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پلوتو سيا�� كوتوله كمربند كويپر �� سامانه خو�شيد� �ست 
كه هنگا� كش���ف �� �� سا� 1930تا 24��� 2006نهمين سيا�� 
سامانه خو�شيد� به شما� �مد� بو�� �ما �كنو� بنا بر تعريف نوين 
�نجمن بين  �لمللى �خترشناس���ى �� سيا��� پلوتو يك سيا�� كوتوله 
 � همچنين به عنو�� نخس���تين نمونه �� ��� جديد جر� فر�نپتونى

 �ست.
  �گر چه برخى �� س���تا��  شناس���ا� با قر������ پلوتو �� ��� 
س���يا��  ها� كوتوله مخالف هس���تند � همچنا� �� �� يك سيا�� 
معمولى مى  ��نند.�� سمينا� نجو� ���لند� تگز�� ستا�� شناسا� 
�مريكاي���ى �ع���ال� كر�ند كه �� يك مد� جديد �� �س���ته  بند� 
�جر�� �س���مانى� پلوتو مى  تو�ند به عنو�� سيا�� �سته بند� شو�. 
 �� �با� �نگليس���ى به �ين س���يا�� «پلوتو» � �� �با� فر�نسه به �� 

«پلوتو�» مى  گويند.
پلوتو بز��  ترين جس���م فضايى �� سامانه خو�شيد� �ست 

 كه تا پيش �� گذ� كا�ش���گر فضايى «نيوهو��يزنز» يا 
) �� كنا� �� ��  «�فق ها� نو» (

 14��ئيه 2015� هيچ  يك �� مأمو�يت  ها�
 فضايى �� س���و� �مين به �� نرسيد� 

بو�ند.
 ��� ��نويه 2019� فضاپيما� 
�باتيك «نيوهو��يزنز» ناس���ا �� 
فاصله 10هز�� كيلومتر� �بتد�� 
منظومه شمسى عبو� خو�هد كر�. 
با �ين �جو�� پس �� فضاپيما� 
�باتيك نيوهو��يزنز ناس���ا �يا 
فرصت���ى بر�� �نس���ا� ها �يجا� 
 خو�هد شد كه به سيا�� كوتوله پلوتو 

سفر كنند�
نيوهو��يزنز يا �فق  ها� نو فضاپيما� 

�باتيك ناسا � بخشى �� برنامه  ها� فضايى 
مر�ها� نو �س���ت كه �� 19فو�يه 2006ميال�� به  

س���و� كمربند كويپر حركت كر�. �ين كا�ش���گر فضايى كه �� �� 
كا�شگر بين  سيا�� �� يا سيا��  پيما هم خو�ند�  �ند� نخستين فضاپيمايى 
�ست كه به  سو� پلوتو پر��� كر� � به مطالعه ��با�� �ين سيا�� كوتوله 
(  � پنج قمر تاكنو� شناخته  شد� ��� به  �يژ� «شا���» (

 پر��خت. 
نيوهو��يزنز �يژگى  ها� سيا��  شناختى� پلوتو � ما� ها� �� 
�� بر�سى � ����  بر���� كر�� � يافته  ها� خو� �� به تد�يج � �� 
خال� كا�ها� �يگر خو� ظر� ما� ها � سا� �يند� به �مين گز��� 
مى  كند. سفر طوالنى �ين كا�شگر فضايى با �سيد� به پلوتو خاتمه 

نمى  يابد� بلكه طبق برنامه  �يز�  ها� �� پيش  �نجا�  گرفته� كا�شگر 
فضايى �فق  ها� نو پس �� گذ� �� كنا� پلوتو به س���ر�� كمربند 
 كويپر خو�هد �فت تا �س���ت كم با يكى �� �جر�� �ين كمربند نيز

 �يد�� كند. 
�ين كا�شگر باالخر� �� 14��ئيه 2015 (23تيرما� 1394خو�شيد�) 
�� كنا� پلوتو گذشت � به  سو� كمربند كويپر �هسپا� شد. پس �� 
گذشت �ين كا�شگر �� كنا� پلوتو �� سا� 2015� �كنو� پژ�هشگر�� 
 به �ين فكر مى  كنند كه �يا �ين �مكا� �جو� ���� كه ���� �نسا� ها

 ��� �ين سيا�� كوتوله قد� بگذ��ند.
هما� طو� كه �� سا� 2015� نخستين تصا�ير شگفت �نگيز 
�� س���يا�� پلوتو توسط نيوهو��يزنز ثبت شد. ممكن �ست �فر�� با 
�يد� عكس فو� خيا� پر���� كنند � �لش���ا� بخو�هد ���� به 

�ين سيا�� سفر كنند. 
�لبت���ه �� �نيا� �مر�� خيا� پ���ر����  ها هم عملى خو�هند 
ش���د � �كنو� با �طالعاتى كه �ين كا�شگر �� �ختيا� 
پژ�هشگر�� قر�� ���� �ست� مى  تو�نيم �ميد��� 
 باش���يم كه ���� �نسا�  ها نيز به پلوتو

 خو�هند �فت. 
�� عين ح���ا�� بز�� ترين 
چالش سفر �نسا� به سيا�� پلوتو� 
ميز�� سوخت �ست �ير� ميليا��ها 
كيلومتر فاصله بين �مين � پلوتو 
�جو� ����. با �ين حا� س���فر 
�نسا� به �ين سيا�� شايد �� 50 
سا� �يند� هم �مكا� پذير نباشد 
هما� طو� كه س���فر به همسايه 
�مين� مريخ �شو�� �ست � سا� ها 

�ما� مى بر�.
هنگام���ى كه پلوت���و � �مين �� 
�� س���و� مخالف با ي���ك �يگر بر گر� 
خو�ش���يد ق���ر�� گيرند �ين فاصل���ه نز�يك به 
7/5ميليا�� (7500ميليو�) كيلومتر �س���ت � �ين بيش���ترين فاصله 
 �� �س���ت كه �ين �� مى  تو�نند �� هم ��ش���ته باش���ند. كم ترين 
فاصله هنگامى �س���ت كه هر �� �� يك س���و� خو�ش���يد قر�� 
 گيرند. نز�يك ترين �ين فاصله نز�يك به 4/28ميليا�� (4280ميليو�)

 كيلومتر �ست.
�لبته ما نبايد �ميد خو� �� �� �س���ت �هيم �ير� ممكن �س���ت 
پژ�هشگر�� �� �يند� يك فضاپيمايى توسعه �هند كه بتو�ند به ��حتى 
�نسا�  ها �� �� �مين به سيا�� پلوتو ببر� �ما بايد گفت كه �ين كا� 

ممكن �ست بيش �� نيم قر� به طو� بيانجامد.

�يا سفر �نسا� به سيا�� پلوتو ممكن �ست�
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 چگونه يك خريد �ينترنتي �من 
� بد��  ���سر ��شته  باشيم�

بايد نگر�� خفا� ها بو�

 �مر��� �ينترنت به يكى �� �صلى  ترين �بز��ها� �طال�  �سانى
 تبديل شد�  �ست � تعد�� كا�بر�� �� �� طيف ها� مختلف 
�� كس���ب �  كا�� گر��  ها� س���نى � طبق���ا� �جتماعى 
مختل���ف �� به �فز�يش �س���ت.  �� �ين ميا� خريد كر�� 
�� فض���ا� مجا�� �مر��� ج���د�� �� �ين كه �فر�� �� �� 
 �فتن � گشتن �� با��� بى  نيا� مى  كند به  �ليل گستر��  تر
  ك���ر�� قد�� �نتخ���ا� بر�� كا�ب���ر�� جذ�بيت بااليى 

پيد� كر�� �ست.
يك���ى �يگر �� عو�مل مه���م �� ��� ����� مر�� به 
خريدها� �ينترنتى� تنو� كاالها � قد�� �نتخا� بين �� ها 
�� فضا� �ينترنت �ست. �� نظر سنجى ها� صو�� گرفته 
�فر�� معموال� �نتخا� بيشتر � مقايسه قيمت ها �� �� عو�مل 

�صلى خريد خو� �� �ينترنت �كر كر��  �ند. 

همه ما مى تو�نيم بر�� جلوگير� �� �نقر�� خفا� ها� 
يكى �� ��� ها� �ير �� بر �س���ا� تو�نايى خو� به كا� 
گيريم تا سهمى �� حفاظت �� �ين موجو��� با ���� ��شته 
باشيم.حامى خفا� ها باشيم بايد �طالعاتما� ��با�� خفا� ها 
�� �يا� كنيم � چيزهايى �� كه يا� گرفته �يم با �فر�� خانو��� 
� ��س���تا� �� ميا� بگذ��يم. �نسا� ها همو��� خفا� ها �� 
با تصو��� بى �س���ا� خو� متهم كر�� �ند � �� ها �� عامل 
بدبيا�� ها� خو� ��نس���ته �ند. �يگر �قت �� �سيد� كه �ين 
طلس���م �� باطل كنيم. بايد به ساير �فر�� هم كمك كنيم تا 
��با�� �ين پس���تاند���� شگفت �نگيز � پرفايد� بيشتر بد�نند. 
بايد حامى خفا� ها �� سر�سر �نيا شويم� �شتبا� نكنيم! �� ها 

موجو��� ترسناكى نيستند.

���مه �� صفحه  3

���مه �� صفحه  4

كانى ها بخش جامد �نيا� ما � منظومه شمسى �� 
تش���كيل مى �هند. كانى ها �سا� همه سنگ ها � شها� 
سنگ ها هس���تند. تا كنو� حد�� 4000 كانى شناسايى 
شد� �ند كه تقريبا� 280 عد� �� �� ها �� شها� سنگ ها 
يافت مى ش���وند. �� س���ا� 1802� فقط سه كانى �� 
شها� سنگ ها شناسايى شد� بو�ند. �لى �� ���يل �هه 
1960 تعد�� كانى ها� شناسايى شد� به 40 تا 50 عد� 
�سيد � سرعت كشف �� ها باال �فت. علت �ين �مر هم 
ظهو� �بز�� � تكنيك ها� تحليلى جديد بو�. به عال��� 
تعد�� شها� سنگ ها� بيشتر� كه كانى ها� جديد� �� 
�� ها �جو� ��شت بيش �� پيش كشف مى شدند.كانى 
چيست�تعريف �نجمن كانى شناسى بين �لمللى �� كانى� 
يك عنصر شيميايى يا تركيب شيميايى �ست كه به طو� 
معمو� ساختا�� بلو�� ���� � �� نتيجه فر�يندها� �مين 

���مه �� صفحه  2شناختى به �جو� �مد� �ست. 
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كانى ها� موجو� �� شها� سنگ ها

ویژه دانش ضمیمه اطاعات  امروز صفحه 7

این تسهیات

تکافوی خرید مسکن

را می کند؟

اقتصادي

صفحه 9

گرامیداشت دومین  سالگرد
رحلت آیت اه العظمي 

موسوي اردبیلي
در دانشگاه مفید قم

اخبار شهرستانها
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  * حمي�د گرماب�ي عض�و فراکس�يون امي�د مجل�س: ظري�ف
يکي از فرماندهان ارشد کشور در جنگ اقتصادي با آمريکاست 

و استيضاح وزير در چنين شرايطي صحيح نيست. 
 * صحبت هاي آقاي ظريف درباره مش�کات کش�ور از س�ر 

دلسوزي است  
 * عمده صحبت ها عليه ظريف نمي تواند از سر دلسوزي باشد

 * محمدرض�ا ع�ارف: وزير ام�ور خارجه  که به فرموده  رهبر 
معظم انقاب، يک چهره انقابي و مؤمن است، در مقطع فعلي 
با پش�توانه ملت ايران در برابر زياده خواهي هاي قدرت هاي 

بزرگ ايستادگي کرده است  
 * حضورظريف در رأس دس�تگاه ديپلماس�ي کش�ور باعث 

عزت ايران در مجامع بين المللي شده است  
 * بختي�ار رئيس فراکس�يون پاس�خگويي مجل�س: تضعيف 
 کارگزاران سياست خارجي به ويژه ظريف، خواست آمريکاست

بنابراين استيضاح او به نفع کشور و نظام نيست
  * به طور قطع تقويت دستگاه ديپلماسي در شرايط کنوني

منافع کشور را تامين مي کند
 * قرب�ان اوغلي ديپلمات پيش�ين: ظري�ف منطق نيرومندي 

براي دفاع از حرف هاي خود دارد
  * ط�رح اس�تيضاح وزي�ر ام�ور خارج�ه ق�رار اس�ت امروز

در کميسيون امنيت ملي مجلس بررسي شود

صفحه16صفحه2

دستاوردهاي ماهواره اي وزارت دفاع

دهه فجر رونمایي مي شود

حمایت تمام قد گردان هاي حزب اه  عراق 

از انصاراه یمن
 * وزير دفاع: آمريکا درک نمي کند چرا يمن در مقابل آنها ايستادگي مي کند  

* حمايت ايران از يمن، حمايت معنوي است
 * ما با افتخار از همه ملت هاي مظلوم دفاع مي کنيم

* »جعفر الحسيني«، سخنگوي گردان هاي حزب اه عراق: با تمامي قدرت در حمايت از مردم 
يمن و انصاراه در کنار آنان مي ايستيم

* هلند پس از تحريم  تسليحاتي عربستان ارسال ساح به مصر و امارات را نيز متوقف کرد

استيضاح ظريف به نفع كشور نيست
در آيين اختتاميه کنگره بين المللي علوم و فناوري سلول هاي بنيادين

* دست دولت و ملت ايران در زمينه توسعه علم و فناوري به سوي 
همه مراکز علمي جهان دراز است 

* توسعه علمي رمز بقاي کشور و نظام است 
* تمام�ي دس�تگاه هاي اجراي�ي، قضاي�ي وامنيت�ي باي�د در تحقق 
سياس�تگذاري هاي عل�م و فن�اوري در کش�ور همراه�ي کامل�ي ب�ا 

دانشمندان داشته باشند 
* س�تاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري: تا س�رمايه هاي 

بخش خصوصي وارد حوزه هاي  پژوهش  و فناوري نش�وند، پروژه ها براي کش�ور دس�تاوردي 
نخواهند داشت 

* دکتر ملک زاده معاون تحقيقات وزارت بهداشت: اولين مرکز ژن درماني در بيمارستان شريعتي راه اندازي شد 
* از 10 طرح فناورانه سلول هاي بنيادين رونمايي شد

جهانگيري: ايران دنبال فناوري هاي 
غيراخاقي و مخرب نخواهد رفت

صفحه2صفحه2

صفحه3

 * چهارمين کنفرانس بازنگري کنوانس�يون ساح هاي 
ش�يميايي در حالي با مخالفت آمريکا از تصويب س�ند 
اجماعي بازماند که کش�ورهاي عض�و تقريبا به مراحل 

نهايي تصويب اين سند نزديک شده بودند
 * س�فير آمريکا نس�بت به استقبال دولت ها از عضويت 
فلس�طين در اين س�ازمان و ع�دم درج اتهامات غربي ها 
 علي�ه س�وريه در م�ورد کارب�رد س�اح ش�يميايي

 اعتراض کرد
 * نجفي مديرکل امنيت بين المللي وزارت خارجه: آمريکا 
 بزرگترين کشور استفاده کننده از ساح هاي کشتار جمعي

و ناقض مقررات بين المللي است

  * نعمت�ي س�خنگوي هي�ات 
رئيسه مجلس: رئيس جمهوري 
روز پن�ج ش�نبه 15آذر ب�راي 
در  بودج�ه  ايح�ه  تقدي�م 
 صح�ن علني مجل�س حضور

 خواهد يافت
در  اراک  نماين�ده  کريم�ي   * 
مجل�س: در بودج�ه 98 ت�اش 
مي کني�م درآم�د کاه�ش يافته 
اف�راد حق�وق بگي�ر و اقش�ار 
کم درآم�د جبران وبر اي بهبود 

معيشت مردم اقدام شود

شکست کنفرانس

منع ساحهاي شیمیایي 

باکارشکني آمریکا

ايحه بودجه
15 آذر به مجلس 

ارائه مي شود

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
غامرضا گلی زواره

زندگی

و اندیشه مدرس

صاحبنظران و نمایندگان مجلس : 

صفحه 11

آسیب شناسي

نظام آموزشي کشور

آموزشي

دکتر مسعود کنزي

ایران

و جنگ سرد جدید

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

ماجراي گوشي
تلفن همراه!

صفحه2
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تاريخ و تقدير در مقدمه حكمه  االشراقانتشارات اطالعات منتشر كرد : 
تأليف: محمد كريمي زنجاني اصل

قطع رقعي ، 200 صفحه ، چاپ اول
اين اثر بخشي است از ترجمه و شرح متن كامل كتاب حكمة االشراق، اثري در احياء گنوستيسيسم  
ــران زمين درباره  ــي تفكر در اي ــه تقدير تاريخ ــد در اين مجموعه ك ــالمي مي باش ــي، اس  ايران
حكمة االشراق را رقم مي زند مؤلف كوشيده است براي بازبيني دوباره نسبت اين تقدير و تاريخ 
در مقدمه به ظاهركوتاه اما به باطن پرنغز اين در گرانقدر انديشه ايراني،  همزمان از منابع كهن 
و پژوهش هاي نوبهره  بگيرد چرا كه دريافت تقدير اين روزگار را در گرو چنين رويكردي بازيافته 
ــدن متن و ارائه و واگويه اي از سخن شيخ اشراق در  ــيده است براي آسان ياب تر ش ــت او كوش اس
نخستين گام بربندهاي حكمة االشراق شماره نهاده و آنگاه آنها را اعراب گذاري كند و سپس به 
ترجمه متن مي پردازد در آغاز كار بر آن مي شود تا با توجه به اقبال روزگار كنوني به مكتب، آراء 
و آثار  سهروردي كه بي هيچ ترديدي ايراني ترين و ايران گراترين  حكيم سده هاي ميانه و متاخر 
اسالمي بشمار مي آيد اين عجب ندارد چرا كه آراء و آثار شيخ  ما هميشه مورد توجه و دقت نظر 
اهل علم و ادب و عرفان و فلسفه بوده است و همين دقت نظر در احواالت اوست كه اين حكيم 

بي همتا را شهره عالم مي سازد آدمي برآن مي دارد تا از مكتب اين دانشمند بزرگ بهره جست.

شركت معادن اسفندقه �� نظر ���� مقد�� (10%±)500تن كلوخه 
� (10% ±)500تن كنس��انتر� كر�ميت �� سر معد� � كا�خانه  طبق 
مش��خصا� جد�� �يل ��طريق مز�يد� عمومى به فر�� برس��اند. 
���طلبا� شركت �� مز�يد� مى تو�نند �� تا�يخ �عال� شد� �� ساعا� 
����� به �فتر كميسيو� معامال� شركت مر�جعه � �سنا� مز�يد� �� 

��يافت � به نشانى ��� شد� تسليم نمايند. 
مشخصا� 500 تن كلوخه 

فاصله تاآسفالتعيار (درصد)نام معدنتناژ كلوخه(تن)
10 كيلومتر37مرزينى200
حداكثر15 كيلومتر37سيخوران300

مشخصا� 500 تن كنسانتر�
عيار (درصد)نام شركت (كارخانه)تناژ كنسانتره(تن)

40/5مسيناليدوما250
39مسينافرآورپايا250

 * س���پر�� ش���ركت �� مز�يد� ( كلوخ���ه ) مبل���غ 3/000/000/000�يا� معا�� 
سيصدميليو� توما� مى باشد .

 * س���پر�� ش���ركت �� مز�يد� ( كنس���انتر�) مبلغ 3/000/000/000�يا� معا�� 
سيصدميليو� توما� مى باشد .

 * تا�يخ شر�� تحويل �سنا� مز�يد� ���يكشنبه مو�� 97/9/11 مى باشد.
 * تا�يخ پايا� فر�� �سنا� ��� سه شنبه مو�� 97/9/13مى باشد .

 * تا�يخ تس���ليم پيشنها� قبل �� س���اعت 10/30صبح ��� سه شنبه مو�� 97/9/20 
مى باشد .

 * تا�يخ با�گشايى �سنا� ساعت 11 صبح ���سه شنبه مو��97/9/20 مى باشد . 
 * ���� : كرما� –جا�� تهر��- ش���ركت �غالسنگ كرما�- شركت معا�� �سفندقه- 

كدپستى 7617914585 ���ئه نمايند . 
 * هزينه ��� �گهى بر عهد� برند� مز�يد� مى باشد.

 * جهت �طال� بيش���تر م���ى تو�نيد با ش���ما�� 09132459342( �قا� مهد� پو� ) 
شركت معا�� �سفندقهتما� بگيريد. 

(نوبت ���)

شا����� هوشنگ صيامى
اندوه مـا درغم ازدسـت دادن پـدر بزرگوارمان 
در واژه هـا  نمى گنجد تنها مى توانيـم از خداوند 
صبرى عظيم  و براى آن مرحوم  روحى شاد  و آرام  
طلب كنيم . مراسم ترحيم  دوشنبه 12 آذر 1397 
از سـاعت15:30 تا  17 در مسـجد  جامع شهرك   

غرب  برگزار مى گردد.                                    �� طر� خانو���

شركت تهيه � توليد خو��� ��� كا��� (سهامي خا�) 
�گهي مز�يد� عمومي شما��  33966

شـركت تهيـه و توليد خـوراك دام كارون در نظـر دارد تعداد 306 قلم 
يدكي نو مختلف را از طريق مزايده عمومي و براسـاس شـرايط مندرج 
در اسـتعالم بهاي مربوطه به خريداران واجد شـرايط به فروش رسـاند. 
متقاضيان شـركت در مزايده مي توانند همـه روزه از تاريخ درج آگهي 
لغايت 1397/10/2 در سـاعات اداري جهت بازديد و خريد اوراق مزايده 
به آدرس زير مراجعه نمايند. جلسه بازگشايي در ساعت 10 روز مذكور با 

حضور اعضاي كميسيون معامالت برگزار خواهد شد.
حضور شـركت كنندگان در جلسـه بازگشـايي پاكتهاي اسـتعالم بها 

اختياري است.
شركت خوراك دام كارون در رد يا قبول هر يك از پيشنهادهاي رسيده 

مختار است.
ارائه چك تضمين شده يا ضمانت نامه بانكي معادل 100/000/000 ريال به 

عنوان سپرده شركت در مزايده الزامي مي باشد.
شركت كنندگان مي بايست براي تمام اقالم يدكي به صورت يكجا قيمت 

واحدي ارائه نمايند.
با عنايت به سـقف ريالي معامله فوق الذكر، متقاضي مي بايسـت داراي 

نقدينگي كافي و توان باالي مالي براي شركت در مزايده باشد.
توضيح اينكه اقالم يدكي موضوع مزايده نو بوده ولي مدتهاسـت كه در 
انبار شـركت خوراك دام كارون نگهداري شـده اند و پيشـنهاد دهنده 

مي بايست ضمن بازديد از كيفيت اقالم اطالع  و آگاهي پيدا كند.
آدرس: شوشـترـ  ديمچـه كيلومتر 17 غربي جاده اختصاصي شـركت 

كشت و صنعت كارونـ  امور بازرگاني. تلفن: 06136225796
شركت تهيه � توليد خو��� ��� كا���

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  آبان 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

12�10

جنا� �قا� �كتر پير�� حناچي 
شهر��� محتر� تهر�� 

انتخـاب بجا و شايسـته جنابعالي را به عنوان شـهردار تهران 
صميمانـه تبريك عـرض نموده، توفيـق روزافزون شـما را از 

مصطفي قلي خسر�� خداوند منان خواستارم. 
�ئيس �تحا�يه صنف مشا���� �مال� تهر��

شركت سهامي عا� سيما� بهبها� 

مناقص�ه
ش�ركت سهامي عا� سيما� بهبها� در نظر دارد عمليات نصب و 
راه اندازي كامل كليه تجهيزات مكانيكي و الكتريكي پروژه برج 
خنك كن (GCT)، بگ هاوس (BagHouse) و سيستم انتقال 
غبار مشترك بين دپارتمان هاي كوره و مواد خام (و كليه الزامات 
وابسته به آن) و همچنين ايزوالسيون آن را مطابق با استانداردها، 
قوانيـن و مقررات ذيربط، و مدارك فني و نقشـه هاي مربوطه و 
همچنين بر اساس شرايط عنوان شده در اسناد مناقصه، به شرح 
جدول ذيل به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد. لذا متقاضيان 
مي تواننـد ضمن هماهنگي با واحد بازرگاني شـركت سـيمان 
بهبهان جهت بررسـي محل و ميزان كار، حداكثر تا سـاعت 12 
مورخ 97/09/15 اسناد و مدارك خود را در پاكت هاي درب بسته 
به دبيرخانه شركت سيمان بهبهان به آدرس: بهبهان، كيلومتر 10 

جاده سيمان، كدپستي 6367154654 تحويل دهند. 
الزم بذكر اسـت رد يا قبول پيشنهادها از اختيارات اين شركت 
مي باشـد، كليه كسـورات قانوني و هزينه چاپ آگهي بر عهده 

برنده مناقصه مي باشد. 
تلفن تما�: 35 � 2223032 � 0671 ��خلي 280 
 www.behcco.ir : �سايت شركت سيما� بهبها

شركت سهامي عا� سيما� بهبها� 

شماره مجوز: 1397/4507 
�گهي مناقصه عمومي يك مرحله �� 

نوبت ��� 
مناقصه گزار: شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران/ مديريت 

منابع انساني/ خدمات اداري و اجتماعي 
موضو� مناقصه: 

ــواري و وانت با  ــيله خودروهاي س الف: جابجايي كاركنان و حمل بار بوس
رانندگان مجرب داراي سالمت جسماني و رواني از ستاد مركزي كارفرما و 

ادارات تابعه واقع در تهران به مبادي درون شهري و برون شهري 
* تعداد وسائل نقليه مورد نياز با راننده از سوي كارفرما 41دستگاه سواري 
و 4 دستگاه وانت جمعاً 45 دستگاه خودرو با راننده كه خودروهاي سواري 
مذكور بايستي تماماً از نوع پژو پارس، دنا، پژو GLX 405، سمند و ال 90 
و خودروهاي وانت از نوع مزدا و كليه خودروها حداقل مدل سال 1393 كه 
از هر حيث كامًال سالم بدون آسيب ديدگي در بدنه داراي رانندگان با تجربه 
در زمينه رانندگي و سرويس دهي و جابجائي مسافر با تاييد كارفرما باشد. 

ــدون خودرو جهت راهبري خودروهاي  ــن يكنفر راننده پايه يك ب ب: تأمي
متعلق به كارفرما در ماموريت هاي درون شهري و برون شهري. 

ــاي ارزيابي كيفي  ــت و تحويل فرم ه ــاني محل درياف ــت، نش ــخ، مهل تاري
مناقصه گر��: 

ــار آخرين آگهي  متقاضيان حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از تاريخ انتش
ــمالي نبش  ــهر ش ــتي مدارك ذيل را به آدرس خيابان ايرانش روزنامه، بايس
شاداب پالك 170 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران طبقه ششم 
ــركت ملي پخش تحويل و  ــور قراردادهاي خدمات اداري و اجتماعي ش ام

  http://iets.mporg.ir رسيد دريافت نمايند. ضمناً آگهي در سايت هاي
و monaghese.niopdc.ir و www.shana.ir نيز درج مي گردد. 

تلفن تماس: 84121707ـ  84121852 
شر�يط متقاضيا�: كليه شركت هاي توانمند داراي: 

* 1ـ تصوير برابر با اصل شده صالحيت اداره كار و امور اجتماعي معتبر 
* 2ـ تصوير برابر با اصل شده صالحيت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي معتبر 
* 3ـ اساسنامه، آخرين تغييرات شركت، شناسه ملي و شناسه اقتصادي 

ــه صورت كتبي جهت  ــرايط ب ــاده، از متقاضيان واجد ش پس از ارزيابي س
مراجعه و اخذ مدارك مناقصه دعوت به عمل خواهد آمد. 

نو� � مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا�: 
ــرايط شركت در مناقصه بايستي مبلغ 1/801/900/000 ريال  واجدين ش
(برآورد شركت 36/037/767/872 ريال مي باشد) به عنوان سپرده شركت 
ــه و با مدارك مناقصه تحويل  ــاع كار به روش هاي ذيل تهي ــد ارج در فرآين

نمايند: 
الف: ضمانت نامه بانكي و ضمانت نامه هاي صادره از سوي موسسات اعتباري 

غيربانكي مورد تاييد بانك مركزي 
ــماره 2660266/55 بانك ملت  ــاب ش ب: اصل فيش واريز وجه نقد به حس

مستقل مركزي به نام شركت ملي پخش فرآورده  هاي نفتي ايران. 
ج: ضمانت نامه صادره توسط موسسات بيمه گر داراي مجوز 

د: اوراق مشاركت بي نام تضمين شده بانك ها و دولت قبل از سررسيد 
هـ : وثيقه ملكي معادل هشتاد و پنج درصد ارزش كارشناسي رسمي آن 

ــت بانك مورد تائيد  ــط پس ــت ضمانتنامه هاي صادره توس الزم به ذكر اس
نمي باشد. 

���بط عمومي شركت ملي پخش فر����� ها� نفتي �ير�� 

�گه�ي مناقص�ه 
شركت شير پگا� لرستا� در نظر دارد بخشي از امور خدماتي 
(توليـد، فنـي، بارگيـري، فضاي سـبز) خـود را از طريق 
مناقصه عمومي به يكي از شركت هاي پيمانكاري معتبر و 
واجد شرايط واگذار نمايد لذا شركت ها و يا پيمانكاراني كه 
تمايل دارند در اين مناقصه شركت نمايند از تاريخ درج اين 
آگهـي به مدت يك هفته مهلت دارند جهت دريافت برگ 
شـرايط مناقصه عمومي به اداره خريد و امور قراردادهاي 
اين شركت واقع در خرم آبادـ  كيلومتر 12 جاده خوزستان 
جنب فرودگاه مراجعه و يا جهت كسب اطالعات بيشتر با 
شـماره تلفن 06633471378 - 06633470604 تماس 

حاصل نماييد. 
كارفرما در رد و يا قبول مدارك پيمانكاران در تمام مراحل 

اختيار تام دارد. 
هزينه آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 

شركت شير پگا� لرستا� 

ت ���
 نوب

 ش�ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� چا� صو�تحسا� ها� مشتركين بر� خو� �� پس �� ���يابى كيفى �� طريق فر�يند مناقصه به پيمانكا��� 
��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 
شر� مختصر� �� كا�:

تعد�� صو�تحسا� �� سا�(بر� )ش���ر���يف
15,373,000چا� صو�تحسا� ها� مشتركين بر� �� حو�� معا�نت ها� هماهنگى � نظا�� شمالغر� � جنوبغر�1

مبلغ � نو� سپر�� شركت �� مناقصه:  مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 580,000,000 �يا� مي باشد كه مناقصه گر�� مي بايست  مبلغ تضمين ��  به صو��  
ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين ش���د� بانكي  يا ���يز �جه به حسا� جا�� شما�� 0101801171004 به نا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� 

شعبه مالصد�� ���ئه نمايند.
به پيشنها�ها�  فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد .

مهلت � محل � مبلغ فر�� �سنا�: �� تا�يخ ��� �گهى نوبت ��� ��� يكشنبه مو��  1397/09/11  لغايت پنج شنبه مو�� 1397/09/15  به مد� 5 ���كا�� 
مبلغ 1,500,000  �يا� به صو�� �لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه 

� مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.
مهلت � محل تحويل �با�گشايي �سنا� مناقصه: �خرين مهلت تحويل �سنا� مناقصه ساعت 10صبح ��� شنبه مو�� 1397/10/01 �  �ما� با�گشايى ساعت 

14 ��� ��شنبه مو�� 1397/10/03 مى باشد.
به نش���اني  تهر�� - خيابا� ش���يخ بهايي جنوبى � شهر� ��لفجر � �نتها� كوچه سو� � ����� �بيرخانه ش���ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز��  محل با�گشايى: سالن 

جلسا�
به پيشنها�ها� فاقد �مضا � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
-��ش���تن گو�هينامه صالحيت �� ����� تعا�� � كا� � �فا� �جتماعى �� �مو� چا� � تكثير� يا گو�هينامه �� ش���و��� عالى �نفو� ماتيك يا پر��نه عضويت �� �نجمن صنفى 
كا�فرمايى ش���ركت ها� خدماتى پش���تيبانى ( چا� � تكثير � �مو� فنى مرتبط ) � يا مجو� �� ����� ��ش���ا� �سالمى �لز�مى مى باش���د.هركد�� به تنهايى مو�� قبو� 

مى باشد. 
- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا� به عهد� برند� مناقصه مى باشد .

ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .
نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :

    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير  
 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا

      http://moamelat.tbtb. ir : ��بط عمومي سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز���
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ( سهامي خا� )

 �گهي مناقصه عمومي يك مرحله ��
شما�� 971010591

« �گهي مناقصه �� مرحله �� به شما�� 97/1»
�حد�� گلخانه �� سطح حد�� 11/000 مترمربع

1ـ دستگاه مناقصه گزار: شركت كشت و صنعت شهيد بهشتي وابسته به سازمان اتكا.
2ـ موضوع و ميزان مناقصه: احداث گلخانه در سطح حدود يازده هزار مترمربع واقع در باغات 
ــامل تأسيسات و تجهيزات، امور برقي،  ــركت كشت و صنعت شهيد بهشتي ش صفي آباد ش

مكانيكي، گلخانه هاي توليد و سيستم آبياري و ساير مواردي كه گلخانه به آن نياز دارد.
ــپرده: 2/100/000/000 ريال قابل واريز به حساب جاري جام 1830913018  3ـ مبلغ س

نزد بانك ملت.
ــنبه مورخ 1397/9/13 لغايت پايان  ــناد مناقصه: از روز سه ش 4ـ مهلت و محل دريافت اس
ــت كوي سوم شعبانـ  مقابل پادگان شهيد  ــاني دزفولـ  پش وقت اداري 1397/9/19 به نش
ــهيد بهشتيـ  كميسيون معامالتـ  تلفن:  ــركت  ش مصطفي خميني(ره)ـ  دفتر مركزي ش

7ـ42443802(061)
5ـ مهلت تحويل اسناد به مناقصه گزار: از روز سه شنبه مورخ 1397/9/20 لغايت پايان وقت 

اداري مورخ1397/9/29
ــايي پاكت هاي الف و ب و ارزيابي مناقصه گران: از تاريخ 1397/10/1 لغايت  6ـ زمان بازگش

حداكثر تاريخ 1397/10/14 مي باشد.
ــركت پس از ارزيابي( بسته به تعداد شركت كنندگان)  ــايي پاكت هاي ج: ش 7ـ زمان بازگش
ــايي پاكت ج به مناقصه گران حداكثر تا تاريخ 1397/10/15  ــبت به اعالم تاريخ بازگش نس

اقدام خواهد نمود.
8ـ حداقل تعداد شركت كنندگان جهت برگزاري مناقصه سه نفر مي باشد.

((���بط عمومي شركت كشت � صنعت شهيد بهشتي))

سازمان اتكا

��
ت �

نوب

صفحه16
دامنه ناآرامي هاي پاريس به بروكسل رسيد

ظريف از زبده ترين ديپلمات ها در سطح جهاني است و ديپلمات هاي اروپايي و آمريکايي هم به اين مسأله اذعان داشته اند

وقتي دامنه بحث تصويب لوايح 
FATF باا گرفت، كمتركسي فكر  
مي كرد اين موضوع نتايجي  چون 
طرح استيضاح وزير امور خارجه و 
طرح سئوال از رئيس مجلس را به 

دنبال داشته باشد، اما برای اولين بار 
در تاريخ بعد از انقاب شاهد بوديم  
تعدادی از نمايندگان درخواس���ت 
اس���تيضاح وزير امور خارجه را
بقيه در صفحه 2

AFP عکس از
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 نمایندگی دائم جمهوری 
اسامی ایران در سازمان ملل با 
ارسال نامه ای به این سازمان، با 
اشاره به اقدامات مخرب عربستان 
علیه کشورمان، خواستار برخورد 
جامعه جهانی با آن کشور شده 

است.
به گزارش ایسنا، در این نامه 
که به امضای اسحاق آل حبیب 
سفیر کشورمان در سازمان ملل 
به رئیس شورای امنیت و دبیرکل 
این س���ازمان ارسال شد، اعام 
شده است: مس���تندات کافی 
موجود ثابت می کند که عربستان 
در حال برنامه ریزی برای انجام 
اقدامات مخرب امنیتی و اقتصادی 

در ایران است.
در ای���ن رابطه به اظهارات 
مقامات عربستان برای کشاندن 
درگی���ری به داخ���ل ایران هم 
اشاره و از حمایت عربستان از 
برخی گروه های تروریستی برای 
ارتکاب این گون���ه اقدامات در 
داخل ایران، به عنوان نمونه بارز 
رفتار مخرب آن کشور یاد شده 

است.
در این نام���ه، به اطاعاتی   
که اخیراً به صورت آش���کار در 
مورد برنامه های عربستان برای 
ایجاد تخریب در اقتصاد ایران و  
ترور مقامات ایرانی با اجیر کردن 
تروریست ها منتشر شد، اشاره و 

اعام شده است: اینها بخشی از 
اقدامات بزرگتر عربستان سعودی 
برای ایجاد بی ثباتی در کشورهای 
منطقه اس���ت که جهان باید در 

مقابل آن ایستادگی کند.
نمایندگی دائ���م ایران در 
سازمان ملل، در این نامه همچنین 
بااش���اره به جنایات عربستان 
سعودی در تجاوز به یمن، کشتار 
مردم بی گناه این کشور و ارتکاب 
جنایات بی شمار دیگر علیه آن 
مردم ستمدیده، اعام کرده است: 
جامعه جهانی باید این کشور را 
به توق���ف جنایات جنگی خود 
وادار س���ازدو آن را به خاطر این 

جنایات مسئول بشناسد.

حجت ااسام والمسلمین ناطق 
نوری از بیت امام خمینی)ره( در نجف 
اشرف بازدید و با بخش های مختلف 
کتابخانه و مدرسه امام خمینی آشنا شد. 
امام خمینی در دوران تبعید به عراق 
در این منزل ساکن بود. بیت تاریخی 
حضرت امام که در سال های اخیر به 
طور کلی تخریب ش���ده بود توسط 

موسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام 
در س���ال 1387 خریداری شد و در 
مالکیت موسسه قرار گرفت. در همان 
 سال با استفاده از فیلم ها و عکس های

 موجود قبل از تخریب ساختمان که 
توسط موسسه و ارادتمندان امام جمع 
 آوری شده بود نسبت به تهیه نقشه های

 بازس���ازی با همان س���بک و نقشه 

معماری اقدام شد. عملیات بازسازی 
در سال 1391 به اتمام رسید و مورد 
بهره ب���رداری قرار گرفت. بیت امام 
خمینی در جنوب شهر قدیم نجف، 
در بخش غربی ش���ارع الرسول و در 
نزدیکی کتابخانه امیرالمومنین)ع( و 
مقبره مرحوم عامه امینی واقع شده 

است.

شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه دیروز 
خود، موضوعات مرتبط با کلیات منابع و مصارف بودجه سال 
1398 کل کشور را با تاکید بر توجه به نیازهای مردم به ویژه 

اقشار کم درآمد   بررسی کرد.
در این جلسه که با حضور رؤسای قوای مقننه و قضاییه 
و به ریاست حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن روحانی 
تشکیل شد، مباحث پیرامون بودجه سال 98 با سه رویکرد 
اصلی، اطمینان از تامین کااهای اساسی مردم با ارز دولتی ، 
اصاح و افزایش حقوق شاغان و بازنشستگان و حمایت از 
تولید و اشتغال و تکمیل طرح های نیمه تمام با مشارکت مردم و 

بخش خصوصی پیگیری شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین دراین جلسه 
 تصوی���ب کرد که چک های تضمینی بانک���ی جدید، قابل 

ظهر نویسی و انتقال به غیر نباشد.
بر اس���اس این مصوبه، با هدف افزایش شفافیت در 
مبادات بانکی و مبارزه با پولشویی، مقرر شد که در چک های 
تضمینی جدید بانکی نام ذینفع به همراه کد ملی متقاضی درج 

شود و قابل انتقال به دیگری نباشد.
این تصمیم می تواند به شفافیت بیشتر و مبارزه با پولشویی 
کمک کند و گردش مالی درس���ت و شفاف و هدف گیری 

نقدینگی کشور در جهت تولید ارزش شکل بگیرد.
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی همچنین برای 
نقد کردن چک های موجود یک فرصت یکماهه در نظر گرفته 
شد و انتقال این چک ها به غیر، اعتبار نخواهد داشت و از بانک 
مرکزی خواسته شد   دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به 

بانک ها اباغ کند.

نامه ایران به شورای امنیت درباره توطئه های 
عربستان علیه ایران

بازدید حجت ااسام والمسلمین ناطق نوری از بیت امام خمینی)ره( 
در نجف اشرف

 تشکیل  جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی 
به ریاست دکتر روحانی

 چهارمین کنفرانس بازنگری کنوانسیون ساح های شیمیایی در حالی با 
مخالفت آمریکا از تصویب سند اجماعی باز ماند که کشورهای عضو تقریبا به 

مراحل نهایی تصویب این سند نزدیک شده بودند.
به گزارش ایسنا، این کنفرانس که به ریاست سفیر السالوادر و با حضور 
دولت های عضو در مقر سازمان منع ساح های شیمیایی در هلند برگزار شد، 
مذاکره پیش نویس سند نهایی را در دستور کار خود قرار داد و با وجود اختاف 
نظرهای موجود، رضایت اکثریت قاطع هیات ها را به عنوان سند اجماعی به دست 

آورده بود.
با این وجود سفیر آمریکا نسبت به استقبال دولت های عضو از عضویت 
دولت فلسطین در این سازمان و عدم درج اتهامات غربی ها علیه سوریه در مورد 
کاربرد ساح شیمیایی اعتراض داشت و در عین حال تاکید کرد: اعطای وظیفه 
انتساب کاربرد ساح شیمیایی به سازمان منع ساح های شیمیایی باید در سند 

نهایی گنجانده شود.
وی با اشاره به این که حصول اجماع نباید مانع توجه کامل به کاربرد ساح 
شیمیایی ش���ود، با تکرار برخی اتهامات علیه روسیه، سوریه، ایران و ونزوئا 
نسبت به متن پیش نویس ابراز نارضایتی کرد و به دنبال آن برخی کشورهای 

غربی مثل کانادا، فرانسه و انگلیس  هم مواضع مشابهی اتخاذ کردند .
رایزنی های غیررسمی رئیس کنفرانس هم نتوانست موافقت کشورهای فوق 
را به دست بیاورد.رضا نجفی مدیرکل صلح و امنیت بین المللی وزارت امور 
خارجه به عنوان نماینده کشورمان در سخنرانی پایانی این کنفرانس با رد اتهامات 
آمریکا به عنوان بزرگترین کشور استفاده کننده از ساح های کشتار جمعی و 
ناقض مقررات بین المللی از نقش مخرب این کش���ور در شکست کنفرانس 

انتقاد کرد.
وی گفت : کنوانسیون ساح های شیمیایی در 20 سال گذشته براساس 
اصل »امنیت یکسان برای همه« که در قاعده اجماع تحقق یافته به خوبی کار 
کرده است، سیاسی کردن کار سازمان منع تسلیحات شیمیایی در کنفرانس ویژه 
و رویکرد منفعت طلبی در تفسیر مقررات کنوانسیون شکاف خطرناکی را در 

ساختار س���ازمان ایجاد کرده که ممکن است به فروپاشی آن بینجامد. آمریکا 
نمی تواند اراده خود را از طریق دستکاری آیین کار)با رای کمتر از نصف( به 
طرف دیگر تحمیل کند. آمریکا به عنوان استفاده کننده از بیشترین تسلیحات 
کشتارجمعی از جمله تسلیحات شیمیایی و حامی استفاده کنندگان این ساح ها 
بویژه رژیم صدام و گروه های تروریستی در مقامی نیست که راجع به اقدامات 
اعضا صحبت کند. آمریکا که با سیاست های مخرب و تفرقه افکنانه اش تمام 
تعهدات و رویه های بین المللی را نقض کرده اس���ت، شایستگی آن را ندارد 
که به تصمیمات کنفرانس کشورهای عضو در باره انتخاب هیات رئیسه ایراد 

وارد کند.
نجفی تصریح کرد: با توجه به شکس���ت این کنفرانس، اکنون مهمترین 
مساله آینده سازمان است. ایران به عنوان بزرگترین قربانی ساح های شیمیایی 
با محکومیت   کاربرد این س���اح ها توسط هر کسی، در هر کجا و تحت هر 
ش���رایطی، به مفاد و روح معاهده پایبند بوده و برای ایجاد جهانی عاری از 
تسلیحات شیمیایی از هیچ کوشش���ی فرو گذار نمی کند.ما آماده ایم با دیگر 
کشورهای عضو که صادقانه به چندجانبه گرایی و همکاری معتقدند به صورت 
س���ازنده تعامل کنیم. باید از چالش ها درس گرفت و به سمت آینده ای موفق 
حرکت کرد.مدیرکل صلح و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه کشورمان 
رویکرد سیاس���ت زده برخی کشورهای غربی را که سعی در تحمیل وظیفه 
انتساب کاربرد ساح شیمیایی به سازمان را دارند و سعی می کنند خواست های 
خود را به سازمان دیکته کنند ، عامل اصلی شکاف در سازمان دانست  و هشدار 
داد که در صورت عدم اقدام بموقع و مناس���ب، سازمان به سمت فروپاشی 

حرکت خواهد کرد.
وی همچنین بر سیاست جمهوری اسامی ایران با هدف گفتگو و پیدا 

کردن راه حل مناسب برای رفع این مشکل تاکید کرد.
در پایان به  دلیل آنکه س���ند کنفرانس مورد اجماع دولت های عضو قرار 
نگرفته بود، رئیس کنفرانس گزارش خود را ارائه و نشس���ت با تائید گزارش 

رئیس کنفرانس به کار خود پایان داد.

سرویس سیاسی – اجتماعی: وزیر دفاع و 
پشتیبانی نیروهای مس���لح با بیان این که آمریکا 
درک نمی کند که چرا یمن در مقابل آنها ایستادگی 
می کند افزود: حمایت ای���ران از یمن، حمایت 

معنوی است.
امیر حاتمی در همایش بسیج وزارت دفاع با 
بیان اینکه رژیم کودک کش سعودی با چراغ سبز 
آمریکا به یمن تجاوز کرد، اظهار داشت: آنها تصور 
می کردند یمن به زودی از پا در می آید، اما  تفکر و 
روحیه بسیجی موجب ایستادگی مردم یمن شد. 

