی  به 

شهرستان»گرمسیر«  وایت»هلمند« را تایید کرد.
 در خبر دیگری،»عب���داه عبداه« رئیس اجرایی 
دولت افغانستان اعام کرد: دولت کابل خواستار مذاکره 
با طالبان است اما این روند باید به رهبری افغان ها باشد. 
»ذبیح اه مجاهد« س���خنگوی طالبان نیز در واکنش به 
ش���روط ارائه شده  از سوی رئیس جمهوری افغانستان 
درباره صلح با این گروه ،تاکید کرد:ش���روط ارائه شده 
از س���وی   اش���رف غنی  برای  روند صلح خارج از 

صاحیت  وی است.
از سویی،»زلمای خلیل زاد« فرستادۀ ویژۀ آمریکا  در 
امور افغانستان گفت: واشنگتن برای برقراری صلح در 
افغانس���تان عجله دارد.وی افزود: اگر مذاکرات صلح با 
طالبان پیشرفت داشته باشد بهتر است انتخابات ریاست 
جمهوری افغانس���تان با تاخیر برگزار شود.»آلیس ولز« 
معاون وزیر خارجه آمریکانیز اظهار داشت که واشنگتن 
برای دستیابی به توافق صلح با طالبان ضرب ااجل تعیین 

نکرده است.

س���رویس خارج���ی: وزارت 
دفاع آمریکا ضمن هش���داربه ترکیه 
اعام کرد:اگر آنکارا ازروسیه سامانه 
پدافندموش���کی»اس-400«بخرد، از  
تجهیز به جنگن���ده های »اف-۳5« 

ایاات متحده  محروم می شود.
وزارت دفاع آمریکا درگزارشی به 

کنگره این کشور گفت:اگر آنکارا از 
قرارداد خرید سامانه های پدافند موشکی  
اس-400روسی دست نکشد، از برنامه 
فروش جنگنده های  اف-۳5 به ترکیه 

کنار گذاشته می شود.
 در ای���ن گزارش آمده اس���ت: 
دول���ت آمریکا این موضوع را برای 

دولت آنکارا شفاف سازی کرده است 
که خرید س���امانه   اس-400  عواقب 
منفی غیرقاب���ل اجتنابی برای روابط 
دوجانبه ای���اات متحده و ترکیه و 
همچنین نقش  این کش���ور در ناتو 
دارد. وزارت دفاع آمریکا با اش���اره به 
موقعیت ژئواستراتژیک منحصربه فرد 

ترکیه در منطقه غرب آس���یا و اروپا، 
آنکارا را ش���ریک نظامی خوبی برای 
واشنگتن دانست.این در حالی است 
که روسای جمهوری روسیه و ترکیه 
توافق کردند که هزینه قرارداد سامانه 
»اس-400« را  با روبل یا لیر  و بدون 

اتکا به دار محاسبه کنند.

 عمران خان: جنگ هند و پاکستان  
کل منطقه را نابود می کند

سرویس خارجی: نخست وزیر پاکستان در مراسم گشایش گذرگاه مرزی 
»کرتارپور« که با حضور هیاتی مشترک از هند برگزار شد، اعام کرد:  اگر 
جنگی  میان اسام آباد و دهلی نو  رخ دهد کل منطقه  را نابود خواهد کرد.
عمران خان  در این مراسم باردیگر پیشنهاد گفتگوی اسام آباد  با دهلی نو 
را مطرح کرد و گفت: مذاکره  تنها راه حل برطرف کردن اختافات با هند  
است چون هر دو کشور دارای ساح هسته ای هستند و هرگونه جنگی به 
نابودی و تخریب کل منطقه منجر خواهد شد.»شاه محمود قریشی« وزیر خارجه 
پاکستان نیز گفت: پاکستان و هند به عنوان دو قدرت هسته ای شناخته می 
شوند و با توجه به این حقیقت جنگ بین دو کشور به منزله خودکشی است.
این در حالی است که »بیپین راوات« فرمانده ارتش هند در واکنشی عجیب به 
پیام صلح و دوستی نخست وزیر پاکستان ضمن تهدید اسام آباد و ساکنان 
کشمیر گفت: ما می توانیم با هواپیماهای بدون سرنشین مردم کشمیر و همچنین 

مخالفان خود را در آن سوی مرز پاکستان هدف قرار دهیم.

ورود تاريخی نخستین قطار کره جنوبی  
به کره شمالی

سرویس خارجی:  منابع رسانه ای از ورود نخستین قطار کره جنوبی  
به کره شمالی با هدف بهبود روابط میان دو کره  خبر دادند.