وی تاکید کرد: امروز آمریکا به ایران اتهام زنی 
می کند که ایران اجازه نداده است اقدامات آنها در 
یمن به نتیجه برسد. در حالی که آنها تفکر و روحیه 
بس���یجی را درک نمی کنند. ما با افتخار از همه 
ملت های مظلوم دفاع می کنیم اما حمایت ما معنوی 
و کمک مستشاری در برابر تروریست هاست و 
آنچه موجب پیروزی است، تفکر مقاومت خود 
این ملت هاست که اجازه نمی دهد آنها تن به ظلم 

دهند.
حاتمی با بیان اینکه در آذر 58 امام)ره( با بینش 
الهی و عمیق فرمان بسیج عمومی را صادر کردند، 
افزود: بعدها دیدیم بسیج مبنای چه اتفاقات بزرگی 
برای کشور بود. اوج کار بسیج در ابتدای انقاب 
اسامی و دوران دفاع مقدس بود. آمریکا که امروز 
با همه توان علیه انقاب اسامی اقدام می کند و به 

دروغ می گوی���د که این کارها را برای ملت ایران 
انجام می دهد، آن زمان غرب و شرق را بسیج کرد 
تا انق���اب را با حمله صدام از بین ببرد اما ملت 
ایران با حمایت امام راحل جنگ تحمیلی را به یک 

فرصت تبدیل کردند .
وی با بیان اینکه نهادینه شدن بسیج یکی از 
دستاوردهای دفاع مقدس بود تاکید کرد: در دوران 
دفاع مقدس نقش بسیج هر روز برجسته ترشد  و 
سرانجام دش���من ناامید شد که با جنگ انقاب 
اسامی را شکست دهد.وزیر دفاع با تاکید بر این 
که بسیج به یک الگو برای جوانان منطقه تبدیل 
شده است،افزود: پیروزی های حزب اه و مقاومت 
فلسطین موجب شد که رژیم صهیونیستی به دور 
خود دیوار بکشد. اکنون مقاومت با همین روحیه 
بسیجی در منطقه نهادینه شده است هر چند دشمن 
هم به توطئه های خ���ود ادامه می دهد. آمریکا با 
جمع کردن اشرار و جنایتکاران از اقصی نقاط دنیا، 
گروه های تروریس���تی را آماده و حمایت کرد اما 
همین تفکر بسیجی موجب شکست آنها در عراق 

و سوریه شد. 
حاتمی گفت: وزارت دفاع با همین روحیه 
بسیجی کار خود را ادامه می دهد. ده ها و صدها 
برابر دس���تاوردهایی که رس���انه ای می شود را 
نمی توانیم بگوییم. ما با تکیه بر توان داخلی خود 
نیازهای بخش دفاعی را تامین کرده ایم و تحریم ها 

مانع ما نش���ده است. بسیج هم یعنی آماده کردن 
همه امکانات و توانایی ها ، که این اتفاق در وزارت 
دفاع رخ داده است.وی با بیان اینکه جنگ تحمیلی 
به یک فرصت مهم برای قدرتمندتر شدن کشور 
تبدیل شد ،اظهار داشت: تحریم هم فرصتی برای 
جبران ضعف های اقتصادی کشور می شود. بسیج 
باید امکانات خود را بر روی نقاطی متمرکز کند که 

مورد هجوم دشمن است.
حاتمی همچنی���ن با بیان اینک���ه وزارت 
دفاع ظرفیت های انس���انی، علم���ی، فناوری و 
زیرساخت های بسیار زیادی دارد، تاکید کرد: اگر 
بتوانیم روحیه و تفکر بسیجی را پشت این ظرفیت 
قرار دهیم حتم���ا اتفاقات بزرگتری رخ می دهد. 
البته تا کنون با همین تفکر بسیجی دستاوردهای 
بسیار زیادی داشته ایم و روحیه بسیجی نقش بسیار 
مهمی در تولید و تهیه تسلیحات دفاعی داشته است. 
البته ما نباید خود را محدود به مهندسی معکوس 
کنیم، بلکه می توانیم خاقیت های زیادی داشته 
باشیم. تفکر بسیجی می تواند منشأ خاقیت باشد.

به گزارش ایسنا، حاتمی همچنین در حاشیه 
این برنامه در جمع خبرنگاران درباره دستاوردهای 
وزارت دفاع تاکید کرد: وزارت دفاع دستاوردهای 
خوبی در حوزه ماهواره و تجهیزات دریایی دارد 
که در دهه فجر انقاب اسامی رونمایی خواهد 

شد.

بقیه از صفحه اول
تقدیم هیات رئیسه کرده اند.

یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس 
درباره استیضاح   وزیر امور خارجه   گفت:   در 
کمیسیون امنیت ملی سئوال های تکراری از دکتر 

ظریف در قالب استیضاح مطرح می شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا رحیمی عضو 
هیات رئیس���ه مجلس در کانال تلگرامی خود 
به منظور یادآوری استیضاح کنندگان ظریف، 
مروری بر محور سئواات و پاسخ های قبلی 

داده شده کرد.
یک عضو فراکسیون امید مجلس هم با 
اشاره به طرح استیضاح وزیر امور خارجه گفت: 
ظریف یکی از فرماندهان ارشد کشور در جنگ 
اقتصادی با آمریکاس���ت و استیضاح وزیر در 

چنین شرایطی صحیح نیست.
حمید گرمابی افزود: ظریف   از زبده ترین و 
پر توان ترین دیپلمات های ایران در سطح جهانی 
است و دیپلمات های اروپایی و آمریکایی هم 
به این مساله اذعان داشته اند، حتی آقای ترامپ 
در توییتی درباره ظریف نوشت :"اولین باری که 
آن مرد را در یک برنامه دیدم گفتم امکان ندارد 
کری بتواند از پس مذاکره با این مرد برآید. بعدا 
دیدیم که همین طور هم شد". بنابراین ظریف 
دیپلماتی در سطح بین المللی است که مخالفینش 
در خارج از کشور هم به توان دیپلماتیکی اش 
اعتراف کرده اند.وی تصریح کرد: عملکرد آقای 
ظریف در مدتی که وزیر بوده اند خیلی خوب 
بوده و توجه کنیم که ظریف و تیم همراهش در 
مقابل ۶ قدرت جهانی با آن همه توان اقتصادی 
و سیاسی قرار گرفتند و خدماتی که دکتر ظریف  

داشته اند را نمی توان نادیده گرفت.
این عضو فراکسیون امید ادامه داد: یکی 
از بهترین دایلی که برجام برای ما خوب بوده 
این است که بافاصله با عوض شدن دولت 
آمریکا، دولت جدید در مدت کوتاهی از برجام 
خارج و حاضر ش���د هزینه زیاد از بین رفتن 
اعتبار جهانی خود را بپردازد.گرمابی خاطرنشان 
کرد: صحبت های آقای ظریف درباره مشکات 
کشور از سر دلسوزی است و نگران این هستند 
که با توجه به مشکات مالی که در کشور وجود 
دارد ،در ادامه مسیر تعامات با اروپا و سایر دنیا 
با مشکاتي مواجه شویم.وی با بیان این مطلب 
که »عمده صحبت های علیه ظریف نمی تواند 
از سر دلسوزی باشد« افزود: عده ای از همان 
ابتدا هم علیه آقای ظریف صحبت می کردند و 

معترض بودند و امروز هم همان مسیر را دنبال 
می کنند. البته نمی توانیم بگوییم تمام صحبت های 
مخالفان ظریف از سر دلسوزی نیست، اما عمده  

مخالفت ها با ظریف این گونه است.
گرمابی تاکید کرد: باید توجه داشت در 
 زمانی که کشور در جنگ اقتصادی با آمریکا  ست

 و دکتر ظریف به عنوان وزیر امور خارجه   یکی 
از فرماندهان ارش���د این جنگ هستند، خالی 
کردن پش���ت و ی  در چنین شرایطی صحیح 

نیست .
رئیس فراکس���یون امید مجلس هم در 
سخناني گفت: وزیر  امور خارجه  کشورمان 
که به فرموده  رهبر معظم انقاب  یک چهره 
انقابی و مؤمن است، در مقطع فعلی با پشتوانه 
ملت ایران در برابر زیاده خواهی های قدرت های 
بزرگ ایس���تادگی کرده و حضورش در رأس 
دستگاه دیپلماسی کشور باعث عزت ایران در 
مجامع بین المللی شده است و طرح استیضاح 
ایشان در شرایط فعلی به هیچ وجه پسندیده 

نیست.
محمدرض���ا عارف هم ب���ا تمجید از 
حقیقت طلبی ش���هید م���درس، در صفحه 
اینستاگرامش نوشت: »دهم آذر سالروز شهادت 
آیت اه مدرس است. مرحوم مدرس یکی از 
الگوهای تاریخی به ویژه برای مجلسیان است. 
جایگاه مرحوم مدرس تا آنجا بود که ایش���ان 
الگوی امام خمینی)ره( در میدان سیاس���ت و 
مبارزه بودند.معتقدم، مجلس باید در طراز ملت 
بزرگوار ایران باش���د. متاسفانه به دلیل برخی 
سازوکارهای بعضاً غلط در فرآیند انتخابات، 
از حضور چهره های فرهیخته در ادوار مختلف 
مجلس محروم بوده ایم. مطمئناً پیگیری مطالبات 
مردم در مجلس از عهده نمایندگانی برمی آید 
که نگران تایید صاحیت شان در انتخابات آینده 
نباشند. به همین دلیل معتقدم ساز و کار انتخابات 

مجلس باید اصاح شود.
از طرفی یکی از مهمترین وظایف مجلس، 
نظارت بر عملکرد دولت است. در مجلس دهم 
تاش  شده، ضمن همراهی با دولت محترم 
به ویژه در شرایط سخت و دشوار کنونی کشور، 
از بُعد نظارتی هم غافل نشویم و در موقع لزوم 
از اهرم نظارتی هم استفاده شده است؛ ولی باید 
توجه داشت که استفاده از اهرم نظارتی نباید 
جنبه شخصی و خدای ناکرده به خاطر برخی 
منفعت طلبی ها و تسویه حساب های سیاسی 

باشد.

وزیر محترم امور خارجه  کشورمان که به 
فرموده  رهبر معظم انقاب، یک چهره انقابی و 
مؤمن است، در مقطع فعلی با پشتوانه ملت ایران 
در براب���ر زیاده خواهی های قدرت های بزرگ 
ایستادگی کرده اس���ت و حضورش در رأس 
دستگاه دیپلماسی کشور باعث عزت ایران در 

مجامع بین المللی شده است . «
استیضاح ظریف به نفع کشور و نظام 

نیست
رئیس فراکسیون پاسخگویی مجلس هم 
با تاکید بر ضرورت تقویت دستگاه دیپلماسی 
کش���ور، گفت: تضعیف کارگزاران سیاست 
 خارجی به ویژه ظریف، خواست  آمریکا ست،

 بنابراین اس���تیضاح او به نفع کشور و نظام 
نیست .

علی بختیار در گفتگو ب���ا ایرنا درباره 
استیضاح وزیر امورخارجه، افزود: به طور قطع 
تقویت دستگاه دیپلماسی در شرایط کنونی که 
آمریکایی ها به دنبال ایجاد شکاف بین بخش های 
مختلف کشور هستند، منافع کشور را تامین 
می کند.وی ادامه داد: آنها به دنبال خدش���ه دار 
کردن همبستگی، انسجام و وحدت کشور و 
نظام هستند، خواست آمریکایی ها این است که 

به چنین شیوه هایی دست پیدا کنند.
نماینده مردم گلپایگان و خوانس���ار به 
موضوع وجود پولشویی در کشور اشاره کرد 
و گفت: صحبت هایی که آقای ظریف در باب 
مساله پولشویی داشت، واقعیت هایی است که 

نمی توان کتمان کرد.
رئیس فراکسیون پاسخگویی مجلس افزود: 
ما باید بخواهیم که همه با مردم شفاف صحبت 
کنند و واقعیت جامعه را بگویند که بتوانیم برای 

هریک از مسائل راهکار پیدا کنیم.
بختیار ادامه داد: اگر براس���اس واقعیت 
تصمیم نگیریم، نمی توانیم مسائلی را که سالها 
با آن دست به گریبان هستیم رفع کنیم، بنابراین 
آقای ظریف   به طور ش���فاف این مسائل را 

مطرح کرد. 
این نماینده مجلس یادآور شد: یکی از 
موضوعاتی که می تواند ما را به س���مت نظام 
شفاف پولی، بانکی، گمرکی و مالیاتی پیش 
ببرد، نهادینه کردن شفافیت در داخل است و اگر 
بتوانیم این سامانه ها را شفاف کنیم و در اختیار 
مردم قرار دهیم حتما اثری بااتر از برخوردهای 
قهری خواهد داش���ت.برخی از صاحبنظران 
انگیزه این استیضاح علی رغم حساسیت مقطع 

کنونی را بهره برداری سیاسی و راه اندازی یک 
پروپاگاندای تبلیغاتی می دانند و اعتقاد دارند 
هدف طراحان در مقیاس کان، سرگرم کردن 
دولت و مجلس به مس���ائل حاشیه ای و زیر 
سئوال بردن کارآمدی دستگاه ها  ست تا از این 
رهگذر، موجی از ناامیدی در میان طرفداران 
عقانیت و اعتدال ایجاد ش���ود و به جریانی 
خاص فرصت دهد تا در انتخابات آتی از این 

فضا بهره برداری کند.
در عین حال اخ���ال در روند تصویب 
FATFرا هم می توان از جمله مهمترین اهداف 

حاشیه ای این جریان عنوان کرد که با آگاهی 
نسبت به پایان یافتن فرصت چهار ماهه در بهمن 
امسال و تاش کار گروه متشکل از نمایندگان 
هفت نهاد مختلف کشور برای دستیابی به یک 
اجماع عمومی در ای���ن زمینه، قصد دارند   با 
طرح اس���تیضاح وزیر امور خارجه و بر هم 
زدن تمرکز گروه های درگیر با لوایح چهارگانه، 
به نحوی در مس���یر این کارگروه و تصویب 

FATF مانع تراشی کنند.

ظریف منطق نیرومن��دی برای دفاع از 
حرف های خود دارد

یک دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل 
بی���ن الملل هم گفت:محم���د جوادظریف 
مستندات، شواهد و منطق نیرومندی برای دفاع 
از حرف هایی که درباره پولشویی گفته و اکنون 
محل مناقشه و اتهام زنی به ایشان شده است 

، دارد.
جاوید قربان اوغل���ی در گفتگو با ایرنا   
اظهار داشت:تصور نمی کنم   طرح استیضاح 
وزیر امور خارجه تأثی���ر آنچنانی در فضای 
مذاکرات آقای ظریف و تیم اقتصادی کشور 
با دست اندرکاران ساز و کار ویژه مالی اروپا 

داشته باشد. 
وی اضاف���ه کرد: به نظر می رس���د این 
درخواست بیشتر یک دعوا و مناقشه داخلی 
است که توس���ط گروهی که از ابتدا هم علیه 
برجام و هم اقدامات دولت برای بهره مندی 
از منافع برجام موضعگیری داش���تند،صورت 
می گیرد و بهانه و مستمسک آنها هم اظهارات 

اخیر آقای ظریف در مورد پولشویی است.
مدیر کل پیش���ین آفریقای وزارت امور 
خارجه ادامه داد: البته ای���ن اقدام از این نظر 
می تواند تأثیرگذار باشد که اگر چنانچه به هر 

CFT دلیلی لوایح چهارگانه - که مهمترین آن
است - تصویب نش���ود، روند کار مذاکره را 

عماً با بن بست روبرو خواهد کرد و ما را در 
شرایط بسیار پیچیده ای از لحاظ بین المللی قرار 
می دهد.وی یادآورشد: بعد از خروج آمریکا 
از برجام، اروپا و ایران به طور مشترک تاش 
می کنند راهکارهای برون رفت از این بحران 
و عبور از تحریم ه���ای آمریکا پیدا کنند و از 
این بابت عدم تصویب این لوایح ممکن است 

مشکاتی ایجاد کند.
وی در پاسخ به این سئوال که آیا استیضاح 
وزیر امور خارجه در چهار دهه اخیر س���ابقه 
داشته است، گفت: باید بپذیریم که نمی توانیم 
حقی را از قوه قانونگذاری یا نمایندگان سلب 
بکنیم چرا که سئوال  یا استیضاح جزو حقوق 
مصرح نمایندگان مجلس است و تا اینجای کار 

محل ایراد نیست.
قربان اوغلی اضافه کرد: از طرف دیگر 
آقای ظریف مس���تندات، ش���واهد و منطق 
نیرومندی برای دفاع از حرف هایی که گفته و 
اکنون محل مناقشه و اتهام زنی به ایشان شده 
است دارد چرا که پولشویی مساله ای نیست که 
از دید کسی پنهان باشد و از این نظر نه آقای 
ظریف بلکه بسیاری دیگر در کشور این مساله را 
کاماً می دانند و اطاع دارند.این دیپلمات پیشین 
کش���ورمان افزود: آقای ظریف خیلی راحت 
می تواند از این مساله عبور کند و استدال های 
بسیار نیرومندی هم داش���ته باشد و ما نباید 
نگران موقعیت آقای ظریف باشیم.عاوه براین 
در مجلس چهره ها و فراکسیون هایی وجود 
دارند که حتما به عنوان مخالف استیضاح چنین 

مسائلی را مطرح خواهند کرد.
این کارشناس مسائل بین الملل گفت: 
اگر حرف شما به این معنی است که بعضی از 
مسائل در مجلس رو خواهد شد اتفاقا به نظر 
من ش���اید از این نظر کار آقای ظریف را باید 
تحسین کرد که بااخره این مسائل به صحن 

مجلس بیاید و تکلیف آن روشن شود.
وی خاطرنشان کرد: خیلی ها در کشور در 
این مساله با آقای ظریف هم نظرند، اما جرات 
و شجاعت بیان این مسائل را نداشتند؛ کما این 
ک���ه   فکر می کنم مجلس و مدیریت مجلس 
به گونه ای نیست که نگران لو رفتن اطاعات 
محرمانه باش���یم.گفتني است طرح استیضاح 
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه سه شنبه 
گذشته به هیات رئیسه مجلس ارائه شد و قرار 
است امروز در کمیسیون امنیت ملی مجلس 

بررسی شود.

يادداشت

ایران و جنگ سرد جدید

اجاس ج��ي 20 در رأس خبرهاي مهم جه��ان قرار گرفته و 
تحت ا لشعاع قدرت روسیه در مناقشات و مسایل مهم جهان در اغلب 
خبرهاس��ت. ماجراي اوکراین و توقیف کشتي هاي دریاي ازوپ و 
تحرکاتشان در دریاي سیاه، دخالت در انتخابات آمریکا و دستکاري 
ش��بکه هاي اجتماعي و افکارسنجي به نفع ترامپ، گرمایش زمین و 
نقش گاز و نفت روسیه، ش��کنندگي روابط روسها با اروپاي غربي، 
نقش تعیین کنندة روس ها در جنگ سوریه و بسیاري از مسایل ریز و 
درشت، نشانگر افقي است که نیمه اول قرن بیست و یکم را شبیه میانه 

قرن بیستم تا دهه 80 کرده است.
 آیا روسها که نمي توانند بازیگر اقتصادي قدرتمندي مثل چین و 
ژاپن و کره باشند میخواهند از موقعیت نظامي خاص و میراث رفقاي 
اتحاد شوروي براي ارعاب و حفظ موقعیت و منفعت بهره بگیرند؟ آیا 

جنگ سرد تازه آغاز شده یا آغاز خواهد شد؟
در کنار این استفهام هاي سرنوشت ساز براي جهان، مسایل مهم 
دیگري هم هست که مهمترین آنها، مناقشات خاورمیانه و آیندةیمن و 
سوریه است و سپس قدرت اقتصادي چین که با بلندپروازي و نیازهاي 
غیرقابل مهار توأم شده و هر روز بر کمیت و حجم این بلندپروازي هاي 
بي مرز و بي حصار افزوده میشود. بحران مهاجران در اروپا و مکزیک 
و جنوب آمریکا نیز یک جنبه دیگر از مسایلي است که بر اخبار جهان 

سایه انداخته است. 
دهها مسألة کوچک و بزرگ دیگر هم هست، اما آنچه باید براي 
ما مهم باشد و به آخر و عاقبتش بیندیشیم، تأثیر هریک از این مسائل بر 
اقتصاد و سیاست و آیندة کشور ماست. جایگاه ما کجاست و به رغم 
موقعیت استثنایي کشورمان از حیث ژئوپولیتیک و ژئواکونومیک، چرا 
در زمرة اقتصادهاي بزرگ جهان نیستیم و نه فقط اندازه و ابعاد اقتصاد 
ایران کوچکتر ش��ده، که ممکن است تحریم و بازي هاي منطقه اي و 
جهاني موجب حذف منابع و منافع آن در این حوزه ها شود. اما چاره 

چیست؟
  برخي از تحلیلگران رسمي تاش زیادي میکنند تا به این پرسش 
پاسخ دهند که چه راه حلهایي میتوان براي مقابله یافت؟ تحلیل محتواي 
اغلب این نوع تحلیل ها بیانگر این اس��ت که براي حل مشکل باید 
بخش��ي از روش و استراتژي »مقابله« را به »معامله« و نفع بردن براي 
تغییر موازنه و برون رفت از هر بن بست سیاسي و اقتصادي تغییر دهیم. 
ای��ن را از روي ناگزیري نمیگویم و تغییرات جهان درطول یک قرن 
گذشته نشان داده که تجارت مسیر مطمئن براي ایجاد موازنه و پشتوانه 

مطمئني براي حفاظت سیاسي و نظامي است. 
روشن است که این مسیر راه نجات و حفظ موقعیت ممتاز براي 
ما خواهد بود. حضور موثر در روابط تجاري دو و چند جانبه موجب 
امنیت  و اس��تحکام قدرت سیاسي و اعتبار بین المللي کشورهاست. 
در غیاب تجارت، کشورها به راحتي منزوي و از چرخة اثرگذاري و 
تحوات بزرگ خارج خواهند شد.حتي قدرت نظامي اگر در غیاب 
اقتصادي پویا و منعطف که در سه سطح داخلي، منطقه اي و بین المللي 
فعال باش��د در نظر گرفته شود، قادر نیست حرفي براي گفتن داشته 

باشد. اهرم هاي اقتصادي همیشه حرف اول را مي زنند.
چند نکتة مهم در باره کشورمان را هیچگاه نباید از یاد برد. اول این 
که ایران بیش از هر کشور دیگري با رقباي منطقه اي و در حال توسعه 
درگیر است و هر فرصت و چالش اقتصادي، از سوي این رقبا مانند 
طعام گرسنگان ربوده مي شود و سپس به اهرمي علیه ما بدل خواهد 
شد. این مسأله از کشورهاي فقیر در شرق و شمال تا ثروتمندان نفتي 

و شیوخ جنوب صدق مي کند. 
دوم این که کش��ور ما مسیر مهم ترانزیت است و بستن درها یا 
تنگ کردن راه عبور مي تواند موجب افول بنیة اقتصادي کشور شود. 
باید مسیرهاي شرقي غربي و جنوبي شمالي به هر ترتیب باز و بهترین 
تسهیات ریلي و هوایي و جاده اي فراهم شود. در این صورت ما برندة 

اصلي خواهیم بود و همسایگان هم منتفع خواهند شد. 
مسألة بعدي نفت است و فعا نقش تعیین کنندة آن غیر قابل انکار 
است. اما با وجود تحریم ها و درآمد حداقلي نفت، بهتر است ترانزیت 
و تجارت تشویق ش��ود و ارز حاصل از نفت نیز به دور از دسترس 
داان و ارزطلبان نامحدود و نامش��خص، مصرف و سرمایه گذاري 
شود. زیرا این گروه کساني هستند که جز رانت و فروش پول کاري 

نمي کنند و نهایتا به مافیاي تبهکاران مي پیوندند.  
واپسین نکته اینکه باید تا امروز ما جزو بیست اقتصاد بزرگ جهان 
مي بودیم. چرا جاي ما را ترکیه و سعودي و هند بگیرند؟ چرا قدرت 
نفتي و قراردادهاي بزرگ براي ایران با تهدیدهاي داخلي و ممانعت و 
ارعاب رقبا همراه شود و چرا پروژه هاي بزرگ ایران با محدودیت از 

نمودارها و فهرست ها حذف شوند؟
در حوزه برنامه ریزي هاي اقتصادي هشدار جدي در راه است و 
از باب عاقه به میهن و سرنوشت مردم باید این موضوع را در ذهن 
داشته باشیم که مبادا چندس��ال بعد باز در بر همین پاشنه بچرخد و 
امارات و عراق و آذربایجان جزو اقتصادهاي بزرگ تلّقي شوند و ما 
به پاکستان و افغانستان نزدیک شده و خداي ناکرده فرِض رقابت فقر 

را در منطقه دنبال کنیم! 

سيد مسعود رضوي

س���رویس سیاسی_اجتماعی:  جانشین رئیس سازمان 
بهزیستی کشور، اجراي کامل قانون حمایت از معلوان را 
نیازمند 12 هزار میلیارد تومان بودجه برآورد کرد و گفت: 
براي اجراي گام اول این قانون در سال آینده ، نیازمند 2000 
میلیارد تومان بودجه هستیم که   به سازمان برنامه و بودجه  

هم پیشنهاد شده است.
به گزارش خبرنگار اطاعات، پهبد پورش���بانان در 
 نشس���ت خبری به مناسبت روز جهانی معلوان ) 12 آذر (

  افزود: قرار اس���ت اعتب���ارات از محل هدفمندي یارانه ها 
)تبصره 14( اختصاص یابد و اولویت سازمان بهزیستي هم 
حمایت از اجراي این قانون است، ولو این که مجبور باشد 

برخي از فعالیت هاي خود را کمرنگ کند.
جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: پیگیر 
تدوین و تهیه دستورالعمل ها و آیین نامه های قانون حمایت 
از حقوق افراد دارای معلولیت هستیم که بخش عمده آن 

تهیه و به دولت ارائه شده است.
وي همچنی���ن با بیان این که 7700 میلیارد تومان در 
بودجه س���ال 97 به مبارزه با فقر مطلق اختصاص یافت، 
اظهار داش���ت:با اختصاص این بودجه ، عاوه بر افزایش 
3.2 برابري مبلغ مس���تمري، ش���اهد  جهش چشمگیر در 
تعداد افراد برخوردار از مستمري شدیم و در جلساتي که با 
سازمان برنامه و بودجه داشتیم قرار شد این روند افزایشي 

ادامه داشته باشد.
پورشبانان همچنین با اشاره به این که هر ساله با کمبود 
اعتبار براي تهیه تجهیزات معلوان مواجه بوده ایم، تصریح 
کرد: اما از س���ال 1394 به بعد بودجه قابل توجهي به این 
بخش اختصاص یافت و اکنون هم با توجه به نرخ ارز و 
تحریم س���عي مي کنیم با همراهي دولت ، افزایش قیمت 

تجهیزات را جبران کنیم.
جانشین رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: در سال 
9۶ حدود 530 هزار نفر مس���تمری بگیران منابع دولتی از 
سازمان بهزیستی بودند که 80 درصد آنان را معلوان تشکیل 
می دادن���د و اکن���ون این آمار به یک میلیون و 30 هزار نفر 
افزایش یافت که 800 نفر از آنان را جامعه معلوان تشکیل 
مي دهد.پورشبانان درباره یارانه مراکز نگهداری معلوان هم 
اظهار داشت: این یارانه ها پاسخگوي هزینه نگهداری معلوان 
را به علت افزایش قیمت مواد دارویی و دیگر اقام مورد 
نیاز نیست، اما با حمایت دولت، اعتباری برای جبران تفاوت 

قیمت ها اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه 2200 مرکز نگهداری معلوان در کشور 
فعالیت دارند که 120 هزار نفر معلول جسمی، حرکتی و 
ذهنی را پوشش می دهند، افزود: سعي داریم خدمات نگهداری 
معلوان به صورت اردوگاهی را به سمت خدمات توانبخشی 
و مراقبتی در منازل سوق دهیم تا این خدمات در خانه از 

سوی اعضای خانواده یا مراقبین آموزش دیده ارائه شود.
پورشبانان گفت: یکی دیگر از طرح های بهزیستی برای 
معلوان، راه اندازی خانه های کوچک برای معلوان خفیف 
ذهنی با الگوگیری از کشور های پیشرو است؛ این خانه ها از دو 
سال پیش در استان های مختلف برای معلوان بی سرپرست 

و بدسرپرست ایجاد شده تا در جامعه ایزوله نشوند.
پورش���بانان افزود: همچنین کارگاه های حرفه آموزي 
برای افراد دارای معلولیت خفیف ثبت شده و این کارگاه ها 

در استان خراسان رضوی موفقیت چشمگیری داشته است؛ 
همچنین قول مساعد داده شده تا در قالب تبصره 18 بودجه 

98، اعتبارات اشتغال مددجویان بهزیستی تامین شود.
وي به معلوانی که امسال دارای شغل شده اند، اشاره 
و تصریح کرد: در سال جاری 13 هزار و 737 معلول دارای 
شغل شده اند که بیش از دو برابر این تعداد هم برای ایجاد 

شغل آماده سازی شده اند.
پیشگیري از معلولیت زایي

جانش���ین رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
اقدامات این س���ازمان براي کاهش هرگونه معلول زایي به 
نقش پیشروي بهزیستی در مشاوره ژنتیکی اشاره کرد و گفت: 
ساانه 25 تا 30 هزار معلول در کشور متولد مي شود که مي 
توانیم با مشاوره ژنتیکي از این میزان بکاهیم؛ از آغاز اجرای 
برنامه شش���م توسعه بیش از 200هزار زوج از مشاوره های 

پیش از ازدواج بهزیستی برخوردار شدند.
وی گف���ت: خانواده هایی که دارای یک یا چند فرزند 
معلول هستند و قصد افزایش فرزند را دارند، می توانند با مجوز 
سازمان بهزیستی به طور رایگان از مشاوره و آزمایش های 
ژنتیک برخوردار شوند تا شاهد تولد فرزند معلول نباشیم.

پورشبانان در مورد حمایت محسنی  بندپی  از استخدام 
معلوان در سازمان تأمین اجتماعی گفت: دکتر بندپی همیشه 
هرجا که باش���د، دغدغه بهزیس���تی و معلوان را دارد و 
مطالبه گری ایشان پابرجاست و قطعاً توجه خاصی به جامعه 

هدف خواهد داشت.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی هم در این نشست 
از تولید س���معک ایراني خبر داد و گفت: قرار اس���ت این 
سمعک که حدود 30 درصد از نوع وارداتي آن ارزانتر است 

به زودي روانه بازار شود.
حس���ین نحوی نژاد هم در پاسخ به سئوال خبرنگار 
اطاع���ات درباره نحوه فعالیت خانه هاي کوچک معلوان 
گفت: تاکنون 50 خانه کوچک با پوشش بیش از 550 نفر 
در 19 استان براي معلوان ذهني راه اندازي شده که بیشترین 

تعداد خانه ها در تهران و البرز است.
 وي افزود: با جلب مشارکت نهادهای بین المللی، بیش 
از 100 نفر از مدیران و کارشناسان را براي خدمت رساني 
آموزش داده ایم .نحوي نژاد در مورد آمار معلوان پش���ت 
نوبتی گفت: بر اساس سامانه اطاع رسانی بهزیستی، نیازهای 
افراد در این سامانه تغییر می کند به طوری که اکنون از یک 
میلیون پشت نوبتی 500 هزار نفر کاهش یافته،100 هزار نفر 
هم با توجه به نیاز به خدمات بهداشتی، به این تعداد اضافه 
شده اند و حدود ۶00 هزار معلول پشت نوبتی داریم، البته 

عمده پشت نوبتی ها به دلیل مستمری بوده است.
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 340 
هزار معلول در روستاها و مراکز صعب العبور تحت پوشش 
طرح توانبخشی مبتنی بر جامعه هستند، گفت: قصد داریم 

تعداد این افراد را امسال افزایش دهیم.
نحوی نژاد به ساخت مسکن برای خانواده های دارای 
بیش از دو معلول اشاره کرد و گفت: قصد داریم اقداماتی در 
مسیر مناسب سازی منازل مسکونی معلوان انجام دهیم به 
طوری که امسال 30 میلیارد تومان برای مناسب سازی منازل 
در نظر گرفته ایم تا آنهایی که نمی توانند از مسکن استفاده 

کنند، حداقل منازل مناسب سازی داشته باشند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس گفت: رئیس جمهوری 
روز پنج شنبه 15آذر  برای تقدیم ایحه بودجه در صحن علنی 

مجلس حضور خواهد یافت.
 بهروز نعمتی در گفتگو با   مهر، درباره ارائه بودجه سال 
98از سوی رئیس جمهوری به مجلس شورای اسامی، گفت: 
در صورتی که به دلیل سفر استانی، رئیس جمهوری نتواند روز 
چهارشنبه  14آذر ماه ایحه بودجه را به مجلس تقدیم کند،  
احتماا   روز پنج شنبه 15آذر   برای تقدیم ایحه بودجه در 

صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.
 طبق م���اده 18۶آیین نامه داخلی مجلس ش���ورای 
اسامی دولت موظف است ایحه بودجه ساانه کل کشور را 

حداکثر تا 15آذر ماه هر سال به مجلس تقدیم کند..
 تاش برای   جبران کاهش درآمد حقوق بگیران    

 نماینده مردم اراک، خن���داب و کمیجان در مجلس 
شورای اسامی هم گفت: در بودجه 98تاش می کنیم درآمد 
کاهش یافته افراد حقوق بگیر و اقشار کم درآمد جبران وبر ای 
بهبود معیشت مردم اقدام شودو اصاح و گره گشایی در این 

حوزه صورت گیرد.
به گزارش ایسنا، علی اکبر کریمی  ، در باره شرایط کنونی 
کشور اظهار نظرکرد: کیفیت دشمنی دشمنان با ملت ایران در   
یک سال گذشته به ش���دت افزایش داشته است. در 40سال 
گذشته دشمنی آمریکا با نظام   به این شدت و روشنی نبوده 
و به عبارتی این دشمنان در این دوره شمشیر را برای ایران و 
ملت ایران از رو بسته  و تعارفات دیپلماتیک را کنار گذاشته اند 
و در بیانات خود بحث استفاده از تمام توان را برای فروپاشی 

نظام اعام کرده اند.
وی تضعیف ساختار درونی نظام را عمده ترین هدف 

دش���من بیان کرد و گفت: در این دوره اصرار دشمنان بر این 
است که ایران نباید به یمن و سوریه ورود کند و این در حالی 
است که امروز ایران در سطح منطقه قدرت باایی دارد، ساختار 
کشور بسیار شفاف و محکم بوده و این استحکام به قدری است 

که توانسته ایم چهار دهه انقاب و کشور را به پیش ببریم.
وی مشکل اصلی را ضعیف بودن عملکرد در ساختار 
کش���ور دانست و گفت: هدف دشمن این است که عملکرد 
ما را در ساختار درونی دچار مشکل کند، با توجه به اهمیت 
امور جامعه باید راهبردها و راهکارهای مناسب برای مقابله با 

تحریم ها را ایجاد و دنبال کنیم .
نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس   یکی 
از اقدامات دشمن را تاش در حوزه رسانه بیان کرد و گفت: 
هدف دشمنان نظام جمهوری اسامی ایران ایجاد ناامیدی و 
یاس میان مردم و جوانان نسبت به آینده کشور است که    ما 

نباید اجازه دهیم خواست  دشمن محقق شود.
کریمی مدیران را فرماندهان عرصه جنگ نرم دانست و 
گفت: در عرصه جنگ نرم فرماندهان جنگ نرم مدیران هستند 
که در این شرایط وظیفه خطیری برعهده دارند. پاسخگو بودن 
مدیران در این دوره یک خدمت اس���ت، امروز یک تحرک 
کارگری کوچک می تواند منش���ا یک خوراک برای دشمنان 

باشد.
وی بیکاری را معضل اصلی جامعه و کش���ور دانست 
و  گفت: در حوزه تولید مشکات زیادی وجود دارد، امروز 
شاهد یک شرایط خودتحریمی در اداره کشور هستیم که در 
شرایط موجود کشور این موضوع قابل قبول نیست بلکه باید 
به گونه ای عمل شود که یک واحد تولیدی بتواند سطح اشتغال 

خود را حفظ کند .

ماجراي گوشي تلفن همراه!
از چند ماه گذش��ته تا امروز مردم شاهد دو »ماجرا« در بازار 
مالي بودند. یکي نوسان طوفاني قیمت دار که به یکباره در قیمت 
اغلب کااهاي مورد نیاز مردم چنان تأثیر گذاش��ت که نرخ تورم 
را با جهش مواجه کرد و دستاویزي براي ادامه »جنگ رواني« در 
کنار تحریم هاي آمریکا ش��د. همزمان در کنار بحران ارز، قیمت 
گوش��ي هاي تلفن همراه در بازار چنان اوج گرفت که تلفن همراه 
بصورت کااي نایاب درآمد و دو بازار از دالي، یکي براي خرید 
و ف��روش دار در کف خیابان ها و دیگري فروش تلفن همراه در 
پاساژها و فروش��گاههاي خاص آن، فراگیر شد. نرخ قیمت  هاي 
دار و تلفن همراه به یکباره تعادل عمومي در جامعه و در سطح 

شهرها بخصوص در مرکز کشور، تهران را بهم ریخت. 
عاوه بر آنکه بازار انواع و اقس��ام شایعات در چنین فضایي 
از ماج��راي دار و تلفن همراه رونق فوق العاده پیدا کرد، نگراني 
مردم را تا آنجا پیش برد که انگار کشور بسوي »قحطي« حرکت 
مي کند! رسانه هاي بیگانه فارسي زبان هم براي تشدید نگراني مردم 
با استفاده از ماجراي طوفاني قیمت »دار« و »سکه« و »تلفن همراه« 
هیچ  کم نگذاشتند و در تمامي برنامه هاي خبري و گزارشي خود 

آن را تا بحران فروپاشي پیش بردند و پیش بیني کردند! 
حال بعد از گذش��ت چند ماه، »مدیریت کنترلي«، این هر دو 

بازار )دار و تلفن همراه( را به سوي تعادل برده است. 
وزیر ارتباطات، آذري جهرمي در پایان نشس��ت مشترك با 
وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه هاي فعال  در تنظیم 
بازار، به صداوسیما گفت: »گوش��ي تلفن همراه به زودي ارزان 
مي شود.« او از رفع توقیف گوش��ي هاي تلفن همراه موجود در 
گم��رکات خبر داد و اطاع داد، »... قاضي مربوطه به رفع توقیف 
محموله هاي تلفن همراه موجود در گمرك رأي داده و مقرر ش��د 
کارگروهي، کار هماهنگي با سایر دستگاه هاي مربوط براي عرضه 
هر چه سریعتر این گوشي ها به بازار را دنبال کند.« وزیر ارتباطات 
در ادامه گفت: »... عاوه بر مش��کات ناشي 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.«
انتظار مي رود ماجراي پرتاطم نبود و کمبود و حباب قیمت 
گوش��ي هاي تلفن همراه تا هفته هاي آینده سامان پیدا کند. روال 
خبرها نش��ان مي دهد، هم بازار خرید و فروش دار و سکه  و هم 
بازار گوش��ي هاي تلفن همراه منحني به سوي تعادل پیدا خواهد 
کرد. اگر »مدیریت کنترلي« از سوي مسئولین در دولت با همکاري 
بخش خصوصي انجام گیرد و تداوم داشته باشد، امروز با انتشار 
این خبرها از سیر نزولي قیمت دار و سکه و بي رنگ شدن بازار 
دالي آن، همچنین برداش��تن توقیف قضایي از گوشي هاي تلفن 
همراه در گمرك، اصطاح ترکیدن حباب قیمت ها رایج ش��ده 
است. اما مردم همچنان دو پرسش دارند. اول، اگر مدیریت متمرکز 
کنترلي بازار در دو مورد بازار ارز و کااي تلفن همراه، جواب داده 
است و به فضاي بحراني آن پایان داده است، چرا دولت در مدت 
چندماه گذش��ته که بازار را رها کرده بود، به طوري که هرکسي، 
هرکاري که مي خواست براي تشدید هرج و مرج در بازار انجام 
مي داد و اقدام مي کرد، خب��ري از »مدیریت کنترلي« نبود؟ دوم، 
اکنون که بازار قیمت ارز کنترل ش��ده و قیمت دار سیر کاهشي 
پیدا کرده است، چرا همچنان قیمت بسیاري از کااهاي اساسي و 
مورد نیاز روزانه سبد خانواده ها با افزایش قیمت روزهاي تاطم 
بازار و حتي با س��یر صعودي افزونتر ادامه دارد؟ مردم مي پرسند، 
قیمت دار و سکه پائین آمده و سیر نزولي پیدا کرده است. امروز 
هم وزیر ارتباط خبر از بازشدن گمرك و ارائه تلفن هاي همراه در 
بازار خرید و فروش و ارزان شدن آن و شکستن »حباب« مي دهد. 
چرا همچنان محاس��به قیمتي از سوي فروشندگان و اتحادیه هاي 

صنفي، کمتر تغییر پیدا کرده است؟
شاید پاسخ به پرسش هاي مردم به خصوص دربارة گراني هاي 
بي  رویه و ادامه دار، نیازمند نظر کارشناس��ي یا نقد و بررس��ي 
مسئولین دولت از بخش هاي گوناگون باشد، اما به روشني مي توان 
دید که ضعف مدیریت بازار از علت ها و یا دایل عمده و اصلي 

آنست. 
در بازار عرضه و تقاضا باور این است که مدیریت کنترلي از 
سوي دولت و اتحادیه هاي صنفي و قوه قضائیه، فصلي و موجي 
اس��ت که مي آید و مي رود. البته بازگشت به حباب یا حباب هاي 
بزرگتر که منجر به افزایش نرخ گراني ها مي ش��ود، چندان دور از 

انتظار نیست. 
مردم مي خواهند اراده کنترل مدیریتي تبدیل به یک سیس��تم 
اجرایي قوي و پایدار ش��ود. آیا در شرایط کنوني که دشمن از 
ساح تحریم ها استفاده مي کند، مدیریت کنترلي با اجراي مطلوب 
ضوابط، اس��تمرار خواهد یافت؟ پرسشي که دولت وعده آن را 

مي دهد!

صاحبنظران و نمایندگان مجلس :  استیضاح ظریف به نفع کشور نیست

شکست کنفرانس منع ساحهاي شیمیایي باکارشکني آمریکا

دستاوردهاي ماهواره اي وزارت دفاع دهه فجر رونمایي مي شود

 2000 میلیارد تومان براي اجراي گام اول قانون 
حمایت از معلوان ازم است

ایحه بودجه، 15 آذر به مجلس ارائه مي شود

معاون امور زن���ان و خانواده 
ریاس���ت جمهوری با بیان اینکه 
بسیاری اوقات، نوجوانان معتقدند 
حرفهایشان شنیده نمی شود، گفت: 
طرح گفتگوی بین نسلی آغاز یک 
حرکت خوب است، دانش آموزان 
مسائل خود را بیان می کنند و از این 
طریق می توانیم نقشه راهی را برای 
اصاح مهارت های ارتباطی و رشد 
و تعالی ارتباطات در خانه و خانواده 

و جامعه طراحی کنیم.
به گزارش ایسنا، معصومه ابتکار 
با بیان اینکه مهارت های ارتباطی بسیار 
حائز اهمیت اس���ت، اظهار داشت: 
ارتباط با خویشتن، ارتباط با خالق و 
ارتباط با دیگران سه محور برقراری 
ارتباط هستند. چگونه ارتباط برقرار 
کردن داستان همیشگی بشر بوده و 
امروز در قرن بیست و یکم به یک 
مساله مهم تبدیل شده است؟. محور 

چهارم هم ارتباط با طبیعت است.
وی افزود: ام���روز عاوه بر 
کودکان و نوجوانان، بزرگساان هم 

نیازمند ارتقای مهارت های یادگیری 
خود هستند. موسس فیس بوک در 
جایی اعام کرده بودکه فیس بوک را 
به نیت افزایش ارتباطات راه اندازی 
کرده در حالی که امروز فیس بوک 
ب���ه عامل واگرایی و بدبینی و یاس 

تبدیل شده است.
معاون امور زن���ان و خانواده 
ریاست جمهوری با طرح این پرسش 
که آیا هر ارتباطی می تواند سازنده و 
موثر باشد و آیا می تواند از آسیب های 
اجتماعی جلوگیری کند، گفت: آیا 

یک نوج���وان می تواند در مقابل 
پیشنهاد یک بزرگتر، "نه" بگوید؟.

ابتکار افزود: این مباحث مهم 
مهارت ه���ای ارتباطی قابل اجتناب 
نیستند. گفتگو یک مسیر دوجانبه 
اس���ت و گاهی بزرگترها فرصت و 
زمان کافی برای نس���ل خود قائل 
نیس���تند تا بتواند حرف بزند، انتقاد 
 کند، اعتراض کن���د. در خانواده ها 
گفتگو و کیفیت آن کم ش���ده، چه 

باید کرد؟.
معاون امور زن���ان و خانواده 
ریاست جمهوری ادامه داد: بسیاری 
اوقات نوجوانان معتقدند حرفهایشان 
ش���نیده نمی شود. این نشست آغاز 
حرکتی اس���ت که پاسخ های اصلی 
این سئواات باید توسط دانش آموزان 
داده ش���ود. آنها مسائل خود را بیان 
می کنند و از این طریق می توانیم نقشه 
راه���ی را برای اصاح مهارت های 
ارتباطی و رش���د و تعالی ارتباطات 
در خانه و خانواده و جامعه طراحی 

کنیم.

 طراحی نقشه راهی برای اصاح مهارت های 
ارتباطی دانش آموزان



مع���اون اول رییس جمهوری با تاکید بر 
لزوم توجه به توسعه علمی به عنوان اولویت 
نخست کشور، اظهار کرد: توسعه علمی رمز 
بقای جامعه کشور و نظام جمهوری اسامی 

است. 
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری دیروز 
در مراسم اختتامیه سومین جشنواره ملی و کنگره 
بین المللی علوم و فناوری های سلول های بنیادین 
و پزشکی بازساختی سیاست گذاری های حوزه 
عل���م و فناوری را مکمل کار متخصصان و 
دانشمندان در حوزه های مختلف علم و فناوری 
به ویژه در زمینه ی سلول های بنیادین عنوان و 
تاکید کرد: باید در سیاست گذاری ها و برنامه های 
توسعه ای کشور، توسعه علوم و فناوری روز 
مانند سلول های بنیادین جایگاه خود را پیدا کند. 
از سوی دیگر باید بتوانیم با برگزاری جلسات و 
جشنواره های مختلف عوامل مساعد یا نامساعد 
پیشرفت علم و فناوری را به طور دقیق شناسایی 
کنیم و با مسئوان سیاست گذاری کشور در این 
زمینه به گفت وگو بنشینیم تا موانع پیش روی 

توسعه علم و فناوری را برطرف نماییم.
وی همچنین توس���عه پایدار، متوازن 
و همه جانب���ه را به عنوان یکی از مهم ترین 
دغدغه های کش���ور عنوان کرد و گفت: امروز 
آنچه که هم از نظر تجربی و هم از نظر نظری 
ثابت شده، آن است که توسعه پایدار در کشور 
محقق نمی ش���ود مگر آنکه به توسعه علمی 
به عنوان اولویت اول پرداخته ش���ود. در ایران 
تجربه کرده اید که همواره توسعه پایدار، متکی 
بر توسعه علمی بوده و توسعه علمی رمز بقای 

جامعه، کشور و نظام است. 
جهانگیری ادامه داد: مهم ترین عاملی که 
می توان���د از جایگاه ایران در فضای بین الملل 
حفاظت کند، پرداختن جدی به موضوع توسعه 
علمی و در دستور کار قرار دادن این موضوع 

است.
معاون اول رییس جمهوری گفت: توسعه 
علم���ی به معنای  حفاظت و حراس���ت از 
ظرفیت های جدیدی اس���ت که متکی به علم 
هس���تند و ما باید آنها را در خدمت توسعه 

کشور قرار دهیم.
جهانگیری در بخش دیگری از صحبت های 
خود با اش���اره به اعمال تحریم های جدید از 
سوی ایاات متحده آمریکا علیه ایران و مواجهه 
کشور با شرایط جدید، اظهار کرد: چه در شرایط 
عادی و چه در ش���رایط ویژه ای که در مقطع 
فعلی با آن مواجه ایم و تحریم های ظالمانه ای 
که از سوی آمریکا اعمال شده و تاش دارد 
تا مانع دستیابی ما به بسیاری از ابزارهایی که 
می تواند در مسیر توسعه و پیشرفت به خدمت 
ملت ایران بیاید، شود، یکی از زمینه هایی که 
می تواند تهدید را به فرصت تبدیل نماید حوزه 

فناوری های نوین است.
وی با اش���اره به حضور نیروی انسانی 
متخصص در کشور، خاطر نشان کرد: جمهوری 
اس���امی ایران ظرفیت های نیروی انس���انی 
کم نظیری دارد و یقینا این ظرفیت فرصت های 
جدید علمی ایجاد می کند. با بهره گیری از این 
سرمایه نیروی انسانی در همه حوزه های علوم 
از جمله پزش���کی، فنی و حتی علوم انسانی 
می توانیم با دانش بنیان کردن امور ظرفیت های 
بسیاری به روی کشور باز کنیم. همچنین باید 
تاش کنیم تا این ظرفیت ها را با سرمایه گذاران 

مختلف مرتبط نماییم.
معاون اول رییس جمهوری خاطر نشان 
کرد: دولت دوازدهم به طور جدی، اصولی و 
علمی به این موضوع رسیده که باید به تحرک 
بخشی به پژوهش ها و کارهای تحقیقاتی، علم 
و فناوری را تبدیل به موضوع جدی در کشور 
کند. خوشبختانه امروز موضوع توسعه علم و 
فناوری در عالی ترین سطوح به اراده ای جدی 
تبدیل شده است و مساله  توسعه علم و فناوری 
در دستور کار اصلی دولت قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: جمهوری اسامی ایران 
به هیچ وجه به دنبال فناوری های غیراخاقی، 
تجاوزطلبان���ه و مخ���رب نخواهد رفت و 
خوش���بختانه با وجود اتهاماتی که در حوزه 
هسته ای به کشور وارد شد، امروز معتبرترین  
سازمان های بین المللی در گزارش های خود از 
فعالیت های هس���ته ای ایران، این فعالیت ها را 
کاما در چارچوب مقررات بین المللی می دانند 
و تصریح می کنند که نه تنها ایران هیچ وقت به 
دنبال ساح هسته ای نبوده، بلکه به دنبال استفاده 
صلح آمیز از فناوری هس���ته ای در بخش های 

مختلف است. جهانگیری تصریح کرد: دست 
دولت و ملت ایران در زمینه ی توسعه علم و 
فناوری به سوی همه مراکز علمی جهان دراز 
است و ما از هرگونه همکاری علمی با نهادهای 

علمی استقبال می کنیم.
وی همچنین با درخواست از دانشمندان 
ایرانی که خارج از کشور زندگی می کنند برای 
همکاری با دانشجویان، صاحبنظران و محققان 
ایرانی خاطرنشان کرد: دولت تمام تاش خود 
را انجام داده تا بس���یاری از موانع پیش روی 
دانش���مندان ایرانی با کشور خود را برطرف 
نماید. عاوه بر این موضوع همه دستگاه ها اعم 
از دستگاه های اجرایی، قضایی، امنیتی باید در 
تحقق سیاست گذاری های علم و فناوری در 
کشور همراهی کاملی با دانشمندان داشته باشند 
و موانع پیش روی توس���عه علم و فناوری در 

کشور را برطرف نمایند.
*سخنان ستاری

س���ورنا ستاری معاون علمی و فناوری 
رییس جمهور هم با تاکید بر این که ما در این 
معاونت در حال اجرای برنامه توسعه اقتصاد 
دانش بنیان هستیم، افزود: در حوزه های پژوهش 
و فناوری تا زمانی که س���رمایه های بخش 
خصوصی وارد نشود، این پروژه های انجام شده 

دستاوردی برای کشور نخواهد داشت.
وی هماهنگی میان حوزه های میان رشته ای 
را از چالش ه���ای اصلی کش���ور عنوان کرد 
و گف���ت : در حال  حاضر علوم در کش���ور 
در دس���ته های علوم انسانی، علوم تجربی و 
ریاضیات تقسیم شده است و هماهنگ کردن 
میان این سه حوزه از بحث های جدی کشور 

به شمار می رود.

وی با اش���اره به اقدامات انجام شده 
برای توسعه نوآوری در دانشگاه ها، خاطر 
نشان کرد: در حال  حاضر شرکت هایی در 
حوزه های بیوتکنولوژی و پزشکی بازساختی 
در کش���ور ایجاد شده اس���ت که از دل 
دانشگاه های صنعتی خارج شده اند. این امر 
به همت ستادهای فناوری معاونت علمی 

ایجاد شده است.
رییس بنیاد ملی نخبگان در ادامه با اشاره 
به جایگاه سلول های بنیادی ایران در دنیا، خاطر 
نشان کرد: بر اساس گزارشات اعام شده ایران 
در زمینه تولید مقاات رتبه ۱۴دنیا را کسب 
کرده است، ضمن این که تعداد ثبت پتنت های 

این حوزه نیز در حال افزایش است.
وی با اشاره به حضور محققان ۴۰کشور 
در کنگره بین المللی علوم و فناوری سلول های 
بنیادی، ادامه  داد: چنین حرکت هایی موجب 
تبادل علم می ش���ود که مزایای بسیاری برای 

کشور به همراه خواهد داشت.
*ضرورت توسعه ژن درمانی

دکتررض���ا ملک زاده معاون تحقیقات 
وزارت بهداشت هم با بیان این که در حال  
حاضر بیماری تااسمی  وبیماری هموفیلی 
را با استفاده از ژن درمانی درمان می کنیم 
گف���ت: بر این اس���اس اولین مرکز جامع 
ژن درمانی در بیمارستان شریعتی راه اندازی 
ش���د . وی با اشاره به ضرورت توجه به 
فن���اوری ویرایش ژنوم، افزود: این فناوری  
در سال های اخیر تحوات عظیمی در حوزه 
پزشکی ایجاد کرده است. از این رو ما نیز 
باید به دنبال تاسیس مراکز جامع ژن درمانی 

در کشور باشیم.

ملک زاده در ادامه  با بیان این که این روش 
می تواند هم از طریق انتقال ژن به سلول در 
آزمایشگاه یا مستقیم به بدن اعمال شود، خاطر 
نشان کرد: بسیاری از درمان ها نتایج منفی را در 
پی داشته است و  مورد اعتراض قرار گرفته 
اس���ت،  ولی با اجرای صحیح ویرایش ژنوم 

می توان راهکارهای موثری را ارائه داد.
به گفته وی امروزه ۵۰درصد از سرطان ها 
با روش های رایج قابل درمان است و با استفاده 

از ژن درمانی می توان این درصد را افزود.
*رونمایی از ۱۰محصول 

در حاشیه این مراسم از ۱۰طرح فناورانه 
سلول های بنیادی به این شرح رونمایی شد:

لیزری،میکروسکوپ  میکروس���کوپ 
کانفوکال،دس���تگاه چاپگر سه بعدی،دستگاه

،INGENES
دستگاه سل تراپی برای جوانسازی پوست 
و درمان ه���ای لک و پیس، س���وختگی ها و 

انواع زخم ها،
دستگاه سونی کاتور مربوط به آماده سازی 
نمونه،پرده آمنیوتیک ، مزستروس���ل ، کیت 

استخراج اگزوزوم،فاکتور رشد.
تقدیرازبرگزیدگان

در این مراسم همچنین ازبرگزیدگان در 
حوزه سلول بنیادی در بخش های المپیادهای 
دانش آموزی، دانشجویی، غرفه برتر، انجمن 
برتر، پوستر برتر )ایده، اختراع، مقاله، پایان نامه( 

معرفی و تقدیر به عمل آمد.
برگزیدگان المپیاد دانش���جویی حوزه 

سلول های بنیادی و مهندسی بافت :
فاطمه زارعین، رتبه دوم المپیاد دانشجویی 

سلول های بنیادی و مهندسی بافت
محمد همایون فر، رتبه س���وم المپیاد 
دانشجویی س���لول های بنیادی و مهندسی 

بافت
برترین های المپیاد دانش آموزی:
محمدامین رضایی، رتبه اول

جوایز بخش های چهارگانه جایزه ملی 
سلول  های بنیادی:

دکتر مصطفی منزوی در بخش ایده
دکتر س���حر شجاعی در بخش اختراع 

برتر
دکتر فرزانه فتحی در بخش مقاله برتر

دکتر سارا طالع احمدی در بخش پایان نامه 
برتر

یک شرکت دانش بنیان ایرانی در بخش 
غرفه برتر موفق به دریافت تقدیرنامه و تندیس 

شد.
همچنین دانشگاه الزهرا، دانشگاه باهنر 
کرمان، دانشگاه شاهد در بخش انجمن های 
علمی و دانشجویی تقدیرنامه و تندیس دریافت 

کردند .
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جهانگيري: ايران دنبال فناوري هاي غيراخاقي و مخرب نخواهد رفت  وزیر آموزش و پرورش:
 صدای نوجوانان و جوانان باید شنیده شود

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه صدای دانش آموزان شنیده نمی 
ش���ود، گفت: دانش آموزان ما نباید مدام فرمول های مختلف را حفظ کنند بلکه 
دانش آموزان نیازهای دیگری دارند. مجالی نگذاشته ایم تا دانش آموزان با والدین و 
معلمان درباره مسائل مختلف صحبت کنند. باید به همه نیازهای دانش آموزان اعم 

از نیازهای فردی و اجتماعی عاوه بر ریاضی و فیزیک توجه کنیم.
به گزارش خبرنگار ما، سیدمحمد بطحایی در نشست گفت وگوی بین نسلی 
با حضور معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در وزارت 
آموزش و پرورش گفت: ش���اید هیچ دورانی از گذش���ته تا امروز نیازمند گفتمان 
بین نسلی مثل امروز نبودیم. گفت وگوی بین نسلی به معنای الگوپذیری صرف نباید 
تلقی شود و به این معنا نباید باشد که سبک زندگی، پوشش و مکالمه شما حتما 

باید مانند پدران شما باشد.
وزیر آموزش و پرورش، افزایش س���ن ازدواج، تک فرزندی، افزایش تفاوت 
سن بین والدین و فرزندان، مشکات اقتصادی و اجتماعی را از موانع شکل گیری 
این گفت وگوها دانست. وی ادامه داد: تهدیدها و خطراتی این گفت وگو را تهدید 
می کند، یکی عامل فضای مجازی است که جای تعامات واقعی ما را گرفته و 
حتی متاسفانه امروزه گروه همساان هم در معرض تهدید قرار گرفته اند و اکثر 
صحبت ها در فضای مجازی شکل می گیرد. وزیر آموزش و پرورش گفت: مهمترین 
عامل در گفت وگوی بین نسلی این است که صدای نوجوانان و جوانان باید شنیده 
شود و شما دانش آموزان عالمانه گفتید که این صدا شنیده نمی شود، تصویر ذهن 
فرزندان ما با والدین متفاوت است و بالعکس، این درک متقابل که می تواند دو 

طرف را هم به هم نزدیک کند گفت وگو است.
ا و از طرحی برای فعال کردن سفیران محیط زیست در دوره ابتدایی خبر داد 
و گفت: امیدوارم در آینده نزدیک مستمرا این جلسات را برگزار کنیم و نتیجه آن 

درک متقابل شود.
*مسیر ارتباط بین نسلی

معصومه ابتکار، معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده هم بااشاره به 
این که یکی از بحث های مهم در مهارت های زندگی مهارت های ارتباطی است 
گفت: امروز فقط کودکان و جوانان نیس���تند که احساس می کنند به مهارت های 
ارتباطی احتیاج دارند بلکه بزرگساان هم احتیاج دارند. چند وقت پیش زاکربرگ، 
طراح فیسبوک گفته است این شبکه را برای ارتباط بین جوامع خلق کردم اما بعدها 
متوجه شدم که به وسیله ای برای اتهام زنی، جداشدن جوامع و بدبینی و ... تبدیل 
شده است.  وی افزود: ما به عنوان کسانی که مسئولیت داریم و شما دانش آموزان 
امروز و مسئوان فردا، چگونه باید با مسایل اجتماعی مواجه شویم؟ آیا به هرکسی 
در جامعه می توانیم اعتماد کنیم؟ آیا بزرگترها هر درخواستی به ما می دهند چون 
قابل احترام هستند باید آن را قبول کنیم؟ آیا به قدرت نه گفتن فکر کرده ایم؟ این ها 

بحث های مهم مهارت های ارتباطی است.
ابتکار ادامه داد: گفت وگو یک مسیر دوجانبه است و گاهی نسل بزرگتر فرصت 
کافی برای نسل بعدی خود قائل نیست که درخواست ها و اعتراض های خود را 
بیان کنند. چرا در خانواده ها زمان گفت وگو کم شده است؟ ممکن است بگوییم 
کم شدن ارتباطات بر روی عواطف و تجربه زیسته تاثیر می گذارد و ممکن است 
بچه ها هم بگویند حرف ما که شنیده نمی شود، اگر هم شنیده شود فهمیده نمی شود 
و تغییری در جامعه و خانواده رخ نمی دهد و بنابراین س���کوت می کنیم؛سکوت 

دردناکی که از سر رضایت نیست.
مینایی پور، مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش هم در این نشست به 
کاهش زمان گفت وگو در خانواده ها اشاره کرد و ادامه داد: تعداد کلمات رد و بدل 
شده در خانواده از روزی۱۵۰۰کلمه به ۵۰۰کلمه کاهش یافته است که البته از جمله 
دایل افزایش حضور فرزندان در فضای مجازی و کاهش گفت وگوی بین نسلی 
است. در این نشست نمایندگان دانش آموزان مناطق مختلف تهران دیدگاه خود را 
درباره موضوعاتی چون عوامل موثر بر کاهش گفت وگوهای فرزندان با خانواده ها 

و همچنین نقش فضای مجازی در کاهش گفت وگو بیان کردند.
ضم���ن آنکه تفاهم نامه همکاری بین وزارت آموزش و پرورش و معاونت 

امور زنان و خانواده رئیس جمهوری هم به امضاء رسید .

برگزاری صدمین سالگرد تأسیس هنرستان هنرهای زیبای تهران 
محمد الهیاری )مدیرکل دفتر 
آموزش وتوسعه فعالیت های فرهنگی 
و هنری وزارت فرهنگ و ارش���اد 
اسامی(، نادر مشایخی، فواد حجازی 
و... به هم اندیشی برای گرامیداشت 
صدمین س���الگرد تاسیس هنرستان 

موسیقی پرداختند.
به گزارش ایلنا، در راس���تای 
برنامه ریزی برای برگزاری گرامیداشت 
صدمین س���الگرد تاسیس هنرستان 

موس���یقی تهران  جلسه هم اندیشی 
فارغ التحصی���ان دوره های مختلف 
هنرستان موسیقی تهران، با حضور 
محمد الهیاری )مدیرکل دفتر آموزش 
وتوسعه فعالیت های فرهنگی و هنری 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی(، نادر 
مشایخی، فواد حجازی، هومن اتابکی، 
س���ینا  ذکایی، پویا شیواراد،  ارژنگ 
س���یفی زاده، کسری پاشایی، احسان 
آقایی، میترا استاد قاسم )مدیرگروه 

هنرستان های هنرهای زیبا( و کبری 
شریفی )مسئول روابط عمومی دفتر 
آموزش( در س���الن جلسات دفتر  
موسیقی معاونت هنری برگزار شد.

مراس���م گرامیداشت صدمین 
س���الگرد تاسیس هنرستان هنرهای 
زیبای تهران ب���ا حضور هنرمندان 
فارغ التحصیل هنرستان های هنرهای 
زیب���ا در ده���ه آخ���ر دی برگزار 

می شود.

 آغاز ساخت فیلم مستندی
 درباره هانری کربن 

فیلم مس���تند »مستش���رق« )نام فعلی( قرار است در مورد زندگی و 
افکار هانری کربن فیلسوف و اسام شناس شهیر فرانسوی به تهیه کنندگی، 

پژوهش و کارگردانی مسعود طاهری ساخته شود. 
این کارگردان که فیلم مستند » شرقی« در خصوص توشیهیکو ایزوتسو 
را در پرونده حرفه ای خود دارد، در مورد ساخت این پروژه می گوید: 
ساخت فیلم پرتره هانری کربن به نوعی ادامه همان فیلم مستند » شرقی« 
است، فیلم قرار است روایتگر زندگی و البته بیشتر افکار فیلسوفی به نام 
هانری کربن باش���د که مانند ایزوتس���و در پی نوعی اشراق و آن هم در 
جغرافیای شرق بود، و جالب است که نقطه میانه و فصل مشترک هر دو 

کشوری بود به نام ایران.
طاهری یادآور شد که: در فیلم کربن البته بیشتر در پی این هستیم که 
افکار کربن را مطرح و معرفی و از پرداختن به ریز وقایع زندگی کربن 

سعی می کنیم اجتناب کنیم. وی افزود: تاش گروه سازنده بر این است 
که این فیلم تا اواخر بهار سال آینده آماده شود.

فیلم )مستش���رق( قرار است با همکاری و مشارکت دو جانبه مرکز 
گسترش سینمای مستند تجربی و شرکت چهرداد فیلم ساخته شود. مدت 
در نظر گرفته ش���ده برای این فیلم ۱۱۰ دقیقه اس���ت و مانند همان فیلم 
شرقی به صورت یک مستند روایی در مصاحبه با استادان و افراد مختلف 
از کشورهای مختلف که با آثار و افکار کربن آشنایی دارند، باشد. فعا 
حضور محس���ن امینی به عنوان یکی از پژوهشگران اصلی پروژه قطعی 

شده و حضور بقیه عوامل هنوز قطعی نشده است.

نخستین جشنواره سراسری طنز »چرند و پرند« فراخوان داد

شب یادمان استاد تجویدی در تاار وحدت برگزار می شود

چراغ نخستین پنجمین فستیوال آینه دار روشن شد

فراخوان نخستین جشنواره سراسری طنز »چرند و 
پرند« با موضوع آزاد، در 6 رشته مختلف منتشر شد. این 
جشنواره به همت سازمان ارگ جدید برگزار می شود.

به گزارش مهر، »نخستین جشنواره سراسری طنز 
چرند و پرند« به همت سازمان ارگ جدید، با موضوع آزاد 
در شش بخش با هدف معرفی و استفاده از توانمندی ها 
در زمینه های تاریخ، فرهنگ و هنر فاخر کشور و ایجاد 
بستری مناسب برای تقویت و ظهور استعدادهای هنری 

و ادبی در حوزه طنز برگزار می شود.
عاقمندان برای ش���رکت در این رویداد فرهنگی 
هنری می توانند آثار خود را با مراجعه به س���ایت این 
 )www.charandoparand.ir(جشنواره به آدرس

ارسال نمایند.
بخش های جشنواره:

۱- شعر
2- نثر

3- داستان کوتاه
۴- مقاله

۵- کاریکاتور
6- استندآپ کمدی

 تازه ترین کنس���رت ارکستر 
مل���ی ایران ب���ه رهبری فریدون 

ش���هبازیان پنجشنبه 2۹آذرماه به 
خوانندگی علی اصغر شاهزیدی و 
حسین علیشاپور در تاار وحدت 

تهران برگزار می شود .
ب���ه گزارش مهر، ارکس���تر 
ملی ای���ران در تازه ترین فعالیت 
خود ساعت 2۱:3۰روز پنجشنبه 
2۹آذرماه تازه ترین کنسرت خود 
را با عنوان »شب یادمان استاد علی 

تجویدی« برگزار می کند.
در این کنسرت که به رهبری 
فریدون شهبازیان برگزار می شود، 
علی اصغر ش���اهزیدی خواننده 
پیشکسوت موس���یقی ایرانی و 

حسین علیشاپور خواننده و مدرس 
موسیقی ایرانی به عنوان خواننده 

حضور دارند.
در این کنس���رت تعدادی از 
آثار ماندگار استاد علی تجویدی 
نوازنده و آهنگساز فقید موسیقی 
کشورمان به همراه چند قطعه دیگر 

برای مخاطبان اجرا می شود .
ارکس���تر ملی ایران دوشنبه 
چهاردهم آبان ماه، چند روز پس 
از آغاز سومین سال فعالیت خود 
میزبان مخاطبان موسیقی با اجرای 
کنسرت »وداع« در تاار وحدت 

تهران بود.

کرنا های لشتِ نشاء و آستانه به 
ص���دا درآمدند، دمام جنوب کوبیده 
ش���د، دراویش چشتی ذکر عرفان به 
زبان آوردند، ش���ادیانه های قشقایی 
پیچید، قوپ���وز آذربایجان و دوتار 
تربت جام نواخته ش���د و سرچنگی 
لوطی ه���ای میناب چرخید تا چراغ 
نخستین شب پنجمین فستیوال آینه دار 
با پرسه در نغمه های اقوام ایران زمین 

روشن شود.
به گزارش ایسنا، اکبر و ابراهیم  
سهرابی پور، محمد عبداللهی، حسین 
ثابتی و حسن مهدی دخت با کرناهای 

بلن���د خود نواختند و س���یدمحمد 
میرغفاری  نوای چاوش���ی سر داد 
تا بخش���ی از موسیقی خطه گیان 
را نمای���ش دهند و آغازگر پنجمین 

فستیوال آینه دار باشند.
ماما کاظمیه و گروه زار بار دیگر 
از آبادان به تهران آمدند. عود و اسپند 
دود کردند، گاب پاش���یدند، قهوه 
منطقه جنوب را سرکشیدند تا چهار 
نوع زار »سیدی«، »بحری«، »مسقطی« 

و »نوبان« را اجرا کنند.
مراسم زار با صلوات های مامازار 
ش���روع شد و با کوبیدن به سازهای 
»دمام« یا »ابوسعین« )به معنی دوطرفه( 

که گاه به آن طبل می گویند و دایره 
به اوج خودش رسید.

عبدالعزیز احمدی هنرمند بعدی 
بود که دو تار به دس���ت با دس���تار 
و لباس س���فیدش و به نمایندگی 
از موس���یقی تربت جام پا به صحنه 
گذاشت و موسیقی عرفانی این منطقه 
را در غیاب اس���تادانش غامحسین 
س���مندری، ابراهیم ش���ریف زاده، 
نورمحمد درپور، مرادعلی س���اار 
احمدی و ذوالفقار عسگریان که دیگر 

در بین ما نیستند، اجرا کرد.
خواننده و نوازنده محبوبی که 

ب���ه گفته علی مغازه ای- دبیر هنری 
فس���تیوال آینه دار- وقتی در خیابان 
قدم می زند، گاهی موتورس���وارها و 
رهگذران از او می خواهند تا یک دهن 
برایشان بخواند و او نیز صدایش را 

دریغ نمی کند. 
چهارمین گروه نخستین شب 
فستیوال آینه دار از روستای کلپورگان 
که قدمت سفالگری اش به هفت هزار 
س���ال پیش می رس���د، پا به صحنه 
گذاشتند. مردانی با لباس های بلوچی 
که امیر خسرو سیاهانی هدایت گرشان 
بود و س���از بِنجو می نواخت. فاروغ 
رحمانی با س���از رباب و محمدجان 

سپاهی با ساز تنبورک، صدای جال 
بلوچ زه���ی را که غزل های ملنگی 
س���ر داد، همراهی کردند . به گفته 
مغازه ای، س���از بِنجو در چند دهه ی 
اخیر رایج شده و موافقان و مخالفانی 
دارد و برخی معتقدند جای س���از 
قیچک را گرفته اس���ت. رباب نیز 
یکی از س���ازهای عرفانی در منطقه 

سراوان است. 
موسیقی قشقایی با صدای کرنای 
ابراهیم سلمان پور و نقاره علی کرم 
پرکامی در تاار رودکی نواخته و با یاد 
فرهاد گرگین پور- نوازنده پیشکسوت 
موسیقی قشقایی که به تازگی از دنیا 
رفته اس���ت، همراه شد. این اجرا با 
ش���ادیانه های ایل قشقایی و دمیدن 
بی وقفه اوستا ابراهیم سلمان پور در 

کرنا همراه بود .
آشیق ولی عبدی از آذربایجان 
نیز بار دیگر قوپوز به دست گرفت 
و امسال برای دومین بار برای مخاطبان 
آینه دار نواخت. او با اجرایش در دوره 
قبل این فستیوال مورد توجه بسیاری 

از مخاطبان قرار گرفت.
پرس���ه در نغمه های اقوام ایران 
در نخس���تین شب پنجمین فستیوال 
آینه دار با گروه لوطی های میناب به 
پایان رسید. بی تابی حیدر نوایی برای 
دمیدن در ساز سرنا، ُدهل نوازی علی 
نوایی، تنبک نوازی غامشاه نوانی به 
همراه جوره نوازی اش���کان نوایی 
و س���رچنگی عباس صادقی بخش 
دیگری از شادی های مردم جنوب را 

به نمایش گذاشت.
لوطی ها نیز ک���ه میراث داری 
آیین های بخش���ی از خلیج فارس را 
انجام می دهند، با لباس های منگوله 
و زنگوله دار بخشی از موسیقی اقوام 
ایران را اجرا کردند و ش���اباش هم 

گرفتند .   

 دعوت از 1400 شهردار برای بازدید
 از دوساانه مجسمه

رئیس کمیس���یون  فرهنگی ش���ورای شهر تهران با بیان این که ۱۴۰۰ 
شهر در کشور داریم که نیازمند کمک گرفتن از هنرمندان و مجسمه های 
ش���هری در شهرشان  هس���تند، گفت: من از شهرداران و همچنین اعضای 
کمیسیون فرهنگی شورای شهرها دعوت می کنم بیایند و این دوساانه را 

از  نزدیک ببینند.  
به گزارش روابط عمومی سازمان زیباسازی شهر تهران، آیین افتتاحیه 
ششمین دو ساانه مجسمه های شهری،روز جمعه گذشته در موسسه فرهنگی 

و هنری صبا برگزار شد.
محمد جواد حقشناس، رئیس کمیسیون  فرهنگی شورای شهر تهران 
 هم در این مراس���م بیان کرد: باید از هنرمندانی که ما را در مس���یر  چنین 

فعالیت های مستمر و اثر گذاری قرار می دهند تشکر کنم. این هنر شماست 
که می تواند کمک حال ما باشد و حال  شهروندان را کمی بهتر کند. با توجه 
به وضع امروز شهر باید اعتراف کنیم که حال شهرمان و شهروندانمان خیلی 
 خوب نیست و گرفتاری های شهر متاسفانه بعضا این قدر انبوه و مستمر و 

فراگیر است که شهروند را از زندگی عادی باز می  دارد.  
 وی ادامه داد: در ش���هری که میلیون ها آدم س���اعت ها در ترافیک 
می مانند و روزهای بسیاری به خاطر وضع  نابسامان هوا تعطیل می شود، 
مدیریت ش���هری باید تمام تاشش را به کار بگیرد تا رضایت شهروندان 

را فراهم کند. 
رئیس کمیسیون  فرهنگی شورای شهر تهران بیان کرد: وظیفه آراستگی 
در شهر و ایجاد فضای مناسب شهری و  خلق فضاهایی که تبدیل به خاطره 
برای شهروندان شود، در مدیریت شهری به عهده سازمان زیباسازی است 
که با شکل دادن  به المان ها و خلق آنها، همچنین با مناسب سازی محیط 
شهری و ایجاد دیوار نگاری ها و خلق مجسمه های شهری فرصتی  برای 

شهروندان ایجاد کند که آنها به شهر فکر کنند. 
وی با طرح این پرسش که چرا اتفاقی چون مجسمه میدان فردوسی 
به ندرت در شهر رخ داده است، بیان کرد: ما چهره های ماندگار  بسیاری 
از دیرباز تا امروز در کشورمان داریم که بسیاری از آنها جهانی هستند، چرا 
هیچ تصویری از این نام آوران در شهر  تهران دیده نمی شود؟ ما در این 
حوزه کم کاری کرده ایم و این س���تم بزرگی به فرزندان این آب و خاک 
اس���ت. باید به جای آن که  تور لیدرها درباره اشخاص تاثیرگذار فرهنگی، 
 هنری، سیاسی و... حرف بزنند در شهرها ما به ازای تصویری از آنها  داشته

 باشیم.  
حقشناس در ادامه آثار راه یافته به این دوساانه را کیفی ارزیابی کرد 
و گفت: من با برخی از این آثار ارتباط بسیار خوبی  گرفتم و معتقد هستم 
از این دوساانه باید حمایت بیشتری شود و موقعیت مناسبی است که به 

صورت ساانه برگزار شود. 

برگزاری همایش »ایران و پایان جنگ جهانی اول«
همایش »ایران و پایان جنگ جهانی اول« برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی س���ازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، همایش 
»ایران و پایان جنگ جهانی اول«، ازس���وی پژوهشکده اسناد سازمان اسناد و 
کتابخانه ملی ایران با همکاری انجمن ایرانی مطالعات قاجار و انجمن ایرانی 
تاریخ،  یکشنبه ۱۱ آذر از ساعت ۹ تا ۱8 در ساختمان آرشیو ملی ایران به 
نشانی بزرگراه حقانی)شرق به غرب(، نبش خیابان کوشا، روبروی ورزشگاه 
ش���هید کشوری، ساختمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ساختمان آرشیو ملی 

ایران برگزار می شود.

  مدیر انتشار و دسترسی آزاد
      به اطاعات منصوب شد

مدیر انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی از 
سوی سید عباس صالحی منصوب شد.

سید عباس صالحی در حکمی، همایون امیرزاده را به عنوان مدیر انتشار و 
دسترسی آزاد به اطاعات این وزارتخانه منصوب کرد. در حکم وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی خطاب به همایون امیرزاده آمده است: » در راستای بند )٧( آیین نامه 
اجرایی ماده )8( قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات، به موجب این حکم 
جنابعالی با حفظ سمت به عنوان مدیر انتشار و دسترسی آزاد به اطاعات در وزارت 
متبوع منصوب می شوید. انتظار می رود بر اساس قانون موصوف، نسبت به اجرای 
احکام به ویژه ایجاد و گسترش شفافیت، پاسخگویی مسئوانه در سطوح مختلف 
و تعامل با دستگاه های ذیربط اقدامات ازم را معمول فرمایید. بدیهی است کلیه 
معاونت ها، سازمان های وابسته و سازمان های تابعه، همکاری ازم در جهت تحقق 

اهداف و برنامه های تعیین شده را به عمل خواهند آورد.«

 تجلیل از پدر آموزش نابینایان
 در کتابخانه ملی

مراس���م بزرگداشت و رونمایی از 
تندیس محم���د خزائلی صبح امروز در 
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار 

می شود.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، 
درنظر دارد در راستای پاسداشت خدمات، 
فعالیت ها و اقدامات »دکتر محمد خزائلی«، 
دانشمند و محقق نابینای معاصر و بازنمود 
نقش واای اراده در گذار از محدودیت ها 
و نی���ل به توفیقاتی چندوجهی؛ و در راه 
فرهنگ سازی و آگاهی بخشی به جامعه در 
زمینه توانمندی های افراد با آسیب بینایی، 
الگوسازی و ارتقای آگاهی های اجتماعی، 

آیین بزرگداش���ت دکتر محمد خزائلی و رونمایی از سردیس وی را با حضور 
خانواده، دوستان و شاگردانش برگزار کند.

اخذ سه لیسانس و دو دکترا از دانشگاه تهران، گرفتن چند مدال و نشان 
علمی کشوری، ابداع مدرسه شبانه در ایران و تأسیس ۱۱ مدرسه دیگر و آموزشگاه 
بزرگس���اان نابینا، تألیف بیش از 3۵ عنوان کتاب، تأس���یس انجمن حمایت و 
هدایت نابینایان ایران، خلق آثار گرانسنگ در قرآن پژوهی، سعدی پژوهی ، تربیت 
شاگردان فراوان، احیای جایگاه فرهنگی و حقوق اجتماعی و آموزشی نابینایان 

از جمله فعالیت ها و خدمات دکتر محمد خزائلی است. و… 
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��� ساعت 10صبح ��� چها�شنبه مو�� 1397/09/21 �� محل سالن �مفى تئاتر� ��قع �� ساختما� شما�� 2 سا�ما� 
مديريت صنعتى� به نشانى: تهر�� خيابا� ش��يخ بهايى جنوبى� خيابا� �ير�نشناسى� خيابا� نهم� ��بر�� خيابا� 9/5� پال�6� 
برگز�� مى ش��و�� حضو� به هم �سانند. �� ضمن �� صاحبا� محتر� سها� يا نمايندگا� قانونى �يشا� كه مايل به حضو� �� 
جلسه مى باشند ��خو�ست مى شو� با �� �ست ��شتن كا�� شناسايي يا �كالتنامه معتبر (حسب مو��)� ��� ����� قبل �� 
تا�يخ مجمع به �مو� س��ها� شركت ��قع �� تهر��� خيابا� شهيد�حمد قصير(بخا�س��ت)�كوچه پنجم� پال�11� طبقه ���� 

مر�جعه � ��قه ���� به جلسه �� ��يافت نمايند.  
هيأت مديره شركت گروه دارويي سبحان (سهامي عام)  �ست�و� جلس�ه:     1-�فز�يش سرمايه           2- ساير مو���

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده 

شركت گروه دارويى سبحان (سهامى عام)
شناسه ملى :  10100711350 شماره ثبت :  25673

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
صندوق سرمايه گذارى جسورانه رويش لوتوس

�� كليه س����هامد���� صند�� س����رمايه گذ��� جسو��نه ��يش لوتو� 
باشما�� ثبت 40455 � شناسه ملى 14006441429�عو� به عمل مى �يد 
كه �� جلسه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� مو��97/09/24 
س����اعت 11:00 ��ق����ع �� �فت����ر مرك����ز� ش����ركت ب����ه ���� 
خيابا� شيخ بهايى شمالى� نبش بن بست مهر��� ساختما� تامين سرمايه 
لوتو� پا�سيا�� پال�99� كدپستى: 1991781988 تشكيل مى گر�� 

حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع:

* تعيين حسابر� صند��
* تعيين ���نامه كثير�النتشا�

* تصويب صو�� ها� مالى منتهى به سا� 1395/12/30
مدير صند�� شما�� تما� :88626363

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده 
صندوق سرمايه گذارى جسورانه رويش لوتوس

�� كليه س���هامد���� صند�� س���رمايه گذ��� جسو��نه ��يش لوتو� با ش���ما�� ثبت 40455 � 
شناس���ه ملى 14006441429�عو� به عمل مى �يد كه �� جلس���ه مجم���ع عمومى فو� �لعا�� 
مو��97/09/24 س���اعت 10:00 ��قع �� �فتر مركز� شركت به ����: خيابا� شيخ بهايى شمالى� 
نبش بن بست مهر��� ساختما� تامين سرمايه لوتو� پا�سيا�� پال� 99� كدپستى: 1991781988 

تشكيل مى گر�� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع:

�صال� مو��:
* 14 �ساسنامه 
* 15 �ساسنامه 

* بند 1 ما�� 38 �ساسنامه 
* بند 2 ما�� 38 �ساسنامه 

* بخشى �� ما�� 17 �ساسنامه 
* بخشى �� ما�� 35 �ساسنامه 

* 40 �ساسنامه 
* تبصر� ما�� 40 �ساسنامه 

* 17 �ساسنامه 
* ساير مو���

مدير صند�� شما�� تما� :88626363

آگهى فراخوان تجديد مناقصه عمومى نوبت اول
����� كل ��� � شهرس�ا�� �س�تا� بوش�هر ��نظر ����تجديد مناقصه عمومى يك مرحله  �� طبق تا�يخ ها� �عال� ش���د� �� جد�� �ير �� �� طريق سامانه تد��كا� 

�لكتر�نيكى ��لت (ستا�) برگز�� نمايد.

شما�� ��يف
بر���� تقريبي موضو� مناقصه

«�يا�»
تضمين 
حد�قل شر�يط مجا� بر�� �ستگا� نظا��نو� ضمانتنامه«�يا�»

��يافت �سنا�
شما�� ثبت فر�خو�� 

�� سامانه

197-17
تجديد

تكميل ساختما� بخشد��� 
معا�نتبانكى7,579,605,849378,980,293سعد�با� �شتستا�

مهندسى � ساخت
صالحيت پيمانكا�� 

200973389000047�تبه5 �بنيه

 كلي���ه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� تا ���ئه پيش���نها� مناقصه گر�� � با�گش���ايى پاكت ها �� طريق ��گا� س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى (س���تا�) 
به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هدشد. � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى� كليه مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� �� جهت ��يافت گو�هى 

�مضا� �لكتر�نيكى  �قد�� كر�� � �� مناقصه �عال� شد� شركت كنند.
* محل ��يافت �سنا� مناقصه: مناقصه گر�� جهت ��يافت �سنا� مناقصه به ���� www.setadiran.ir مر�جعه نمايند.

* مهلت �مانى ��يافت �سنا� مناقصه �� سامانه ستا�:
�� ساعت 12 مو�� 12/ 97/09 تا ساعت 12مو�� 97/09/17مهلت ��يافت �سنا� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ستا�

تا ساعت 12مو�� 97/09/27�خرين مهلت با�گذ��� �سنا� مناقصه به صو�� �لكتر�نيكى �� سامانه ستا�
تا ساعت 12 مو�� 97/09/27�خرين مهلت تحويل نسخه فيزيكى پاكت �لف به �بيرخانه ساختما� شما�� ��

ساعت 8 صبح مو�� 97/09/28تا�يخ گشايش پاكت ها� مناقصه
3 ما�مد� �عتبا� پيشنها�

* ضمنا� مناقصه گر�� جهت �طالعا� بيشتر �� خصو� �سنا� مناقصه به ����� پيما� � �سيدگى � همچنين جهت ���ئه پاكت �لف (تضمين شركت �� مناقصه) �� موعد 
مقر� به �بيرخانه ����� كل ��� � شهرسا�� به ���� بوشهر �بتد�� بلو�� سپهبد قرنى ����� كل ��� � شهرسا�� �ستا� بوشهر ساختما� شما�� 2 مر�جعه نمايند.

* بر�� كسب �طالعا� بيشتر به تا�نما� http://iets.mporg.ir مر�جعه نماييد. �� ضمن هزينه كا�مز� سامانه ستا� � ��� �گهي برعهد� برند� مناقصه خو�هدبو�.
* �طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه  41934-021 مى باشد.

����� ��تباطا� � �طال� �سانى ��� � شهرسا�� �ستا� بوشهر

آگهي ابالغ وقت رسيدگي به متهم 
به موجب پر�ند� كالسه 940696 شعبه 102 ���گا� جز�يي بوشهر محمد �هقا� � حسين قرخلونر� 
متهم به جعل � �ستفا�� �� س���ند مجعو�  مي باشند �قت �سيدگي مو�خه 97/10/8 ساعت 9 صبح 
تعيين گر�يد� كه به علت مجهو� �لمكا� بو�� متهم � تجويز ما�� 174 قانو� �ئين ����سي كيفر� 
���گا� ها� عمومي � �نقال� مر�تب يك نوبت �� يكي �� جر�يد كثير�النتشا� �گهي مي شو� تا نامبر�� 
�� موعد مقر� �� ���گا� جهت �س���يدگي � �فا� �� بز� �نتسابي حاضر گر�� �� صو�� عد� حضو� �� 

جلسه معنونه ���گا� غيابا �سيدگي � �تخا� تصميم خو�هد شد. 
مدير دفتر شعبه 102 جزايي دادگاه بوشهر  � �لف/ 1429

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

شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران (سهامي خاص) 
با شما�� ثبت 2610 شما�� شناسه ملي 10760148176 � 

سرمايه ثبت شد� 10/000/000 �يا� 
بدينوسله به �طال� كليه سهامد���� محتر� ش���ركت مي �ساند� جلسه مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين شركت ��� ساعت 15:45 ��� چها�شنبه مو�� 97/9/21 
�� محل: تهر�� � خيابا� �ليعصر � باالتر �� ميد�� �نك � خيابا� ياس���مي شركت ما�� 
تخصصي تو�نير� سالن كنفر�نس �فتر �مو� مجامع تشكيل خو�هد شد. لذ� �� سهامد���� 
محتر� �عو� به عمل مي �يد كه خو� � يا نمايند� �س���مي �نا� �� موعد مقر� �� جلسه 

يا� شد� حضو� يابند. 
�ستو� جلسه:

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

3 � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
هيأت مديره شركت توزيع نيروي برق غرب مازندران 

احضــاريه
بدينوس���يله به �قا� عبا� نظرپو� ش���يركوهي كه پر�ند� �� �� 
هيأ� �س���يدگي به تخلفا� ����� كا�مند�� ��نشگا� علو� پزشكي 
گيال� به �تها� (�خا�� � گرفتن �جوه���ي غير �� �� چه �� قو�نين � 
مقر��� تعيين ش���د� يا �خذ هرگونه مالي كه �� عر� �شو� خو��� 
تلقي مي ش���و�) تحت �سيدگي مي باش���د. لذ� طبق ما�� 73 قانو� 
�ئين ����س���ي مدني به نامبر�� �بال� قانوني مي گر�� كه ظر� مد� 
يكما� �� تا�يخ نش���ر �ين �گهي 97/9/11 جهت ��يت � �مضا� �بال� 
�تها� به �فتر �ين هيأ� ��قع �� �شت خيابا� نامجو �� به ��� ���شگا� 

شهيد عضد� طبقه پنجم �تا� 510 مر�جعه نمايد. 
دكتر حجت نجف زاده 

رئيس هيئت بدوي رسيدگي به تخلفات اداري كارمندان 

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيالن 

تا�يخ: 97/9/11 
شركت تعاوني مصرف كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست 

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول شركت تعاوني مصرف كاركنان 

سازمان حفاظت محيط زيست به شماره ثبت 38655 و شناسه ملي 10100840710 
�� �عضا� محتر� �ين ش���ركت �عو� مي شو� �� جلسه مجمع عمومي فو� �لعا�� نوبت 
��� كه �� س���اعت 12 ��� جمعه مو�� 97/9/23 �� محل �توبا� حكيم ش���ر� پا�� 
پر�يسا� س���ا�ما� حفاظت محيط �يست طبقه ��� نما�خانه سا�ما� تشكيل مي گر�� 

حضو� به هم �سانند. 
�ستو�جلسه: 

� تغيير ما�� 6 �ساسنامه (تغيير مركز �صلي فعاليت تعا�ني) 
توجه: حد�كثر ���� �كالتي هر عضو �� ��� خو�هد بو�. 

بدين منظو� عضو متقاضي �عطا� نمايندگي بايد حد�كثر ظر� 7 ��� پس �� �نتشا� �ين 
�گهي به همر�� نمايند� تا� �الختيا� خو� با �� �ست ��شتن مد�� مويد عضويت تعا�ني 
� كا�� شناس���ايي معتبر �� محل �فتر شركت مر�جعه نمايد �� غير �ين صو�� تأييد 

نمايندگي تا� �الختيا� با هيئت مدير� تعا�ني خو�هد بو�. 
هيئت مديره 
شركت تعاوني مصرف كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست 

تا�يخ �نتشا�: 97/9/11 
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول شركت تعاوني مصرف كاركنان

 سازمان حفاظت محيط زيست به شماره ثبت 38655 و شناسه ملي 10100840710 
جلسه مجمع عمومي عا�� ش���ركت تعا�ني مصر� كا�كنا� سا�ما� حفاظت محيط �يست ��� 
ساعت 10:30 ��� سه ش���نبه مو�� 97/10/4 �� محل �توبا� حكيم شر� پا�� پر�يسا� سا�ما� 

حفاظت محيط �يست طبقه ��� نما�خانه سا�ما� برگز�� مي شو�. 
لذ� �� كليه �عضا �عو� مي ش���و� با �� �ست ��ش���تن كا�� � يا �فترچه عضويت ��� ساعت مقر� 

��محل مذكو� حضو� به هم �سانيد � يا �كيل/ نمايند� خو� �� كتبا� معرفي نماييد. 
* ضمنا� به �طال� مي �س���اند كه به موجب ما�� 19 �ئين نامه نحو� تشكيل مجامع عمومي� تعد�� ���� 
�كالتي هر عضو حد�كثر 2 ��� خو�هد بو�. � �عضا� متقاضي �عطا� نمايندگي� مي بايست به همر�� 
نماين���د� خو� حد�كثر تا تا�يخ 97/10/3 �� محل تعا�ني حاضر تا پس �� �حر�� هويت � تأييد �كالت� 

برگه ���� به مجمع �� ��يافت ���ند. 
* ���طلبا� تصد� س���مت ها� با��سي به موجب ما�� (2) �ستو��لعمل موظفند حد�كثر ظر� يك 

هفته پس �� �نتشا� �گهي �عو� فر� ���طلبي �� تكميل � تحويل �فتر تعا�ني نمايند. 
�ستو�جلسه: 1� �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با���. 2� تصويب صو�� ها� مالي سا� 1396 
� تعيين بو�جه س���ا� 1397. 3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد�. 4� تغيير ���نامه كثير�النتشا� 
(�گهي �عو� مجامع). 5� �عال� مفقو�� �گهي تأس���يس ش���ركت تعا�ن���ي �� ����� تعا�� � ثبت 

شركت ها. 6� تعيين خط مشي �يند� شركت تعا�ني 
هيئت مديره شركت تعاوني مصرف كاركنان سازمان حفاظت محيط زيست 

آگهي اصالحي 
شركت سرمايه گذاري صنعت و معدن (سهامي عام) 

در حال تغيير نام به شركت توسعه صنعت و تجارت (سهامي عام) 
ثبت شده به شماره 49352 و شناسه ملي 10100273586 

بدينوسيله به �طال� مي �س���اند پير� مجمع عمومي فو� �لعا�� صاحبا� سها� مو�� 1397/08/14 
نا� شركت سرمايه گذ��� صنعت � معد� (س���هامي عا�) به سرمايه گذ��� توسعه صنعت � تجا�� 
(س���هامي عا�) تغييريافته � �� حا� �نجا� ثبت �� ����� ثبت ش���ركت ها مي باشد. لذ� �گهي شما�� 
27513 مو�� 1397/09/01 نا� شركت به س���رمايه گذ��� صنعت � معد� (�� حا� تغيير نا�) به 

هيات مديرهتوسعه صنعت � تجا�� (سهامي عا�) �صال� مي گر��. 