  منابع خبری اعام کردند: نخستین قطار کره جنوبی که حامل 24 
مقام رس���می، کارشناس و متخصص  این کشور است با  هدف بهبود 
روابط دو کره،  با عبور از مرز دو کش���ور وارد ایس���تگاه »پانمون« شهر 
»کائه سونگ«  درخاک کره شمالی شد.به گفته این منابع ،این قطار قصد 
دارد به مدت 17 روز حدود 1200 کیلومتر از مسیر راه اهن کره شمالی 
را از نظر امکانات تدارکاتی و فنی به منظور بازسازی و همچنین اتصال 
راه آهن دو کره به یکدیگر بررس���ی کند و در طول حرکت این قطار، 
کارشناسان و مهندسان کره شمالی نیز به تکنسین های همسایه جنوبی 
خود می پیوندند. این در حالی است که این قطار حامل 55 تن سوخت 
برای نیروگاه های برق کره ش���مالی به عنوان هدیه از سوی کره جنوبی 
است.  از سویی،منابع خبری به نقل از یک  مقام مطلع از مذاکرات کره 
شمالی و آمریکا اعام کردند:واشنگتن خواستار تغییر »کیم یونگ چول« 
مذاکره کننده ارشد پیونگ یانگ و جایگزینی وی با »ری یونگ-هو« وزیر 

خارجه این کشور است.

سرویس خارجی:  رهبران کشورهای آمریکا، مکزیک 
و کانادا در حاشیه نشست »جی 20« درآرژانتین، توافق 

جایگزین »نفتا« را امضاکردند.
  در همی���ن رابطه،دونالد ترامپ رئیس جمهوری 
آمریکا به همراه »انریکه پنا نیتو« همتای مکزیکی خود و 
»جاستین ترودو« نخست وزیر کانادا در حاشیه نشست 
گ���روه »جی-20« در پایتخت آرژانتین توافق جایگزین 

»نفتا« را امضاکردند.
سران کشورهای آمریکا، مکزیک و کانادا توافق جدید 
میان  این سه کشور موسوم به »توافقنامه آمریکا- مکزیک- 
کانادا«  رابه جای توافق پیشین معروف به تجارت آزاد 

در آمریکای شمالی »نفتا«  را  امضا کردند.
از طرفی،رئیس جمهوری آمریکا باز هم تهدید کردکه 
اگ���ر کنگره مجوز پنج میلیارد دار برای تامین بودجه 
اح���داث دیوار مرزی مکزیک را صادر نکند، عاقمند 

خواهد بود که دولت فدرال را تعطیل کند.
ترامپ همچنین دموکرات ها را تهدید کرد که اگر 
پس از کنترل سنا در سال آینده قصد تحقیق درباره  وی 

را داش���ته باشند، اسناد مربوط به تحقیقات روسیه را از 
حالت طبقه بندی خارج می کند.

در این حال،»مایکل کوهن« وکیل  س���ابق رئیس 
جمه���وری آمریکا اعت���راف کرد که درب���اره پروژه 
ساختمان س���ازی  ترامپ در مس���کو به کنگره  ایاات 
متحده دروغ گفته است.رسانه آمریکایی  »باز فید«  نیزادعا 
کرد که در جریان انتخابات سال 2016 آمریکا، شرکت 
ترامپ قصد داشته یک پنت هاوس پنجاه میلیون داری 

به رئیس جمهوری روسیه اعطا کند.
 در خب���ر دیگری،»جان ک���ری« وزیرامور خارجه 
پیشین آمریکا تلویحا نامزدی خود در انتخابات ریاست 
جمه���وری ایاات متحده در س���ال 2020 میادی را 

تایید کرد.
 از سویی،دموکرات های مجلس نمایندگان آمریکا 
با اکثریت آرا»نانس���ی پلوسی« نماینده دموکرات ایالت 
کالیفرنیا را با 20۳ رأی موافق به عنوان نامزد نهایی این 
حزب برای تصدی ریاس���ت مجلس نمایندگان ایاات 

متحده برگزیدند.