اطالعيه
آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت توزيع نيروي برق 

مازندران(سهامي خاص) شماره ثبت 1434 شماره 
شناسه ملي 10760187817 و سرمايه ثبت شده 10/000/000ريال. 
بدينوسيله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� شركت مي �ساند� جلسه مجمع عمومي 
عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين ش���ركت ��� ساعت 8:15 ��� چها�شنبه مو�� 97/9/21 
�� محل: تهر�� � خيابا� �ليعصر � باالتر �� ميد�� �نك � خيابا� ياس���مي � شركت ما�� 
تخصصي تو�نير� سالن كنفر�نس �فتر �مو� مجامع تشكيل خو�هد شد. لذ� �� سهامد���� 
محتر� �عو� به عمل مي �يد كه خو� � يا نمايند� �س���مي �نا� �� موعد مقر� �� جلسه 

يا� شد� حضو� يابند. 
�ستو� جلسه: 

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

3 � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� 
هيأت مديره شركت توزيع نيروي برق استان مازندران 

یادداشت

4 اخبار داخلی
یکشنبه11 آذر 1397ـ  24 ربيع ااول 1440ـ   2 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27160

نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمریكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت دریاي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

50/93 دار 

59/46 دار 

 58/09 دار      

1222/33 دار    

 3520000 تومان

3750000 تومان

1880000 تومان

1100000  تومان

660000 تومان

336000 تومان

4200 تومان 

10972/6 تومان

11400 تومان 

4753/2 تومان

12606/3 تومان

12900  تومان

5356/4  تومان

13991/1 تومان

14000  تومان

1143/7  تومان

2952/4  تومان

3250  تومان

سكه طا طرح قدیم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جدید )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه یك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمریكا)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

دار آمریكا)سامانه سنا - ميانگين بازار ثانویه و بازار آزاد(

دار آمریكا)نرخ صرافی(

یورو)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

یورو)سامانه سنا - ميانگين بازار ثانویه و بازار آزاد(

یورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(
نرخ خرید تضمینی گندم با پیگیری های انجام شده 
و موافقت رئیس جمهوری از ۱۴۷۰ تومان به ۱۶۰۰ تومان 

افزایش یافت.
عبدالمهدی بخشنده معاون امور اقتصادی وزارت جهاد 
کشاورزی در مصاحبه  با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به 
اینکه وزیر جهاد کشاورزی به منظور حمایت از گندمکاران 
و کش���اورزان جلسات متعددی را با رئیس جمهوری و 
رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار کرد، افزود: سرانجام 
پس از پیگیری های انجام شده، رئیس جمهوری و رئیس 
س���ازمان برنامه و بودجه با اصاح و تغییر قیمت خرید 
تضمین���ی گندم موافقت کردند که در نتیجه آن قیمت به 

هر کیلو ۱۶۰۰ تومان افزایش یافت. 
وی گفت: کش���اورزان در سه سال گذشته با تاش 
گس���ترده با توجه به شرایط آب و هوایی و محدودیت 
منابع آبی در زمینه خودکفایی محصول گندم تاش کردند؛ 
بنابرای���ن حمایت از این طبقه زحمتکش امری ضروری 
اس���ت. به همین منظور قیمت خرید تضمینی گندم که 
هفته گذش���ته با قیمت هرکیلو ۱۴۷۰ تومان تصویب و 
اباغ ش���ده بود، تغییر کرد و گندم امس���ال با قیمت هر 
کیلو ۱۶۰۰تومان خریداری خواهد شد. خبر دیگر اینکه، 

مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کشاورزی ایران از 
ایجاد شرکت های تعاونی روستایی برای صادرات مستقیم 
محصوات کش���اورزی خبر داد.یداه کشاورز با اشاره به 
ظرفیت های مناسب بخش کشاورزی دربازارهای صادراتی 
گفت: به منظور فعال سازی کشاورزان در بازارهای داخلی و 
صادراتی و اتصال حلقه تولید به زنجیره بازار، شرکت هایی 
را با همکاری اتحادیه های شرکت های تعاونی روستایی 
و کش���اورزی ایجاد کردیم تا کشاورزان و تولید کنندگان 
بخش کشاورزی بتوانند محصوات خود را از طریق این 

شرکت ها به بازارهای صادراتی عرضه کنند.
مدیرعامل اتحادیه مرکزی تعاونی های کش���اورزی 
ایران درباره شرایط صادرات محصول پسته گفت: در حال 
حاضر به علت کشت و تولید پسته در برخی از کشورها 
رقبای جدیدی وارد بازار شدند و همچنین مساله رقابت 
شدیدی در بازار صادراتی ایجاد کرده است اما از آنجا که 
کیفیت محصول پسته ایران به لحاظ درصد چربی مناسب 
و ارگانیک بودن بسیار بااست، بنابراین مشتریان خاص 
و همیشگی دارد.وی افزود: گرچه امسال به علت شرایط 
آب و هوای میزان تولید پسته کاهش یافته است اما قطعًا 

در سال آینده جبران خواهد شد.

نوسانات ارزی و بازگشت شبح مرگ 
به جاده های ایران 

طرح های اجرا شده برای ارتقای ایمنی راههای ایران باعث شده آمار 
تلفات رانندگی از 2۷ هزار و ۷۰۰ نفر در س���ال ۱38۴ به ۱۶ هزار و 2۰۰ 

نفر در سال گذشته کاهش یابد.
اگرچه کاهش ۱۱ هزار و 5۰۰ نفری تعداد کشته شدگان سوانح رانندگی 
ظرف ۱5 سال گذشته کاری سترگ و درخورتحسین برای تمامی دستگاه های 
مسئول در این حوزه محسوب می شود، ولی تفاخر بیش از حد نسبت به 
این موفقیت سبب خواهد شد تا فراموش کنیم که همچنان راه های ایران 
جزو پر سانحه ترین معابر جهان هستند و تردد سواره یا پیاده از آنها ریسک 

فراوانی برای همگان دارد.
واقعیت این است که با وجود کاهش قابل ماحظه آمار سوانح منجر 
به فوت در راه های درون شهری و برون شهری، همچنان فاصله زیادی با 

تعداد تلفات رانندگی در کشورهای اطراف خود داریم.
ترکیه و مصر که در منطقه خاورمیانه به لحاظ تعداد جمعیت شباهت 
نسبی با ایران دارند، طبق جدیدترین آمار سازمان ملل متحد از نظر سوانح 
رانندگی منجر به فوت در وضع مطلوب تری نسبت به ایران قرار گرفته اند؛ 
به گونه ای که متوس���ط آمار تلفات جاده ای ترکیه در 5 س���ال اخیر از 8 
هزار نفر و در مصر از ۷ هزار نفر تجاوز نکرده است. مجموع آمار تلفات 
رانندگی کش���ورهای عربی حوزه خلیج فارس هم درهمین دوره زمانی از 
ایران کمتر است و ما برای اینکه در افق ۱۴۰۴ سرآمد آنها باشیم، راه زیادی 

پیش رو داریم.
 بدتر آنکه با وجود روند نزولی آمار تلفات رانندگی در ایران ظرف ۱5 
سال اخیر، جدیدترین گزارش های منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی 
نشان می دهد که تعداد سوانح منجر به فوت در معابر درون شهری و برون 
شهری ایران دوباره روندی صعودی به خود گرفته و ظرف ۱۰ ماهه اخیر 
همواره جهشی بوده است. به عنوان نمونه تعداد تلفات رانندگی کشور در 
مهر امسال نسبت به مهر سال قبل ۱/2 درصد، شهریور 9۷ نسبت به شهریور 
9۶ حدود 2/۱ درصد، مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل یک درصد و 
مجموعه شش ماهه اول سال ۱39۷ نسبت به شش ماهه نخست سال 9۶ 
حدود ۱/۷ درصد افزایش یافته که زنگ خطری برای شکس���ت طرح های 

کاهنده قبلی محسوب می شود.
سئوال اینجاست که چرا دوباره آمار تلفات معابر درون شهری و برون 
شهری ایران صعودی شده است؟ چه اتفاقی افتاده که آهنگ کاهش مرگ و 
میر سوانح رانندگی جهتی عکس به خود گرفته؟ آیا ناگهان تعداد رانندگان 
متخلف باارفته یا به یکباره کیفیت معابر کشور تنزل یافته است؟ آیا مجموعه 
محرک های اقتصادی و اجتماعی در این مدت کوتاه موجب افزایش مجدد 
تقاضای سفر با خودرو در جاده ها شده یا اینکه سطح رو به بهبود آگاهی 
مردم نسبت به فرهنگ صحیح عبور و مرور یکباره تنزل پبدا کرده است؟

بدیهی اس���ت که هرکدام از این گزینه ها اگرچه می تواند تاثیر قابل 
توجهی در رشد آمار تلفات راننگی کشور داشته باشد ولی ناگهانی و یکباره 

بروز نخواهند کرد.
نمی توان پذیرفت که بارترافیک خودرو در معابر ش���هری و جاده ای 
ظرف ش���ش ماهه اخیر نس���بت به شش ماهه پیش از آن تغییر محسوسی 
کرده یا تعداد تخلفات رانندگان نسبت به گذشته چند برابر شده است؟ اینها 
تغییراتی نیستند که ناگهانی و یکباره رخ دهند و تاثیرگذاری آنها در رشد 
آمار تصادفات به زمانی بیشتر نیاز دارد. به عبارت ساده تر، رشد اخیر آمار 
تلفات رانندگی در کشور بیش از آنکه عامل انسانی داشته باشد و از جبر 
خطای رانندگان نس���بت به مقررات صحیح آمد و شد پیروی کند، مرهون 

عوامل غیرانسانی است. 
اُفت قابل ماحظه کیفیت قطعات خودرو )نظیر استیک، سیستم ترمز و 
سایر تجهیزات ایمنی( به دلیل باا رفتن نرخ ارز و آشفتگی بهای تجهیزات 
استاندارد، کاهش میزان نظارت پلیس بر معابر درون شهری و برون شهری به 
دلیل کمبود و باارفتن هزینه تأمین تجهیزات نظارتی به همراه تقلیل انگیزه های 
اقتصادی نیروی انس���انی )عدم کفایت دستمزد دریافتی برای تأمین معاش( 
و همچنین افزایش محسوس و نامتقارن بهای خودرو در مقایسه با قدرت 
بازدارندگی جریمه ارتکاب تخلف با آن که همگی ریش���ه اقتصادی دارند، 

بیشترین سهم را در بازگشت شبح مرگ به جاده های کشور داشته اند.
نوسانات شدید نرخ ارز در ماه های اخیرعاوه بر تاثیرات منفی بر فضای 
کسب و کار، موجب برهم زدن تعادل برنامه های کاهنده آمار تلفات رانندگی 

کشور شده و تداوم توفیقات قبلی را با ابهام جدی روبرو کرده است.
به واسطه این رخداد اقتصادی، ظرف ماه های اخیر قدرت خرید قطعات 
یدکی استاندارد برای مردم و تولید محصول ایمن برای صنایع خودروسازی 
کاهش یافته؛ برنامه تأمین و نگهداری جاده های کشور به تجهیزات کنترل 
و نظارت با تأخیر روبرو شده و انگیزه نیروی انسانی در پلیس برای جدیت 
در برخورد با تخلفات رانندگی کاهش یافته اس���ت. همچنین فاصله قیمت 
خودروهای جدید با هزینه جرایم رانندگی به قدری زیاد شده که تخلف از 

قانون و عدم رعایت مقررات را توجیه پذیر کرده است.
به نظر می رسد که مدیریت اقتصادی کشور در برنامه ریزی های آینده 
خود باید به نقش تصمیمات برهم زننده بازار در رفتار ترافیکی جامعه بیشتر 
توجه کند و برای واکنش غیرمستقیم امور اجتماعی به تغییر شاخص های 

اقتصادی، چاره ای مناسب داشته باشد.
تداوم رشد تلفات رانندگی و بازگشت به آمارهای نگران کننده سال های 
قبل، هزینه هایی هنگفتی برای جامعه به همراه خواهد داشت که شاید سنگین 

تر از تبعات رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران باشد.
و اینک چند پیشنهاد برای بازگشت مجدد به روند کاهش نرخ تلفات 

رانندگی :
۱- دولت باید تحت هر ش���رایطی حمایت تعرفه ای و ارزی خود را 
از ورود تجهیزات و قطعات یدکی استاندارد به داخل کشور افزایش دهد. 
اختص���اص ارز یاران���ه ای  به قطعات یدکی ناوگان حمل و نقل عمومی و 
تأمین ارز ارزان قیمت برای ورود قطعات سایر خودرو ها باید در اولویت 

برنامه های اقتصادي دولت قرار گیرد.
2- برنامه خرید وس���ایل ایمنی و امکانات پایش رفتار رانندگان در 
جاده ها نباید تحت تأثیر نوسانات ارزی به تأخیر افتاده یا تعدیل شود. نصب 
تجهیزات مدرن هشداردهنده، دوربین های کنترل سرعت، سیستم های سخت 
افزاری و نرم افزاری برای مدیریت مطلوب آمد و ش���د در معابر کش���ور 

ضرورت دارد.
3- با توجه به تأثیر منفی باارفتن نرخ ارز بر افزایش ش���دید قیمت 
ناوگان حمل و نقل عمومی، دولت باید از طریق حمایت های یارانه ای و 
اعتباری برنامه نوسازی ناوگان را احیا و به خروج خودروهای فرسوده و غیر 

ایمن از جاده ها کمک کند. 
۴- پلیس راه و ناوگان راهور باید به جدیدترین سیستم ها و امکانات 
مدیریت و کنترل شریان های زمینی مجهز شوند و از پیشرفت های بین المللی 

در این حوزه عقب نباشند.
5- انگی���زه خدمت مضاعف در پرس���نل نیروی انتظامی برای مقابله 
جدی با تخلفات رانندگی از طریق بهبود دستمزد و پرداخت کارانه به آنها 

تقویت شود.
۶- نرخ جرایم تخلفات رانندگی متناس���ب با باارفتن قیمت خودرو 
و نرخ بیمه و دیّات افزایش یابد تا زمینه گرایش به قانون گریزی در بین 

رانندگان از بین برود.
کامران نرجه

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
از این پس وصول چک های تضمینی 
فق���ط با درج نام گیرنده امکان پذیر 

خواهد بود.
ب���ه گ���زارش خبرگ���زاری 
صداوسیما، عبدالناصر همتي رئیس 
کل بانک مرکزی پس از نشس���ت 
اعضاء ش���ورای هماهنگی سران قوا 
خاطرنشان کرد:  از مسائل مهم بازار 
پول، چک های تضمینی بود که در 
طول سال های گذشته به دلیل پشت 
نویسی و دست به دست شدن چک 
توسط افراد مختلف معضل بزرگی 

به وجود آورد.
وی ادامه داد: بررس���ی های ما 
طی یکی دو ماه گذشته نشان می دهد 
ارزش ای���ن چک ها 8 هزار میلیارد 
تومان بود که چرخش فاقد شفافیت 
و بدون اطاع نظام بانکی از مشکات 

آن به شمار می رود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: 
بنا به پیش���نهادی که امروز در شورا 
طرح کردیم، مصوب ش���د که دیگر 
چک های تضمینی قابل ظهرنویسی 
نیس���ت و متقاضی چک حتما باید 
نام ذینفع )گیرنده( چک را به همراه 

شماره ملی او در چک قید کند.
به گفت���ه وی، چک هایی که 
اکنون در اختیار مردم اس���ت، قابل 
انتقال به سایرین نیست و فاقد اعتبار 

خواهند بود. 
همتی در عین حال تاکید کرد: 
بنابراین چک های فعلی دیگر قابل 
انتقال نیس���تند و برای چک های 
موجود در اختیار مردم طبق مصوبه 

شورا، یک ماه فرصت داده شده تا با 
مراجعه به بانک ها نقد شوند؛ ضمن 
آن که از این به بعد چک ها با شرایط 
جدید توسط بانک ها ارائه و صادر 
خواهد شد.وی همچنین گفت: این 
اقدام به ش���فافیت بیشتر و مبارزه با 
پولشویی کمک می کند و از این به 
بعد با گردش مالی درست، واقعی و 
شفاف در کشور از عملیات غیرشفاف 

در بازار جلوگیری می کنیم. 
چگونگی خرید و فروش ارز 

در شبکه صرافی های مجاز
بانک مرکزی دستورالعمل خرید 
و فروش ارز در ش���بکه صرافی های 

مجاز را اباغ کرد.
به گزارش روابط عمومي بانک 
مرکزی، به موجب این دستورالعمل، 
صرافی های مجاز معتبر می توانند ارز 
حاصل از صادرات را تا سقف یک 
میلیون یورو یا معادل آن به س���ایر 
ارزها با ثبت در "سامانه نظارت ارز 
به صورت اسکناس یا حواله  )سنا(" 

به نرخ بازار خریداری کنند.
براین اس���اس،  نرخ فروش ارز 
صرافی های مجاز معتبر متناس���ب با 

شرایط به نرخ بازار و همچنین کارمزد 
فروش متناسب با شرایط بازار و برای 
اسکناس دار حداکثر ۱۰۰۰ ریال و 
ب���رای حواله های ارزی حداکثر یک 

درصد خواهد بود.
گفتنی است؛ صرافی های مجاز 
معتبر موظفند ارزهای خریداری شده 
را ب���ه یک���ی از روش های زیر به 

فروش رسانند:
الف- فروش ارز بابت مصارف 
ارزی خدماتی به شرح جدول مندرج 
در نامه عمومی مورخ ۱۶  مرداد ۱39۷ 
بابت مصارف 23گانه و همچنین تا 
س���قف 2۰۰۰ یورو و مطابق با نامه 

عمومی مورخ ۱۱ مهر ۱39۷
ب- فروش ارز بابت واردات 
کاا و خدمات بر اساس ثبت سفارش 
کاا  یا خدمت تایید ش���ده توسط 
بانک های عامل به صورت اسکناس یا 
حواله های ارزی در چارچوب قوانین 
و مقررات ارزی با ثبت در س���امانه 

نظارت ارز )سنا(.
ازم به ذکر اس���ت: خرید و 
ف���روش ارز بین صرافی های مجاز 
معتبر به صورت اسکناس یا حواله 
با ثبت در س���امانه نظارت ارز )سنا( 
امکان پذیر است. همچنین خرید و 
فروش حواله های ارزی توس���ط آن 
صراف���ی بر مبنای نرخ بازار )به جز 
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات 
کاا و خدمات( با ثبت در س���امانه 

نظارت ارز )سنا( مقدور است.
در پایان یادآور می شود: همه 
هزینه های نقل و انتقاات و تبدیات 

ارزی بر عهده مشتری است.

مدی���رکل دفتر کنترل س���یاب و 
آبخ���وان داری س���ازمان جنگل ها،مراتع 
و آبخی���زداری با اش���اره ب���ه این که در 
بارش ه���ای اخیر حجم���ی بیش از 9۰۰ 
میلیون مترمکعب سیاب توسط طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری مهار شد، گفت: 
اس���تان های کهگیلویه و بویراحمد و ایام 
بیشترین میزان بارش و استان های اردبیل 
و آذربایجان ش���رقی هم سهم کمتری از 
 بارش های اخیر نسبت به میانگین بلندمدت 

داشتند.
ابوالقاسم حس���ین پور در گفتگو با 
ایس���نا با بیان اینکه در مناطق خشک دنیا 
جمع آوری آب باران از س���طح شهرها و 
بام منازل مرس���وم است، اظهار داشت: در 
مناطق خشک کش���ور ما هم این دانش 
بوم���ی وجود دارد و به صورت محدود و 
سنتی آب باران را از مناطق شهری و بام ها 
جمع آوری و در مخازن ذخیره می کنند. با 
توجه به خشکسالی ها در کشور ازم است 
که در شهرهای مختلف کشور به این نکته 

توجه بیشتری شود.
وی با اش���اره ب���ه اجرای طرح های 
آبخیزداری و آبخوان داری در حوضه های 

آبخیز باادست و مشرف به شهرها تصریح 
کرد: بخشی از روان آب هایی که از ارتفاعات 
مش���رف به مناطق شهری به سمت آنها 
حرک���ت می کنند را باید کنترل کرد تا هم 
بتوانیم جلوی س���یاب را بگیریم و هم 
از روان آب ه���ا به عنوان یک ظرفیت آبی 
در مجاور ش���هرها استفاده کنیم بنابراین 
اجرای عملیات آبخیزداری در باا دس���ت 
ش���هرها بخشی از مدیریت روان آب ها و 
بخش دیگر آن، مدیریت سیاب در خود 
محیط  های ش���هری است که این وظیفه 

برعهده شهرداری ها است. 
مدی���رکل دفتر کنترل س���یاب و 
آبخوان داری س���ازمان جنگل ها،مراتع و 
آبخیزداری ادامه داد: هر چه سطوح عایق 
ش���هری بیشتر ش���ود بخش نفوذ ناپذیر 
زمین هم بیشتر می شود و در نتیجه میزان 
روان آب ه���ا افزایش پیدا می کند. در این 
ش���رایط با هر گونه بارندگی، شهر دچار 
آبگرفتگی و تردد شهروندان با مشکاتی 
مواجه می ش���ود؛ این در حالیست که با 
مدیریت روان آب ها و جمع آوری  آن ها نه 
فقط می توان مشکات آبگرفتگی شهرها 
را حل کرد بلکه می توان از این آب برای 

آبیاری فضای سبز شهرها بهره برد. 
ب���ه گفته وی، در ح���ال حاضر در 
بی���ش از ۱/5 میلیون هکت���ار از اراضی 
کش���ور طرح های پیشگیری و مهار سیل 
اجرایی ش���ده که 32۰ هزار هکتار از آن 
در حوضه های آبخیز مشرف به شهرهای 
کش���ور است.مدیرکل دفتر کنترل سیاب 
و آبخوان داری سازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخیزداری درباره میزان آس���یب سیل های 
اخیر به مناطق روستایی و شهری توضیح 
داد: خوشبختانه بارش های پاییزه در کشور 
ح���دود 3۰ میلی مت���ر بیش از میزان حد 
نرمال بلندمدت بود و 22 استان کشور در 
بارش های اخیر سهم داشتند و متاسفانه ۱۱ 
استان از سیلی که براثر بارندگی به وجود 

آمد، خسارت دیدند.
حس���ین پور با اشاره به اینکه میزان 
خسارت های وارده به این ۱۱ استان کشور در 
دست بررسی است، تصریح کرد: استان های 
مازندران، گیان، خوزس���تان، کهگیلویه و 
بویراحمد، کرمانش���اه، فارس، سیستان و 
بلوچستان، چهارمحال و بختیاری، ایام و 

اصفهان از جمله این استان ها هستند.
وی ادام���ه داد: در بارش های اخیر 

حجم���ی بیش از 9۰۰ میلیون متر مکعب 
سیاب توس���ط طرح های آبخیزداری و 
آبخوان داری مهار شد که از این حجم آب 
می توان برای احیای پوشش گیاهی، حفظ 
خاک، تغذیه آبخوان چش���مه ها، چاه ها و 

قنوات بهره برد.
بارورس��ازی ابرها در ۱۰ اس��تان 

کشور 
خبر دیگري حاکیس���ت، مدیر مرکز 
مل���ی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها 
از برنامه ری���زی وزارت نیرو برای اجرای 
پروژه باروری ابرها در ۱۰اس���تان کشور 

خبر داد.
 به گزارش تس���نیم، فرید گلکار با 
بیان اینکه برای اجرای پروژه بارورسازی 
ابرها و همکاری نیروی هوا و فضای سپاه 
هیچ مانع���ی نداریم و به زودی عملیات 
اجرایی آن آغاز خواهد شد، اظهار داشت: 
این پروژه در استان های یزد، چهارمحال و 
بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، اصفهان، 
خوزستان، کرمان و فارس از طریق هواپیما 
و در مناطقی همچون خراس���ان جنوبی و 
آذربایجان ش���رقی و غربی از طریق پهپاد 

اجرا خواهد شد.

وی اف���زود: در صورت تامین اعتبار، 
باروری ابرها در استان کرمانشاه هم به شیوه 
زمینی و از طریق ژنراتور انجام می شود.

مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات 
باروری ابرها اظهار داشت: قرارداد تامین 
پهپ���اد، مواد باروری، هواپیما و تجهیزات 
قابل نصب روی آن با نیروی هوا و فضای 
سپاه آماده شده و به زودی وارد فاز اجرا 

خواهیم شد.
و   وی با اش���اره ب���ه تامین "فلیر" 
"پیروپاترون" به عنوان مواد قابل اس���تفاده 
در باروری ابرها تصریح کرد: فلیر توسط 
نیروی هوافضا و پیروپاترون توسط صنایع 
دفاع در داخل تولید می شود و امکان خرید 
خارج���ی این مواد هم وجود دارد، اما از 
چندین منظر، بهتر و شایسته است از تولید 

داخل استفاده شود.
گلکار با بیان اینکه تا اواخر اردیبهشت  
امکان اجرای بارور سازی ابرها در کشور 
وجود دارد، خاطرنش���ان کرد: در صورت 
تس���ریع در انجام امور و تبادل تفاهمنامه 
با نی���روی هوافضا امکان آغاز و آمادگی 
برای اجرای پروژه های افزایش بارش هم 

وجود دارد.

ذخیره سازی ۹۰۰ میلیون مترمکعب سیاب در بارش های اخیر

همتی:وصول چک های تضمینی فقط با درج نام گیرنده 
امکان پذیر می شود

موافقت رئیس جمهوری با افزایش نرخ خرید تضمینی گندم 

رأی دادگاه هامبورگ به سود
 بانک هاي ایران

دادگاه هامب���ورگ در حک���م 
مقدماتی خود از ش���رکت مخابرات 
آلمان خواست خطوط تلفن و اینترنت 
بانک های ایرانی مستقر در این کشور 

را مجددا راه اندازی کند.
به گزارش ایرن���ا از تارنمای 
دویچه وله، ش���رکت تلکام اواسط 
نوامبر تلفن و اینترنت بانک های ایرانی 

را قطع کرده بود.
دادگاه ایالتی ش���هر هامبورگ 
آلمان به ش���کایت بانک های ایرانی 
مس���تقر در این شهر رسیدگی کرد 
و روز جمع���ه 9 آذر )3۰ نوامبر( در 

حکمی اولیه به سود آنها رای داد.
بنابر این حکم، شرکت مخابرات 

آلمان )Telekom( باید خطوط تلفن 
و اینترنت سه بانک ایرانی مستقر در 
هامبورگ شامل بانک ملی، بانک سپه 
و بانک بازرگانی ایران و اروپا را از 

نو وصل کند.
شرکت مخابرات آلمان روز ۱۶ 
نوامبر 2۰۱8 ) 25آبان(خطوط تلفن 
و اینترنت بانک های ایرانی مستقر در 

آلمان را قطع کرده بود.
تلکام آلمان در نوشته  ای کتبی به 
بانک ملی نوشته بود، این شرکت بر 
این نظر است که پس از تحریم های 
آمریکا، بانک های ایرانی دیگر قادر 
نخواهند بود هزینه اشتراک تلفن و 

اینترنت خود را بپردازند.

برنامه عملیاتی گمرک برای ترخیص سریع کاا

 میزان الگوی مدارس برای هر نفر ماهانه ۱۶۰لیتر در 
نظر گرفته شده است و در صورت رعایت نکردن الگو، 

کل هزینه آب مصرفی دریافت می شود.
مدیرکل دفتر مدیریت مصرف آب و آبفای وزارت 
نیرو با تاکید بر اینکه ش���یوه نامه مصرف آب مدارس و 
مساجد سخت گیرانه تهیه شده است، گفت: سرانه مصرف 
آب مدارس دولتی برای ش���هرهای عادی و دارای تنش 
تعیین شد.بنفشه زهرایی در گفتگو با فارس در پاسخ به این 
سؤال که آیا رایگان شدن آب شرب مدارس و مساجد به 
نوعی موجب رشد مصرف آب و بی توجهی دانش آموزان 
نس���بت به مدیریت مصرف نمی شود، گفت: مصرف آب 
واحدهای با کاربری آموزشی شامل مدارس و دانشگاه ها 
حدود 3درصد است، بنابراین اینکه گفته می شود وزارت 
نیرو در اجرای مصوبه مجلس کارشکنی می کند، درست 
نیس���ت، چرا که باید اذعان کرد میزان مصرف کاربری 
آموزش���ی عدد پایینی است و در درآمد شرکت های آبفا 

نقش���ی ندارد، بنابراین نگاه وزارت نیرو به این موضوع، 
فرهنگی است.وی ادامه داد: وزارت نیرو بخشنامه جدیدی 
به شرکت های آبفا برای مصوبه جدید مجلس اباغ کرده 
است که سخت گیرانه هم هست و میزان الگوی مدارس 
برای هر نفر را ماهانه ۱۶۰لیتر در نظر گرفته است که اگر 
تا این میزان آب مصرف ش���ود، آب مجانی است، اما در 
صورت رعایت نکردن الگو، کل هزینه آب مصرفی دریافت 
می ش���ود .وي با اشاره به اینکه این اباغیه وزارت نیرو 
روی نظام تعرفه ای شرکت های آبفا هم درج شده است، 
گفت: البته شرکت های آبفا منتظرند که وزارت آموزش و 
پرورش فهرست مدارس دولتی را اعام کند تا تعرفه ها 

مطابق با این بخشنامه محاسبه شود. 
ب���ه گفته وی، در مدارس دولتی س���رانه مصرف 
دانش آموز ۱۶۰لیتر در ماه برای ش���هرهای عادی، برای 
شهرهای دارای تنش ۱2۰لیتر و برای شهرهایی که وضعیت 

بحرانی دارند 9۰لیتر در نظر گرفته شده است .

سرانه مصرف آب مدارس دولتی تعیین شد سازوکار دریافت پول نفت از کره جنوبی مشخص شد 
 سازوکاری برای بازگرداندن پول نفت صادراتی از کره جنوبی تعریف شده 

است که بر مبنای آن، مطالبات نفتی ایران با واردات کاا تهاتر می شود. 
حسین تنهایی رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی دیروز در گفتگو 
با ایرنا افزود: بر اساس این سازوکار، کاا توسط کره جنوبی به واردکنندگان 
عرضه و وجه آن از منابع حاصل از صادرات نفت کسر می شود و واردکنندگان 
ه���م وج���ه کااهای وارداتی را به دولت ایران پرداخت می کنند.وی ادامه داد: 
اگر بانک مرکزی دو کشور نتوانند در مبادات مالی با یکدیگر همکاری داشته 
باشند، روابط اقتصادی بخش خصوصی می تواند در بستر یک صندوق مشترک 
برای تهاتر کاا انجام شود .در سال 2۰۱۷ میادی، صادرات ایران )شامل نفت 
خ���ام( ب���ه کره جنوبی 8 میلیارد دار بود و کره جنوبی ۴ میلیارد دار کاا به 
ایران صادر کرد؛ این رقم در ۱۰ ماه نخست امسال کاهش یافت و مبادات 2 
کشور به 5 میلیارد و ۷۰۰ میلیون دار رسید که سهم صادرات ایران 3 میلیارد 
و ۷۰۰ میلیون دار بود.رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی اظهار داشت: 
اکنون روابط تجاری دو کش���ور مربوط به صادرات نفت خام و محصوات 
پتروشیمی از ایران و واردات لوازم خانگی از کره جنوبی است؛ اقام صادراتی 

و وارداتی ایران و کره جنوبی می تواند متنوع تر شود.

صادرات 7 قلم کاای مصرفی ممنوع شد
صادرات مرغ و ش���ش قلم 
دیگر از کااهای مصرفی ش���امل 
استیک، شکر، کازئین) پروتئین 
شیر(، جوال و کیسه برای بسته بندی، 
انواع مش���تقات شیر و آب پنیر و 
انواع دفترچه مشق و حسابداری 

ممنوع شد .
به گزارش تس���نیم ، وزارت 
صنعت،معدن و تجارت با ارسال 
نام���ه ای به گمرک از ممنوعیت 
صادرات ۷ ردیف کاای مصرفی 
در قال���ب 33 ردیف تعرفه خبر 
داد. بر این اس���اس صادرات مرغ، 
استیک، شکر، کازئین) پروتئین 
شیر(، جوال و کیسه برای بسته بندی، 
انواع مش���تقات شیر و آب پنیر و 
انواع دفترچه مشق و حسابداری 
ممنوع شد .بنابراین گزارش با توجه 
ب���ه نیاز بازار داخلی به این کااها 
و انجام ص���ادرات بی رویه و از 
طرفی اختصاص یارانه و ارز دولتی 
برای تولید این محصوات، دولت 
خروج این کااها از کشور در قالب 

صادرات را ممنوع کرد.
 جوایز صادراتی برقرار شد

درهمین حال سرپرس���ت 
سازمان توسعه تجارت ازبرقراري 

مجدد جوایز صادراتي خبرداد.
به گ���زارش مهر، محمدرضا 
مودودی ب���ا حضور در تحریریه 
بخش خبری 2۱ شبکه یک سیما 
افزود: در راس���تای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و نگرش برون گرایی 
که ازمه توسعه صادرات است، از 
سال ۱39۴ مشوق های صادراتی 
دوباره احیاءش���د و در دستور کار 

دولت قرار گرفت که بخشی از این 
مشوق ها پرداخت شد و پارسال 
پرداختی نداشتیم اما امسال دوباره 

این بحث مطرح و اباغ شد .
مودودی اضافه کرد: بس���ته 
مش���وق های صادراتی با هدف 
توانمندسازی بنگاه های اقتصادی 
تدوین شده است تا شرکت های 
 م���ا در بخش ص���ادرات تقویت 

شوند.
سرپرست س���ازمان توسعه 
تجارت با اش���اره به رشد ۱3/5 
درصدی صادرات در هفت ماهه 
امس���ال نس���بت به مدت مشابه 
پارسال، گفت: امیدواریم به هدف 
صادراتی امسال یعنی عبور از 5۴ 

میلیارد دار برسیم.
مودودی با بیان اینکه مشوق ها، 
زیر ساخت های توسعه صادرات را 
مستحکم می کند، گفت: قرار شد از 
محل منابع افزایش یک درصد نرخ 
موث���ر تعرفه برای واردات اقامی 
غیر از دارو و کااهای اساس���ی، 

صادرکنندگان را تشویق کنیم.
وی همچنی���ن از ممنوعیت 
واردات ۱3۰۰ قل���م کاا خبر داد 
وگفت: با ممنوعیت این واردات، 
درآمد دولت در این بخش کاهش 
یافت اما پیش بینی ما این اس���ت 
از طریق حضور در نمایشگاه های 
بین الملل���ی، هیات های تجاری و 
ایجاد دفتر در خارج از کشور و ثبت 
برندهای ایرانی در خارج از کشور، 
صادرات را تقویت کنیم و بخشی از 
سود تسهیات بانکی صادرکنندگان 

را پرداخت کنیم.

مرکز تجاری ایران در سلیمانیه عراق 
راه اندازی می شود

 دبیر میز سلیمانیه عراق درسازمان توسعه تجارت با بیان اینکه مرکز تجاری 
ایران در سلیمانیه راه اندازی می شود، گفت: با راه اندازی این مرکز می توانیم از 

ظرفیت 5 تا ۶ میلیارد داری صادرات ایران به این منطقه استفاده کنیم.
اسماعیل رحمانی در گفتگو با فارس افزود: تفاهمنامه ای در ابتدای سال 
برای راه اندازی این مرکز تجاری بین مسئوان دولتی ایران و اقلیم کردستان به 
امضا رسید و با همت سازمان توسعه تجارت ایران و حمایت سرکنسول ایران 

در سلیمانیه تاش می شود تا هر چه سریعتر این مرکز راه اندازی شود.
وی با اشاره به صادرات ۱2 میلیارد داری ایران به عراق اظهار داشت: 
حدود 2 میلیارد دار از این رقم به کردستان عراق صادر می شود، در حالی 
که ما می توانیم از ظرفیت 5 تا ۶ میلیارد داری اقلیم کردستان برای صادرات 

استفاده کنیم.

تا آخر س���ال امیدوارم بتوانیم 
گمرک را روی موبایل بیاوریم. البته 
در بخ���ش الکترونیک و مجازی تا 
حدودی پیشرفت های خوبی حاصل 

شده است.
مهدی میراش���رفی رئیس کل 
گمرک ای���ران در گفتگو با فارس 
در رابط���ه با اولویت هاي گمرک در 
دوره جدید، اظهار داش���ت: با توجه 
به شرایط تحریم و تحت تأثیر قرار 
گرفتن تجارت کش���ور باید بتوانیم 
در بخش هایی مانند مس���ائل بانکی، 
بیمه و حمل و نقل ش���رایط ویژه 

ایجاد کنیم.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه 
در ستاد مقابله با تحریم یک برنامه 
عملیات���ی با فوریت به وزیر اقتصاد 
ارائه خواهم داد، اضافه کرد:  یکی از 
اقدامات مربوط به شناسایی فعاان 
مجاز اقتصادی است تا بتوان شرایط 
ترخیص کاا را تس���هیل کرد. در 
حال حاضر ۱۱۷ فعال مجاز اقتصادی 
شناس���ایی شده اند و برنامه داریم تا 
از بخش های مختلف اعم از تولید، 
فواد، پتروش���یمی، خودرو و سایر 
بخش ها ۱5 تا 2۰ ش���رکت مؤثر که 
بیشترین حجم واردات مواد اولیه و 
مورد نیاز تولید را دارند، شناسایی و 
تس���هیات ویژه در اختیار آنها قرار 
دهیم.به گفته میراش���رفی، وزارت 

صنعت در بخش نیازهای واردات و 
بانک مرکزی در بخش تأمین ارز باید 
پای کار مشکات باشند تا بتوان با 
سرعت بیشتری به تولید کمک کرد. 
وی با اش���اره به اعتبارسنجی 
فع���اان مجاز گف���ت: با ممیزی و 
بررسی هایی که صورت می گیرد، کاا 
به صورت شناور ترخیص می شود 
و بخش���ی از کاا باب���ت حقوق و 
ع���وارض در گمرک می ماند تا کار 

تولید معطل نماند.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه 
در ه���ر ماه ۱۴5 ه���زار کامیون از 
گمرکات کش���ور خارج می شوند، 
یادآور ش���د: در مهر گذشته به دلیل 
خواسته صنفی رانندگان ترخیص کاا 
ب���ه 92 هزار کامیون کاهش یافت و 
اکنون مجدداً به شرایط عادی بازگشته 
است و در حال حاضر خروجی مواد 
اولیه و کاا از گمرک تفاوت معناداری 

نسبت به گذشته ندارد.
وی یک���ی دیگر از برنامه های 
جدید را هوشمندسازی برنامه های 
گمرک دانست و گفت:  تا آخر سال 
برنامه داریم تا اطاعات تجارت در 
بستر باک چین که از امنیت بااتری 
برخوردار است، تبادل شود و بتوانیم 
ارتب���اط میان هم���کاران گمرک با 
ارباب رج���وع را برای جلوگیری از 

مفسده های احتمالی قطع کنیم.



55يكشنبه 11 آذر  1397ـ    24  ربيع االول 1440ـ   2 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27160 گزارش
بر اســـاس آمار هاي ســـازمان جهاني 
بهداشت تاكنون بيش از 36 ميليون نفر در دنيا 
بر اثر ابتال به ايدز جان خود را ازدست داده اند 
و اين در حالي است كه افزايش آمار ابتال به 
اين بيماري از طريق رفتار هاي پر خطر جنسي 
يكي از تهديد هاي اصلي اين بيماري است. بر 
اساس آخرين بررسي هاي انجام شده توسط 
وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي تا 
ابتداي دي ماه سال 96حدود 36هزارو571 به 
اين بيماري شناسايي شده اند كه 50 درصد 
آنان در گروه سني 21 تا 35 سال قرار دارند. 
اما به نظر مي رسد كه آمار واقعي 2 برابر اين 
ميزان باشد. اين در حالي است كه كشورهاي 
جهان متعهد شده اند كه ســـال 2030 پايان 
اپيدمي ايدز باشد كه اين تعهد فراتر از تعهدي 
دولتي، تعهدي اســـت اجتماعي كه هر فرد 
به ســـهم خود بايد در اين راه بكوشد زيرا 
كه چالش جهاني كنترل ايـــدز، تنها از راه 
همكاري هاي بين المللي، كوشش دولت ها، 
فعاليت هاي سازمان هاي مردم نهاد و افزايش 

آگاهي شهروندان به ثمرخواهد رسيد. 
  برگزاري دومين همايش «مادر،كودك و 
اچ  آي وي» با هدف ارائه راهكار هاي مناسب 
در راستاي حمايت و پيشگيري از ايدز به ويژه 
در ميان زنان و كودكان و بررســـي وضعيت 
اجتماعي بيماران مبتال بـــه ايدز ما را بر آن 
داشت تا گفت و گويي داشته باشيم با دست 

اندركاران و پزشكان كه در پي مي آيد.  

اهميت انجمن هاي مردم نهاد  
بهرام قاسمي- سخنگوي وزارت امور 
خارجه جمهوري اســـالمي ايران و عضو 
هيات امنا انجمن احيـــا ارزش ها و در مورد 
به گزارشـــگر روز نامه اطالعات مي گويد: 
امروزه انجمن هاي مردم نهاد و ســـمن ها از 
اهميت زيادي برخوردارهستند و حرف اول 

را مي زنند.  
وي مي افزايد: واقعيت اين اســـت كه 
ما نمي توانيم در جهان امـــروز همه امور و 
مسايل را از طريق نهادهاي دولتي حل كنيم 
از اينرو بســـياري از كارها و خدمات بايد از 
طريق انجمن هاي مردم نهاد و ســـمن ها در 
عرضه جهاني و منطقه اي صورت بگيرد. اين 
انجمن ها در ارتباطاتي كه با همتايان خودشان 
و موسسات مشـــابه در كشور هاي منطقه و 
كشـــور هاي جهان دارند مي توانند بار بزرگ 
و عظيم مسئوليت هاي كه يك دولت و يك 
كشـــور را كه در قبال مردم خودش دارد را 

بدوش بكشند.
قاسمي يادآوري مي كند: سعي ما اين است 
كه در حوزه ديپلماسي عمومي سرمايه  گذاري 
وسيع تري براي سمن ها داشته باشيم بخصوص 

در موضوعاتي كه جامعه با آن در گير است 
وگروه هاي كمتري به دليل تابو بودن در جامعه 
از بيماران حمايت مي كنند. اميدواريم بتوانيم با 
تقويت زير ساخت هاي خودمان در حوزه اي 
كه در اختيار داريـــم اين توانمندي را هرچه 
بيشتر افزايش دهيم و طبيعتاً آثار مختلف آن بر 

جامعه بيشتر مشهود شود.  

ايدز درمان قطعي ندارد
دكتر پروين افسركازروني - سرپرست 
گروه مديريت بيمـــاري ايدز و بيماري هاي 
آميزشي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي مي گويد: تخمين زده مي شود كه در 
كشـــور نزديك به 60 هزار نفرمبتال به ايدز 
هســـتند كه از اين تعداد بيش از 24 هزار 
نفريعني 40 تا 41درصد را شناسايي كرده ايم.  

وي مي افزايـــد: اچ  آي وي يك بيماري 
عفوني مزمن با راه هاي انتقال و پيشـــگيري 
مشخص است كه درمان قطعي ندارد اگر سير 
اين بيماري را بررسي كنيم بسيار سريع تر از 
عفونت هاي ديگر بوده است، زيرا ويروس 
اچ  آي وي به گونه اي است كه وقتي وارد بدن 
مي شود، عالمت و نشانه ندارد، بلكه ويروس 
در يك دوره طوالني وارد بدن شده و تكثير 
و جايگزين سلول هاي ايمني و دفاعي بدن 
مي شود. بنابراين زماني عالئمش ظاهر مي شود 
كه سيســـتم ايمني و دفاعي بدن را تضعيف 

كرده است. 

سرپرست گروه مديريت بيماري ايدز و 
بيماري هاي آميزشي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي با اشاره به اين مطلب كه 
راه انتقال اين بيماري يا از طريق ترشـــحات 
خوني و جنسي و يا از طريق انتقال مادر مبتال 
به كودك در دوران بارداري و شيردهي است 
ياد آوري مي كند: با آموزش و انجام اقدامات 
پيشـــگيرانه مي توان از ورود ويروس به بدن 
پيشگيري كرد. طي چند سال اخير يك آيتم 
پيشگيري جديد هم اضافه شده، به اين شكل 
كه بعد از شناسايي فرد مبتال، دارو به او داده 
مي شود و تاثير دارو به اين صورت است كه 
حجم ويروس در بـــدن فرد كاهش مي يابد؛ 
در حدي كه ديگر قابليت انتقال عفونت به 
نزديك صفر مي رسد. وقتي درمان بويژه براي 
فرد مبتاليي كه هنوز سيســـتم ايمني بدنش 
تضعيف نشده، شروع شـــود، درمان ظرف 
6ماه پاسخ مي دهد و سطح ويروس در حدي 
كاهش يافته كه بحث انتقال از طريق ترشحات 
خوني، جنسي و انتقال از مادر به كودك بسيار 
كم مي شـــود. اين موضوع تحولي در حوزه 

پيشگيري و كنترل اچ اي وي ايدز است.
وي مي گويد: تاكنون هميشه ترس، دلهره 

و نگراني براي اچ اي وي ايدز مطرح مي شد، 
غافل از اطالعات و مداخالت جديدي كه در 
كشـــورمان و در تك تك موضوعات اعم از 
پيشگيري و درمان در مجامع بين المللي پيش  قدم 
بوده و برنامه هاي نو و تازه و تاثيرگذاري كه در 
همه جا مطرح شده است تا كشورهاي ديگر 
بتوانند از آن الگو بگيرند، اما متاسفانه آگاهي 
مردم در ســـطوح مختلف از اين بيماري كم 
است؛ حتي يكي از مشكالت مان حرف و انگي 
است كه نسبت به اچ  آي وي «ايدز» در ميان ارائه 
دهندگان خدمات سالمت اعم از پرستار، جراح، 
متخصص زنان و غيره وجود دارد. اين در حالي 
است كه اوال براي پرسنل ارائه دهنده خدمت 
هميشه رعايت احتياطات استاندارد جزو اصل 
پيشگيري و حفاظت است و از طرفي رعايت 
حقوق بيمار هم جزو اصولي است كه مباني اش 

در كشورمان به جد وجود دارد، اما متاسفانه در 
اجرا به دليل عدم آگاهي با مشكالتي مواجه 
اســـت و در حوزه اچ  آي وي هم اين معضل 

را داريم.
سرپرست گروه مديريت بيماري ايدز و 
بيماري هاي آميزشي وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشكي با بيان اين مطلب كه مردم 
بايد بدانند كـــه مراكزي در اين حوزه وجود 
دارند و مي توانند اين بيماري را تشـــخيص 
داده و درمان را شروع كنند مي افزايد: آموزش 
و اطالع رســـاني به گروه هاي پرخطر مانند 

مصرف كنندگان مواد، معتادان تزريقي،  افراد 
داراي رفتار پرخطر جنسي،  كليد پيشگيري 
و كنترل اچ  آي وي است اين در حالي است 
كه است كه اچ  آي وي نبايد اجباري باشد و 
فرد بايد با رضايت اين تست را انجام دهد. 
ما در حال حاضر برنامه پيشگيري از انتقال 
اچ  آي وي از مادر به كودك را پيش مي بريم 
و در اين برنامه مي بينيم كه خانم هاي باردار 
متوجه مي شوند كه تســـت اچ  آي وي جزو 
آزمايشات شان است و اگر تمايل نداشته باشند 
آن را انجام نمي دهند. مـــا بارها زنان باردار 
مبتاليي را شناســـايي كرديم كه نمي دانستند 
مبتال به اچ اي وي هســـتند و نوزاد اول شان 
مبتال به اين ويروس متولد شده اما با شناسايي 
و درمان آن ها فرزند دوم ســـالم متولد شده 
است. ما در سال گذشـــته اين برنامه را در 

مناطق حاشيه اي پيش برديم و امسال هم آن را 
در كل كشور اجرايي كرديم.  

وي خاطر نشان مي كند: در اين برنامه 
92 زن باردار كه از ابتال شان به اچ اي وي خبر 
نداشتند، تشخيص داده شدند وبعد ازشناسايي 
به آنان دارو داده شد و كودكانشان سالم متولد 
شدند و تنها يك مورد داشتيم كه نوزاد هم 
مبتال به اچ  آي وي به دنيا آمد، زيرا به هر حال 
احتمال انتقال از مادر به كودك به شـــرايط 
مادر بستگي دارد و اگر بيماري پيشرفته باشد 

احتمال انتقال بيشتر است.

انگ و برچسب به بيماران ايدزي  
دكتر هما داوودي گرما رودي - عضو 
هيات امناي انجمن حقوق شناسي و وكيل 
پايه يك دادگســـتري نيز در مورد بيماران 
به ايدز به گزارشـــگر روزنامه اطالعات 
مي گويد: نگاه اجتماعي به مبتاليان اچ  آي 
وي نه به عنوان يك بيماري بلكه به عنوان 
انگ ديده شده و به همين دليل با موضوع 
برچسب زني در حوزه جرم شناسي روبرو 
هســـتيم. اين در حالي است كه جامعه ما 
هنوز نگاه درســـتي به اين بيماري ندارد، 
چون اطالعات زيادي از پيشـــرفت هاي 
علمي و پزشكي در خصوص درمان اين 

بيماري ندارند. 
وي ياد آوري مي كند: شـــايد يكي از 
داليل نگاه نادرست جامعه به اچ  آي وي و 

مبتاليان بـــه آن، به دليل علت اين بيماري 
اســـت كه مردم با نگاهي سنتي رفتارهاي 
پرخطر را عامل آن مي دانند. اما بايد بدانيم 
اين بيماري به صورت ناخودآگاه نيز ممكن 
اســـت رخ دهد. به همين دليل با ارزيابي 
اخالقي مواجه هســـتيم در اين ميان نقش 
ســـمن ها، نهادهاي دولتـــي و خصوصي 
در تغيير نگاه مردم به اين بيماري بســـيار 
اهميت دارد. بايد به صورت مشـــاركتي و 
با سياست گذاري هاي درست قدم در راه 
آموزش هاي همگاني برداشته و در جهت 

آگاهي در حوزه ســـالمت و بهداشـــت 
اجتماعي كمك كنند كه اين فقط برعهده 
دولت نيست و همه بايد مشاركت داشته 

باشند. 
اين وكيل دادگســـتري با طرح اين 
پرســـش كه مباني حمايت از افراد مبتال 
چيســـت مي گويد: اولين مبنايي كه ما را 
مكلف به حمايت از اين افراد مي كند، حق 
سالمت، حقوق انساني و حقوق بشر است. 
كرامت انساني و حقوق افراد بايد رعايت 
شود. از طرفي حفظ سالمت اجتماعي و 
پرورش نسل ســـالم بايد مورد توجه قرار 
بگيرد. بايد بدانيم بهداشت، سالمت عمومي 
و پيشـــگيري از بيماري در حفظ سالمت 
اجتماعي بسيار مهم است. ما جامعه سالم 
نيـــاز داريم و اين يكي از شـــاخصه هاي 

مهم توســـعه به حساب مي آيد. بايد ببينيم 
حمايت پذيرها چه كساني هستند. افرادي 
كه بزه  ديده و ناخواسته درگير اين بيماري 
شده يا در جريان رفتارهاي پرخطر مبتال 
شـــده اند؛ با اين حال نياز است كه هر دو 

گروه حمايت شوند. 
وي با اشـــاره به اينكه يكســـري 
حمايت هاي حقوقي وجود دارد كه مي تواند 
به مبتاليـــان خدمات بدهـــد مي افزايد: 
معاضدت قضايي، كلينيك هاي حقوقي و 
آموزش هاي همگاني حقوق به زبان ساده، 

بخشي از اين حمايت ها هستند كه در كشور 
ما بيشتر معاضدت (كمك) قضايي انجام 
مي شـــود. يعني از لحاظ حقوقي خدماتي 
رايگان براي افرادي كه اســـتطاعت وكيل 
ندارند از جمله مبتاليـــان به اين بيماري 
وجود دارد. البتـــه كلينيك هاي حقوقي كه 
خدماتشان مشاوره هاي حقوقي است نيز در 
كشور وجود دارد. دانشگاه شهيد بهشتي، 
يكي از مراكز مشـــاوره حقوقي است كه 
مي تواند به شـــهروندان در اين خصوص 
مشاوره بدهد. اما امكانات و ظرفيت هاي 
الزم براي آموزش هاي همگاني حقوق به 
زبان ســـاده وجود ندارد. از ديگر خدمات 
حقوقي مي تواند از اين افراد حمايت كند 
و در قانون وضع شـــده است، مي توان به 
ماده 66 آيين دادرســـي كه در مورد نقش 
ســـمن ها در تعقيب جرائم و حمايت از 
اقشار آســـيب پذير مانند زنان و كودكان 
است، اشاره كرد. همچنين اليحه افزايش 
امنيت زنان در مـــاده 31 پيش بيني كرده 
كه اگر چنانچه شـــوهر با آگاهي بر اينكه 
بيماري مســـري دارد از جمله ايدز، آن را 
عامدانه به همسرش منتقل كند، قابل تعقيب 
كيفري اســـت و براي او مجازات در نظر 

گرفته شده است.  

گرمارودي خاطر نشـــان مي كند: اين 
مساله مي تواند به بازدارندگي اين موضوع 
كمك كند به شـــرط اينكه فرد با سوءنيت 
اينكار را انجام بدهد. به طور مثال در زندان 
موردي داشتيم كه افرادي عامدانه سرنگ 
آغشته به ايدز را به يكي از زندانيان تزريق 
كرده و وي را مبتال به ويروس اچ  آي وي 
كرده بودند كه ايـــن عمل با مجازات بايد 

همراه شود.

رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي 
 خسرو منصوريان - موسس انجمن 
گروه احياي ارزش ها با اشاره به اينكه 20 
سال پيش انجمن با هدف حمايت و ياري از 
آسيب ديدگان اجتماعي افتتاح شده مي گويد: 
موسسه ما در ابتدا به صورت تلفني و در 
خصوص آسيب هاي اجتماعي مانند طالق 
و اعتياد مشـــاوره مي داد. مخاطبان انجمن 
به روانشناسان ما مراجعه كرده و به دنبال 
راهكار براي حل مشكالتشان بودند كه 73 
درصد مراجعان خطوط آنالين ما را بانوان 
تشـــكيل مي دادند. اين در حالي است كه 
بيشتر اين بانوان و كساني كه از ما مشاوره 
مي گرفتند درباره ايدز ســـؤال مي پرسيدند. 
عده اي از آنان ابـــراز نگراني مي كردند يا 
احتماال مبتال بودند. آن زمان و در شروع كار 
متوجه شديم اين گروه از مردم محلي براي 

پاسخگويي به سواالتشان ندارند. سواالتي
كه آنان درباره اين بيماري از ما مي پرسيدند،
بيش از طالق و ديگر آسيب ها بود. به مرور
زمان متوجه شـــدند كه حتي يكسري از
مخاطبان زن در روابط زناشويي و از شوهر
خود به بيماري اچ اي وي مبتال شده بودند
كه بعد از آگاهي از بيماري خود، تعدادي از
اين زنان مي خواستند خود را از بين ببرند
اما ايدز پايان زندگي نيســـت و با ايدز هم
مي شود، زندگي كرد. با همين رويكرد بود
كه انجمن احيا شكل گرفت. ما در جريان
آموزش ها، افراد مبتـــال را همراه خود به
دانشكده ها و بيمارســـتان ها مي برديم تا به
دانشجويان پزشكي و پرستاران در خصوص
اين بيماري از نزيك اطالع رساني كنيم و

بگوييم كه ايدز پايان زندگي نيست.  
موسس انجمن گروه احياي ارزش ها
مي افزايد: با تالش هاي شبانه روزي گروه
احيا، در حال حاضـــر در اين انجمن 92
مادر حامي ســـالمت، يك روز در هفته
دور يكديگر جمع شده، جلسه مي گذارند،
از مشكالتشـــان مي گويند و گروه درماني
مي كنند. هدفمان اين اســـت با آگاه سازي
مادران مبتـــال از انتقال ايـــن بيماري به
نوزادانشـــان جلوگيري كنيم و اميدواريم

مادراني كـــه درگير بيمـــاري اچ  آي وي
هستند، به دنبال تشخيص و درمان رفته و
به گروه هاي مادران حامي سالمت انجمن

احيا بپيوندند.

كودكان بزرگساالن كوچك نيستند
دكتر شهناز آرمين - دانشيار دانشگاه
علوم پزشكي شهيد بهشتي نيز با اشاره به
اينكه كودكان بزرگساالن كوچك نيستند و
نبايد اچ  آي وي اطفال در كنار بزرگساالن
قرار بگيرد، مي گويد: تشـــخيص و درمان
براي كودكان مبتـــال به اچ  آي وي متفاوت
از بزرگساالن است. اين موضوع به قدري
اهميت داشت كه تصميم گرفتيم درمانگاهي
فوق تخصصي در بيمارســـتان مفيد را به

همين موضوع اختصاص بدهيم. 
وي با اســـتناد به آمارهـــاي وزارت
بهداشـــت، درمان و آموزش پزشـــكي
مي افزايد: طبق تخمين ها، حدود 59 هزار و
531 مورد احتمالي اچ  آي وي در كشورمان
داريـــم. از اين تعداد تا ابتداي ســـال 97
حدود 24 هزار و 190 نفر شناخته شده اند
يعني مي دانند كه اچ اي وي دارند. در اين
ميان 13 هـــزار و 857 مورد تحت مراقبت
قرار گرفته و 11 هـــزار و 473 نفر تحت

درمان قرار دارند. 
بيتا مهدوي

* دكتر هما داوودي گرما رودي  - عضو هيات امناي انجمن حقوق شناسي: 
نگاه اجتماعي به مبتاليان اچ  آي وي نه به عنوان يك بيماري بلكه به عنوان 
انگ ديده شده و به همين دليل با موضوع برچسب زني در حوزه جرم شناسي 

روبرو هستيم
* خسرو  منصوريان- موسس انجمن گروه احياي ارزش ها: هدفمان اين است 
با آگاه سازي مادران مبتال از انتقال اين بيماري به نوزادانشان جلوگيري كنيم 
و اميدواريم مادراني كه درگير بيماري اچ  آي وي هستند، به دنبال تشخيص و 

درمان رفته و به گروه هاي مادران حامي سالمت انجمن احيا بپيوندند  

پايان اپيدمي ايدز در جهان

* بهرام  قاسمي- سخنگوي وزارت امور خارجه جمهوري اسالمي ايران: 
واقعيت اين است كه ما نمي توانيم در جهان امروز همه امور و مسايل را از 
طريق نهادهاي دولتي حل كنيم از اينرو بسياري از كارها و خدمات بايد از 
طريق انجمن هاي مردم نهاد و سمن ها در عرضه جهاني و منطقه اي صورت 

بگيرد
* دكتر  پروين افسركازروني - سرپرست گروه مديريت بيماري ايدز و 
بيماري هاي آميزشي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي: تخمين 
زده مي شود كه در كشور نزديك به 60 هزار نفرمبتال به ايدز هستند كه از اين 

تعداد بيش از 24 هزار نفر را شناسايي كرده ايم  
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افـقـى: 

  1 - روزنامه ماركوپولو جهانگرد ونيزى - نقصان 
2 - هالك - چيزى كه مفت بدست آمده باشد 

3 - ميوه مربايى - بها و قيمت - فرســتاده شــده - 
ضمير غايب

 4 - فرمانروايــان امــوى اندلس - خوراك طيور - 
فراوان - دروازه بسكتبال

 5 - سلطان جنگل - كوه افغانستان - نامى دخترانه
 6 - بدن - البيرنت - علم سرشمارى

 7 - موجب كشف حقيقت - آتش قرآنى - آشپز
 8 - خط كش مهندســى - مذهب اهل سنت داشتن 

- شهرنشينى - صداى كوبيدن در 
9 - جادوگر - گونه - داستانى از اميل زوال 

10 - مشرق - خالى - رادار
 11 - چند نوع گياه علفى از خانواده جگن - بر اساس 

مقررات - منفك 
12 - ابزار نجارى - محل - ســاق پوش - تخته اى 

در تير اندازى
 13 - برادر آبادانى - وســيله خنك كننده - زندانى 

در تهران - حرف انتخاب
 14 - كنيه حضرت آدم ( ع ) - اولين بخش دستگاه گوارش 
15 - نام قديم كربال - سريالى از مسعود ده نمكى

عـمـودى:

 1 - روى آوردن به گناه پس از توبه - اطهار
  2 - بيدارى و آگاهى – سياوش .... بازيگر سريال هاى

 دلنوازان و پرستاران
 3 - اولين سه رقمى - ظرف آزمايشگاهى - هر چيز 

ساخته شده - درخت زبان گنجشك
4 - كبوتر دشتى - كارگردان دايره زنگى- آينه مقعر
 5 - فانوس دريايى - ضربه سر - پگاه – بافنده

 6 - سرپيچى از قوانين بازى ! و آن را به نفع خود تفسير 
كردن - لوس - واحد شمارش صابون

7 - مسرور - لنگه - نمو 
8 – حســرت هميشگى كوير- رشته باريك - غول 

ماهى - عالمت مفعولى
     9 - اســم - گوشــه گيرى - مــارك معروفى بر 

خودروهاى ژاپنى
  10 - پرچم - حرص - شاعر ملى شيلى مولف « من هستم» 
11 - نوار ضبط صوت - حبس براى تمام عمر - شهر 

زيارتى - به طور ناگهانى
 12 - نخست - مثل هم - آهن نوك تيز

 13 - راز - ســر گوســفند را مى برد - مدار مجتمع 
- چوب خوشبو

 14 - چاره انديشى ها - متناوب
  15 - حــوارى خائــن - آن كــه بــه ديگــران

 امر و نهى مى كند

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت توليدي كارخانجات چيني و 
سراميك اكباتان (سهامي خاص) ثبت شده به شماره 77381 و شناسه ملي 10101222442

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت توليدي كارخانجات چيني و سراميك اكباتان 
رأس ســـاعت 12 مورخ 97/9/24 در محل قانوني شـــركت واقع در تهران، يوسف آباد، معبر 
ماقبل آخر كوچه پله چهـــارم، معبر آخر خيابان وليعصر، پـــالك 2276، طبقه دوم برگزار 

مي گردد. خواهشمند است در جلسه مذكور شركت فرماييد.
 دســتور جلســه:ـ  تجديد انتخابات اعضاي هيأت مديرهـ  انتخاب بازرس قانوني شركت. 

ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشارـ  ساير مواردي كه در اختيار مجمع مي باشد.
هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كشت و صنعت اكباتان 
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 80021 و شناسه ملي 10101247300

مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كشت و صنعت اكباتان رأس ساعت 10صبح مورخ 
 97/9/24 در محل قانوني شركت واقع در تهران، يوسف آباد، معبر ماقبل آخر كوچه پله چهارم، 

معبر آخر خيابان وليعصر، پالك 2276، طبقه دوم برگزار مي گردد.
خواهشمند است در جلسه مذكور شركت فرماييد.

 دســتور جلســه:ـ  تجديد انتخابات اعضاي هيأت مديرهـ  انتخاب بازرس قانوني شركت. 
ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشارـ  ساير مواردي كه در اختيار مجمع مي باشد.

هيئت مديره

بدينوسيله از كليه ســـهامداران،وكيل يا قائم مقام  قانونى صاحب ســـهم و همچنين نماينده 
يا نمايندگان اشـــخاص حقوقى دعوت مى گردد در جلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه اين 
شركت در روز يكشـــنبه 1397/09/25 راس ساعت 10 صبح در سالن اجتماعات انجمن صنفى 
كارفرمايان صنعت سيمان واقع در خيابان خالد اسالمبولى ((وزرا)) خيابان نهم پالك 22 طبقه 

دوم برگزار مى گردد،حضور بهم رسانيد.
دستور جلسه: 

1-استماع گزارش هيات مديره 
2-استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونى 

3-بررسى و تصويب ترازنامه، سود و زيان و صورت هاى مالى دوره منتهى به 1397/06/31
4-انتخاب بازرس قانونى و حسابرس شركت براى سال مالى منتهى به 1398/06/31

5-تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهى هاى شركت 
6-ساير مواردى كه در صالحيت مجمع عمومى عادى ساليانه است.

هيات مديره شركت صنايع سيمان دشتستان

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام 
شركت صنايع سيمان دشتستان(سهامى عام)

شركت صنايع سيمان دشتستان((سهامى عام)) به شماره ثبت 89273 و 
شناسه ملى 10101336603 براى سال مالى منتهى به 1397/06/31

شركت صنايع سيمان دشتستان ، واقع در بوشهر ، كيلومتر 7 جاده 
برازجان به شيراز ، در نظر دارد نســـبت به انتخاب پيمانكار آماده 
سازى ، اســـتخراج ، بارگيرى و حمل حدود 1,275,050 تن مواد 
اوليه مصرفى خود ، اقدام نمايد ، لذا از واجدين شرايط خواهشمند 
اســـت نســـبت به واريز مبلغ 3,500,000 ريال به شماره حساب 
 بانك ملى 0102994577002 بابت خريد اسناد اقدام و به  نشانى :

 تهـــران ، ميدان آرژانتين ، خيابان الونـــد ، كوچه 31 ، پالك 9 ، 
طبقـــه اول به همراه معرفى نامه شـــركت ، فيش واريزى و كارت 

شناسايى مراجعه نمايند. شماره تماس 02188871056
واحد بازرگانى شركت صنايع سيمان دشتستان

مناقصه انتخاب پيمانكار حمل مواد معدنى 
شركت صنايع سيمان دشتستان 

شماره 97-2

توضيح و تصحيح
بدينوسيله به اطالع مي رســـاند پيرو آگهي چاپ شده در 
روزنامه اطالعات روز شـــنبه مورخه 1397/9/10 نشريه 
شماره 27159 در آگهي مناقصه عمومي مجتمع دخانيات 
استان آذربايجان غربي در سطر دوم رقم(620، 100 پرس غذا ساليانه) 

صحيح مي باشد كه بدينوسيله اصالح مي گردد.
مجتمع دخانيات استان آذربايجان غربي

«آگهي مزايده»
شركت حمل و نقل پويا مانشـــت بار(سهامي خاص)  در نظر دارد 
تعداد دو/2 دستگاه بلدوزر كوماتسو D155A2 و يك/1 دستگاه 
بيل مكانيكي هپكو 912 و پنج/5 دستگاه اطاق كمپرسي ده چرخ 
و يك/1 دستگاه تانكر حمل سوخت 29000 ليتري دو محور را از 
طريق مزايده به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت دريافت 
فرم شركت در مزايده از تاريخ 97/9/11 لغايت 97/09/18 به دفتر 
شركت واقع در: ايالمـ  شهرستان سيروانـ  بخش كارزانـ  كارخانه 

سيمان ايالمـ  دفتر شركت پويا مانشت بار مراجعه نمايند.
ـ هزينه درج آگهي برعهده برندگان مزايده مي باشد.

ـ شركت حمل و نقل پويا مانشـــت بار در قبول يا رد هركدام از 
پيشنهادها بدون هيچگونه توضيحي مختار است.

شركت حمل و نقل پويا مانشت بار(سهامي خاص)

به اطالع كليه ســـهامداران محترم شركت مي رساند جلســـه مجمع عمومي عادي 
ساليانه شركت راس ســـاعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 در محل 
تهران ـ  خيابان شيخ بهاييـ  شـــهرك والفجرـ  خيابان ايرانشناسيـ  خيابان نهمـ  

پالك 6 سالن آمفي تئاتر سازمان مديريت صنعتي تشكيل مي گردد.
دستور جلسه:

1ـ ارائه گزارشـــهاي هيات مديره، حسابرس مســـتقل و بازرس قانوني در خصوص 
عملكرد سال مالي منتهي به 1397/6/31

2ـ بررســـي و تصويب ترازنامه، صورت ســـود و زيان و عملكرد سال مالي منتهي به 
1397/6/31

3ـ اتخاذ تصميم درخصوص تقسيم سود
4ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه آنها

5ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشار جهت درج آگهي هاي شركت
6ـ تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيات مديره و پاداش اعضاي هيات مديره

7ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي باشد
از كليه ســـهامداران محترم و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شـــود به منظور 
دريافت كارت ورود به جلسه مجمع در تاريخ 1397/10/11 در ساعات اداري به امور 
ســـهامداران شـــركت واقع در: تهرانـ  بلوار ميردامادـ  خيابان نفت شماليـ  كوچه 
دومـ  پالك 6ـ طبقه 4 مراجعه و با ارائه كارت شناسايي معتبر، وكالتنامه معتبر و يا 

معرفي نامه رسمي، برگ ورود به جلسه را دريافت فرمايند.
هيات مديره شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه (سهامي عام)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
براي سال مالي منتهي به 1397/06/31

شركت سرمايه گذاري صنعت بيمه
(سهامي عام) به شماره ثبت 121918

و شناسه ملي 10101654220

شرح مختصري از امالك و مستغالت

نوع ملكپالك ثبتيآدرسرديف
عرصه 

(مترمربع)
اعيان (مترمربع)

قيمت پايه كارشناسي 
(به ريال)

توضيحاتنحوه فروش
مبلغ 5% تضمين

 (به ريال)

1

تهران ، ميدان گمرك ، 
ابتداي خيابان 

جواديان(قلمستان)، 
تعميرگاه فرشته  ـ (محل 

شركت تعاوني گلبرگ فجر)

107 فرعي از 
2931 اصلي

ملكيت تجاري 
(سرقفلي 

متعلق به غير 
است)

 2362/50
مترمربع

توقفگاه و تعميرگاه 
موتورسيكلت و 

كارگاه با فعاليتهاي 
مختلف با بناي تقريبي 

2131/21 مترمربع

1/5دانگ مشاع 
از 6دانگ مشاع 

25/000/000/000ريال

20% نقد 
و الباقي 
تسهيالت 
36ماهه

داراي متصرف و 
هرگونه توافق با شريك 
مشاعي و ديگر مالكين 

با خريدار مي باشد
 ـ واگذاري با وضع 

موجود مي باشد

 1/250/000/000
ريال

2

جوادآباد ورامين بين 
روستاي حصار حسن بيك 
و تجره، مقابل تپه تجره، 

دامداري طباطبائي ـ (محل 
شركت تعاوني فيل قلعه 

ورامين)

74 فرعي از 
217 اصلي

زمين مزروعي
 3320
مترمربع

430 مترمربع بناي 
غيراصولي

3دانگ مشاع از 6دانگ 
مشاع 900/000/000ريال

20% نقد 
و الباقي 
تسهيالت 
36ماهه

داراي متصرف بوده و 
تخليه بر عهده خريدار 
مي باشد و واگذاري با 
وضع موجود مي باشد

 45/000/000
ريال

3

ماهدشت،  خيابان سرداران، 
انتهاي خيابان پنجم شمالي، 
بعد از خيابان كارخانه لوله و 
پروفيل ـ (زمين سابق شركت 

تعاوني نشاط)

4594 فرعي 
از 9 اصلي

زمين مزروعي
14750
مترمربع

4/770/000/000ريالفاقد اعياني

50% نقد 
و الباقي 
تسهيالت 
36ماهه

بدون متصرف 
ـ هزينه هاي ناشي از 
تغيير كاربري و غيره با 

خريدار مي باشد
 ـ واگذاري با وضع 

موجود

 238/500/000
ريال

4

شهرستان دماوند، بلوار 
شهرداري روبه روي اداره 

آب و فاضالب، پالك48
(محل سابق شعبه بانك 

توسعه تعاون)

1950 فرعي 
از 2 اصلي 
حوزه ثبتي 

دماوند

مغازه تجاري 
(ملكيت و 
سرقفلي)

8/300/000/000ريال59/21 مترمر بعقدرالسهم

50% نقد 
و الباقي 
تسهيالت 
36ماهه

تخليه
 415/000/000

ريال

5

تهران، ميدان امام 
حسين(ع)، خيابان آيت اله 
مدني، جنب بانك مسكن، 
كوي حسينيان كنار، گذر 
بن بست عبدالمحمد عربي

698 فرعي از 
6714 اصلي

ملك كلنگي/ 
مسكوني

77متر مربع 
(پس از 

اصالحي 
 71/22
مترمربع)

تخليه100% نقدي5/000/000/000ريال147/50 مترمربع
 250/000/000

ريال

6

استان تهران، شهريار، 
چهارراه مخابرات، خيابان 
سيرت شمالي، نبش كوچة 
سپيده، ساختمان ميعاد، 

پالك36ـ طبقه اول

7569 فرعي 
از 49 اصلي 

مفروز و 
مجزي از 

پالك 4782 
فرعي

آپارتمان 
مسكوني

تخليه100% نقدي3/300/000/000ريال167/97 مترمربعمشاعي
 165/000/000

ريال

آگهي مزايده عمومي اموال منقول و غيرمنقول 

(شماره مزايده مرجع: 1928)

مديريت شعب بانك توسعه تعاون استان تهران در نظر دارد تعدادي از اموال 
و امالك تمليكي و مازاد خود را از طريق مزايده عمومي به شـــرح مذكور و با 
جزئيات مندرج در اسناد مزايده و با بهره گيري از سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت (setadiran.ir) به شـــماره مزايده هاي 200971415000002 و 
200971415000003 و 200971415000004 به صورت الكترونيكي به 

فروش برساند.
*زمان انتشار در سايت: 97/9/8 ساعت 8:00

*آخرين مهلت دريافت اسناد مزايده از سامانه تداركات الكترونيكي 
دولت: روز يكشنبه 97/9/25 تا ساعت 17:00

*تاريخ بازديد: روز پنج شـــنبه 97/9/8 الي روز چهارشـــنبه 97/9/21 از 
ساعت9:00 الي 17:00

*آخرين مهلت درج پيشنهاد قيمت در سامانه: روز يك شنبه 97/9/25 
تا ساعت 19:00

*متقاضيان مي توانند از ســـاعت 8:00 روز دوشنبه مورخ 97/9/12 الي روز 
يكشنبه مورخ 97/9/25 جهت دريافت اسناد مزايده از طريق سامانة ستاديران 

اقدام نمايند.
*زمان بازگشايي: روز دوشنبه 97/9/26 ساعت 10صبح

*زمان اعالم به برنده: روز دوشنبه 97/9/26 ساعت 11:00 به بعد
ضمنًا رعايت موارد ذيل الزامي مي باشد:

1ـ برگزاري مزايده صرفاً از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت مي باشد 

و كليه مراحل فرآيند مزايده شـــامل خريد و دريافت اسناد مزايده از سامانه 
(در صورت وجود هزينه مربوطه)، پرداخت تضمين شركت در مزايده، ارسال 
پيشنهاد قيمت، بازگشايي پاكت ها، اعالم به برنده، واريز وجه مزايده و تحويل 

كاال در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير مي باشد.
2ـ متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر از اموال و امالك مزايده 
با شماره هاي: 83371112ـ83371111 (واحد پشتيباني بانك توسعه تعاون 

شعب استان تهران) تماس حاصل نمايند.
3ـ كليه اطالعات امالك و مستغالت شامل مشخصات، شرايط و نحوه فروش 
در برد اعالن عمومي سامانه مزايده، قابل مشاهده، بررسي و انتخاب مي باشد.

4ـ حداقل 5درصد قيمت پايه به عنوان تضمين شركت در مزايده به حساب 
شمارة 1700/111/10000/4 به نام واحد مالي مديريت شعب بانك توسعه 

تعاون استان تهران واريز شود.
5ـ بانـــك در رد يا قبول هر يك يا تمامي پيشـــنهادها مختار مي باشـــد. 
عالقمندان به شـــركت در مزايده مي بايســـت جهت ثبت نـــام و دريافت 
 گواهـــي الكترونيكي(توكـــن) بـــا شـــماره هاي ذيـــل تمـــاس حاصل

 نمايند:
*مركز پشتيباني و راهبري سامانه: 41934ـ021

*دفتر ثبت نام استان تهران: 88969737 و 85193768
 اطالعـــات تماس دفاتر ثبت نام ســـاير اســـتان ها، در ســـايت ســـامانه
 (www.setadiran.ir) بخش «ثبت نام/ پروفايل مزايده گر» موجود است.

آگهى تغييرات

 شركت مجتمع مهندسين مشاور ايران آرك سهامى خاص

 به شماره ثبت 16521 و شناسه ملى 10100593263 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/12/19 تصميمات ذيل 

اتخاذ شـــد: آقاى مصطفى توكلى بيدگلى با كـــد ملى 6199490657به 

سمت رئيس هيئت مديره آقاى شاه رخ باستانى با كد ملى 5519757216 

به ســـمت نايب رئيـــس هيئت مديره آقاى ســـهراب شـــهريارى زواره 

با كـــد ملى1261449691 به ســـمت مدير عامل و عضـــو هيئت مديره 

انتخاب گرديدند. كليه اســـناد و اوراق تعهد آور با امضاء مشـــترك مدير 

 عامل و يكى ديگر از اعضـــاى هيئت مديره همراه با مهر شـــركت معتبر 

خواهد بود. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283644) 



مـــدرس به موازات تدريس و تربيت طالب، به 
وضعيت معيشتى و رفاهى آنان و نيز موقوفات مدارس 
اصفهان و چگونگى مصرف آنها رســـيدگى ميكرد و 
متوليان را واميداشـــت كه در آمدهاى وقفى را صرف 
آبادانى مدرسهها و رفاه طالب كنند؛ اما كوششهاى او 
در اين زمينه بر مذاق عدهاى خوش نيامد و مقاومتش در 
برابر خالفكاران باعث شد تا گروهى دشمن دوستنما 
توطئهاى را براى ترور او طراحى كنند، اما نقشه آنان ناكام 
ماند.13 مدرس پس از ده سال تدريس در حوزه اصفهان، 
به تهران عزيمت كرد و حدود بيست سال در مدرسه 
سپهساالر (شهيد مطهرى كنونى) به فعاليتهاى آموزشى 

و پرورش طالب فاضل و فرزانه مشغول بود.14
ناظرى صالح بر مصوبات مجلس 

بر اســـاس اصل دوم متمم قانون اساســـى كه با 
تالشهاى شـــهيد شـــيخ فضلاهللا نورى به تصويب 
نمايندگان مجلس شوراى ملى رسيد و مورد تأييد علماى 
ايران و مراجع نجف اشرف قرار گرفت، قرار شد در 
هر دوره از مجلس، هيأتى پنجنفره از فقهاى آشـــنا با 
مقتضيـــات زمانه به عنوان عضو در اين نهاد قانونى و 
مردمى حضور يابند و بر قوانين مصوبه و انطباق آنها 
با قواعد اسالمى و موازين شرع مقدس نظارت كنند.15
بر اين اســـاس مجتهدان ايران و عتبات عراق بعد از 
بررسىهاى گوناگون و طى چند مرحله رأىگيرى به 
منظور نظارت بر قوانين، حضرات آيات: سيدابوالحسن 
اصفهانى، حاجآقا نوراهللا اصفهانى، امام جمعة خويى، سيد 

محمدباقر همدانى و سيدحسن مدرس را برگزيدند.
آيتاهللا مدرس  در 1289ش/ 1328ق عازم تهران 
شد و از 28 ذيحجه اين سال، در جلسه 195 دوره دوم 
مجلس حضور يافت و ضمن نظارت بر قوانين مصوب، 
در عرصه مبارزه با ستم و جفا و نبرد با استكبار، در 

خط مقدم قرار گرفت.16
در اين دوره ايران از هر سو دچار آشفتگىهايى 
شـــده بود. دولت تزارى روس در امور داخلى دخالت 
مىكرد و براى رســـيدن به مقاصد تجاوزكارانه خود، 
در هفتم ذيحجه 1329ق يك اولتيماتوم 48 ساعته به 
ايران داد. دولت وقت (صمصامالسلطنه) از نمايندگان 
مجلس خواســـت درباره پذيرش اين اولتيماتوم به او 
اختيار بدهند. مدرس ايستاد و با ايراد نطقى كوتاه آن 
را رد كـــرد و با اين موضعگيرى شـــجاعانه به ديگر 
نمايندگان قوت قلب داد و مردم را به شور و هيجان 
واداشـــت؛ اما ناصرالملك (نايبالسلطنه) در سوم دى 
1390 (سوم محرم 1330) دستور انحالل مجلس را داد 

و اولتيماتوم را پذيرفت.17
بـــا آغاز جنگ جهانى اول در چهاردهم رمضان 
1332، با وجود آنكه بى طرفى ايران توسط نخستوزير 
وقت (مستوفىالممالك) اعالم شده بود، روسها از شمال 
و انگليسىها از جنوب به ايران حمله و بخشهايى را 

اشغال نظامى كردند.18
مهاجرت

دورة سوم مجلس شوراى ملى در 16 محرم 1333
شـــروع به كار كرد. در اين مجلس، مدرس عالوه بر 
اين كه يكى از مجتهدان طراز اول به شمار مىرفت، 
به پاس شهامت و شجاعتى كه در ايام فترت بين دوره 
دوم و سوم از خود بروز داده بود و جامعه روحانيت 
هم او را به عنوان مرجعيت قبول داشت، از طرف اهالى 
تهران انتخاب و وارد مجلس شـــد. او در اين دوره از 

اقتدار و موقعيت خاصى برخوردار بود.
در آغاز محـــرم 1334 قراردادى در دوازده ماده 
ميان دولت ايران و آلمان منعقد شد و روس و انگليس 
توسط جاسوسان خود از مفاد اين معاهده باخبر شدند 
و تصميم گرفتند تهران را اشغال كنند. در زمينه آينده 
دولت، جلسات مشاوره متعددى برگزار شد و سرانجام 
با پيشنهاد آيتاهللا مدرس مقرر گرديد يك دولت موقت 
تشكيل شود تا جداى از دولت مركزى مستقر در تهران، 
براى خنثى كردن توطئههاى اجانب بهخصوص دو دولت 
روس و انگليس، اقداماتى را انجام دهد. اين دولت از 
سوى متحدين (آلمان، اتريش و امپراتورى عثمانى) به 
رسميت شناخته شد. قرار شد در صورت پيروزى اين 
كشـــورها در جنگ، اين دولت حكومت رسمى ايران 
شناخته شود و با پيروزى متفقين (انگلستان و روسيه)، 
دولت مركزى همچنان به كار خود ادامه دهد تا كشور 
در هر شرايطى از آسيبهاى مخّرب جنگ جهانى اول 

مصون بماند.19

در هفتم محرم 1334ق، بيســـت و هفت تن از 
نمايندگان مجلس شوراى ملى به همراه عدهاى از رجال 
نامى و جمعى از مردم به سوى قم حركت كردند و در 
آنجا «كميته دفاع ملى» را تشكيل دادند و هيأتى چهارنفره 
را برگزيدند كه يكى از آنان مدرس بود. قشون روس 
در رباط كريم از توابع استان تهران با نيروهاى مهاجرين 
وارد نبرد شـــد كه منجر به شكست نيروهاى مهاجر 
گرديد. روسها در حوالى قم با قواى كميته دفاع ملى 

وارد جنگ شدند و اين شهر را اشغال كردند.20
مدرس براى تأميـــن مخارج دولت مهاجرت و 
تدارك نيروهاى رزمى، خود را به اصفهان رساند و در 
اين راستا تالشهاى گسترده و مفيدى را به عمل آورد 

و چون قبًال مهاجران همراه خويش را به سوى غرب 
كشور روانه كرده بود، ناگزير تك و تنها سوار بر اسب 
و به حالت مسّلح براى پيوستن به مهاجران حركت كرد 
و بعد از تحمل مشقات فراوان وارد كرمانشاه شد و در 

يكى از مدارس علوم دينى اين شهر اقامت گزيد. 
او در دولت مهاجرت به سمت وزير دادگسترى و 
اوقاف منصوب شد. اگرچه در بيستون، قواى مهاجرين 
با روسهاى مهاجم درگير شدند و كرمانشاه به تصرف 
نيروهاى روســـيه درآمد، اما با پيگيرى مدرس و ساير 
وكال، مجلسى در قصرشيرين تشكيل شد و نظامالسلطنه 
مافى را به عنوان رئيس دولت برگزيد. مهاجران در پي 
تهديد متفقين، عقبنشـــينى كردند و به قلمرو دولت 

عثمانى رفتند.21
مالقات با خليفه

مدرس بعد از ورود به استانبول، بدون اينكه خود 

را به كسى معرفى كند، در «مدرسه ايرانيان» مقيم اين 
بندر به تدريس معارف اســـالمى پرداخت و با حقوق 
اندكى امرار معاش مىكرد. اما او كســـى نبود كه در 
هالة گمنامى باقى بماند؛ بنا بر اين سلطان محمد پنجم 
ـ خليفة وقت عثمانىـ  براى مالقات و مذاكره از او 
دعوت كرد. مدرس در حضور سلطان با باالترين مقام 
روحانى عثماني هم گفتگوهايى انجام داد و ميانشـــان 
درباره حوادث ايران و مســـائل جهان اسالم مذاكراتى 

صورت گرفت. 
مدرس تصريح كـــرد كه بدون واهمه و آزادانه 
ديدگاههـــاى خـــود را مطرح خواهد كرد و گفت كه 
مقصود از مهاجرت ما به اين قلمرو آن است كه دولت 
عثمانى الحاق بخشى از آذربايجان را به سرزمين خود 
موقوف كند و و وقتى احســـاس كرد كه صدراعظم 
عثمانى قصد تحقير ايرانيان را دارد، خاطرنشان ساخت: 
نوابغ و مشاهيرى داريم كه به فرهنگ و تمدن اسالمى 
خدمات شايانى كردهاند. آنگاه درباره اتحاد و همدلى 
ملتهاى مســـلمان صحبت و تأكيد كرد كه اين اتحاد 
بايد بر مبناى دينى باشـــد، نـــه انگيزههاى نژادى و 

تعصبآلود.22
سرانجام در هنگام رياستالوزرايى صمصامالسلطنه 
بختيارى، در اســـفند 1296/ شعبان 1336، مهاجرت 
خاتمه يافت و دولت مركزى از مهاجران خواست به 
ايران بازگردند. عدهاى از آنان عازم اروپا شـــدند؛ اما 
مدرس به تهران بازگشت، در حالى كه همسر و يكى 
از فرزندانش فوت كرده و ديگر فرزندانش  سختىهاى 
زيـــادى را تحمل كـــرده بودند. خود او هم در طول 
مسير از چندين عمليات تروريستى جان سالم به در 

برده بود.23
برنامهريزى آموزشى و ادارى

مدرس در حالى به تهران آمد كه اهالى آن دچار 
قحطى بودند و بســـيارى از مردم به دليل ناامنى به 
روستاها پناه برده بودند. اين فقيه مبارز سوار بر اسب 

و در لباس سلحشوران مسلح به منزل خويش رسيد 
و از فرط خســـتگى چند روزى را استراحت كرد. در 
اين ايام قشـــرهاي گوناگون به ديدارش مىآمدند. از 
آنجا كه مجلس شوراى ملى ايام فترت را مىگذراند. 
مدرس كه متولى و استاد مدرسه سپهساالر بود، طرح 
امتحان طالب، نظامنامه ادارى، احيا و عمران روستاها و 
دكانها و ساير موقوفات را تدوين و مرمت ساختمان 
اين مدرسه را آغاز و برنامه تفسيرى جامعى را تنظيم 
و برنامه آموزشى جديد و مستمرى برقرار كرد و امور 

شاگردان، استادان و اداره موقوفات را سامان داد.24
در اين دوران ايران اوضاع پريشـــانى داشـــت و 
مردم از ستم به ستوه آمده بودند. كابينه صمصامالسلطنه 
نه فرياد اعتراضهاى افراد را مىشـــنيد و نه قادر بود 
به امور كشـــور سر و سامان بدهد. از اين رو مدرس 
همـــراه علما و عدهاى از مردم در اعتراض به كارنامه 

اين دولت ناتوان، در حرم حضرت عبدالعظيم متحصن 
شد. سرانجام صمصامالسلطنه معزول و وثوقالدوله در 

29 شوال 1336ق رئيس دولت شد.25
مخالفت با قرارداد ننگين

ميرزا حسن وثوقالدوله در سوم ذيقعده 1337ق 
قراردادى را با دولت بريتانيا منعقد كرد كه براى ايران 
ذلت و خوارى را به دنبال مىآورد؛ سلطه بيگانگان را 
بر اين سرزمين تقويت مىكرد و كشورى تحتالحمايه 
از ايران باقى مىگذاشـــت. وثوقالدوله در نظر داشت 
مفاد اين پيمان را به كمك حاميان و دست نشاندگانش 
در مجلس به تصويب برساند؛ اما مخالفتها، اعتراضات 
منطقى و اصولى آيتاهللا مدرس زمينه شكست آن را 
فراهم ساخت. مجلس هم تحت تأثير روشنگرىهاى 
او، قرارداد مذكور را رد كرد. همچنين مدرس از طريق 
انتشار اعالميه و بيانيه، مردم را به مخالفت با قرارداد 

مزبور ترغيب كرد. 
سرانجام وثوقالدوله از كار بركنار شد و به اروپا 
رفت؛ ولى دولت انگلستان كه به پايگاه معنوى و نفوذ 
اجتماعى علماى شـــيعه پى برده بود، متوجه شد اين 
قلههاى فقاهت و فضيلت در متن جامعه اسالمى منشأ 
تحوالت مهمى هســـتند و ادامه اين روند، منافع او را 
تهديد مىكند، لذا تصميم گرفت براى حفظ استياليش 

بر ايران، نقشه كودتايى را پىريزى كند.26
دستگيرى در دولت كودتا

ســـيدضياءالدين طباطبايى يزدىـ  مدير روزنامه 
كه به انگلســـتان تمايل داشـــت، براى انجام  «رعد»ـ 
كودتايى ننگين انتخاب شـــد و او در ســـوم اسفند 
1299ش دست به اين توطئه زد. در اين حال نيروهاى 
قزاق وارد تهران شـــدند و شـــهربانى با تبانى قبلى به 
توقيف شخصيتهاى مهم پرداخت. بالفاصله حكومت 
نظامى برقرار شد و جرايد تعطيل و بسيارى از مخالفان 
دستگير و روانه زندان شدند. مدرس متوجه بود كه اين 
حركت سياه و شوم، ساخته و پرداخته انگلستان است. 