اعزام ناوهای جنگی ناتو به دريای سیاه 
برای حمايت از اوکراين مقابل روسیه

سرویس خارجی: همزمان با تشدید تنش میان روسیه و اوکراین، ناتو به 
درخواس���ت اوکراین برای اعزام ناو جنگی به دریای  س���یاه پاسخ مثبت داد و 

اعام کرد به زودی ناوهای خود را عازم این دریا خواهد کرد.
»اوئانا انگسکو«سخنگوی سازمان پیمان آتانتیک شمالی »ناتو« در رابطه 
با درخواست اوکراین برای اعزام ناوهای جنگی به دریای »آزوف« اعام کرد: 
ناوهای ناتو به صورت مداوم در حال گشت زنی و رزمایش در دریای سیاه 
هستند و ناتو در پی الحاق کریمه از سال 2014حضور خود در دریای سیاه را 
به طور جدی افزایش داده است.وی افزود: شناورهای متحدان ناتو سال گذشته 
۸0روز و امسال نیز 120روز در دریای سیاه حاضر بوده اند و به بازبینی حضور 
خود در منطقه ادامه خواهیم داد.گفتنی است جنگنده های روسیه یکشنبه هفته 
گذشته به کشتی های اوکراینی در نزدیکی تنگه »کرچ« در دریای آزوف به 
دلیل ورود غیرقانونی به آبهای روسیه هشدار داده و تعدادی از خدمه ۳کشتی 

متعلق به نیروی دریایی اوکراین را بازداشت کردند .
گفتنی است »پترو پروشنکو« رئیس جمهور اوکراین از سازمان پیمان آتانتیک 
شمالی )ناتو( خواست تا ناوهای خود را به دریای آزوف بفرستد تا از اوکراین 
در تنش ایجاد ش���ده با روسیه در زمینه تنگه »کرچ« حمایت کند.وی گفت: 
دروغ های پوتین را باور نکنید زیرا مسکو در 2014هم می گفت که سربازی 
در کریمه ندارد اما سرانجام آن را ضمیمه کشورش کرد؛ پوتین می خواهد 
آن امپراتوری قدیم روسیه بازگردد؛ کریمه، دونباس و کل این کشور، چون او 
خودش را سزار روسیه می بیند و نمی تواند این امپراتوری را بدون اوکراین تصور 
کند؛ او ما را مستعمره خودش می داند. از سویی وزیر خارجه اوکراین با اعام 
اینکه این کشور بزودی از 40توافقنامه دیگر با طرف روسی خارج می شود، با 
اذعان به حضور سه میلیون و 500هزار شهروند اوکراینی در روسیه، امکان قطع 
روابط دیپلماتیک با مسکو را بعید ندانست. "پاول کلیمکین" وزیر امور خارجه 
اوکرای���ن در یک برنامه زنده تلویزیونی اعام کرد که کی یف تاکنون اجرای 
4۸ توافقنامه دوجانبه با روسیه را متوقف کرده و قصد دارد در آینده نزدیک 
از 40 توافقنامه دیگر با طرف روسی خارج شود. به گفته وی، دولت اوکراین 
بطور اساسی درباره توافقات با دولت روسیه تجدیدنظر خواهد کرد. کلیمکین 
همچنین با اذعان به اینکه حدود ۳ میلیون و 500 هزار نفر از شهروندان اوکراینی 
در حال حاضر در روسیه زندگی می کنند، خواستار قطع روابط دیپلماتیک با 
مسکو شد. وزیر خارجه اوکراین پیش از این نیز گفته بود که کی یف نیازی 
به روابط با روسیه ندارد. در این حال کی یف در ادامه تنش با مسکو، ورود 
مردان روسی 16 تا 60 ساله به اوکراین را محدود کرد. بنابر گزارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، این اقدام در پی تصمیم »پترو پروشنکو« رئیس جمهور اوکراین  مبنی 
بر اعام حکومت نظامی در تعدادی از مناطق در نزدیکی مرز روسیه و دریای 
سیاه و دریای آزوف صورت گرفت. در چنین شرایطی تعدادی از ملی گرایان 
اوکراینی به دلیل افزایش تنش ها میان مسکو و اوکراین دو شعبه بانک روسی 

»آلفا بانک« را در غرب این کشور به آتش کشیدند.
اقدامات متقابل روسیه

روسیه یک یگان موشکی از سامانه دفاع هوایی پیشرفته اس-400در شبه 
جزیره کریمه مستقر کرد که چهارمین مورد به حساب می آید. سخنگوی ناوگان 
روسیه در دریای سیاه اعام کرد این یگان موشکی جدید در منطقه ای واقع در 
شمال کریمه مستقر شده است. استقرار این تجهیزات موشکی جدید در کریمه 
در شرایطی انجام می شود که روسیه اخیرا سه کشتی نیروی دریایی اوکراین را 
در سواحل این شبه جزیره توقیف کرد. اتهام آنها ورود غیر قانونی به آب های 
روسیه و انجام اقدامات تحریک آمیز بوده است اما اوکراین که کریمه را خاک 
خودش می داند، این اتهامات را رد کرده است. از سویی منابع امنیتی کریمه از 
تصمیم روسیه برای ساخت یک ایستگاه راداری پیشرفته در این شبه جزیره به 
دنبال افزایش تنش ها با اوکراین خبر دادند. یک منبع امنیتی شبه جزیره کریمه 
اعام کرد، روس���یه در نظر دارد یک ایستگاه راداری هشدار سریع جدید در 

کریمه راه اندازی کند.
در این حال رئیس جمهوری روسیه با ذکر حقایقی درباره ورود کشتی های 
اوکراینی به آب های ملی روسیه، گفت: این تحریکات بهانه ای برای برقراری 
وضعیت نظامی در اوکراین با هدف سرکوب مخالفان در آستانه انتخابات بود. 
وادیمیر پوتین نقض حریم دریایی روسیه از سوی کشتی های اوکراینی را اقدامی 
در آستانه انتخابات ریاست  تحریک آمیز نامید که از سوی "پترو پروشنکو" 
جمهوری این کشور سازماندهی شده بود. به گفته وی، این اقدام تحریک آمیز 
بهانه ای برای برقراری وضعیت نظامی در برخی مناطق اوکراین شده است، در 
حالیکه این مسئله هیچ ارتباطی به روابط روسیه و اوکراین ندارد و تنها باعث 
تشدید بازی سیاسی در این کشور می شود. وزیر امور خارجه روسیه گفت که 
معتقد است کشورهای غربی از این مسئله متاسفند که نتوانسته اند پایگاه نظامی-
دریایی ناتو در شبه جزیره کریمه ایجاد کنند، ولی کشورهای اروپایی دیگر از 
اقدامات دولت اوکراین خسته شده اند. سرگئی اوروف گفت که درک می کند 
برخی شرکای غربی بسیار متاسف هستند که چرا موفق نشد ه اند یک پایگاه 
نظامی-دریایی ناتو در شبه جزیره کریمه مستقر کنند، البته اکنون دیگر کاری از 
دست آنها ساخته نیست و این مسئله مدیون اراده شهروندان این منطقه است 
که در همه پرسی ماه مارس سال 2014 و کاما در مطابقت با حق ملت ها برای 

تعیین سرنوشت خود برگزار شد، به الحاق کریمه به روسیه رای دادند.
موضع آمریکا

مجلس سنای آمریکا با تصویب قطعنامه ای، اقدام روسیه در توقیف کشتی های 
اوکراینی را که یکشنبه گذشته مرز این کشور را نقض کرده بودند محکوم کرده 
و سناتورهای آمریکایی این سند را ارسال پیامی روشن برای وادیمیر پوتین 
نامیدند. این قطعنامه به اتفاق آراء و بدون رای گیری به تصویب رسید. این سند 
جنب����ه تعهدآوری برای دولت ایاات متحده ندارد. در این حال رئیس جمهور 
آمریکا لحظاتی بعد از آنکه گفته بود با همتای روسی اش در حاشیه نشست گروه 
20دیدار خواهد کرد این دیدار را لغو کرد. »دونالد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا 
اعام کرد دیدار با »وادیمیر پوتین« رئیس جمهور روسیه را به دلیل امتناع مسکو 
از تحویل شناورهای اوکراین لغو کرده است. در چنین شرایطی به گفته یک مقام 
آگاه دیپلماتیک در بروکسل، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله آلمان 
و فرانسه، مخالف تشدید تحریم ها علیه روسیه به دلیل تنش با اوکراین هستند.

سرویس خارجی: خبرگزاری 
اس���پوتنیک روسیه گزارش داد که 
پدافند هوایی س���وریه یک فروند 
جنگنده اسرائیلی را سرنگون کرد .