اســـناد وزارت امور خارجه بريتانيا كه چهل سال بعد 
از اين نيرنگ انتشـــار يافتند، تشخيص درست مدرس 

را تأييد كردند. 
مـــدرس طى نطقى كوتاه اين كودتا را برخالف 
قرآن، قانون اساسى و مصالح مردم معرفى كرد. او كه 
چون خارى در چشم دشمنان بود، در همان روزهاي 
اول اجراى اين نقشـــه، دستگير و در قزوين محبوس 
شد. احمدشاه قاجار تحت فشار و تهديدهاى انگلستان، 
فرمان نخستوزيرى را به سيدضياءالدين طباطبايى داد 
و او دولت معروف به «كابينه ســـياه» را تشكيل داد و 
مقاصـــد دولت بريتانيا را پى گرفت؛ اما همانگونه كه 
مدرس پيشبينى كرده بود، اين كابينه تنها نود روز دوام 
آورد و انگلستان رضاخان ميرپنج (سردارسپه وقت) را 
به سيدضياء ترجيح داد. در اين زمان محبوسان از جمله 

مدرس از حبس آزاد شدند.
در 17 رمضانالمبارك 1339ق، قوامالسلطنه رئيس 
كابينه شد. احمد قوام برادر وثوقالدوله عاقد قرارداد مورد 
اشاره بود. سيدضياء بعد از اين ماجرا به سرزمينهاى 

اشغالى فلسطين رفت.27
خودباورى، خوداتكايى و توليد ملى

شـــهيد آيتاهللا 
مدرس در سراســـر 
زندگـــى خويـــش 
سادهزيست و قانع بود 
و عقيده داشت قيد و 
بندهاى دنيوى و مادى 
مانع وارســـتگى روح 
مىشوند. به عالوه كسى 
كه سبكبار و زاهدانه 
روزگار مىگذراند، در 
واقع جان خويش را از 
اســـارتها مىرهاند و چنين فردى در برابر زر و مال 
دنيا دچار وسوسه نمىشود؛ آزادانه اظهار عقيده مىكند؛ 
با جرثومههاى فساد، تباهى و ستم به مبارزه برمىخيزد 
و در اين مسير كوتاه نمىآيد، زيرا نه نگران آن است 
كه سرمايههاى فناپذير را از دست مىدهد و نه توقع 

دارد متاعى به دست آورد.28
 چنين انسانى هر موضعگيرى و فعاليت سياسى و 
مبارزاتى را عين ديانت مىداند و عقيده دارد اين نگرش 
به همراه روح قناعت و استغناى طبع، كرامت و عزت، 
آزادگى و اســـتقالل را به ارمغان مىآورد. خودباورى 
و توكل به خداوند رمز بقا و تداوم حيات يك ملت 
است و موجب مىشود كه در برابر بيگانگان و انواع 
دسيســـههاى آنان مقاومت كند و مرعوب قدرتهاى 

بزرگ نشود.29
مدرس معتقد به رشد، شكوفايى و توسعه پايدار و 
درونزا بود و به نقاط قوت درونى كشور تكيه داشت، 
توانمندى آحاد جامعه و ســـرمايههاى ملى را بهخوبى 
دريافته بود. او كه از بطن مردم برخاســـته بود، مانند 
آنان مىزيست و به امورشان مىانديشيد. توليد براى او 
خدمت، عبادت، مايه سربلندى و موجب قطع ريشههاى 
وابستگى بود. او عقيده داشت كه اين روند قادر خواهد 
بود اقتدار ملى را افزايش دهد و نيازهاى جامعه را تأمين 
كند. وى همواره اصرار داشت مردم به توليدات بومى 
و وطنى روى آورند و به جاى مصرفزدگى، به فكر 
توليد باشند و فقط محصوالت خود را مصرف كنند، آن 

هم در موارد ضرورت و رفع نيازهاى اساسى.30
ادامه دارد
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اثر برجسته جك شاهينـ  استاد 
ارتباطات دانشگاه ايلينويس جنوبىـ 

از شاخصترين مطالعات انجامشده در 
باب چگونگى بازنمايى رسانهاى عربها 
و مسلمانان بهشمار مىرود. شاهين 
در پژوهش سال 2003 خود با عنوان 
«عربهاى بد ســـينما: چگونه هاليوود 
قومى را بدنام مىكند؟»، نحوه بازنمايى 
مسلمانان بهويژه عربها را در 900 فيلم 
هاليوودى بررسى كرده است. وى در 
اين پژوهـــش  كه به روش تحليل 
محتوا انجام شـــده، نشان مىدهد كه 
هاليوود طى صد سال گذشته، همواره مشغول ساختن تصاوير كليشهاى 
و باورهاى قالبى از قوم عرب بوده اســـت. او ادعا مىكند كه تا ســـال 
2001، بيش از هزار فيلم درباره عربها و مســـلمانان در امريكا ســـاخته 
شـــده است كه قديمىترين آنها با نام «شيخ حاجطاهر حاجشريف» به 

سال 1894 بازمىگردد.
شاهين با تحليلى جامع و كمنظير از نحوه بازنمايى قوم عرب در 
كتاب دايرهالمعارفگونة خويش، افزون بر معرفى اجمالى عوامل و نيز 
پيشينهاى از ساخت بسيارى از فيلمها، به تشريح سكانسهايى از هر فيلم 
پرداخته است كه مسلمانان يا عربها در آن به گونهاى خاص و سوگيرانه 
به تصوير كشـــيده شدهاند. او مىنويسد: هنگام جمعآورى اطالعات و 
شواهد و مدارك الزم در صدها اثر مرتبط با مسلمانان و عربها، با نوعى 
بىعدالتى آشكار، ساختمند و فراگير در بازنمايى آنان مواجه شده است: 
«غيرانسانى و خوار و خفيف شمردن عمومى يك قوم يا ملت در هاليوود». 

وى بررسى همين مدعا را ايده اصلى پژوهش خود قرار داده است.
اگر كسى بپرسد كه تصوير عرب در سينماى امروز در مقايسه با 
سالها يا دهههاى پيشين، تا چه حد دستخوش تغيير شده، پاسخ دقيق و 
قاطع او اين است كه: هيچ! از ديد شاهين، مشكل از همين مسأله ناشى 
مىشود. عرب، همان عرب هميشگى است: «ديگرى فرهنگى». از آغاز 
پيدايش سينما در اواخر سده 19 ميالدى تا به امروز، فيلمسازان به صورت 
جمعى همواره سعى كردهاند، عرب را به عنوان دشمن شماره يك غرب 
معرفى كنند: قومى وحشى، سنگدل، متعصب، بربر و پولپرست كه در 

پى ترساندن غربىهاى متمدن، بهويژه يهوديان و مسيحيان هستند. 
جالب آنكه طى يك قرن گذشته وقايع مهم و تحوالت گستردهاى 
در امريكا و جهان بهوقوع پيوسته است؛ از قبيل: ركود بزرگ اقتصادى 
در دهه 30 ميالدى، دو جنگ جهانى، جنبشهاى حقوق مدنِى دهه 60، 
جنگهاى كره، ويتنام، خليج فارس و غيره؛ «اما عرب همان عرب هميشگى 
است». در اين سالها همه چيز تغيير كرده، جز بازنمايى كاريكاتورى و 

منفى عربها و مسلمانان در هاليوود.
پرسش قابل تأمل ديگر اينكه: عرب در گفتمان ارباب هاليوود به 
چه كســـى گفته مىشود و چه ويژگىهايى دارد؟ هاليوود در فيلمهاى 
پرشمارى، پاسخهاى سطحى، كليشهاى و مغرضانة خود را به اين سؤال 
بهصورت ضمنى تكرار كرده است: عرب يعنى «جنايتكار بىرحم، متجاوز 
كثيف، متحجر مذهبى، قلدر زنســـتيز و پولپرست كودن». مضحكتر 
از تقليل عربها به چند صفت ساده اينچنينى، تعميم اين ويژگىها به 
كشور و يكدست فرض كردن همگى  265 ميليون عرب ساكن در 22
آنان است: «همه اونا (عربها) سر و ته يك كرباسند»؛ طعنه قهرمان زن 
فيلم شيخ خارج مىشود (1937). در امتداد همين نگاه، مىتوان به آثار 
ديگرى اشـــاره كرد. براى مثال: شـــوخى سفير امريكا در فيلم گروگان 
(1986): «من نمىتونم دو تا عرب رو از هم تشخيص بدم؛ توى اون 

مالفهاى كه دورشون مىپيچن، همشون يكشكلن!»
عرب هاليوودى طبق يك نشـــانگان تصويرى مكرر، داراى عالئم 
ظاهرى ذيل است: ريش سياه، عمامه سفيد، عينك دودى و در پسزمينه 
تصوير او، ليموزين، دوشيزگان حرمسرا، چاههاى نفت و شتران صحراپيما! 
و يا شايد شخصى با سالحى اتوماتيك كه براى مردم بىگناه، شاخ و 
شانه مىكشد، همراه با خشم و نفرتى ديوانهوار در چشمانش و ذكر اهللا 
بر لبانش. اما بياييد دوباره تأمل كنيم: آخرين بارى كه فيلمى يك عرب 
يا امريكايى عربتبار را به عنوان شـــخصيتى عادى و معمولي ترسيم 
كرده باشـــد، چه زمانى بوده است؟ احياناً مردى كه پس از 10 ساعت 
كار روزانه به خانهاش بازمىگردد، همسر و خانوادهاى مهربان دارد و به 
آنان عشق مىورزد، با بچههايش فوتبال بازى مىكند و براى عبادت به 

مسجد و يا كليساى نزديك خانهاش مىرود؟
به طوركلى تصويرى كه هاليوود از عربها انعكاس مىدهد، ضمن 
ناديده گرفتن خصوصيات و ويژگىهاى متنوع ميليونها عرب ساكن در 
سراسر جهان و خدمات آنها به تمدن بشرى در طول تاريخ، هيچگونه 
سازگارى با واقعيت زندگى امروزين آنان، چه در غرب و چه كشورهاى 
عربى ندارد؛ براى مثال، عربها هم لباسهاى ســـنتى مىپوشـــند و هم 
لباسهاى غربى؛ اكثرشـــان صلحطلبند نه خشونتطلب؛ عمدتاً فقيرند 
نه ثروتمند؛ اغلب در بيابان و در چادرها زندگى نمىكنند؛ هيچ عربى 
حرمسرا ندارد؛ بيشترشان حتى يك چاه نفت را از نزديك نديدهاند و 
يا ســـوار شـــتر نشدهاند و مسلماً از قاليچة پرنده هم به جاى تاكسى يا 
اتوبوس استفاده نمىكنند! در يك كالم، عرب هاليوودى و عرب واقعى 

متعلق به دو كهكشان مجزا هستند.
البته در مقام قضاوت، انصاف بايد داد كه در ميان انبوه فيلمهاى 
كليشهاى هاليوود، مواردى نيز وجود دارد كه قوم عرب در آنها همچون 
ســـاير اقوام به صورت عادى و خنثى نمايش داده شـــدهاند و حتى در 
كمال تعجب، شـــخصيت قهرمان برخى از فيلمها عرب است. به زبان 
5درصد كل  آمار، از 900 فيلم بررسىشده، تنها در 50 فيلم معادل تقريبًا
نمونهها، چهره مثبتى از عربها به نمايش در آمده كه از جمله مشهورترين 
آنها مىتوان به فيلمهاى: دزد بغداد (1924)؛ صحرا (1943)؛ پنج گور 
تا قاهره (1943)؛ علىبابا و چهلدزد (1944)؛ پســـر ســـندباد (1955)؛ 
عالءالدين و چراغ جادو (1969)؛ شير صحرا (1981)؛ رابينهود، شاهزاده 
دزدان (1991)؛ ســـكه هفتم (1993)؛ سيزدهمين سلحشور (1999) و 
سه پادشاه (1999) اشاره كرد. مابقى آثار مورد تحليل يعنى 850 فيلم 
ديگر (95درصد) چهرهاى منفى از عربها ترســـيم مىكنند. مردان عرب 
عموماً يا شرور، تبهكار و جانىاند و يا در قالب شيوخ زنباره بازنمايى 
مىشـــوند و زنان عرب نيز يا رقاصههاى شـــكم هرزه و يا موجوداتى 
مظلوم و تحتستم هستند كه ناگزيرند پارچهاى سياه دور خود بپيچند 
و با  نوميدى چشم يارى به قهرمان موطاليى غربى داشته باشند تا آنها 

را از اين وضعيت فالكتبار نجات دهد...

مدرس در سراسر زندگى سادهزيست و قانع 
بـود و عقيده داشـت قيـد و بندهاى دنيوى 
و مادى مانع وارسـتگى روح مىشـود. فرد 
سـبكبار، جانش را از اسارت مىرهاند و در 
برابر دنيا وسوسه نمىشود؛ آزادانه اظهار 
عقيده مىكند؛ با فسـاد و سـتم مىسـتيزد.  
اسـتغناى طبع، كرامت و آزادگى و استقالل 

را به ارمغان مىآورد

 نظرها و انديشهها

فرصت بالندگــــي از طبقات 
كارآفرين و توليدكنندة سرمايهداري 
ايراني ســــلب شد و به عبارت ديگر 
درآمدهاي نفتي دولت، «خصولتيهاي 
رانتــــي» را قدرتمند كرد و طبقههاي 
انگل و دالل را وارد بورس و تجارت 
و نظام مالي فاســــد ساخت. دستگاه 
اداري و شكلگيري دولت پيراموني 
از نوع رانتي اين طبقه را تقويت نمود 
و در كنارش شاهد تضعيف اقتصاد 
معيشتي و گسترش فقر در اليههاي 
مختلف اجتماعي هســــتيم. بخش 

سرمايهداران صنعتي تضعيف شده و سرمايهداران تجاري و سرمايهداران 
رانتي ادغام در دولت پيراموني بهشدت قدرتمند شده است. 

نويســــنده فصل دوم را با اين عبارت برگرفته از متفكر اقتصادي 
معاصر چارلز عيسوي شروع ميكند: «ايران به دليل شرايط جغرافيايي 
ويژهاش وضعيتي متناقض دارد. از يك سو به سبب ويژگيهايي چون 
وسعت سرزميني و طبيعت خشك و كوهستاني كه موجب شكلگيري 
روســــتاهايي كوچك و شــــهرهايي پراكنده و دور از هم شده است، 
وضعيت اقتصادي درونگرا، نسبتاً خودكفا و معيشتي پيدا كرده است 
و در پيوند با جهان بيرون موقعيتي انزواطلبانه داشته است؛ از سوي 
ديگر، به سبب ويژگيهايي چون عرصة اتصال كشورهاي خاورميانه با 
آسياي مركزي و چين، ظرفيت مساعدي براي برونگرايي اقتصادي و 

ادغام در اقتصاد جهان داشته است...» 
تا ســــال 1340 خورشيدي، وجه غالب اقتصاد ايران، كشاورزي 
اســــت. از آن پس، صنعت و شهرنشيني شتاب ميگيرد. صدور نفت 
اقتصاد برنامهريزي شده و سازماندهي دولتي گسترده، نظام پولي متمركز 
و افزايش دخالت دولت در نهادهاي اقتصادي، يكســــره موجب زيان 
گروههاي اجتماعي و اقتصادي مستقل در ايران شده است. تجارت و 
توليد پس از كودتاي 1332، تحتالشــــعاع درآمد نفت قرار گرفت و 
كمك ها و ســــرمايههاي خارجي به صورت مستقل يا در مشاركت با 
ســــرمايههاي داخلي به اقتصاد كشور تزريق شد. واردات بيروية كاال 
فزوني گرفت و بهخصوص در شــــهرها الگوي زندگي مصرفي رواج 
يافت. در صادرات كشور، به غير از نفت، نقصان و تضعيف پيدا شد 
و در تجارت خارجي افزايش كســــري پديدار گرديد. واردات كاال از 

1333 تا پنج سال بعد، ششبرابر شد؛ اما صادرات كاهش يافت! 
آمارهــــا در تمام زمينهها به زيان اقتصاد پويا و طبقات اجتماعي 
توليدكننده است، در عوض تسخير بازارهاي كشور با كاالهاي خارجي، 
عمدتاً مصرفي، موجب بر باد رفتن درآمدهاي نفت، فساد دستگاه و 
مسئوالن دولتي و ثروتمندشدن گروه كوچكي از وابستگان دولت از 
طريق توزيع درآمدهاي نفت و كمك  هاي خارجي است. امري كه در 
دهة 80 نيز رخ داد و انباشت صندوق ذخيره ارزي و باالرفتن بهاي 
جهاني نفت، به افزايش سرسامآور واردات و ثروتمندشدن سريع يك

طبقه نوكيسه و وابسته به رانتها و دخالتهاي دولتي انجاميد. 
به اين ترتيب، نه تنها وابستگي به اقتصاد جهاني به شكل معقول و 
مفيدي در ايران رخ نداد، كه صنايع ما نيز راكد و هر گونه سرمايهگذاري 
به صورتي واضح توسط طبقات فاسد داخلي و فشار و رقابت فزايندة 
خارجي، زيانده شده و حتي تجار بزرگ ايراني كه تراز محدودي در 
صادرات كاالهاي بومي ايجاد ميكردند، به داللهاي كمپانيهاي غربي 
بدل شدند و اقتصاد سست وابسته، داللگونه و كمپرادور پديد آمد، 

گسترش يافت و در چندين الية تازه استحكام پيدا كرد. 
سالهاي 1340 تا 1357، شاهد رشد شتابان شهرنشيني و پشت سر 
گذاشتن مراحل ديگري از صورتبندي اجتماعِي پيشسرمايه  داري و 
تالش براي صنعتيشدن و رسيدن به توسعه در حد كشورهاي موفق 
بوديم؛ اما در عمل، اقتصاد ايران از دوران كشاورزي عبور كرد و به دام 
اقتصاد نفتي زيانبار و فرسايندهاي افتاد كه هنوز ادامه دارد. در دوران 
پيش از انقالب، ارتباطات گسترده با آمريكا و اروپا، و پس از انقالب 
در ارتباط با اقتصاد چين و روسيه و برخي كشورهاي تازه توسعهيافته 
يا در حال توسعه، مجدداً چرخة فروش نفت و رونق تجارت انحصاري 
ادامه مييابد. جهان چنين اقتصادي را براي ايران ميپسندد و رقابت 
بــــراي حــــذف ايران از چرخة تجارت و توليد و قدرت اقتصادي، به 
كسب بازارهاي سهلالوصول و ناگزير و نااميد ميانجامد. نهايتاً پس از 
اصالحات ارضي در دهة 1340، فرايندي يكسويه و مداوم، متكي به 
صدور نفت و واردات ارز و كاال، اقتصاد ايران را به صورت يكي از 

نفتيترين و وابستهترين اقتصادهاي حاشيهاي تثبيت ميكند. 
مهاجرت روســــتائيان، افت امكانات و آموزشها، خروج نيروي 
متخصص و نيروهاي انساني تحصيلكرده از كشور، تضادهاي منطقهاي 
و رقابتهاي نابرابر بر اثر منازعات بينالمللي، تحريم  ها و خارجشدن 
نفت و اهرمهاي پتروپول به دليل افت توليد ملي، و سرانجام عدم موازنة 
سياستهاي داخلي با ترازهاي بينالمللي، شرايط تازهاي بهوجود ميآورد 
كه در پي جنگ تحميلي و سپس منازعات مداوم آمريكا و اتحادهاي 
چندجانبه عليه ايران، بخش عظيمي از فرصتهاي ســــرمايهگذاري يا 
تجديد حيات اقتصادي را از چنگ ايران خارج ميسازد. فرار مغزها، 
جابجايي عظيمي در نيروي متخصص داخلي ايجاد كرده و قدرتگرفتن 
طبقه ويژهخواري كه به بهانه كارآفريني و خدمت، منابع كشور را به 
انحصار درآورد و از رانت اطالعات و ارتباطات و وامهاي بزرگ و ايجاد 
مؤسسات موازي بهره گرفت، همچنان به اين فرسايش تاريخي دامن 
زد و آن را مضاعف كرد. تالشهاي داخلي براي جلب سرمايهگذاري 
خارجي يا ورود به سازمان تجارت جهاني نيز با شكست روبرو شده 
و در نهايت وضعيت متناقض اقتصاد ايران در مقابل جهانيشــــدن و 
اقتصادهاي بزرگ بينالمللي همچنان ادامه دارد. پيوند سياست با اقتصاد 
و اثر متقابل اين دو در ايران بيش از هر جاي ديگر است و اگر انتقال 
سرمايه و سرمايهگذاري اشتغالزا در عرصة فناوريهاي نوين مديريت 
و بازاريابي و ترانزيت در ايران بهسهولت و سرعت انجام نشود، شاهد 

ورشكستگي عظيم و فروپاشي اقتصادي گستردهاي خواهيم بود. 
واپسين كالم و خالصة توصيههاي نويسنده اين است كه: «رشد 
باال و پايدار به بهرهگيري مقتضي از سرمايههاي گريزان داخلي و جذب 
سرمايههاي فّرار خارجي نياز دارد. بايد افق روشني براي سرمايهگذاري 
در كشــــور به وجود آيد، طوري كه در آن به جاي فرار ســــرمايه يا 
سوقيافتن آن به سمت فعاليتهاي غيرمولد، شاهد جذب سرمايهها در 
عرصههاي مولد و ضروري كشور باشيم. وجود بازار مناسب، سطح 
پايين هزينة توليد و درنتيجه داشتن اطمينان به سود و احساس امنيت 
نسبت به آينده، محرك اصلي سرمايهدار براي بهكاراندازي سرمايهاش 
است. سرمايه به تضمين خاطر همهجانبه نياز دارد. در غير اين صورت 
به ســــمت اســــتفاده از فرصتهاي موجود در ساير كشورها حركت 
ميكند. فضاي تنشآلود و پرابهام، اقتصاد دولتي غيرشفاف و بيثبات، 
زيرساختهاي اقتصادي جزيرهاي و غيرمكفي، عدم شفافيت الزم در 
قوانين كسب و كار، تورم درازمدت و باال، ارز چندنرخي و پر نوسان، 
فســــاد فراگير نهادينه شده و نظاممند، و قاچاق گستردة كاال از ميزان 

انگيزه براي سرمايهگذاري ميكاهد. 
ايجاد محيط مناسب براي 
جذب ســــرمايههاي داخلي و 
خارجي به مفهوم هموارساختن 
مســــير توليد است و نه سپردن 
نقش اول به طبقة ســــرمايهدار 
براي گشودن گره توليد و ركود 
اقتصادي يا صرف نظر كردن از 
مقابله با پديدههاي ناسالمي چون 
ناديده انگاشتهشدن حقوق نيروي 
كار، پولشويي، فرار مالياتي، نقض 
قانون رقابت و موارد مشــــابه. 
بزرگترين آفت سرمايهداري و 
سرمايهگذاري در جهانيشدن 
اقتصاد براي ما، انزواست و انزوا 
همان قطع شــــريانهاي حياتي 
براي كشوري چون ايران قلمداد 
ميشود و آن را از حاشيههاي 
كوچك و اقتصادهاي جنوب 
خليجفارس نيز دور ميكند و 
نهايتاً كمربندهاي اقتصادي دور 
ايران به گونهاي سازمان مييابد 

كه ما اســــير و بيهيچ روزني در خويش فرو بريزيم. تمام مؤلفههاي 
تاريخي و اقتصادي، آشكارا به ما اندرز مي  دهند كه فرصتهاي محدود 
را بايد شكار كنيم و بازكردن درهاي ايران براي سرمايهگذاري سالم و 
رقابتي، رفت و آمد و جذب حداكثري نيروهاي كار و گردش كاال و 
ترانزيت در سه سطح ريلي، هوايي و جادهاي، ضرورتهاي گريز از 

نابودي و فقر درازمدت خواهد بود. 
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جهانيشدن اقتصاد

و ساختار طبقات اجتماعي در 
ايرانـ  حسين عبداللهي
نشر ثالث: 320ص
چاپ اول: 1397

سلوك عاشورايي
منزل هشتم: غيرت ديني

آيتاهللا العظمي حاج آقا 
مجتبي تهراني(ره)

مؤسسه مصابيحالهدي
چاپ چهارم: 1394
11هزارتومان 272صـ 

مرحوم آيتاهللا العظمي حاج 
آقا مجتبي تهراني، از مراجع عاليقدر 
شيعيان و شاگردان مكتب فقهي، 
اخالقـــي و عرفاني امام خميني(ره)

در ايام محرم و صفر، در جلسات 
درس اخالق و معارف اســـالمي 
خود به بررسي ابعاد گوناگون قيام 
امام حسين(ع) پرداختهاند كه متن 
ويرايش شده اين جلسات تحت 
عنوان «سلوك عاشورايي»، در ده 

جلد منتشر شده است.
اثر حاضر هشتمين مجلد از اين 
مجموعه است كه به «غيرت ديني» 
اختصاص يافته و مرحوم استاد در 
دهه اول محرم سال1430ق، مطابق 
با آذرماه 1388ش به بررســـي و 
تحليل قيام ساالر شهيدان براساس 

آن پرداختند.
از نگاه ايشان غيرت ديني منشأ 
نهضت حسيني است، نهضتي كه 
هدفمند و مبتني بر تكليف شرعي 
و محاســـبات عقالني بوده است. 
غيرت يعني كوشش براي محافظت 
از چيزي كه به حكم شرع و عقل 

بايـــد از آن مراقبـــت كرد و دين 
مهمترين سرمايهاي است كه بايد 

براي نگهباني از آن كوشيد.
ايشـــان با استناد به گفتار و 
رفتار آن حضرت، تمام تالش آن 
بزرگوار را كوشش در پاسداري از 
دين معرفي ميكنند. اين تالش و 
احساس مسئوليت نسبت به دين 
خدا، همان غيرت ديني است كه 
انسان مؤمن و متدين را لحظهاي در 
برابر وارد كردن شبهات و بدعتها 
در ديـــن الهي آرام نميگذارد و او 
را به رويارويي با اهل بدعت وادار 

ميسازد.
مفهوم بدعت، اقسام آن و نقش 
خـــواص در مقابله با بدعتها از 
جمله مباحث بسيار مهمي است كه 
مورد نياز امروز و هر روز ماست. 
نقش اطالعرســـاني و آگاهسازي 
افـــكار عمومـــي در از بين بردن 
شبههها و بدعتها نيز مورد بحث 

دقيقـــي قرار گرفته و رهنمودهاي 
مهمي به مشتاقان غيرتمند دين ارائه 

گرديده است.
بـــا افزوده شـــدن مباحث 
عرفاني، به مباحث عميق اخالقي 
پيرامون غيرت، حالوت مطالب نيز 
دوچندان شده و تتها با مطالعه دقيق 
و مكرر كتاب است كه ميتوان به 
مقصود دست يافت. مرحوم استاد 
از نگاه معرفي، غيرت ديني را حالت 
ناشكيبايي محب نسبت به محبوب 
خويش دانســـته و اين اضطراب 
و تالطـــم روحي را از مختصات 
حركتهـــاي عرفاني ميدانند كه 
بســـياري از وقايع تنها با اين نگاه 
قابل بررســـي و تفسير است. اين 
تبيـــن از غيرت اخالقي و عرفاني 
نسبت به دين و همچنين تطبيق آن 
با قيام امامحسين(ع) از ويژگيهاي 
اين اثر است كه شايد آن را منحصر 

به فرد ساخته باشد.

تاريخ شفاهي

دفاع مقدس

روايت سردار علي اسحاقي
جنگ الكترونيك

به كوشش: يداهللا ايزدي
ناشر: مركز اسناد و تحقيقات 

دفاع مقدس
چاپ اول: 1397

591صـ 45هزار تومان
تاريخ شفاهي فرماندهان دوران 
جنگ هشت سالة رژيم بعثي عراق 

با ايـــران، از مهمترين منابع براي 
پژوهشهاي تاريخي در موضوع 
دفاع مقدس است كه امكان ورود 
به اليههاي دروني اين رخداد عظيم 
تاريخ معاصر ايران و بررسي آن را 

ممكن ميسازد.
«مركز اسناد و تحقيقات دفاع 
مقدس» در اجراي اين مهم، عالوه 
بر مصاحبه با فرماندهان در سطوح 
مختلف، مصاحبه با مســـئوالن 
واحدهاي سپاه پاسداران در جنگ، 
از جمله گفتگو با علي اسحاقي، 
مسئول واحد جنگ الكترونيك در 
دوران جنگ تحميلي عراق با ايران  
را (كـــه به اختصار جنگال ناميده 
ميشود)، در دستور كار قرار داد.

علـــي اســـحاقي در ابتداي 
حضورش در مناطق عملياتي استان 
خوزستان، در واحد اطالعات فعال 
شد و پس از مدتي مجموعةكوچكي 
را در واحد اطالعات به نام شنود 

راهاندازي كرد. حضور موفق شنود 
در عملياتهـــاي ثامناالئمه(ع) و 
طريقالقدس و نقش مؤثري كه در 
موفقيت اين عملياتها ايفا كرد، 
سبب شد تا اين واحد از عمليات 
فتحالمبيـــن به بعـــد با نام واحد 
جنـــگ الكترونيك در عملياتها 
نقشآفريني كند. جنگال يكي از 
واحدهـــاي تأثيرگذار در نبردهاي 
هشـــت سالة جنگ تحميلي بوده 

است. 
نيروهاي ايـــن مجموعه با 
رصدكردن فعاليت واحدهاي دشمن 
از خطوط مقدم تا عمق منطقه نبرد 
و تجزيه و تحليل اطالعات كسب 
شده و ارائه نتايج به فرماندهان، به 
آنها در اتخاذ شيوة جنگيدن كمك

ميكردند.
كتاب حاضر نتيجه 27 جلسة 
گفتگو با علي اسحاقي، در حدفاصل 
خرداد1391 تا شهريور1394 است. 
از مجموع گفتگوها، 19 جلســـة 
مصاحبه در اصفهان و 8 جلســـه 
در تهران انجام شـــده اســـت كه 
به دليل پيوســـتگي موضوعها در 
برخي جلسهها، متن در 23 جلسه 

سازماندهي شده است.

وحدت اشيا

هگل، كانت و ساختار ابژه
نويسنده: رابرت استرن

مترجم: محمدمهدى اردبيلى، 
مهدى محمدىاصل

انتشارات ققنوس
چاپ اول: 1397

238صـ  18هزار تومان
رابرت اســـترن در اين كتاب 
مىكوشد تا از طريق بررسى تفاوت 
رويكرد كانت و هگل در خصوص 
مفهوم ابژه، تمايزات ايدئاليسم اين 

دو متفكر را توضيح دهد. 
اين كتاب پنج فصل دارد: فصل 
نخست به شرح و ريشهيابى تحليلى 
 ـ  تاريخى ايده اصلى كتاب نقد عقل 
محض با تمركز بر انقالب كپرنيكى 
و آموزه «تركيب» اختصاص دارد. 
فصل دوم به بررسى مختصر برخى 
نقدهاى هگل به فلسفه كانت اشاره 
دارد و فصول ســـوم و چهارم به 
پاسخهاى ايجابى جايگزين هگل 
به اين نقدهـــا در آثار مختلفش 
مىپردازد. به اين ترتيب، اســـترن 
بـــا محور قرار دادن مفهوم «ابژه»، 
شرحى اجمالى از بخشهايى از سه 

اثر اصلى هگل عرضه مىكند كه 
مرتبط با بحث ابژهاند. فصل آخر 
نيز با جمعبندى مسائل مطرحشده 
و حل و فصل مســـئله وحدت و 
كثـــرت در روح مطلق هگلى به 

پايان مىرسد.
آنچه ترجمه و انتشار اين اثر 
را ضرورت مىبخشد، همانگونه 
كه نويسنده در پيشگفتار گفته است، 
بهرغم حجم اندك كتاب، طرحى 
كلـــى از رويكرد كلگرايانه هگل 
به ابژه و جهان ترسيم مىشود كه 
مىتوان در پرتو آن كل فلسفه هگل 

را بازتفسير كرد.

تاريخ اجتماعى مردن

آلن كِلِهير
مترجم: قاسم دليرى
انتشارات ققنوس
چاپ اول: 1397

424 صـ  38هزار تومان 
نويسنده در اين كتاب بر آن 
اســـت تا نسبت به مرگ انسانها 
زاويه گستردهترى را نشان دهد و 
راهي بگشـــايد تا الگوهاى عمده 
مردن را در سراسر تاريخ بشناسيم 
و توصيف كنيم. اين كتاب بررسى 
جامعى است از اسناد علوم انسانى 
و بالينى درباره مرگ انسان. رويكرد 
تاريخى اين كتاب، تصاوير اخير 
مردن به علت سرطان و مراقبتهاى 
پزشـــكى را در بافت گستردهتر 
تاريخى، پزشـــكى و جهانى قرار 

مىدهد.

كلهيـــر در ايـــن كتاب به 
مرگ از دريچهاى غيرپزشـــكى و 
غيركالبدشناســـانه نگريسته است 
و همچنين خواننده را به ســـفر 
اكتشافى دوميليونسالهاى مىبرد كه 
چالشهاى عمدهاى را كه همگى 
بـــا آن مواجه مىشـــويم، مطرح 
مىكند: پيشگويى، كسب آمادگى و 

زمانبندى مرگ نهايى خود.
پروفســـور كلهير استدالل 
مىكند امروزه بيشتر مرگها خوب 
مديريتشـــده نيستند، در عوض 
شاهد افزايش انواع مرگ شرمآور 
هســـتيم. سرطان، بيمارى قلبى يا 
علم پزشكى هيچكدام معرف مرگ 
مدرن با بزرگتريـــن آزمونهاى 
اخالقىاش نيســـتند، بلكه فقر، 
سالمندى و طردشدگى اجتماعى 
اصلىتريـــن مؤلفههاى مرگهاى 

امروزى هستند.



7 اقتصادى

امروزه خرده فروشى آنالين به عنوان يك تكنولوژى در حال ظهور 
به سرعت در حال رشد است و مصرف كنندگان هم عليرغم كاهش رشد 
اقتصادى استقبال بيشترى به خريد آنالين يا خريد از طريق دستگاه هاى
تلفن همراه نشان مى دهند. رشد تجارت الكترونيك، تغيير خواسته هاى 
مصرف كننده و تغيير اقتصاد تجارى، صنعت پست و بسته را به سرعت 
متحول ساخته و فرصت هاى كسب و كار جديدى را  براى سازمان هاى

پستى فراهم آورده است .
در عيـــن حال بمنظور بقاء و ماندن در اين عرصه رقابتى، ادارات 
پست در همه جا بايد با اين واقعيت بديهى كه حجم مكاتبات مردم 
كاهش يافته و ادارات و سازمان هاى دولتى هم بيشتر مكاتبات خود را 
از طريق اتوماسيون ادارى درون شبكه اى ارسال مى كنند، متقاعد شوند؛ 
بنابراين روى آوردن به فن آورى هاى پستى جديد و راهبردهاى حمل 

و نقل الزم  و ضرورى است. 
اپراتورهاى پســـتى درست زمانى كه تجارت الكترونيك در اواخر 
قرن حاضر شروع به كار كرد، در جاى مناسب قرار داشتند و نقش خود 
را به خوبى ايفا كردند. پست با اعتبارى كه در ميان مردم داشت، در 
بسيارى از كشورها غالب بود، بنابراين طبيعى بود كه اپراتورهاى پستى 
از رشد تجارت الكترونيك منتفع شوند. در واقع تحويل، تنها يك بخش 
از زنجيره تجارت الكترونيك است و اپراتورهاى پستى در مواجهه با 
رقابت رو به رشـــد مى بايســـت راه هاى ديگرى براى بهره مندى از 

تجارت الكترونيك پيدا كنند.
بســـيارى از اپراتورهاى پســـتى پايگاه داده ارزشمندى مربوط به 
مشتريان دارند كه شامل اطالعات تحويل ،افراد، كسب و كارها و ساير 
اطالعات جمعيت شناختى و فروش مى شود. چالش براى اپراتورهاى 
پســـتى در اينجا چگونگى استفاده از اين اطالعات بدون سلب اعتماد 
عمومى به پست است، بنابراين پست بعنوان يكى از مهمترين مراكز داده 
و اطالعات،  داده ها را براى مشتريان خود مديريت كرده و از اين رو 
رضايتمندى آنان و بهبود كسب و كار و به دنبال آن افزايش درآمد را در 
پى خواهد داشت.اپراتورهاى پستى مى توانند به توليدكنندگان كوچك 
و خرده فروشـــان كمك كنند تا اجناس خود را به صورت آنالين به 
فروش برسانند و حين اين فرآيند، فروش آنالين را همزمان با افزايش 

حجم بسته ها افزايش دهند. 
صنعت پست به منظور پاسخگوئى نيازهاى متنوع مصرف كننده و 
حفظ بازار رقابت، فعاالنه زمينه هاى جديد رشد را از طريق تنوع بخشيدن 
به خدمات خود دنبال مى كند. در اين ميان مى توان از توسعه محصوالت 
پســـتى، طراحى مدل هاى كســـب و كار جديد و ايجاد يكپارچگى با 
هدف گســـترش تجارت الكترونيك بعنوان يكى از موضوعات اصلى 

گروه تجارت الكترونيك اتحاديه پستى جهانى نام برد.
توســـعه راهكارهاى حوزه پســـتى هم مى تواند طراحى خدمات 
مشترك، ادغام زنجيره تأمين، تدوين استراتژى هاى تجارت الكترونيك 
(محلى، منطقه اى و جهانى)، مشاركت، استراتژى كسب و كار و توسعه 
فرآيند تجارت الكترونيك را شامل شود.صنعت پست مى تواند نقشى 
مهم و اساسى در ايجاد توسعه و جذب جريان هاى جديد درآمدى شامل 
كسب و كار به كسب و كار (B2B )، كسب و كار به مشتريان فردى 
(B2C )، مصرف كننده به مصرف كننده(C2C) معامالت و همچنين 

دولت به كسب و كار و شهروندان (G2X) ايفا كند.
بمنظور حصول بيشـــترين بهره از اين فرصت، صنعت پست بايد 
حداقل همزمان با رشد بازار و به همان اندازه رشد داشته باشد و ارزش 

را در زنجيره ارزش و در تمام بخش هاى بازار ايجاد كند.
بـــا اين حال راهكارهاى زيادى بمنظور رقابتى تر كردن خدمات 
پستى وجود دارد كه  شركت ملى پست هم با اعمال مواردى از قبيل 
ثابت ماندن تعرفه خدمات پستى عليرغم فشارهاى اقتصادى ناشى از 
تحريم ها، برون ســـپارى با اســـتفاده از توان بخش خصوصى، توسعه 
سرويس هاى الكترونيك، توانمندسازى سرمايه انسانى، استانداردسازى 
تجهيزات واحدها و بازسازى دفاتر و باجه ها، بهبود سيستم رهگيرى 
مرســـوالت، ايجاد بسترهاى فناورى و تجهيز موزعين به نرم افزارهاى 
مبتنى بر فناورى ، افزايش اعتماد مشـــتريان از طريق باال بردن كيفيت 
ارائه خدمات و افزايش سرعت و دقت مانند تحويل مرسوله در كمترين 
زمان ممكن و اعمال سياست هاى مشترى مدارانه در راستاى كاهش 
آســـيب هاى ناشـــى از حمل و تقل مرسوله و پاسخگو بودن در قبال 
ايجاد صدمه يا مفقود شدن آنها از طريق خدمات بيمه اى يا پرداخت 

غرامت اشاره كرد.
زهرا مريدى 
كارشناس ارتباطات شركت ملى پست 

پست؛ بستر امن تجارت الكترونيك 

 مســـكن يكى از بزرگترين بازارها در 
ايران اســـت كه رونق و ركود در اين بازار، 
وضعيت ديگر بازارها مانند بازار ســـرمايه را 
تحتالشعاع قرار مىدهد. در چند سال گذشته 
ركود بر بازار مسكن سايه افكنده و اين موضوع 
باعث شـــده تا افراد جامعه همچون گذشته 
تمايل به ســـرمايهگذارى در اين بازار نداشته

 باشند.
مسكن در سال 1395به نوعى با شرايط 
برزخى روبرو بود؛ به اين معنا كه بازار دوره 
گـــذار از ركود به رونق را تجربه كرد اما نه 
وارد رونق شد و نه به وضعيت ركود بازگشت؛ 
معموالً در دوران برزخ، حجم خريدوفروش 
آپارتمان ابتدا با رشـــد مثبت ماهانه و سپس 
افزايش نقطهاى (افزايش نسبت به ماه مشابه 
سال قبل) همراه مىشود اما يا اين وجود در 
حاليكه قدرت خريد متقاضيان مسكن در يك 
سال گذشته به دليل رشد قيمت ها افت قابل 
مالحظه اى داشـــته گزارش ها حاكى از به 
تكاپو افتادن بانك مركزى براى آغاز مطالعات 

و بررسى افزايش سقف وام مسكن است.
به گـــزارش فارس،كاهش قدرت خريد 
مردم باعث شـــده اســـت، اكنون بسيارى از 
متقاضيان و خانوارها نسبت به خريد مسكن 
نگرانىهايى داشته باشند و اين افزايش قيمت 
مسكن طى ماههاى گذشته شرايطى را ايجاد 
كرد كه ديگر خريد خانه به يك رويا مىماند 
تا اينكه يك هدف در دسترس در نظر گرفته 

شود.
اگر چه بارها از سوى كارشناسان مسكن 
تاكيد شده است كه قيمتهاى كنونى مسكن 
حباب است و كاهش خواهد يافت، اما بازار 
مســـكن اين روزها به گونهاى عمل مى كند 
كه نشـــان مى دهد ثبت قيمتهاى نجومى و 
غيرقابل باور در برخى مشاوران امالك چندان 
هم بى ربط نيست و به سختى مىتوان انتظار 
كاهـــش قيمتها در كوتـــاه مدت را جدى 

فرض كرد.
 نهايى شـــدن معامالت در نقاط مختلف 
تهران نشان مى دهد كه اگر يك واحد مسكونى 
با يك قيمت مشخص چند ماه پيش به فروش 
رفته به سختى در آن منطقه فروش واحدهاى 
مســـكونى به قيمتى كمتر از قيمت معامالت 

قبلى ممكن خواهد بود.
افزايش غيرمنطقى قيمت مسكن دودستگى 
بزرگى در بازار تقاضا ايجاد كرده اســـت. به 
هميـــن دليل يكى از روشهاى جبران قدرت 
خريد در اين روزهاى متالطم اقتصادى و بى 
ثباتى نرخ ارز و چند برابر شـــدن آن، تقويت 
طرف تقاضا به يك شكل مناسب توسط دولت 

و دادن تسهيالت ارزان قيمت است.
سقف تسهيالت مسكن از محل صندوق 
يكم براى خانه اولى ها 80ميليون تومان و از 
محل اوراق حق تقدم 60ميليون تومان است. 
حال به نظر مى رسد اين تسهيالت ديگر كفاف 
خريد يك واحد مسكونى كه به طور متوسط 
قيمت آن در تهران به يكباره از سال گذشته 
با دو برابر شدن به 8ميليون تومان در هر متر 

مربع رسيده است را نمى دهد.
حـــال اگر يـــك زوج خانه اولى قصد 
دريافت تسهيالت صندوق يكم را داشته باشند 

مـــى توانند از 160ميليون تومان وام بهره مند 
شـــوند اما همين تسهيالت توام براى زوجين 
تنها 22درصد از قيمت يك واحد مســـكونى 
60مترى بر اساس ميانگين قيمت مسكن شهر 

تهران را پوشش مىدهد.
البته عنوان مى شـــود كه در تير امسال 
اين رقم 26درصد بود، اما با توجه به افزايش 
ميانگين قيمت مســـكن  شهر تهران به مترى 
8ميليون تومان، قدرت پوششدهى تسهيالت 

هم كاهش پيدا كرد.
حال با توجه به اينكه ركود بازار مسكن 
بـــه دليل پايين بودن قدرت خريد متقاضيان 
تشـــديد شده برخى كارشناسان به خصوص 
نمايندگان مجلس بر اين موضوع تاكيد دارند 

كه بايد سقف تسهيالت خريد مسكن افزايش 
پيـــدا كند؛ البته در نقطـــه مقابل هم برخى 
كارشناســـان و تحليلگران بر اين باور هستند 
كه اگر قرار باشـــد سقف تسهيالت افزايش 
يابد، بهتر است اين تسهيالت به بخش توليد 
مسكن اختصاص پيدا كند تا با افزايش عرضه، 
بازار مســـكن متعادل مىشود و مجددا دچار 
يـــك جهش قيمتى جديد در بازار مســـكن 

نشويم.
اما نكته اى كه به آن بايد توجه داشت، 
اين اســـت كه اگرچه توليد مسكن از تقاضا 
عقب اســـت اما دولت بايد در كنار تقويت 
توليد و تقاضاى مسكن اهرم هايى را به كار 
گيرد تا مسكن هاى توليد شده به بازار عرضه 
شود كه اين اهرم ها همانا دريافت ماليات از 
خانـــه هاى خالى و ماليات بر عايدى بهترين 

گزينه است.
در سوى ديگر، برخى از كارشناسان هم 
بر اين باور هســـتند باال بردن رقم تسهيالت 
خريد، تنها به نفع سفتهبازان  و سوداگران است 

و هرچقدر به متقاضيان تســـهيالت پرداخت 
شـــود، اثر خود را در افزايش قيمت مسكن 

نشان مىدهد.
چرا كه آنان بر اين باور هستند حتى اگر 
سقف وام مسكن به عنوان مثال از 80ميليون 
تومان به 120ميليون تومان هم برسد، تاثيرى 
در افزايش قدرت خريد با توجه به رشد بيش 
از 100درصدى قيمت مســـكن در كالنشهر 

تهران نخواهد داشت.
در ايـــن زمينه محمود شـــكرى عضو 
كميســـيون اقتصادى مجلس با تاكيد بر اينكه 
بازنگرى در مولفه هاى ارايه تسهيالت مسكن 
آغاز شده، معتقد است كه همزمان با افزايش 
رقم تسهيالت مسكن بايد مدت بازپرداخت 

آن هم بيشتر شود و كارشناسى كردن منابع و 
ارتباط آن با تعداد متقاضيان مى تواند از حجم 
تقاضاى كاذب و در نتيجه سوداگرى در بازار

 بكاهد.
وى با تاكيد بر اينكه افزايش رقم تسهيالت 
مســـكن يكى از ضرورت هايى است كه در 
بازه زمانى فعلى با توجه به تورم حاصله در 
نرخ ها الزم اســـت، مى گويد: در خصوص 
راهكارهاى افزايش ســـقف وام مسكن هم 
اكنون تيم كارشناسى در اين حوزه فعال بوده 
و مجلـــس در اين باره به ارايه پيشـــنهادات 

تخصصى مشغول است.
شـــكرى مى افزايد: رشـــد يك طرفه 
ســـقف وام مسكن بدون در نظر گرفتن بازه 
زمانى بيشـــتر براى بازپرداخت تســـهيالت 
عمـــال انگيـــزه اى در متقاضيـــان ايجاد

 نمى كند.
در همين خصوص همتى رئيس كل بانك 
مركزى در تازه ترين اظهارات خود معتقد است 
كه طى يك سال گذشته رشد قيمت مسكن 

موجب كاهش قدرت خريد متقاضيان مسكن 
شـــده است بنابراين ما مطالعه اوليه داشته ايم 
ولى چون هنوز جمع بندى نداريم نمى توانم 
بگويم. بخش ساختمان مهم است و وقتى رونق 

بگيرد، صنايع قبلى آن رونق مى گيرند.
وى اضافه مى كند: اين نكته مهمى است 
ولى بايد آثار تورمى افزايش تقاضا را هم ديد، 
بايد به ســـمت ايجاد رونق در مسكن پيش 
رويم ولى مراقب تورم آن هم بايد باشيم. اين 
تمهيدات خاصى مى خواهد و در آينده نزديك 

تصميم خواهيم گرفت.
همتى خاطر نشان مى كند: اين ميزان وام 
مســـكن بايد اصالح شود؛ اين وام ديگر در 
بازار مسكن جواب نمى دهد، در مورد بازار 

مســـكن اجازه بدهيد كه دقيق عمل كرده و 
تصميم بگيريم.