اسپوتنیک افزود: پدافند هوایی 
سوریه همچنین چهار فروند موشک 
اسرائیل را پیش از رسیدن به هدف، 
رهگیری و س���اقط کرد. یک منبع 
نظامی در گفتگو با اسپوتنیک ضمن 
اعام این مطلب، گفت که سامانه 
پدافند هوایی س���وریه قادر است با 
هرگون���ه هدف متجاوزی با دقت 
بس���یار باا مقابله کند و در همین 
راستا نیز تمامی موشکی های متجاوز 
را قبل از رس���یدن به هدف ساقط 
کرد. شبکه خبری العربیه نیز خبر 
داد که جنگنده های اسرائیلی منطقه 
الکسوه در جنوب سوریه را هدف 

قرار دادند. 
خبرگزاری س���وریه نیز اعام 
کرد که دفاع هوایی این کش���ور با 
حمله جنگنده های رژیم صهیونیستی 
به جنوب این کش���ور مقابله کرد. 
تلویزیون سوریه نیز اعام کرد که 
دفاع هوایی این کشور چندین هدف 
متجاوز در جنوب سوریه را سرنگون 
کرد. خبرگزاری س���انا اعام کرد با 
وجود حمله گسترده دشمن متجاوز، 
هیچکدام از اهداف آنها در جنوب 
سوریه محقق نشد و با تمامی اهداف 

متخاصم مقابله شد.
در چنین شرایطی آمریکایی ها بار 
دیگر با بمباران منطقه ای در حومه 

دیرالزور سوریه جنایت ضد بشری 
دیگری مرتکب شدند. 

منابع محلی در سوریه گزارش 
دادند جنگنده های آمریکایی روستای 

الشعفه در حومه دیرالزور را بمباران 
کردند که آمار تلفات از جان باختن 
بیش از ۳0 غیرنظامی حکایت می کند 
که بیشتر آنها زن و کودک هستند. از 
سویی نماینده ویژه  آمریکا در امور 
س���وریه تاکید کرد که خارج کردن 
نیروهای آمریکایی از سوریه در زمان 

کنونی اقدام مناسبی نیست. 

جیمز جفری گفت : روسیه اصرار 
دارد که ف���ورا نیروهای آمریکا و 
ائتاف بین المللی از سوریه خارج 
شوند اما این اقدام در زمان کنونی 

اقدام درستی نیست.
 جفری درباره مسئله تغییر نظام 
سوریه هم گفت: ما معتقدیم بشار 
اسد، رئیس جمهور سوریه بدترین 
شخص است اما بخش اعظمی از 
جامعه جهانی هرگز از تاش های 
ما برای تغییر کامل نظام س���وریه 
حمایت نمی کنند برای همین خواهان 

تغییرات چشمگیری در حکومت 
سوریه هستیم.

 وی تأکی���د ک���رد: آمریکا 
هرگز اج���ازه نخواهد داد قبل از 

به س���رانجام رسیدن حل و فصل 
سیاس���ی در سوریه، جامعه جهانی 
به دمشق برای بازسازی این کشور 
کمک کند. در خبری دیگر وزیران 
جدید س���وریه در مقابل بشار اسد 
 رئیس جمهوری این کشور سوگند 

یاد کردند. 
محمد خال���د الرحمون وزیر 

کشور، محمد رامی رضوان مرتینی 
وزیر گردشگری، عماد موفق العزب 
وزیر آموزش و پرورش، بسام بشیر 
ابراهیم وزیر آموزش عالی، سهیل 
محمد عبدالطیف وزیر کار و مسکن، 
ایاد محمد الخطیب وزیر ارتباطات و 
محمد معن زین العابدین جذبه وزیر 
صنایع برابر رئیس جمهوری سوریه 

سوگند یاد کردند.
 پس از ادای س���وگند قانون 
اساسی از س���وی وزیران جدید، 
نشستی میان اعضای کابینه و رئیس 
جمهوری سوریه برگزار شد و وی 
با اشاره به اولویت های آینده دولت، 
از مقابله با فساد به عنوان مهمترین 

این اولویت ها نام برد. 
وی گف���ت: اگر چه مجازات 
ش���خص فاس���د امری ضروری 
اس���ت اما مهمتر از آن پیشگیری و 
بازدارندگی است و پیشگیری باید از 
امور زیربنایی، ساختارها و نهادها و 

قوانین آغاز شود. 
رئیس جمهوری سوریه با بیان 
اینکه بخش اعظم فس���اد ناشی از 
خاء های موجود در قوانین است، 
خاطرنشان کرد: همه وزارتخانه ها 
باید به منظور یافتن موارد استثنایی 
قوانین با هدف لغو کلی آنها اقدام 
ف���وری انجام دهند. وی همچنین 
گفت که همه وزیران باید به منظور 
دستیابی به نتایج سریع و قابل ملموس 
 برای ش���هروندان، گام های فوری 

بردارند.