حســـام عقبايى نايبرئيس اول اتحاديه 
مشـــاوران امالك هم معتقد است: چهار دهه 
است كه برنامهاى جامع در بخش مسكن به 
چشم نمىخورد. در واقع افق و چشماندازى 
در ايـــن زمينه وجود ندارد. 70 تا 90 درصد 
نرخ مسكن از قيمت زمين نشات مىگيرد و 
10 تا 30 درصد گرانىها به مصالح ساختمانى 

و نيروى انسانى ارتباط دارد.
وى اضافه مى كند: اگر مديريت صحيحى 
در اين حوزه وجود داشته باشد مىتوان حتى 
تا 50 درصد قيمت مسكن را كاهش داد. ولى 
در اين زمينه هم كاستىهاى گستردهاى صورت 
مىگيرد. نبود مشوقهاى مالياتى عامل ديگرى 
است كه در تحليل گرانى مسكن مىتوان به 

آن اشاره كرد.
نايب رئيس اول اتحاديه مشاوران امالك 
با تأكيد بر اينكه كاهش نرخ سود تسهيالت 
مســـكن موجب رونق معامالت مىشـــود،

مى گويد: روند كاهش نرخ ســـود تسهيالت 
مسكن بايد ادامه يافته و به رقم كارمزد بانكها 
نزديك شـــود؛ به هر حال ارائه تســـهيالت 
ارزانقيمت بانكى قطعاً يكى از روشهايى است 
كه مىتواند موجب باال رفتن قدرت خريد و 

تحريك بازار مسكن شود. 
 وى با اشـــاره به اينكه ارائه تسهيالت 
خوب و مفيد خواهد بود، اما اين كه تسهيالت 
با چه مبلغى و با چه مدت زمان بازپرداختى 
دراختيار متقاضيان قرار گيرد بسيار مهم است، 
تصريح مى كند: تحليلهايى از سوى برخى 
اقتصاددانان مطرح مىشود كه تزريق نقدينگى 
موجب افزايش قيمت مسكن و تورم مىشود 
و اين استدالل تا حّدى درست است. اما سؤال 

اين است در حاليكه از سال 86 تا 91 به هيچ 
وجه سقف تسهيالت مسكن افزايش نيافته و 
نقدينگى به بازار مســـكن تزريق نشده ، چرا 
قيمت مسكن به شدت افزايش يافته است. 

همچنين محمد رضا رضايى كوچى رئيس 
كميسيون عمران مجلس مى گويد: نظر وزير 
راه و شهرســـازى اين اســـت كه بايد سقف 
تسهيالت افزايش يابد و اين برنامه متناسب با 

رشد قيمت باشد.
وى تاكيد مى كند:تسهيالت كنونى مسكن 
جوابگوى خريد مســـكن نيست، چرا كه اين 
تسهيالت تا قبل از گرانى مسكن مىتوانست 
قيمت مسكن را تا حدودى پاسخگو باشد، در 
حالى كه قيمت مسكن دو برابر شده است و 

اين تسهيالت جوابگو نيست.
ناگفته نماند: تأثيرات افزايش وام مسكن بر 
بازار سرمايه را از دو جنبه مىتوان موردبررسى 
قرارداد؛ اولين جنبه اين موضوع اســـت كه 
بارونق در بازار مسكن، تجربه تاريخى نشان 
مىدهد كه انتقال ســـرمايه شكل مىگيرد؛ به 

اين معنا كه افـــراد جامعه هنگامىكه رونق 
در بازار مســـكن را لمس كنند، سرمايههاى 
شناور خود را در بخش مسكن سرمايهگذارى 
مىكنند؛ اين سرمايهها ممكن است در بانكها، 
ارز، طال و بازار ســـرمايهگذارى شده باشد و 
درصورتىكـــه افراد جامعه به اين جمعبندى 
برســـند كه ســـرمايهگذارى در بازار مسكن 
مىتواند سودآورى بيشترى براى آنها داشته 
باشد، تمايل دارند در اين بخش سرمايهگذارى

 كنند. 
از طرفى ســـرمايهگذارى در مسكن نياز 
بـــه تخصص آنچنانى ندارد و چون در طى 
دهههاى گذشـــته بازار مسكن همچنان رشد 
خود را داشته است، باور عمومى بر اين است 
كه خريد مســـكن هيچوقت با ضرر و زيان 
همراه نيست؛ اگرچه آمارها و تحقيقات نشان 
داده اســـت كه در چند سال گذشته بازدهى 
ســـرمايهگذارى در بخش مسكن با ضرر نيز 

همراه شده است.
دوميـــن جنبهاى كه در اين موضوع بايد 
مورد تحليل و بررسى قرار گيرد، اين موضوع 
است كه شـــركتها و افرادى كه در حوزه 
ساختوســـاز مشـــغول به كار هستند و در 
چند ســـال گذشته يا پروژههاى عمرانى خود 
را متوقـــف كردهاند يا اين پروژهها با كاهش 
قابلتوجهى همراه شدهاند هم ترغيب مىشوند 
كه دوباره سرمايهگذارى در بخش ساختوساز 
را بيشتر از گذشته انجام دهند كه اين موضوع 
تأثيراتى در بازار ســـرمايه خواهد گذاشت؛ 
چون هنگامىكه ساختوساز در كشور جان 
دوبـــارهاى مىگيرد، نيـــاز به مواد اوليه براى 
ساخت مسكن بيش از گذشته احساس مىشود 
و بـــا توجه به اينكه برخى از شـــركتهاى 
موجود در بازار ســـرمايه مانند فوالد، كاشى، 
مرتبط با بازار مسكن هستند،  ســـيمان و… 
قطعاً رونق مناســـبى در اين شركتها ايجاد

مىشود.
به هر صورت آنچه مســـلم است اينكه 
كارشناســـان و نمايندگان مجلس بر اين باور 
هستند كه با دادن تسهيالت مسكن مى توان 
قـــدرت خريد را بـــاال برد ،بايد پذيرفت كه 
بخش مســـكن در ايران با بخشهاى ديگر 
متفاوت اســـت؛ بنابراين دولت بايد با دادن 
يارانـــه به بخش مســـكن، عالوه بر كاهش 
نرخ سود تســـهيالت، مدت بازپرداخت را 
هـــم افزايش دهد تا متقاضيان تســـهيالت 
مســـكن به راحتى اقدام به بازپرداخت اقساط 

كنند. 
به هر حال طى يك سال گذشته قدرت 
خريد متقاضيان به يكباره بيشتر از نصف كاهش 
يافته اســـت؛ پس اگر دولت قصد دارد تا هم 
متقاضيان به خريد مســـكن اقدام كنند و هم 
ســـازندگان به ساخت و ساز و ايجاد اشتغال 
تشويق شود، بهترين اقدام براى كمك به بخش 
مسكن دادن تسهيالت ارزان قيمت با افزايش 

مدت بازپرداخت است.
بـــه هر حال اگر دولت و بانك مركزى 
قصد اين را دارد كه تعداد مســـتاجران روز 
بـــه روز افزايش نيابد بهترين روش مى تواند 
اعطاى تسهيالت ارزان قيمت و يارانه اى به 

بخش توليد و تقاضا است.

اين تسهيالت تكافوى خريد مسكن را مى كند؟

*با توجه به اينكه ركود بازار مسكن به 
دليل پايين بودن قدرت خريد متقاضيان 
تشديد شده برخى تاكيد دارند كه بايد 
سقف تسهيالت خريد مسكن افزايش 

پيدا كند؛ البته در نقطه مقابل هم برخى بر 
اين باور هستند كه اگر قرار باشد سقف 
تسهيالت افزايش يابد، بهتر است اين 

تسهيالت به بخش توليد مسكن اختصاص 
پيدا كند تا بازار متعادل شود

*ارائه تسهيالت ارزانقيمت بانكى قطعاً
يكى از روشهايى است كه مىتواند موجب 
باال رفتن قدرت خريد و تحريك بازار مسكن 

شود. اما اين كه تسهيالت با چه مبلغى و 
با چه مدت زمان بازپرداختى دراختيار 
متقاضيان قرار گيرد، بسيار مهم است
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8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

كارخانجاتتوليديشيشهرازي
مهركامپارس

سيماناصفهان
فرآوردههايتزريقيايران

مليصنايعمسايران  
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

داروسازياكسير
بيمه ما

سايپاشيشه
قندثابتخراسان

نيرومحركه
مسشهيدباهنر

پست بانك ايران
پارسمينو

واسپاري ملت
داروسازيروزدارو

قندهكمتان
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

سرمايهگذاريشاهد
بيمه البرز

پارسخودرو
سرمايهگذاريصنعتومعدن

سيمانغرب
سيمانتهران

پااليش نفت بندرعباس
افست

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
الكتريكخودروشرق

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
بيمه پارسيان

معدني وصنعتي گلگهر
پاكسان

توسعهمعادنرويايران
توليدي چدن سازان

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
ماشينسازينيرومحركه

گسترش نفت وگازپارسيان
كشتوصنعتچينچين

تجارت الكترونيك پارسيان
فوالدخوزستان

سرمايهگذاريبهمن
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

معدنيوصنعتيچادرملو
گروهبهمن

سرمايهگذارينيرو
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

سرمايهگذاريتوسعهملي
صنايعكاشيوسراميكسينا

رينگسازيمشهد
آهنگريتراكتورسازيايران

صنايعكاغذسازيكاوه
آسان پرداخت پرشين

پشمشيشهايران
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

سيمانمازندران
پارسدارو

پتروشيمي پارس
سبحان دارو

آبسال
كنترلخوردگيتكينكو

پگاهآذربايجانغربي
عمرانوتوسعهفارس

سيمانهگمتان
داروسازيفارابي

بينالملليتوسعهساختمان
توليديكاشيتكسرام

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
سرماآفرين

فوالدمباركه اصفهان
كشاورزيودامپروريمگسال

نيروكلر
صنايعالستيكيسهند

داروسازيكوثر
نفتبهران

سيمان خوزستان
المپپارسشهاب

داده گسترعصرنوين-هايوب
شهد

داروسازي زاگرس فارمدپارس
سرمايهگذاريمسكن

سيمانسپاهان
سختآژند
كربنايران

قطعاتاتومبيلايران
سرمايه گذاري پرديس

پااليش نفت اصفهان
كاشيالوند

پااليش نفت تهران
سرمايهگذاريبوعلي

كالسيمين
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

لبنياتكالبر
كويرتاير

صنايعجوشكابيزد
فرآوريموادمعدنيايران

بانك سينا
گروهصنعتيبارز

داروييلقمان
ليزينگ رايانسايپا

ايرانترانسفو
شهدايران

لعابيران

مهندسينصيرماشين
درخشانتهران
ايرانمرينوس

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
بينالملليمحصوالتپارس

صنعتيبهشهر
فوالدخراسان

شيشههمدان
گروهصنعتيبوتان

كارخانجات توليدي شهيدقندي
دودهصنعتيپارس

فرآوردههاينسوزآذر
بيسكويتگرجي

شركت ارتباطات سيارايران
سيمانبجنورد

ايراندارو
البرزدارو
مارگارين

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
سپنتا

مخابرات ايران
ليزينگصنعتومعدن

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
به پرداخت ملت

دشتمرغاب
فرآوردههايتزريقيايران

صنايع سيمان دشتستان
سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

توليديمهرام
سالمين

سيمانكرمان
داروپخش(هلدينگ)
فوالداميركبيركاشان

سازهپويش
بهنوشايران
پارسسويچ

فنرسازيخاور
داروييرازك

تراكتورسازيايران
كارخانجاتداروپخش

سيمانهرمزگان
معدنيامالحايران

فروسيليسايران
لنتترمزايران

موتوژن
الميران

گروهصنايعبهشهرايران
پتروشيمي فناوران

سيمانخاش
داروسازيسينا

شيميداروئيداروپخش
داروسازيجابرابنحيان

داروسازيابوريحان
سيمانسفيدنيريز

سيمانفارس
سيمانصوفيان
رادياتورايران

خوراكدامپارس
داروسازياسوه

سرمايه گذاريپارستوشه
توليدمواداوليهداروپخش

سيمانايالم
بانكاقتصادنوين

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
پتروشيميشيراز

تكنوتار
گروه صنعتي پاكشو

گروه دارويي سبحان
قندمرودشت

ايراندارو
سرمايهگذاريمليايران

خدماتانفورماتيك
پمپسازيايران

سرمايهگذاري صنعتنفت  
همكاران سيستم

گروه دارويي بركت
نفتپارس

سرمايه گذاري دارويي تامين
بانككارآفرين
ليزينگايرانيان

س.صنايعشيمياييايران
سيمان كردستان

قندلرستان
قندنيشابور

ليزينگايران
صنايع پتروشيمي خليج فارس

كارخانجاتقندقزوين
بيمه ملت

سيمانقائن
پرداخت الكترونيك سامان كيش
موتورسازانتراكتورسازيايران

پارسالكتريك
سيمانداراب
كاشيسعدي

كابلالبرز
قنداصفهان

تامين سرمايه اميد
كشتوصنعتپياذر

بانكپارسيان
گروهصنعتيسپاهان

پتروشيمي شازند
پتروشيمي مبين

سرمايهگذاريسايپا
سيماناروميه

شيشهوگاز
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
صنايعشيمياييفارس

سرمايه گذاري ساختمان ايران
سايپاآذين

كارت اعتباري ايران كيش
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

ايرانخودرو
سايپا

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
سيمانشمال

چرخشگر
آلومراد

توسعه معدني وصنعتي صبانور
سيمان فارس نو

مليسربورويايران
پتروشيمي فجر
حملونقلتوكا

داروسازيامين
صنايعريختهگريايران

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
سرمايه گذاري خوارزمي

معادنمنگنزايران
سيمانخزر

كمكفنرايندامين
پالسكوكار

سيمانبهبهان
نوسازيوساختمانتهران

باما
دادهپردازيايران

نوردآلومينيوم
بانك خاورميانه

توسعهمعادنوفلزات
سرمايهگذاريآتيهدماوند

لولهوماشينسازيايران
بيمه آسيا

كمباينسازيايران
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

پتروشيميآبادان
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

لبنياتپاك
فرآوردههاينسوزپارس

كيميدارو
پتروشيميخارك

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

بانك تجارت
ماشينسازياراك
ايركاپارت صنعت

داروسازيزهراوي
بانك ملت

صنايعآذرآب
آلومينيومايران

سرمايهگذاريصنعتبيمه
نيروترانس

ايرانياساتايرورابر
ايرانارقام

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
گروه پتروشيمي س.ايرانيان

سيمانشرق
سرمايه گذاري شفادارو

سراميكهايصنعتياردكان
صنعتيآما

فوالدآلياژي ايران
شكرشاهرود

تامينماسهريختهگري
گلوكوزان

پااليش نفت تبريز
معدنيدماوند

بيمه دانا
پارسخزر

تايدواترخاورميانه
فوالدكاوه جنوب كيش

سيمانفارسوخوزستان
فرآوردههاينسوزايران

ذغالسنگنگينطبس
سيمانشاهرود
حفاري شمال

سرمايهگذاريسپه
سيماندورود

گروه مپنا(سهامي عام)
گلتاش

گروه توسعه صنعتي ايران
صنايعشيمياييسينا
سامانگستراصفهان

صنايعخاكچينيايران
توسعهشهريتوسگستر

ايرانتاير
توليدمحورخودرو

كاشيپارس
محورسازانايرانخودرو

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

بانك صادرات ايران
ريختهگريتراكتورسازيايران

تامين سرمايه اميد
زامياد

حفاري شمال  

821
2899
5814
1951
880

2945
2570
3098
2799
1120

2385
1159

3786
1304
1629

4298
4875
6300
4170
6851
1671
1967
1624
1657
874

5431
2867
1441
1058

25300
2299
8410

3638
2454
2661

4558
1695
3990
2008
848
5900

4563
4175
1504

4297
3036

37423
1849

3493
1129
1186
1615

15700
2166
2267
2876
4871
4069

2335
3276
8257
1356

876
3474
3154
2625
2260

2748
4662
9954

14800
25998

2360
15334

4720
3830
1326
8299
6504
1478
2546
2226
1161

5049
8390
2893

14885
1639
10919
2309

3328
2706

6348
4065
7569
1322
1072
3319

407
947

1295

-36
-152
-306

-79
-33

-147
-123
-163

-90
-58

-125
-61

-199
-68
-85

-197
-256
-106
-219

-360
-87

-103
-85
-49
-45

-280
-150
-75
-55

-1236
-121

-366
-191
-129

0
-233

-84
-155
-105
-44

-299
-240
-210
-79

-166
-104

-1969
-77

-183
-59
-62
-84

-772
-113
-119
-151

-256
-153
-122
-172

-434
-71
-46

-182
-166

-89
-118

-144
-245
-523
-476

-112
-99

-463
-239
-179

-69
-312

-342
-77

-134
-117

-61
-265
-441
-152

-783
-86

-574
-121

-175
-142

-334
-213
-398

-69
-56

-174
-26
-83

-143

3150
5263
8950
1445
3190
3099
9490

3498
8230
2902

8331
2140

4495
19160
4874

694
4280
2940
1440

33400
2312
1380

10174
14000
10998
7625
2498
4695

41506
5715

3878
10650
11329
19900
4640
5423
3800

10571
3184
6700
7005

19299
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

مديرعامل كارگزارى بانك ســـامان ضمن اشاره به اينكه حركت 
صعودى بازار سرمايه ادامه دارد عنوان كرد اكنون امن ترين و صحيح 
ترين بازار براى سرمايه گذارى، بازار سرمايه است و بورس همچنان 

سود و بازدهى منطقى دارد.
حميدرضا مهرآور با بيان اينكه ظرفيت رشـــد ســـاير بازارها 
كامل شـــده و انتظار صعود دوباره آنها وجود ندارد، به پايگاه خبرى 
بازار ســـرمايه (ســـنا)، گفت: طى روز هاى گذشـــته شاخص كل 
نوســـان هاى زيادى را تجربه كرد كه  طبيعى و ذات بازار ســـرمايه 

است. 
معموال در زمان رشـــد شـــتابان بازار، ما با افزايش سطح انتظار 
ســـرمايه گذاران روبرو مى شـــويم و در اين شرايط اگر اخبار مثبت 
منطبق با توقعات منتشر نشود روند صعودى شاخص، كند يا متوقف

 مى شود.
وى افزود: اكنون هم قيمت سهام بسيارى از ناشران بورسى به 
حدى رســـيده كه انتظار مى رود طى روزهاى آينده تقاضا در بازار 

افزايش داشته باشد.
از سوى ديگر به نظر مى رسد گزارش هاى مالى 9 ماهه شركت ها 
نسبت به گزارش هاى شش ماهه مقبول تر باشد، در نتيجه ما بايد 

شاهد بازگشت روند صعودى بازار باشيم.
به گفته اين كارشـــناس بازار ســـرمايه صنايع صادرات محور 
همچنان از ظرفيت رشـــد برخوردار هســـتند انتظار مى رود شاهد 
افزايـــش قيمـــت خودروهاى توليد داخل باشـــيم كه اين موضوع 
قيمت ســـهام ناشـــران فعال در اين صنعت را تحـــت تاثير قرار 

مى دهد. 
در عيـــن حال، بحث تجديد ارزيابى دارايى بانك ها نيز مطرح 
اســـت و به رغم تحريم ها نفت ايران نيز همچنان صادر مى شـــود 
اگر روابط مالى ايران با اروپا هم عملياتى شود، صنايع پااليشگاهى و 
پتروشيمى ها كه در گذشته جزو صنايع پيشرو بودند، همچنان پيشرو 
باقى مى مانند و به نظر مى رسد در اين شرايط بايد در انتظار روند 

صعودى شاخص بود.
مديرعامل كارگزارى بانك سامان با اشاره به انتشار اخبارى مبنى 
بر راه اندازى شـــبكه مالى اروپا و ايران با همكارى آلمان و فرانســـه 
اظهار كرد: اين موضوع هم يك خبر بسيار مثبت براى اقتصاد و بازار 

سرمايه است.
به نظر من، اينكه كشور در مقابل تحريم هاى آمريكا ايستاده جاى 
خوشحالى دارد اما هميشه نحوه بازگشت منابع حاصل از صادرات به 
كشور جاى نگرانى بود خوشبختانه با اين طرح، امكان بازگشت پول 
به كشور وجود دارد و دريافت پول به راحتى امكان پذير مى شود. 
همـــان طور كه رييس جمهور فرمودند امروز جهان منهاى آمريكا با 

ايران ارتباط برقرار كرده است.
حميدرضا مهرآور در پاســـخ به اين ســـوال كه نوسانات قيمت 
نفت چه تاثيرى بر بازار ســـرمايه كشـــور دارد، بيان كرد: به هر حال 
واقعيت اين اســـت كه قيمت نفت روى كل اقتصاد اثر مى گذارد،
امـــا تاثير اين نوســـانات در بازار ســـرمايه بيـــش از حد هيجانى

 بود.
مديرعامل كارگزارى بانك ســـامان با اشاره به اينكه احتماال ما 
تا پايان سال شاهد افزايش تورم و كاهش واردات هستيم گفت: در 
فضاى فعلى سرمايه گذاران نبايد در عرضه سهام خود شتابزده باشند 
و هيجانى عمل كنند قيمت هايى كه هم اكنون بر روى تابلو وجود 

دارد، بسيار جذاب است. 
به خريداران هم توصيه مى كنم كه به شـــايعات توجه نكنند 
و به دنبال جو عمومى بازار نباشـــند و براى انتخاب هاى خود با 

حرفه اى ها مشورت كنند.                 

بورس همچنان بازدهى منطقى دارد

مدير نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس و اوراق 
بهادار، با بيان اينكه ســـامانه CFI.CODAL.IRجزييات 
كاملى از فعاليت نهادهاى مالى داراى مجوز در اختيار سرمايه 
گذاران قرار مى دهد، افزود: هم اكنون اطالعات اين سامانه 

به طور كامل به روز رسانى شده است.
مدير نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس و اوراق 
بهادار بيان كرد: سهامداران مى توانند براى دريافت اطالعات 
و جزييات كامل در مورد نهادهاى مالى به طور مستقيم به 

سامانه CFI.CODAL.IR مراجعه كنند.
محمدرضا معتمـــد در گفتگو با پايگاه خبرى بازار 
ســـرمايه (ســـنا)، در باره امكانات جديد سايت كدال و 
اطالعات نهادهاى مالى داراى مجوز سازمان بورس گفت: 
از ابتداى سال 96 تاكنون تنظيمات جديدى به عنوان نهادهاى 
مالى در بستر سايت كدال اضافه شد كه امكان دسترسى به 
تغييرات و جزييات فعاليت تمامي نهادهاى مالى داراى مجوز 
سازمان بورس اعم از تمديد مجوز، دريافت صورت هاى

مالى، تغيير مديريت، تغيير آدرس و هر نوع اطالعاتى در 
زمينه اين نهادها كه بر عملكرد بازار سرمايه اثر گذار است 
را نشـــان مى دهد.وى در ادامه افزود: طى اين مدت، بر 
اســـاس درخواست هاى نهادهاى مالى و سرمايه گذاران 
امكانات جديدى به اين سامانه اضافه شد كه اين اطالعات 

در حال حاضر كامال به روز شـــده و در دســـترس عموم 
قرار دارد.مدير نظارت بر نهادهاى مالى ســـازمان بورس 
و اوراق بهادار در باره آمار فعاليت اين نهادها اين چنين 
گفت: 595 نهاد مالى اعم از صندوق هاى سرمايه گذارى، 
كارگزارى، شركت ســـرمايه گذارى، هلدينگ ها، تامين 
سرمايه، بازارگردانى، مديريت دارايى و... تا پايان سال 96، 
مجوز فعاليت از ســـازمان بورس و اوراق بهادار دريافت 
كرده اند. وى در ادامه افزود: از ابتداى سال 97 در مجموع 
64 مجوز موافقت اصولى صادره شده كه از اين تعداد 16

مورد منجر به تاسيس و دريافت مجوز فعاليت اين نهادها 
شده است و 48 مورد ديگر در مرحله تاسيس يا در مرحله 

دريافت مجوز فعاليت براى انجام كار هستند.
معتمد در باره جزييات فعاليت اين نهادها از ابتداى 
ســـال جارى تا ســـوم آذر افزود: از تعداد كل مجوزهاى 
صادر شـــده در سال جارى، يك مجوز موافقت اصولى 
مربوط به تامين سرمايه، پنج مشاور سرمايه گذارى و 20

سبدگران، سه پردازش اطالعات مالى و سه شركت رتبه 
بندى صادر شده است.وى در پايان بيان كرد: اين نهادها 
در مرحلـــه اول موافقـــت اصولى دريافت كرده اند و در 
مرحله تاسيس و دريافت مجوز فعاليت از سازمان بورس 

و اوراق بهادار هستند.

عرضـــه نفت خام در بورس 
انرژى كار صحيحى است و با توجه 
به حمايت كميســـيون اقتصادى و 
انرژى مجلس شوراى اسالمى انجام 

اين مهم تداوم خواهد يافت.

رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: محدوديتى براى خريد 
نفت از سوى خريداران داخلى و 
خارجـــى در بورس انرژى وجود 

ندارد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا)، دكتر شاپور محمدى 
در گفتگو با خبرگزارى خانه ملت، 
درباره فروش نفت در بورس انرژى 
گفت:عرضه نفت خام در بورس 
انرژى كار صحيحى است و با توجه 
به حمايت كميســـيون اقتصادى و 
انرژى مجلس شوراى اسالمى انجام 

اين مهم تداوم خواهد يافت.
رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهـــادار ادامه داد: محوريت فروش 

نفت در بورس انرژى با وزارت نفت 
است و سازمان بورس مساعدت هاى

الزم را انجام مى دهد.
دكتر محمدى افزود: عرضه 
نفـــت خام در بورس انرژى انجام 
شده و وزارت نفت در حال تنظيم 
برنامه منظم براى عرضه نفت است 
و اطالع رسانى در اين رابطه انجام 

مى شود.
رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار يادآور شد: ساز و كار فروش 
نفت در بورس انرژى مناسب است 
امـــا براى ارتقا انجام اين مهم اگر 
پيشنهاد فنى وجود داشته باشد با 
هماهنگى وزارت نفت مورد بررسى 

قرار مى گيرد.

دبير كميته فقهى سازمان بورس 
و اوراق بهـــادار اظهار كرد: بعد از دو 
جلسه بحث درباره قرارداد وارانت در 
كميته فقهى سازمان بورس، در جلسه 
اخير، اين موضوع به جمعبندى رسيد 
و كميته فقهى مصوبه خود در مورد 
وارانت منطبق با شريعت را اعالم كرد.

به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه 
(سنا)، مجيد پيره درباره جزئيات جلسه 
اخير اين كميته اظهار كرد: اين جلسه 
به جمعبندى مصوبه كميته فقهى درباره 

قرارداد وارانت اختصاص داشت.
وارانت، يكى از انواع مشتقات در 
بازارهاى مالى است و مشابه قرارداد 
اختيار معامله، به دارنده وارانت، اين 
حق را مىدهد كه در صورتىكه تمايل 
داشت، در آينده معامله مشخصى را 
انجام دهد.وى ادامه داد: تفاوت وارانت 
بـــا قراردادهاى اختيار معامله در اين 
است كه ناشر وارانت صرفا نهادهاى 
مالى معتبر مى باشند ولى در قرارداد 
اختيار معامله، اشـــخاص مختلف با 

رعايت برخى صالحيتهاى اوليه، اين 
امكان را دارند كه در موضع فروشنده 
قرار بگيرند.پيره اظهار كرد: بعد از اينكه 
در دو جلسه درباره قرارداد وارانت در 
كميته فقهى صحبت شد، در جلسه 
اخير، اين موضوع به جمعبندى رسيد 
و كميته فقهى مصوبه خود در زمينه 

وارانت اعالم كرد. 
دبير كميته فقهى سازمان بورس و 
اوراق بهادار يادآور شد: مطابق مصوبه 
كميته فقهى، اصل قرارداد وارانت از 
نظر فقهى مشـــابه قراردادهاى اختيار 
معامله است و با همان رويكردى كه 
در آن قراردادها يك الگوى منطبق با 
شريعت ارائه شده بود، همان اصول 
فقهـــى در زمينه اصل قرارداد وارانت 
هم برقرار است اما با توجه به اينكه 
در قرارداد وارانت، معموال نحوه اعمال 
حق و اينكه قرارداد به صورت فيزيكى 
يا نقدى تسويه شود با ناشر است و اين 
موضوع مىتواند برخى محدوديتها 
و اشـــكاالت فقهى ايجاد كند. كميته 

فقهـــى در مصوبه خود تأكيد كرد كه 
در قرارداد وارانت منطبق با شريعت 
بايد نحوه تســـويه و اعمال حق، نه 
با ناشر بلكه با دارنده حق اعمال در 

وارانت باشد.
رئيس گروه مالى اسالمى مركز 
پژوهش، توسعه و مطالعات اسالمى 
افـــزود: اين موضوع هم وارانتهاى 
منطبق با شـــريعت را از وارانتهاى 

متداول در دنيا متمايز مىكند.
همچنين در كميته فقهى تأكيد 
شـــد كه مقدار دارايىهاى تعهد شده 
در قرارداد وارانت بايد قابليت تحويل 
داشته باشد و از اين جهت بنا شد نهاد 
ناظر در بازار سرمايه بر مقدار حجم 
تعهدات در قراردادهاى وارانت نظارت 
داشته باشد كه از قابليت تحويل خارج 
نشود.دبير كميته فقهى سازمان بورس 
و اوراق بهادار در پايان گفت: دستور 
جلســـه ديگر كميتـــه فقهى در باره 
امكانسنجى فقهى انتشار اسناد خزانه 

اسالمى با طرحهاى جديد بود.

اطالعات نهادهاى مالى به روزرسانى شد

فروش بدون محدوديت نفت در بورس انرژى

تصويب الگوى جديد در كميته فقهى سازمان بورس
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9 اخبار شهرستانها

سرويس شهرستانها: دومين 
همايش نکوداشت مرحوم آيت اه 
العظمي موسوي اردبيلي با حضور 
استادان برجسته حوزه و دانشگاه و 
با هدف تکريم انديشه هاي مرجعيت 
در زمينه مس���ائل فقهي، حقوقي و 
قضايي در دانشگاه مفيد قم برگزار 

شد.
آيت اه علوي بروجردي توليت 
مسجد اعظم قم و از استادان برجسته 
حوزه علميه ق���م در اين همايش 
اظهار داشت: ورود مرحوم آيت اه 
العظمي اردبيل���ي به قم مصادف با 
دوران مرجعيت آيات عظام حجت و 

بروجردي بود.
او اف���زود: يکي از تندترين و 
بحراني ترين روزگار حوزه، دوران 
پس از ارتحال آيت اه حائري يزدي 
و سقوط رضاخان بوده است گرچه 
در زمان مرح���وم حائري يزدي با 
خلوص ايشان افرادي تربيت شدند.

او اظهارک���رد: دوران مرحوم 
آيت اه حائري به شکل درست و 
دقيق مورد بررسي واقع نشده است؛ 
ايشان اين حوزه بزرگ جهان اسام 
را در آن شرايط سخت تاسيس کرد؛ 
ط���اب در آن زمان براي تحصيل، 
سخت ترين شرايط را تحمل کردند؛ 
اين شخصيت هايي که در پايه گذاري 
حوزه با خلوص تمام، نقش داشتند 
بايد مورد تجليل واقع شوند؛ تمام 
آن چيزي که امروز داريم، حتي اين 
دانش���گاه، مواريثي است که از اين 

جايگاه به ما رسيده است.
او افزود: پس از آيت اه حائري، 
آيات خوانساري، صدر و حجت، 
راه حاج شيخ را ادامه دادند؛ مرحوم 
آيت اه العظم���ي اردبيلي بعد از 
سقوط رضاخان به قم آمدند و آن 
شرايط را درک کردند؛ در آن زمان 
آيت اه العظمي ابوالحسن اصفهاني 
مرجعيت عام را به عهده داش���ت؛ 
ايش���ان براي اداره حوزه علميه قم 
اجازه تام به مقلدين داده بود که مردم 
وجوه خ���ود را به اين مراجع ثاثه 
بدهند تا حوزه قم اداره ش���ود؛ اين 
موارد خلوص هايي است که بايد 
ق���در آن را بدانيم؛ اگر امروز حوزه 
ما چنين شان و منزلتي دارد مرهون 

همين ايثارها است.

توليت مسجد اعظم قم افزود: 
مرحوم موسوي اردبيلي دغدغه هاي 
فراواني داش���تند و دانشگاه مفيد را 
نيز با اخاص و براي همين هدف 
تاس���يس کردند؛ اقل وظيفه مااين 
اس���ت که اين وظيفه را به نس���ل 
آينده منتقل کنيم؛ نياز داريم که اين 
حرکت مستقل ادامه پياده کند؛ نبايد 
اين مستقل بودن را به عنوان فحش 
فرض کنيم؛ چنانچه بايد قداست 
اين نظام را حف���ظ و معايب آن را 
نيز برطرف کرد، اين قداست و رفع 
عيب بايد توسط حوزه و مرجعيت 
انجام شود؛ ممکن است درک اين 
مساله براي برخي سخت باشد ولي 
بايد اين رسالت انجام شود و دچار 
روزمرگي فکري نش���ويم تا از اين 

ميراث گرانقدر غافل بمانيم.

* تحول در حوزه هاي علميه  
محمدجوادفاضل  آي���ت اه 

لنکراني هم در سخناني ابراز داشت: 
مرحوم آيت اه العظمي موس���وي 
اردبيلي يکي از داعيه داران تحول در 
حوزه هاي علميه در دوران معاصر به 

شمار مي رفت.
او اين سئوال را مطرح کرد که 
آيا همين فقه موجود، ما همين را بايد 
بستر براي تحول قرار بدهيم يا اينکه 
يک فقه ديگري موجود است که فقيه 
بايد آن فقه ديگر را استخراج کند از 
منابع ديني و او را به ميدان بياوريم؟

رئيس مرکز فقهي ائمه اطهار)ع( 
گفت: ما وقت���ي به کلمات مرحوم 

شهيد صدر مراجعه مي کنيم ايشان 
تقريباً چنين فکري داشته که ما يک 
فقه ُخرد و جزيي و موضوع نگر و 
محدود و فردي داريم و اين همين 
فقه رايجي است که امروز در همين 
رساله هاي عمليه تجلي دارد، در کتب 
فقهي بزرگان موجود اس���ت اما در 
وراي اين فقه فردي يک نظام وجود 

دارد.
او در باب قضاي اسامي هم 
اين پرس���ش را مطرح کرد که آيا 
مرحوم آي���ت اه العظمي اردبيلي 
چنين ضرورتي را مي ديده که قضاي 
اس���امي يک نظام قضايي دارد يا 
معتقد به نظام قضايي نبوده و توضيح 
داد: مجموعاً از کتب ايشان استفاده 
مي شود که در عين اينکه فقه نياز به 
تحول دارد، در عين اينکه اين اجتهاد 
رايج موجود در حوزه ها کافي براي 
پاسخ به نياز زمانه نيست، در باب 
قضاوت همين متون قضايي موجود 

در فقه کافي نيس���ت. امروز بايد 
ماهيت قضايي بين المللي، ارتباط بين 
ُدَول، قراردادهاي بين المللي، قوانين 
بين المللي، دادگاه هاي بين المللي، 
اينها يک ماهيت هاي خاص ديگري 
دارد در عين اينکه اينها را بايد يک 
فقيه بداند و اظهار نظر کند، بايد يک 
اطاعات بيشتري نسبت به آنها در 

متون فقهي داشته باشد.
آي���ت اه فاض���ل لنکراني 
اضافه کرد: از تتبع در کتب مرحوم 
آيت اه العظم���ي اردبيلي و روش 
ايش���ان اين مقدار که برداشت من 

هست، ايشان بدون اينکه اين نظام 
قضايي را ملتزم شود به ميدان آمده 
نوآوري هاي���ي کرده و پاس���خ به 
سؤاات داده اس���ت مثًا راجع به 
فتواي جمعي، فتواي شورايي، بحث 
زياد شده، راجع به قضاوت جمعي 
که امروز دنيا مرسومش اين است که 
قضاوت جمعي بايد بشود، دادگاه ها 
مثل ايران نيست که يک قاضي باشد، 
جمع قضاوت مي کنند! ديدم ايشان 
تصويري که صاحب جواهر کرده از 
قضاوت جمعي، مي گويد اين تصوير 
يک تصوير غيرمعقول است، غير 
صحيح است، و آمدند يک تصوير 
خيلي روشن جالب از اين مطرح 
کردند، قضيه حل مي شود يعني ما 
بخواهيم بگوييم اس���ام قضاوت 
جمعي را... قضاوت وايت است، 
مي گويند وايت جمعي يعني چه؟ 
چند نفر وايت داش���ته باشند اين 
چطور قابل تصوير است و اساساً اين 
مسأله بايد به چه کيفيتي طرح بشود؟ 
اينها را حل کردند ولي من چيزي به 

نام نظام قضايي نديدم.
 

* اس��تقال قوه قضائيه از 
مسائل جديد و مستحدثه است

مشاور سابق رئيس جمهوري 
در امور اقوام و اقليت هاي ديني و 
مذهبي گفت: گاهي برخي نهادهاي 
قدرتمند و اصحاب قدرت و ثروت 
و نفوذ سعي در ايجاد فشار بر قاضي 
و قوه قضائيه دارند و اين مديران قوه 
قضائيه هستند که بايد در برابر اين 
فشارها از استقال قاضي دفاع کنند.

ب���ه گ���زارش جم���اران؛ 
حجت ااس���ام و المسلمين علي 
يونسي در دومين همايش نکوداشت 
مرحوم آيت اه س���يد عبدالکريم 
موسوي اردبيلي در دانشگاه مفيد 
قم افزود: در تمام نظامات حقوقي 
دنيا استقال قضايي مورد تاکيد قرار 
گرفته است ولي جمهوري اسامي 
عاوه بر استقال قاضي، استقال 

قوه قضائيه را نيز پذيرفته است.
وي گفت: گاهي برخي نهادهاي 

قدرتمند و اصحاب قدرت و ثروت 
و نفوذ سعي در ايجاد فشار بر قاضي 
و قوه قضائيه دارند و اين مديران قوه 
قضائيه هستند که بايد در برابر اين 
فشارها از استقال قاضي دفاع کنند.

وي افزود: بنده شهادت مي دهم 
زماني که آيت اه العظمي موسوي 
اردبيلي رئيس دس���تگاه قضايي 
بودند تمام تاشش���ان را مي کردند 
تا استقال قاضي را حفظ کنند حتي 
زماني که ام���ام راحل نظر مخالفي 
نسبت به حکم يک قاضي داشتند، آن 
مرحوم خدمت بنيانگذار جمهوري 
اس���امي مي رفتند و ايشان را قانع 
مي کردند و اين موضوع، اوج احترام 
آن عالم رباني نسبت به استقال قوه 
قضائيه ب���ود. او در بخش ديگري 
از سخنان خود با بيان اينکه »نظام« 
به معناي وجود تشکياتي از پيش 
تعيين شده داراي ساختار منظم و 
ضوابط مشخص است گفت: اسام 
در حوزه قضايي احکام و قواعد دارد 
ولي چيزي به اسم نظام قضايي که 

شامل تمام شئون از اجراي احکام، 
تعقيب مجرمان، اجراي حدود الهي 

و.. ندارد.
او با اشاره به اينکه برخي اعتقاد 
دارند که اس���ام در تمام حوزه ها 
داراي نظام اس���ت و اين موجب 
شده تا در حوزه قضايي با مشکاتي 
مواجه شويم گفت: آيت اه العظمي 
موس���وي اردبيلي از جمله کساني 
بودند که ضرورت تحول در برخي 
نگرش ها و ابتکار در فقه در حوزه 

قضايي را درک کرده بودند.

* روح بزرگ اين عالم  
احمد ميدري در نشس���ت 
تخصصي اقتصاد که در حاش���يه 
دومين همايش نکوداشت آيت اه 
العظمي موسوي اردبيلي در دانشگاه 
مفيد برگزار شد، اظهارکرد: آيت اه 
موسوي اردبيلي از انسان هايي بود 
که به راحتي از قدرت به کار علمي 
برگشت و اين نشان از روح بزرگ 

اين عالم داشت.

او گفت: اميدواريم اين دانشگاه 
که ميراث آيت اه العظمي موسوي 
اردبيلي اس���ت بتواند به مشکات 
کشور بپردازد و براي آن ها راه حل 
ارائه ده���د و تاکنون نيز همينگونه 

بوده است.
معاون رفاهي وزارت تعاون، 
کار و رف���اه اجتماع���ي افزود: از 
پايان جنگ تحميلي به اين طرف 
ش���وک هاي اقتصادي سنگيني در 
کشور شاهد بوديم که برخي از اينها 
به ش���رايط تحريم و برخي نيز به 
باارفتن هزينه هاي دولت، جمعيت 
و نظريه هاي مختلفي ديگري ارتباط 
دارد اما نظريه اي که کمتر بيان شده 
اين است که کشورهايي هستند که 
در زمان طواني مدت دولت آن را 
اداره مي کرد و بعد به س���مت غير 

دولتي بودن حرکت کردند.
او اضافه کرد: در همين راستا 
سياست دولت تغيير پيدا مي کند و 

برخي کشورها چون چين با انقاب 
ايران مسير اقتصادي  خود را تغيير 
دادند و برخي چون شوروي سابق 
و اروپاي شرقي و آلباني کشور هايي 
هستند که تجربه هاي ناخوشايندي 
داشتند و اقتصاد آنها بدتر از زماني که 

دولتي بود اداره شد.
ميدري ادامه داد: افزايش شمار 
فقرا در اين کشورها ايجاد شد در 
صورتي که چين موفق شد در طول 
25 س���ال اول حدود 500 ميليون 
افرادي که زير خ���ط فقر بودند را 
نجات دهد بنابراين از مقايسه اين 

کشورها ش���اخه اي از علم اقتصاد 
شکل گرفت به نام اقتصاد در حال 
گذر که اقتصاد دولتي از غير دولتي را 

تحليل مي کند.
او بيان کرد: در ايران شيوه هايي 
که انتخاب کرديم باعث شده که در 
طول سال ها  پس از پايان جنگ با 
افزايش تورم، فقر و بيکاري بيشتر 
روبه رو شويم البته اين به اين معنا 
نيست که اگر اقتصاد را دولتي نگه 
داريم بهتر است اما اين که چه شکلي 
از اقتصاد دولتي را در نظر بگيريم 

مهم است.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعي افزود: اقتصاد بازار يا غير 
دولتي اشکال مختلفي دارد و دو گونه 
اقتصاد بازار اروپاي قاره اي و سبک 
آمريکايي است که تفاوت اين ها اين 
است که در اقتصاد امريکا اموزش 
و پرورش دست بخش خصوصي 
اس���ت و درمان تجاري است و در 

اقتصاد قاره اي بهداشت امر عمومي 
اس���ت و همه از درم���ان رايگان 
برخوردارن���د و در اقتصاد آمريکا 
بانک ها آزادند و بسيار زيادند ولي 
در آلمان 5 بانک بيشتر نيست و در 
آمريکا تشکل هاي صنفي با قدرت 

زيادي وجود دارند.
او توضي���ح داد: اقتصادهايي 
که الگوي خ���ود را اقتصاد آمريکا، 
استراليا و نيوزلند قرار دادند با بحران 
زيادي روبه رو شدند و ميزان فقر 
در آنها افزايش پيدا کرد اما اقتصادي 
که گفتند آموزش و بهداشت جاي 

بخش خصوصي نيس���ت و بخش 
صنعت بايد به س���مت غير دولتي 

حرکت کند بهتر عمل کردند.
ميدري ادامه داد: کش���ورهاي 
موفق اعام کردند هيچ شرکتي را به 
بخش خصوصي نمي دهيم اما اجازه 
مي دهيم که بخش خصوصي وارد 
اقتصاد شود و چين يک شرکت را 
به بخش خصوصي نداد اما س���هم 
بخش خصوصي به شدت در اقتصاد 
آن افزايش پيدا کرد اما کشورهايي 
چون شوروي که اين شرکت ها را به 
بخش خصوصي دادند بدترين شکل 

اقتصاد را اجرا کردند.
او ابراز کرد: شکلي از خصوصي 
سازي در اين کشور ها اجرا شد که 
نه تنها اقتص���اد آنها را خراب کرد 
بلکه نظام سياسي آن ها را هم دچار 
فس���اد کرد و اشکال ديگر آنها اين 
بود که نظام بانکي خود را بر اساس 
الگوي آمريکايي بنا و بانک ها تورم 

در اقتصاد ايجاد کردند.
معاون رفاهي وزارت تعاون، 
کار و رف���اه اجتماعي افزود: امروز 
در ايران عوامل اصلي تورم در نظام 
بانکي است که اين بانک ها خلق پول 
مي کنند درحاليکه کشور هايي موفق 
شدند که همانند ژاپن فقط 6 بانک 
اصلي کشور را اداره کنند و در آلمان 

نيز 5 بانک اصلي وجود دارد.
او مطرح ک���رد: اين الگو را از 
ابتدايي که توس���عه در کشور هاي 
اروپايي ش���کل گرفت جلو آن را 
گرفتند ول���ي آمريکا که به مکتب 
اقتصادي ديگري اعتق���اد دارد به 

گونه اي ديگر رفتار کرد.
ميدري گفت: وقتي اقتصاددان ها 
حرف از اقتص���اد مي زنند اقتصاد 
آمريکا مد نظر انها است و اگر امروز 
در کش���ور از گسترش فساد اداري 
مي ناليم يکي از عوامل آن شيوه هايي 
بود که در روش کلي اقتصاد انتخاب 
کرديم؛ در سياس���ت هاي حمايتي 
اقداماتي را انجام مي دهيم اما وقتي 
راهبردي که انتخاب کرديم نادرست 
است اقدامات ما پيشگيرانه نيست و 
گرچه معتقد به کاهش فقر و نابرابري 
در کشوريم  اما اين استراتژيکي که 
در الگوي اقتصادي داريم مشکل ساز 

شده و بايد تغيير پيدا کند.