س���رویس خارجی: نمایندگان 
س���نای آمریکا در جلسه خود، به 
ط���رح ایحه توقف حمایت های 
نظامی آمریکا از عربستان در جنگ 
یمن رای مثبت دادند و با این اقدام 
خ���ود،  پیام قاطعی برای مجازات 
سعودی ها به دلیل کشتار غیر نظامیان 

یمنی فرستادند.
به گفته منابع خبری، س���نای 
آمریکا با رای دو حزبی 6۳به ۳7به 
طرح ایحه ای که خواس���تار پایان 
مداخل���ه آمریکا و حمایت نظامی 
واشنگتن از عربستان در جنگ یمن 

می شود، رای مثبت داد.
ب���ه گ���زارش خبرگ���زاری 
آسوشیتدپرس، سنای آمریکا در پیامی 
که حاکی از مخالفت با کاخ سفید 
است، به آغاز بحث علنی درباره پایان 
حمایت آمریکا از عربستان در جنگ 
یمن رای مثبت داد و با رای مثبت 
به آغاز مباحثات در این خصوص، 
»سنا« راه را برای رای گیری درباره 
قطعنامه ای دو حزبی که به دنبال قطع 
حمایت نظامی از عربستان است، 
هم���وار کرد. آغاز مباحثات در این 
خصوص با 6۳رای مثبت و ۳7رای 

منفی تصویب شد.
در همی���ن حال، دولت ترامپ 
تهدید کرد ک���ه هر قطعنامه ای از 
»سنا« را که مانع از مشارکت آمریکا 
در جنگ تحت امر س���عودی ها در 
یمن شود، »وتو« می کند. این تهدید 

همزم���ان با حضور وزیران دفاع و 
خارجه آمریکا در جلسه غیر علنی 
»سنا« مطرح ش���د. دولت ترامپ 
همچنین در بیانیه ای، قطعنامه مورد 
نظر را ناقص توصیف و اعام کرد 

که به شدت با تصویب آن مخالف 
است.

کاخ سفید افزود: این قطعنامه 
به روابط دوجانبه  در منطقه آسیب 
می زند و برتوان آمریکا در ممانعت از 

گسترش خشونت سازمان های افراطی 
در منطقه تاثیر منفی می گذارد.

»مایک پمپئو« و»جیمز متیس«، 
وزرای خارجه و دفاع دولت ترامپ 
نیز در نشست غیرعلنی مجلس سنای 

آمریکا از روابط گرم با رژیم سعودی 
دفاع کردند، اما نتوانستند نمایندگان 
را قان���ع کنند.وزیر خارجه آمریکا 
مدعی شد بحران یمن بدون حمایت 
آمریکا از عربستان سعودی، وخیم تر 

می شد !
همزم���ان با این مواضع دولت 
ترام���پ و علیرغم فش���ار برخی 
قانونگذاران آمریکایی برای توقف 
فروش ساح به عربستان، یک مقام 
وزارت خارج���ه آمریکا  از توافق 
واشنگتن و ریاض برای فروش 44 
سامانه دفاع موشکی »تاد« آمریکا به 
عربستان به ارزش 15 میلیارد دار 

خبر داد.
در تحوات میدانی نیز، یگان 
موشکی ارتش یمن و انصاراه برای 
نخستین بار موفق شد با شلیک چند 
فروند موشک بالستیک نقطه زن و 
هوشمند »بدر-p 1«، پایگاه استقرار 
بالگردهای »آپاچی«  ومحل اقامت 
خلبانان ارتش سعودی را در »نجران« 
عربستان هدف قرار دهد و منهدم 

کند.
ب���ه گفته منابع خب���ری، این 
موشک ها به دقت به اهداف اصابت 
کردند و خسارت های سنگینی برجا 
گذاشتند.این منابع افزودند:  بر اثر این 
حمات ، دو خلبان سعودی کشته 
و چندین بالگرد »آپاچی« نیز منهدم 
شد و مخازن تسلیحاتی بالگردهای 

آپاچی نیز آتش گرفتند.

سرویس خارجی: »باب کورکر«، رئیس کمیته 
روابط خارجی مجلس سنای آمریکا و نماینده ارشد 
این کش���ور در سخنانی مهم تصریح کرد: تمامی 
نمایندگان مجلس »سنا« معتقدند که ولیعهد سعودی 
عامل اصلی قتل »خاشقجی« است و »بن سلمان« در 
ترور این روزنامه نگار منتقد سعودی ، نقش مهمی 

داشته است.
»باب کورکر«، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس 
سنای آمریکا بعد از نشست توجیهی نمایندگان این 
مجل���س با وزرای خارج���ه و دفاع آمریکا درباره 
عربستان گفت: تمامی نمایندگان مجلس »سنا« که 
در جلس���ه استماع درباره عربستان سعودی شرکت 
کرده اند معتقدند »محمد بن سلمان«، ولیعهد سعودی 
در قتل »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد سعودی 
در کنسولگری عربستان در شهر استانبول ترکیه نقش 
مهمی ایفا کرده و وی عامل اصلی این ترور است. 
همزمان،»پال رایان«، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا 
نیز در سخنانی از دولت ترامپ خواست تا درباره 
قتل خاشقجی، به تمامی اعضای کنگره توضیح دهد.

وی افزود: مسائل بیشتری در پرونده قتل خاشقجی 

هس���تند که باید آن را فهمید و کارهای بیش���تری 
هستند که باید انجام شوند.  وزیر خارجه آمریکا اما 
بعد از حضور در جلسه مجلس »سنا« مدعی شد: 
گزارش های اطاعاتی نشان نمی دهند ولیعهد رژیم 
س���عودی در قتل روزنامه نگار منتقد سعودی نقش 
داشته است.در همین حال،یک مقام آلمانی در گفتگو 
با شبکه الجزیره گفت: »مرکل«،  صدر اعظم آلمان 
قصد دیدار با ولیعهد س���عودی در حاشیه نشست 

گروه 20 ندارد.
»دنییل راموندی«، وزارت خارجه آرژانتین نیز در 
واکنش به تهیه دادخواست علیه ولیعهد سعودی که 
هم اکنون برای ش���رکت در نشست جی 20 وارد به 
این کشور رفته است، اعام کرد: »بن سلمان« دارای 
مصونیت قضایی است و نمی توان وی را بازخواست 
یا بازداش���ت کرد.از طرفی، دولت کانادا نیز  17تبعه 
سعودی را در ارتباط با قتل جمال خاشقجی تحریم 
و تمام���ی اموال و دارایی های آنان را در بانک های 
این کشور مصادره کرد. همچنین »سیخرید کاخ« وزیر 
تجارت خارجی وهمکاری های توسعه ای »هلند« نیز 
از توقف صادرات ساح این کشور به عربستان خبر 

داد.در چنین شرایطی، دادگاهی در استانبول حکمی 
را صادر کرد که بر اساس آن ، متهمین به قتل جمال 
خاشقجی در هرکجایی که پیدا شوند، بازداشت خواهند 
ش���د.در خبری مرتبط، »بن سلمان«، ولیعهد سعودی  
در ازای سکوت دولت »تونس« در قضیه خاشقجی، 
 دو میلیارد دار به این کش���ور کمک مالی کرد و 

500 میلیون دار وام نیز به این کشور داد.
در همین حال، رئیس جمهوری س���ابق تونس 
درباره نقش���ه های »خطرناک« رژیم های عربستان 
س���عودی و امارات علیه تونس هشدار داد.»منصف 
المرزوقی« در گفتگو با شبکه »الجزیره«، اظهار داشت : 
عربستان سعودی و امارات از طریق ارائه کمک های 
مالی و تاثیر بر انتخابات آتی، درصد »لبنانی  کردن 
تونس« هستند. از سویی و همزمان با این تحوات،  
روزنامه اسرائیلی »هاآرتص« در گزارشی نوشت: »بن 
 سلمان« مدیون حمایت های »نتانیاهو« از وی است و 
»تل آویو« که همواره نگران برکناری ولیعهد سعودی 
بوده با تاش های گسترده خود، واشنگتن را مجاب 
 ک���رد ک���ه به حمایت از ریاض و »بن س���لمان« 

ادامه دهد.

آمريكا: عربستان نقش حياتي در حفظ

امنيت اسرائيل دارد
سرویس خارجی: وزیر دفاع آمریکا در سنای این کشور گفت که عربستان 

سعودی نقشی اساسی در حفظ امنیت اسرائیل ایفا می کند .
جیمز متیس در جلسه استماع سنای آمریکا گفت: عربستان سعودی نقشی 
اساسی در حفظ امنیت منطقه و اسرائیل ایفا می کند و به همین دلیل متوقف کردن 
فروش ساح به همپیمانی چون عربستان و توقف حمایت نظامی از آن تصمیم 
اشتباهی خواهد بود. متیس در خصوص قتل جمال خاشقجی گفت: پاسخگو 
کردن کسانی که در قتل خاشقجی دست داشتند به این معنا نیست که از منافع 

امنیت ملی آمریکا بگذریم.
در چنین ش���رایطی رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسامی حماس در 
نامه ای به رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاش های مستمر و ناکام آمریکا 
در راستای حمایت های مادی و معنوی از رژیم اشغالگر را محکوم کرد. »اسماعیل 
هنیه« رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در نامه ای به »ماریا فرناندا اسپینوزا« رئیس 
مجمع عمومی سازمان ملل، به تاش های آمریکا برای تدوین قطعنامه ای جهت 
محکوم کردن مقاومت فلسطین از طریق این مجمع اشاره کرد و گفت: آخرین 
تاش های دولت آمریکا در زمینه حمایت از رژیم اشغالگر، تصمیم نماینده آمریکا 
در مجمع عمومی سازمان ملل برای ارائه پیش نویس قطعنامه ای جهت محکوم 
کردن مقاومت فلسطین و حق ملت فلسطین در دفاع از خود در برابر تجاوزات 
نژادپرستانه و مستمر دشمن اشغالگر طی بیش از هفت دهه است.  هنیه در این نامه 
خاطرنشان کرد، اقدامات آمریکا به این حد محدود نشده است بلکه بُعد دیگری 
نیز پیدا کرده که آن هم تاش دولت »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری این کشور 
برای کاهش تعداد قطعنامه های سازمان ملل در خصوص قضیه فلسطین است، 
به این دلیل که برخی از این قطعنامه های ضداسرائیلی مفید نیستند. در این حال 
رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با بیان اینکه رنج و مرگ فلسطینی ها به 
یک واقعیت روزانه تبدیل شده است از رسانه ها انتقاد کرد که حتی در صفحات 
انتهایی خود هم به این مساله نمی پردازند.ماریا فرناندا اسپینوزا در نشست ساانه 
روز همبستگی با مردم فلسطین که در سازمان ملل متحد برگزار شد، افزود: ما در 
زمانی روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین را برگزار می کنیم که بیشترین نیاز 
برای همبستگی با آنها را دارد.دبیرکل سازمان ملل متحد هم در پیامی به مناسبت 
روز بین المللی همبستگی با مردم فلسطین، اسرائیل و فلسطین را بر تجدید عهد 

و اجرای راه حل دو کشوری فرا خواند.

فرستاده ويژه دبيركل سازمان ملل به ديدار مرجع عاليقدر شيعيان عراق رفت

سرنگوني  جنگنده اسرائيلي  در واكنش ارتش سوريه  به حمله صهيونيست ها

سنای آمريکا به خاتمه حمايت دولت ترامپ از عربستان در جنگ يمن رأی مثبت داد پايان نشست آستانه و تأکید بر اتحاد و تمامیت ارضی سوريه
یازدهمین نشست بین المللی صلح سوریه در آستانه 
پایتخت قزاقستان با حضور نمایندگان سه کشور ایران، 
روسیه و ترکیه پایان یافت و سه کشور ایران، روسیه و 

ترکیه در بیانیه پایانی نشست آستانه درباره سوریه بر تعهد 
قوی خود در خصوص حفظ حاکمیت، استقال، اتحاد و 

تمامیت ارضی جمهوری عربی سوریه تأکید کردند.

جنايت تازه عربستان در »الحديده«
منابع رسانه ای از حمله هوایی وحشیانه رژیم سعودی 
به استان »الحدیده« و کشته و زخمی شدن شماری غیرنظامی 
از جمله چند کودک بی گناه این کشور خبر دادند.شبکه 
خبری »المسیره« یمن اعام کرد: پهپادهای ائتاف متجاوز 

سعودی – اماراتی در تازه ترین جنایت ائتاف عربی، به 
چهار منزل مسکونی در محله 24 شهر »المینا«، در استان 
»الحدیده« حمله کردند که در نتیجه آن، ش���ماری زن و 

کودک بی گناه در این منطقه کشته وزخمی شدند.

كميته روابط خارجی سنای آمريكا: نمايندگان می دانند »بن سلمان«عامل اصلی 

قتل »خاشقجی« است

پنتاگون: ترکیه سامانه اس400 روسی بخرد، از تجهیز به جنگنده » اف-35« محروم خواهد شد

 امضای توافق جايگزين »نفتا« میان رهبران آمريکا  
 مکزيک و کانادا

 حمله تروريستی  طالبان به مقر يک شرکت انگلیسی 
در کابل با 10 کشته و 29 زخمی