گراميداشت دومين  سالگرد  رحلت آيت اه العظمي موسوي اردبيلي   در دانشگاه مفيد قم
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قم-خبرنگار اطاعات: بيست وهفتمين 
گردهمايی دانش آموختگان دبيرستان حکيم 
نظامی امام صادق)ع( فعلی در قم برگزار شد.

اين گردهمايی جمعه 9 آذر از ساعت 13 
تا 17 در سالن مطهری اين دبيرستان در تجليل 
از مقام معلم با ش���رکت بيش از 300 نفر از 
فرهنگيان و دانش آموزان و دانش آموختگان 
قديمی اين دبيرس���تان تشکيل شد.از ساعت 
13 تا 15 مدعوين به بازديد از قسمت های 
مختلف دبيرستان و موزه آن که توسط آقای 

داداش زاده ترتيب يافته است پرداختند.
برنامه راس ساعت 15 با نواختن زنگ 
مدرسه با تاوت آياتی از کام اه مجيد آغاز 

و پس از آن سرود جمهوری اسامی و سرود 
مخصوص همايش برنامه ها توسط مجری 

برنامه آقای حيات بخش آغاز شد.
ابتدا خير مقدم توسط مديرکل آموزش و 
پرورش قم ايراد شد و ايشان اظهار داشت: اين 
جلسات مفيد بهتر است در خانه معلم و سالن 
آنجا انجام شود و قرار شد بيست و هشتمين 
اجاس سال آينده در خانه معلم باشد. سپس 
آقای دکتر س���نگ تراشان رئيس دبيرستان به 
ايراد سخنرانی و خدمات انجام شده پرداخت. 
بعد از آن آقای دکتر علی محسنی بنيانگذار 
همايش ها از س���ال 1368 به ايراد سخنرانی 
پرداخت  و مش���کاتی که در اين 26 سال 

داشت سخن گفت . سپس آقای عباس فرساد 
مجری برنامه های 26 دوره گذشته اشعاری 
به طنز با لهجه قمی ايراد کرد که مورد توجه 
قرار گرفت و لوح تقدير همايش توسط آقای 
شيخ ااسام مدير کل آموزش و پرورش قم 

به ايشان اهدا شد.
پس از آن نمايش ورزش باستانی انجام 
شد که بی نهايت مورد توجه حاضرين قرار 

گرفت.
در اين قس���مت اهدای جوايز توسط 
آقای دکتر س���نگ تراشان رئيس دبيرستان به 
قبول شدگان در کنکور امسال اهدا شد.دراين 
همايش بيش از 300 نفر از دانش آموزان فعلی 

و دانش آموختگان قديم���ی و دبيران فعلی 
و بازنشسته شرکت داشتند که اداره آموزش 
و پرورش قم به چاپ يک ش���ماره روزنامه 
رواق اقدام کرد که بين حاضران توزيع شد و 
ساختمان اصلی با کاشی بسيار زيبايی به نام 
شادروان استاد علی اصغر فقيهی نامگذاری 
ش���د.درخاتمه زحمات و تدارکات و تدوين 
برنامه های اين جشن تماما توسط  آقای متين 
نجارزاده انجام شد که لوح تقدير و سپاس از 

بنيانگذار همايش دريافت نمود.
گزارش از سيد احسان حائري
به نقل از بنيانگذار همايش ها از سال 1368
دكتر علي محسني

همایش دانش آموختگان دبیرستان حکیم نظامی قم برگزار شد

اصفهان � خبرنگار اطاعات: معاون امنيتي 
و انتظامي وزارت کش����ور با اعام  اينکه مردم 
يکي از پايه هاي اصلي و اثرگذار و خنثي کننده 
 همه توطئه هاي دشمنان و يکي از عناصر اصلي 
تامين کننده امنيت، آرامش و پيشرفت کشور از 
ابتداي پيروزي انقاب تاکنون بوده اند گفت: اگر 
به مردم توجه جدي و عملي نداشته باشيم، به 

صورت راهبردي غافلگير خواهيم شد. 
  حس����ين ذوالفقاري در مراسم تکريم و 
معارفه استاندار اصفهان افزود: غفلت راهبردي 
ما آن اس����ت که بر اثر غفلت، بي توجهي، کج 
کارکردي، گرفتار حاشيه شدن ها، عنصر اصلي 
تامين کننده امنيت، ثبات و آرامش کشور به تهديد 
تبديل شود. او گفت: نارضايتي، مخرج مشترک 
تهديدها و فشارهاي بيروني و ضعف هاي داخلي 

و ناکار آمدي ها است.  
معاون امنيتي و انتظامي وزارت کشور با بيان 
اينکه دشمنان قسم خورده انقاب اسامي تمام 
ظرفيت هاي بين المللي و منطقه اي را براي مقابله 
با انقاب و جمهوري اسامي به کار گرفته اند 
گفت: آنها حجم گسترده اي از مسائل تبليغاتي را 
عليه انقاب اسامي به راه انداخته اند. ذوالفقاري 
افزود: دشمنان با اعمال تحريم هاي اقتصادي و 
اقدام هاي تبليغاتي عليه کش����ورمان در صددند 
مردم را داخل کشورمان ناراضي کنند و ثبات و 

امنيت داخل کشورمان را هدف قرار دهند. 
  او بر توجه به آسيب ها تاکيد کرد و گفت: 
اگر به آسيب ها توجه نکنيم، هدف گذاري دشمنان 
تحقق پيدا مي کند. معاون امنيتي و انتظامي وزارت 
کشور با اشاره به اقدام ها و فشارهاي دشمنان عليه 
کشورمان افزود: مستشاران آمريکايي در گوشه و 
کنار آن سوي مرزهاي کشورمان در حال ارزيابي 
رفت و آمدها و تبادل هاي کشورمان هستند و 
با تمامي مخالفان انقاب اسامي جلسه برگزار 
مي کنن����د و در صددند تا آنها را عليه جمهوري 

اسامي يد واحده کنند. 
  ذوالفق����اري، يکي از عناصر اصلي  براي 
رضايتمندي مردم را وحدت و انس����جام اعام 
کرد و گفت: مردم بايد اين وحدت و انسجام را 
در عمل  و در آرمان ها، اهداف و روش ها ببينند 
و اگر زماني در هدف ها و آرمان ها دچار تشتت 

شويم به طور حتم دچار مشکل خواهيم شد.  
  او گفت: بايد سطح انتظارات و توقعات 
جامعه را متناسب با ظرفيت ها و توانمندي هاي 
جامعه بيان کنيم. معاون امنيتي و انتظامي وزارت 
کشور با بيان اينکه بعضي اوقات سرمايه اجتماعي 
ما به دليل عدم تصميم گيري از دست مي رود 
گفت: امروز م����ردم منتظر تصميم هاي بزرگي 
در کشور هستند. ذوالفقاري افرود: اگرچه بايد 

تصميم گيري کنيم و کارآمدي را افزايش دهيم اما 
نبايد قول هاي پوپوليستي و انتظارات بي جهت و 

غير قابل تحقق را به مردم وعده دهيم. 
او با بيان اينکه مساله بروکراسي اداري يکي 
از مشکات کشورمان است اضافه کرد: بخشي 
از آن در استان ها و شهرستان ها قابل حذف است 
و نيازي به قانون ندارد. معاون امنيتي و انتظامي 
وزارت کشور افزود: فرايندهاي طواني اداري 
عاوه بر اينکه فس����اد زا بودن و معطل شدن 
مردم، باعث نارضايتي مردم نيز خواهد ش����د و 
بايد فرايندهاي غير ض����روري را حذف کرد.  
ذوالفقاري گفت: مردم از مسئوان انتظار دارند با 
آنها صادق باشند و صداقت مي تواند منشاء همه 

توفيقات ما در حوزه مديريتي شود.
*مشكل بي آبي 

نماينده ولي فقيه در اس����تان و امام جمعه 
اصفهان نيز با بيان اين که مهم ترين مساله اصفهان، 
مساله آب است گفت: اين مشکل براي بسياري 

از افراد اهميت نداشته يا نتوانستند کاري کنند. 
  آيت اه سيد يوسف طباطبايي نژاد افزود: 
متاسفانه نه استاندارهاي بومي و غير بومي و نه 
رئيس جمهوري ها، دلسوزي براي آب اصفهان 
نداشتند و 25 درصد منطقه غيرکويري اصفهان 
هم به دليل بي توجهي ها در حال کوير ش����دن 
است و درخت هاي 60 �50  ساله اصفهان به دليل 

بي آبي در حال از بين رفتن هستند. 
  او گفت: متاس����فانه ن����ه وزراي نيرو، نه 

رئيس جمهوري ها و نه استاندارها در اين موضوع 
از حرف تجاوز نکردند و دولت ها کوچکترين 
توجهي به استان اصفهان نداشته اند و علت آن هم 
مشخص نيست.  نماينده ولي فقيه در استان و امام 
جمعه اصفهان افزود: خدمت مقام معظم رهبري 
عرض کردم مردم اصفهان توقع دارند همانطور 
که براي احياي درياچه اروميه اجازه داديد مبلغي 
از صندوق توسعه ملي برداش����ته شود، براي 
اصفهان نيز اين اجازه را بدهيد که ايشان فرمودند: 
)ش����ما که مي دانيد دولت بايد از من بخواهد و 
از من نخواس����ته است( و من همان سخن را به 
زرگرپور استاندار وقت گفتم و ايشان گفت که 
پيگيري مي کنم اما خبري از دولت نشد.  آيت اه 
طباطبايي  نژاد گفت: به رئيس جمهوري دولت 
قبل هم گفتم که تونل سوم کوهرنگ تمام شده و 
اگر اان براي احداث سد آن قدم برداريد حداقل 
3 سال به طول مي کش����د، اما رئيس جمهوري 
وقت گفت که اهوازي ها بايد راضي باشند، اين 
موضوع ارتباطي به رضايت کسي ندارد و دولت 
بايد عاقانه و عادانه تقسيم کند و اگر رضايت 
آن ها را مي خواستيد چرا 200 ميليارد تومان براي 

سد هزينه کرديد؟
  او افزود: ب����ه دولت کنوني هم گفتم که 
اصفهان مسأله اي جز آب ندارد و رئيس جمهوري 
در سخنراني خود در اصفهان گفتند که از فردا 
آب در رودخانه جاري مي شود اما اين فردا کدام 
فرداست؟ خبر ندارم. نماينده ولي فقيه در استان 

اصفهان گفت: علت ناراحتي کشاورزان ما به اين 
دليل است که آنها مي بينند براي آنها اقدامي انجام 
نمي ش����ود و اگر ببينند براي آنها قدمي برداشته 
مي شود، صبر مي کنند اما زماني که فقط حرف 

مي زنيم آن ها هم صبر نمي کنند. 
 * سندرم برتري 

استاندار اصفهان نيز با بيان اينکه اين استان 
از ديگر استان هاي کشور برتر نيست گفت: دچار 
سندرم برتري شده ايم و اصفهان تنها کانشهر 
کشور نيست و نگاه مديران ما نبايد محدود به 
شهر اصفهان باشد بلکه تمامي نقاط اين استان 
اهميت دارد.   دکتر عباس رضايي با اشاره به اينکه 
در اصفهان زيرساخت هاي خوبي در بخش هاي 
کشاورزي و صنعت و خدمات وجود دارد افزود: 
ساليان زيادي است که مردم اين استان با عزت 
و سربلندند، ولي بايد رمز و راز جاودانگي اين 
استان را در افکار انديشمندان و هنرمندان و اعجاز 

معماران چيره دست جستجو کرد.  
او با اشاره به اينکه در اين مسير از تجارب 
گرانبهاي مديران استان و انديشمندان و رسانه ها 
بهره خواهم برد گفت: تهاجم لجام گس����يخته 
مدرنيته و افزايش جمعيت، انتظام و انس����جام 
و تعادل ش����هرها را به هم زده است و در پرتو 
هم انديشي و مش����ارکت مردم استان اصفهان 
مي توان بحران ها را پشت سر گذاشت و افق هاي 

روشني را روي شهرها گشود.  
استاندار اصفهان افزود: بايد ايمان بياوريم 

راز ماندگاري و ش����کوه جاودانه نه تنها انديشه 
بلکه زنده رودي است که پايه هاي استوار تمدن 
بزرگي را در اين ديار س����بب شد و رفتن زنده 
رودي که آبروي اين ديار اس����ت، براي ما ننگ 
است.  رضايي با اش����اره به اينکه زنده رود از 
نفس افتاده اس����ت، گفت: با مديريت منابع آب 
و اصاح الگوي مصرف و با ساز و کار قانوني 
و سلسله تصميمات کان مديريتي مي توان از 
معضل خشکي زاينده رود عبور کرد. او افزود: 
اين موضوع با جدي����ت و با تعامل و گفتگو با 
استان هاي همسايه ادامه خواهد يافت و در اين 
رابطه نشست مداوم شوراي عالي آب يکي از 

راه هاي رسيدن به اين امر است.  
 * گردشگري؛ جايگزين فروش نفت  

استاندار اصفهان با اعام اينکه ظرفيت هاي 
آشکار و نهفته استان چنان غني است که با برنامه 
مي شود پيشرفت کرد و افق هاي روشن را ديد، 
گفت: مي توان اقتصاد بس����ياري از شهرها را بر 
محور گردشگري قرار داد تا جايگزين فروش 

نفت در کشور شود.  
رضايي اف����زود: توجه به صنعت حمل و 
نقل و اجراي طرح قطار تندرو اصفهان � تهران 
در دستور کار مديريت جديد استانداري خواهد 
بود. او با بيان اينکه با جذب نخبگان ايراني مانع 
خروج آن ها خواهيم ش����د، گفت: با خاقيت 
و همدلي و با اس����تفاده از تدابير دولت در سند 
چشم اندازهاي 20 ساله کشور و در سند توسعه 
اصفهان 14/4 مي توان با تشکيل ستاد مشورتي 
توسعه استان اصفهان به رياست استاندار و دبيري 
س����ازمان برنامه و بودجه اين استان و با ايجاد 
کارگروه هاي مختلف و با به روز کردن چشم انداز 
توسعه استان در قالب قطب فناوري هاي نوين و 
کريدور علم و فناوري مسير پيشرفت را طي کرد.   
دکتر رضايي متولد شهرستان خوانسار اصفهان 
و داراي مدرک دکتراي ايمني شناسي است. او 
از سال 1376 تا 1384عهده دار رياست دانشگاه 
علوم پزشکي اصفهان و از سال 1368 به مدت14 
ماه استاندار چهارمحال و بختياري بود. مدير گروه 
ايمني شناسي، دبير و عضو برد ايمنولوژي کشور، 
نايب رئييس انجمن ايمنولوژي و آلرژي کشور، 
عضو جامعه علمي علوم آزمايشگاهي کشور، 
عضو مجمع اس����تانداران کشور، عضو شوراي 
تدبير اس����تان و عضو کميته ارتقاي دانشکده 
دندانپزشکي از ديگر س����وابق اجرايي استاندار 
جديد اصفهان است. دکتر محسن مهرعليزاده 
استاندار پيشين اصفهان آبان پارسال به سمت 
استاندار اصفهان منصوب شد ولي به دليل قانون 
منع به کارگيري بازنشستگان مشمول اين قانون 

شد و از اين سمت کنار رفت.  

مسئوان با مردم صادق باشند  

حادثه رانندگي 
در محور زرند- یزد 2 کشته داشت

کرمان- خبرنگار اطاعات:  2نفر در حادثه رانندگي محور زرند - يزد 
جان باختند . رئيس پليس راه زرند- يزد اعام کرد: در اين حادثه يک دستگاه 
خودرو سواري که از زرند به طرف يزد در حال حرکت بود با يک دستگاه 
کاميون که از س���مت مقابل در حال حرکت بود به شدت برخورد کرد و 

متأسفانه هر دو سرنشين آن جان خود را از دست دادند . 
   سروان  هادي تندفکر علت حادثه را انحراف به چپ خودرو سواري 
اعام کرد و   از رانندگان خواست هنگام تردد مقررات راهنمايي را رعايت 

کنند تا شاهد اينگونه حوادث دلخراش نباشيم . 

برخورد قطار با خودرو سواري
 در تبریز با 4 کشته

تبريز- خبرنگاراطاعات: مديرعامل س���ازمان آتش نشاني تبريز از 
برخورد قطار با خودرو پژو206 در روس���تاي »شيخ حسن« محور تبريز- 

آذرشهر خبر داد.
محمد قليزاده اظهار داش���ت: با گزارش برخ���ورد قطار و خودرو 
سواري در روستاي شيخ حسن، گروه هاي نجات ايستگاه هاي 2 و 14 براي 
امدادرساني به محل حادثه اعزام ش���دند.وي افزود: يک دستگاه خودرو 
سواري 206 با 4 سرنش���ين بر روي خط راه آهن، با قطار برخورد کرد و 
تمامي سرنشينان آن جان باختند. به دليل شدت اين برخورد خودرو 206 
به همراه سرنشينان آن زير قطار محبوس  شده بودند که با تاش و واکنش 

سريع عملياتي آتش نشانان هر 4 نفر رهاسازي شدند.
رئيس اورژانس پيش بيمارستاني و مرکز مديريت حوادث دانشگاه 
علوم پزش���کي تبريز نيز جان باختن 4 نفر در حادثه برخورد قطار با پژو 
206 در روستايي شيخ حسن در محور تبريز- آذرشهر را تأييد کرد.فرزاد 
رحماني گفت: در اين حادثه متأس���فانه 4 نفر از سرنشينان خودرو جان 

باختند. 

قاتل نامرئي در آذربایجان شرقي 9 قرباني گرفت 
* مديرکل پزش���کي قانوني آذربايجان ش���رقي با هشدار نسبت به 
خطرات هرگونه بي احتياطي در استفاده از وسايل گازسوز در فصل سرد 
اعام کرد: در هفت ماه امسال 9 نفر بر اثر مسموميت با گاز منواکسيد کربن 

در استان جان خود را از دست دادند. 
آرتين کمالي در گفتگو با خبرنگاران در تبريز اظهارداشت: از مجموع 
کساني که بر اثر گاز گرفتگي جان خود را از دست داده اند، چهار نفر زن و 

5 نفر نيز مرد بودند. 
وي افزود: قاتل نامريي در مدت مشابه سال قبل در آذربايجان شرقي 
جان 13 نفر را گرفت. او گفت: فقط مهرماه امسال 2 نفر بر اثر استنشاق گاز 
منواکسيد کربن جان خود را از دست دادند که اين تعداد در مقايسه با مدت 

مشابه سال قبل 50 درصد کاهش نشان مي دهد. 
مديرکل پزش���کي قانوني آذربايجان شرقي ياد آوري کرد: پارسال در 
مجموع 47 در استان بر اثر استنشاق گاز سمي منواکسيد کربن جان خود را از 

دست دادند که از اين شمار 31 نفر مرد و 16 نفر زن بودند. 

4مصدوم بر اثر واژگوني سرویس مدرسه در شیراز
شيراز � خبرنگار اطاعات: واژگوني يک دستگاه خودرو سرويس 

مدرسه در شيراز 4 دانش آموز دختر دبيرستاني را راهي بيمارستان کرد.  
رئيس اورژانس شيراز با اعام اين خبر افزود: مصدومان حادثه که در 
خيابان ساحلي شيراز روي داد، به مرکز فوريت هاي شهيد رجايي منتقل 

شدند  .
 محمدرضارستگار گفت: پس از تماس شهروندان با مرکز اورژانس 
115 شيراز، يک دستگاه آمبوانس به محل اعزام و اقدامات پيش بيمارستاني 
براي اعزام مصدومان انجام ش���د  .   رئيس سازمان آتش نشاني و خدمات 
ايمني ش���هرداري ش���يراز نيزدر ارتباط با اين حادثه گفت:در پي تماس 
تلفني با مرکز 125مبني بر واژگون���ي خودرو در زيرگذر علي بن حمزه 
 ش���يراز، ماموران ايستگاه شماره يک آتش نشاني اين شهر به محل حادثه

 اعزام شدند .
 محمد هادي قانع افزود: بر اساس اعام ماموران راهنمايي و رانندگي 
شيراز، اين خودرو که حامل دانش آموزان دختر مقطع دبيرستان بود و از پل 
هجرت به سمت پل امام علي )ع( حرکت مي کرد زير گذر علي بن حمزه به 

دليل عدم توانايي راننده در کنترل خودرو، واژگون شد  .
 رئيس سازمان آتش نش���اني و خدمات ايمني شيراز اظهار داشت: 
سرنشينان اين خودرو که چهار دانش آموز و راننده اين وسيله نقليه بودند، 
دچار مصدوميت هاي جزيي شده بودند که توسط ماموران اورژانس به مرکز 

فوريت هاي پزشکي بيمارستان شهيد رجايي شيراز انتقال يافتند.

معاون امنيتي و انتظامي وزارت كشور:  

بيرجند � خبرنگار اطاعات: سرپرست امور عشايري 
خراس����ان جنوبي در بازديد از مجتمع آبرساني بمرود 
شهرستان زيرکوه اظهار داش����ت: آبرساني به 39 محله 
عش����ايري با 620 خانوار، دو هزار و 590 نفر جمعيت و 
65 ه����زار و 124 رأس دام در حال حاضر و جمعيت 4 
هزار نفري در افق پروژه 25 ساله از دستاوردهاي اجراي 
پروژه بمرود است که در دستور کار اداره کل امور عشايري 

خراسان جنوبي قرار دارد.
حسين حسين پور افزود: اجراي اين پروژه مي تواند 

به دليل استقرار دائمي عشاير در اين منطقه باعث افزايش 
امنيت مرز، افزايش توليد محص����وات دامي در جامعه 

عشايري و کمک به بالندگي بيشتر اين جامعه شود.
وي گفت: بيش از 30 ميليارد ريال در فاز مقدماتي 
پروژه هزينه شده که به دليل عدم تجهيز چاه و عدم اجراي 
خط انتقال برق و امتداد آن تا ايستگاه پمپاژ عمًا امکان 

استفاده از پروژه مهيا نبوده است.
حسين پور بيان کرد: با اجرايي شدن فاز اول پروژه در 
حقيقت از رکود سرمايه گذاري انجام شده در اين منطقه 

جلوگيري شده و مي توان شاهد افزايش توان توليدي در 
جامعه عشايري منطقه بود. 

وي اظهار داشت: اجراي فاز اول با احداث دو مخزن 
300 مترمکعبي، يک ايس����تگاه پمپاژ و اتصال آن به خط 
موجود امکان آبرساني به سه محله عشايري )محله هاي 
محمد گلزار دادي، محمد خالقي و محله حاج غام بلوچ( 

فراهم مي شود.
سرپرست امور عشايري خراسان جنوبي اضافه کرد: 
با اجراي فاز اول مي توان به اين نکته اشاره کرد که همزمان 

با آبرس����اني به مخزن 300 مترمکعبي در سه راهي و در 
اقدامات اجرايي موازي شبکه برق نيز در حال اجراست و 
اين امر به معناي وجود آب و برق در محل ايستگاه پمپاژ 
شماره 2 به عنوان نقطه حياتي پروژه است که مي تواند در 
بهره برداري و افزايش سطح پوشش جامعه عشايري در 

منطقه نقش به سزايي را ايفا کند. 
حسين پور گفت: با توجه به پيگيري هاي انجام شده 
براي سرعت بخشيدن روند اجرايي پروژه پيش بيني مي شود 

فاز اول پروژه تا پايان آذر ماه سال جاري افتتاح شود.

فاز اول طرح آبرساني به 39 محله عشایري خراسان جنوبي آماده بهره برداري است

جاده دهلران ـ مهران دوبانده مي شود
دهلران- خبرنگاراطاعات: فرمانداردهلران گفت: يکي از مطالبات 
اساسي مردم اين شهرستان، دوبانده کردن محور مواصاتي دهلران � مهران 

است که به صورت جدي در دستور کار قرار دارد.
سيد حسينعلي موسوي افزود: عمليات اجرايي دوبانده شدن مسير مهران � 
دهلران آغاز ش���ده اس���ت و بر اساس برنامه هاي در دست اقدام، پيش بيني 

مي شود که اين پروژه در سال 1400 خورشدي به بهره برداري برسد.
وي با بيان اين که اين محور نقش مهمي در رفت وآمد زائران اربعين 
هم دارد گفت: با پيگيرهاي استاندار ومعاون عمراني استانداري ايام و اعمال 
ماده 56، دو بانده ش���دن مسير مهران � دهلران به بخش خصوصي واگذار 

شده است و عمليات اجرايي آن به زودي آغاز مي شود.
موس���وي به وضعيت محور مواصاتي دهلران � انديمشک در استان 
خوزستان نيز پرداخت و ادامه داد: چهارخطه کردن اين مسير نيز از مدت ها 
قبل شروع شده است و در فاز اول 12کيلومتر از اين مسير با اعتباري بالغ 
بر12ميليارد تومان تا 22بهمن ماه سال جاري به بهره برداري خواهد رسيد.
وي همچنين با اعتباري بالغ بر 40 ميليارد تومان فاز دوم اين مسير به طول 

20 کيلومتر کلنگ زني و عمليات اجرايي آن نيز آغاز شده است.
فرماندار شهرستان دهلران به يکي ديگر از مطالبات مردم اين شهرستان 
در حوزه راه اشاره کرد و اظهار داشت: پروژه جاده »چم سرخ« به »حاضرميل« 
که بخش هاي مرکزي شهرس���تان دهلران را به بخش هاي زرين آباد و ميمه 
متصل مي کند نيز از ديگر برنامه هاي اين حوزه است که ساليان سال است 
عمليات آن شروع شده، اما همچنان ناتمام مانده است. با پيگيري هاي زيادي 
که در اين خصوص انجام شده، خوشبختانه قرار است 10کيلومتر از اين 
مسير با اعتباري بالغ بر 2ميليارد و 800ميليون تومان به پيمان برود و عمليات 

اجرايي آن از سرگرفته شود.
معرفي رئیس بیمارستان امام  خمیني )ره( 

فیروزکوه 
فيروزکوه � خبرنگار اطاعات: مراسم توديع آرمين وزيريان رئيس 
بيمارس���تان امام خميني )ره( فيروزکوه و معارفه بهزاد خسروي رئيس 
جديد بيمارستان ياد شده و با حضور امام جمعه، يوسفي جماراني فرماندار، 
مجتبي بنداد کرماني رئيس ش���بکه بهداشت و درمان، طهماسبي رئيس 
مرکز بهداشت و همچنين تني چند از مسئوان ادارات دولتي و پزشکان 

و کارکنان بيمارستان امام خميني در فيروزکوه برگزار شد. 
در اين مراسم بنداد کرماني با تشکر از حضور فرماندار، امام جمعه 
و ديگر حاضران، در مراسم از خدمات رئيس سابق بيمارستان امام خميني 
تشکر و از انتصاب بهداد خسروي با 22 سال خدمات اجرايي در بخش 

بهداشت و درمان، قدرداني کرد. 
جماراني فرماندار فيروزکوه نيز با ايراد مطالبي پيرامون فعاليت هاي 
بيمارستان امام  خميني، از زحمات وزيريان قدرداني به عمل آورد و سپاس 
به وي اهدا کرد. بهداد خس���روي دانش آموخته مقطع دکترا و مديريت 
خدمات بهداشتي و درماني از دانشگاه تهران است، وي رياست بيمارستان 
امام خميني شهرستان مهران، بازرس سازمان بازرسي کل کشور و مديريت 

شبکه بهداشت و درمان شهرستان مارد را در کارنامه اش دارد. 

بیمارستان طالقاني ایام
تا اطاع ثانوي تعطیل  شد

ايام- خبرنگاراطاعات: آتش س���وزي در بيمارستان عمدي بوده 
است؛ مظنونان دستگير شده اند. 

  چهارشنبه هفته پيش در بيمارستان آيت اه طالقاني ايام، يک فقره 
آتش سوزي به وقوع پيوست و اين بيمارستان تا اطاع ثانوي تعطيل و 
ممنوع الورود شد .آتش سوزي در بخش ام آر  آي اين بيمارستان به وقوع 
پيوست؛ اين بخش از بيمارستان به بخش خصوصي واگذار شده است. در 
پي حادثه نيروهاي قضايي، امدادي و انتظامي در محل حاضر شدند. تمام 
بيماران بيمارستان در صحت و سامت به مراکز درماني ديگر منتقل شدند؛ 
بيماران نوزاد به بيمارستان امام و زنان به بيمارستان هاي کوثر و زاگرس 

انتقال يافتند. بعد از حدود بيست دقيقه حريق کاما مهار شد. 
با حضور مقامات قضايي، دادستان و جانشين دادستان و نيروهاي 
نظامي؛ دايل وقوع آتش سوزي سريعا توسط تيم کارشناسي مورد بررسي 

قرار گرفت و نظريه اول دايل وقوع عمدي اعام شد. 
به دستور تيم قضايي 6 نفر از مظنونان حادثه دستگير شدند و در 

اختيار مراجع قضايي براي بررسي بيشتر قرار گرفتند. 
به دستور دادستاني، بيمارستان تا اطاع ثانوي ممنوع الورود اعام 

شد و تحت مراقبت نيروهاي انتظامي قرار گرفت. 
آتش نشاني نيز موظف شد؛ تا اطاع ثانوي در محل مستقر باشد. 



10یکشنبه 11 آذر 1397ـ   24 ربیع ااول 1440ـ    2  دسامبر  2018ـ    سال نود وسوم ـ     شماره 27160
آگهــی



يكشنبه 11  آذر 1397ـ    24  ربيعاالول  1440ـ   2 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27160

براســـاس آمار موسســـه پژوهش و برنامه ريزى آموزش عالى، 
بيشترين تعداد دانش آموختگان در همه شيوه هاى آموزشى مربوط 

به گروه علوم انسانى است.
 به گزارش مهر، بر اســـاس آمارى كه توســـط موسه پژوهش و
 برنامه ريزى آموزش عالى ايـــران دركتابى با عنوان آمار آموزش 
عالى ايران منتشر شده اســـت، تعداد دانش آموختگان موسسات 
آموزش عالى به تفكيك شـــيوه آموزش، نوع تحصيل، وابستگى 
مركز و جنسيت در ســـال تحصيلى 95-1394، 798736نفر از 

موسسات آموزش عالى كشور دانش آموخته شده اند.
توزيع درصد دانش آموختگان به تفكيك جنســـيت در ســـال 
تحصيلى 95-1394نشان مى دهد، از مجموع 798736نفرى كه از 
موسسات آموزش عالى كشور دانش آموخته شده اند، 41.63درصد 
(332513نفر) آنان را زنان و 58.37درصد (466223نفر) را مردان 

تشكيل مى دهند.
براساس توزيع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالى 
كشور به تفكيك وابســـتگى مركز، 57.82درصد (461833نفر) 
از دانش آموختگان از موسســـات آموزش عالى بخش دولتى و 
42.18درصد (336903نفر) از موسســـات آموزش عالى بخش 

غيردولتى فارغ التحصيل شده اند .
براساس توزيع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالى 
به تفكيك شيوه آموزش، از 798736نفر دانش آموخته موسسات 
آموزش عالـــى بخش دولتى و بخـــش غيردولتى، 86.04درصد 
(687223نفر) به شيوه حضورى، 12.94درصد (103379نفر) به 
شيوه نيمه حضورى و 1.02درصد (8134نفر) به شيوه غيرحضورى 

دانش آموخته شده اند.
براســـاس توزيع درصد دانش آموختگان موسســـات آموزش 
عالى بر حســـب نوع تحصيل، 89.35درصـــد (713676نفر) از 
دانش آموختگان به صورت روزانـــه، 4.64درصد (37039نفر) 
شبانه، 3.51درصد (28075نفر) فراگير، 1.02درصد (8134نفر) 
الكترونيكـــى، 0.81درصد (6462نفر) پودمانـــى، 0.49درصد 
(3925نفر) پرديس و 0.18درصـــد (1425نفر) نيمه حضورى

 دانش آموخته شده اند.
براساس توزيع درصد دانش آموختگان دوره هاى (مقطع) تحصيلى 
را در سال تحصيلى 95-1394، 24.5درصد (195685نفر) آنان از 
دوره تحصيلى كاردانى، 57.14درصد (456415نفر) كارشناسى، 
16.58درصد (132444نفر) كارشناســـى ارشـــد، 0.73درصد 
(5803نفر) دكترى حرفـــه اى و 1.05درصد (8389نفر) دكترى 

تخصصى دانش آموخته شده اند.
براســـاس توزيع تعداد دانش آموختگان موسسات آموزش عالى 
كشـــور به تفكيك شـــيوه آموزش، گروه تحصيلى، وابستگى 
مركز و جنسيت در ســـال تحصيلى 95-1394، بيشترين تعداد 
دانش آموختگان در همه شـــيوه هاى آموزشى (حضورى، نيمه 
حضورى و غيرحضورى) مربوط به گروه تحصيلى علوم انسانى بوده 

است. 
براساس توزيع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالى 
كشور در سال تحصيلى 95-1394بر حسب گروه هاى تحصيلى، 
48.06درصـــد (383878نفر) دانش آموختـــگان از گروه علوم 
انسانى، 4.59درصد (36701نفر) از گروه علوم پايه، 4.37درصد 
(34866نفر) از گروه علوم پزشكى، 31.34درصد (250330نفر) 
از گروه فنى و مهندســـى، 3.99درصـــد (31840نفر) از گروه 
كشاورزى و دامپزشكى و 7.65درصد (61121نفر) از گروه هنر، 

دانش آموخته شده اند .
توزيع دانش آموختگان ســـال تحصيلـــى 95-1394به تفكيك 
گروه هاى تحصيلى، دوره هاى تحصيلى و جنســـيت نشان داده 
است. بيشـــترين تعداد دانش آموختگان گروه هاى تحصيلى، از 
دوره كارشناســـى بوده اســـت در حالى كه كمترين تعداد دانش 
آموختگان گروه هاى تحصيلى علوم انسانى، فنى و مهندسى و هنر 
از دوره دكتراى تخصصى و كمترين تعداد دانش آموختگان گروه 

هاى علوم پايه و علوم پزشكى از دوره كاردانى است.
توزيع درصد دانش آموختگان گروه هـــاى تحصيلى به تفكيك 
دوره هاى تحصيلى نشـــان مـــى دهد. در گروه علوم انســـانى 

57.57درصد، در گروه علوم پايـــه 62.73درصد، در گروه علوم 
پزشـــكى 59.57درصد گروه فنى و مهندسى 57.08درصد، گروه 
كشاورزى و دامپزشـــكى 62.41درصد، گروه هنر 47.21درصد 

دانش آموخته دوره كارشناسى هستند.
براســـاس توزيع تعداد دانش آموختگان به تفكيك وابســـتگى 
مركز، نوع وابســـتگى و دوره (مقطع) تحصيلى در سال تحصيلى 
95-1394، در بخش دولتى دانشـــگاه جامـــع علمى كاربردى با 
158335نفر بيشترين و دانشـــگاه ها و موسسات آموزش عالى 
وابسته به ساير دســـتگاه هاى اجرايى با 4855نفر كمترين تعداد 

دانش آموخته را داشته اند.
در بخش غير دولتى دانشگاه آزاد اسالمى با 257735نفر بيشترين 

تعداد دانش آموخته را دارا است.
براساس توزيع درصد دانش آموختگان موسسات آموزش عالى به 
تفكيك نوع وابستگى نشان مى دهد، 13.11درصد (104732نفر) 
از دانش آموختگان از دانشگاه ها و موسسات آموزش عالى وابسته 
به وزارت علوم، تحقيقات و فناورى، 12.94درصد (103337نفر) 

از دانشگاه پيام نوراست.
براســـاس توزيع تعداد دانش آموختگان به تفكيك استان محل 
تحصيل در ســـال تحصيلى 95-1394، استان هاى تهران با تعداد 
170239نفر (21.31درصـــد)، اصفهان 52937نفر (6.63درصد) 
خراسان رضوى 49302نفر (6.17درصد) بيشترين و استان هاى 
ايالم با 7553نفر (0.95درصد)، استان خراسان جنوبى با 8068نفر 
(1.01درصد) و استان خراسان شمالى با 8156نفر (1.02درصد) 

كمترين تعداد دانش آموختگان را داشته اند.
همچنين در14استان درصد دانش آموختگان گروه علوم پزشكى 
بيش از متوســـط كشـــورى (4.37درصد) و در 17استان كمتر از 

متوسط كشورى است.
استان هاى سيستان و بلوچستان با 8.33درصد، خراسان جنوبى با 
6.73درصد و فارس با 6.58درصد بيشترين و استان هاى قزوين 
با 2.59درصد، قم با 2.65درصد و البرز با 2.8درصد كمترين درصد 

دانش آموختگان اين گروه تحصيلى را دارا است.
توزيع درصد دانش آموختگان گروه فنى و مهندسى نشان مى دهد 
كه در 12استان درصد دانش آموختگان اين گروه بيش از متوسط 
كشـــورى (31.34درصد) و در 19استان كمتر از متوسط كشورى 
است. استان هاى بوشهر با 39.02درصد، مركزى با 38.65درصد 
و اصفهان با 38.28درصد بيشـــترين و اســـتان هاى سيستان و 
بلوچستان با 20.34درصد، قم با 21.58درصد و خراسان جنوبى 
با 23.9درصد كمتريـــن درصد دانش آموختـــگان گروه فنى و 

مهندسى را در استان ها داشته اند.
همچنين توزيع درصـــد دانش آموختگان گروه كشـــاورزى و 
دامپزشـــكى نشـــان مى دهد كه در 18استان كشـــور درصد
 دانش آموختگان آنان بيش از متوسط كشورى (3.99درصد) و در 

13استان كمتر از متوسط كشورى است.
استان هاى خراســـان جنوبى با 9.3درصد، گلستان با 9.28درصد 
و سيستان و بلوچســـتان با 8.85درصد بيشترين و استان هاى قم 
با 1.51درصد، تهران با 1.78درصـــد و هرمزگان با 2.86درصد 

كمترين درصد دانش آموختگان گروه تحصيلى را دارا است.
همچنين در 11اســـتان درصد دانش آموختگان گروه هنر بيش از 
متوسط كشورى (7.65درصد) و در 20اســـتان كمتر از متوسط 

كشورى است .
اســـتان هاى قزوين با 10.94درصد، مازندران با 10.63درصد و 
يزد با 9.64درصد بيشترين و اســـتان هاى بوشهر با 2.48درصد، 
كهگيلويه و بوير احمد با 3.02درصد و سيســـتان و بلوچســـتان 
با 3.83درصد كمترين درصد دانـــش آموختگان گروه هنر را در 
بين استان هاى كشور دارا هســـتند.توزيع تعداد دانش آموختگان 
موسســـات آموزش عالى وابســـته به وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى به تفكيك موسســـه آموزش عالى، گروه تحصيلى و دوره 
تحصيلى نشان مى دهد، دانشـــگاه هاى تهران با 8385نفر، تبريز 
با 4242نفر و شـــهيد بهشتى با 41.09نفر به ترتيب بيشترين تعداد 
دانش آموخته را پس از دانشـــگاه هاى جامـــع علمى كاربردى، 

دانشگاه پيام نور و دانشگاه فنى و حرفه اى دارا هستند .

جزئيات آمار دانش آموختگان  كشور درسال تحصيلى 1394-95
در جوامع متمدن، نظام آموزشـــي، يكي از مهمترين 
بنيادهاي پيشرفت و تعالي آناست. در گذشتهِ سنتِي ايران تا 
شكلگيري مقدمات جنبش مشروطيت، آموزش در كشور، 
بهصورت «خردهروايتهاي» دانش و به شكل پراكنده بود.1

آموزش عام، عموما بصورت شفاهي از نسلي به نسلي ديگر 
منتقل ميشد. نمايش، نقالي، تعزيه، منابر، تكيهها، مساجد، 
بازار، هيأتها و... از مهمترين نهادها و ابزارهاي انتقال دانش 
عام بودند. علماي عام به ظواهر عام و خاص ميپرداختند 
و پيشبرنده دانش عمومي بودند. آموزش عميقتر بوسيله 
مكتبخانهها و علماي خاص انجام ميگرفت كه آنها نيز 
علوم تخصصي را بهصورت دقيقتر آموزش ميدادند. اما 
از آنجا كه اين مكاتب وابسته به اشخاص بود و بويژه نام و 
شهرت خود را از افراد صاحبنام درگذشته بهارث ميبردند، 
بنابراين امكان اينكه از آن بهعنوان نظام (System) آموزشي 
نام برد، بســـيار دشوار است. چون دولت نقش چنداني در 
تدوين دروس و تأسيس اين مكتبخانهها نداشت و بنابراين 
نظارتي نيز نميتوانست داشتهباشد، هيچگاه نظام آموزشي به 

معناي امروزي آن در دوران سنتي شكل نگرفت. 
در ايران با آغاز نخستين رويارويي ايرانيان با اسباب 
ترقي غربي و شناخت عقبماندگي خود، از اميركبير تا ميرزا 
حسن رشـــديه و... تاكنون تالشهايي براي تأسيس يك 
نظام آموزشي جديد، پايدار و كارآمد شكل گرفت و البته 
موفقيتهاي چشمگيري نيز عايد شده است. اما از همان آغاز 
يك مشكل اساسي پيداشد. در غرب، كليت نظام آموزشي 
و سياستگذاري در حوزههاي كالن آن، توسط دولت انجام 
ميشد، اما جزئيات اجراي اين نظام، بدليل قدرت چشمگير 
ساختارهاي اقتصادي مستقل از دولت و نيازمنديهاي آن، به 
بخش خصوصي و بويژه حوزههاي توليدي واگذار شد. در 
واقع، «در قرن نوزدهم بود كه توليد دانش تخّصصي به عنوان 
«علم» به تثبيت رسيد». سرمايهداران و مديران كارخانههاي 
نوپا، نياز به متخصصاني داشتند كه با استفاده از آن بتوانند بر 
محيط انساني و مادي كنترل و احاطه داشته باشند و بر ميزان 
توليد خود بيفزايند.2 بنابراين، توسعه و پيشرفت دانشهاي 
تجربي، كّمي و انساني را در درجه اول ميتوان پاسخي براي 
مشكالت موجود در دنياي متمدن صاحب صنعت دانست. 
بنابراين، به خاطر واقعيات زمينهاي، نياز به شـــكلگيري 
صنعت دانش پيدا شد. روند دانش تكزمينهاي متوقف شد 
و با توجه به كاربردي شـــدن علم و نيازهاي بازار، ساختار 
انفكاك علمي و دانش، تشكلي شبكهاي يافت.3 به اين طريق، 
ارتباط ميان سه ضلع صنعت، جامعه و دانشگاه به صورت 
نظاممند (Systematic) برقرار شد و اين ارتباط، سنتي را 
در غرب ايجاد كرد كه هنوز پايدار است. دولتها به عنوان 
هماهنگكننده فرابخشي، به سياستگذاري در حوزه كالن 
كشور ميپرداختند و در امور اجرايي دخالت نميكردند. 
مســـئله اين بود كه در ايران، برخالف غرب، آن بنيادهاي 
اقتصادي قوي در بخش خصوصي وجود نداشـــت و با 
نخستين آگاهيها و تالش براي تأسيس زيرساختهاي 
توليدقدرتمند، پيداشـــدن منابع معدني و بويژه نفت، همه 
برنامهها را نقش برآب كرد. با شكلگيري دولتهاي قدرتمند 
رانتيـــر (Rentier) متكي بردرآمدهاي نفتي، دولتها در 
ايران معاصر، همه ســـاختارها و از جمله نظام آموزشي را 
به انحصار خود درآوردند. از اين طريق، نظام آموزشي به 
بزرگترين ابزار تبليغي در دستان قدرتمند دولت تبديل شد 
و از سوي ديگر، سود فراوان آن نيز نصيب دولتها شد و 
نه بخش خصوصي. تاريخ به ما نشان داد كه دولت هيچگاه 
متولي خوبي بويژه در امور تخصصي و بهطور خاص در 
اجراي نظام آموزشي نبوده است. بنابراين، در ايران، امكان 
ارتباط سيستماتيك ميان سه ضلع جامعه، صنعت و دانشگاه 
براي هميشه ازميان رفت و اين اضالع نتوانستند از امكانات 
همديگر براي تقويت خود استفاده كنند. براي نمونه امروزه 
با سيل عظيم تحصيلكردگان دانشگاه مواجهيم كه به دليل 
عدم پايش علمي دقيق و نيازسنجي اوليه متناسب با وضعيت 
صنعت و اجتماع، بيكار هستند يا شغل مورد عالقه و متناسب 
تحصيالت خود را پيدا نميكنند. در اين ميان، مراكز و افراد 
وابسته و نزديك به قدرت دولتي، توانستند حداكثر استفاده 
را از اين آشفته بازار نظام آموزشي ببرند. كساني كه داراي 
رانت دولتي بودند توانستند دريچههاي منفعتجويي نظام 

آموزشي كشور را بيابند و چنانچه ميدانيم از اين حفرهها 
سودهاي كالني نصيب خود كنند. منافذ كسب سود شامل 
موارد بسياري از تأسيس مدارس غيردولتي، مراكز آموزش 
عالي تا دانشگاه و موسسات آموزشي خصوصي تا تأليف 
كتب و برگزاري آزمونهاي دورهاي آزمايشي است. متأسفانه 
موضوع ســـودجويي امروزه به حدي رسيده كه مسئولين 
متولي آموزش در كشور از «وجود مافيا در نظام آموزشي 
كشور» سخن ميگويند4. بنا به شواهد و اظهارات موجود، 
حضور اين مافيا محدود به دورهيا دولتي خاص نيست، بلكه 

ميتوان گفت كه هميشه بوده و روبه افزايش است. 
واقعيت اين است كه، بهخاطر حفاظت از شأن دانشگاه 
و نظام آموزشـــي كشـــور و نيز حمايت از عموم مردم و 
بويژه استعداديابي و سنجش و پذيرش متناسب دانشجو در 
دانشگاهها و مهمتر از همه «عدالت آموزشي»، طرح برگزاري 
آزمون متمركز وروردي دانشگاهها نخستين بار در سال 1348

اجرايي شـــد.5 بعد از انقالب اسالمي سال 1357، عليرغم 
تغييرات بنيادين در دانشگاهها و نظام آموزش عالي كشور، به 
دليل فقدان الگوي جايگزين، برگزاري كنكور تداوم يافت. 
عدالت آموزشي و ارزشيابي يكسان و كنترل شده، مهمترين 
دغدغه مسئولين در آن دوره براي تصويب و اجراي چنين 
طرحي بود. مديران آموزش كشـــور، باتوجه به شرايط آن 
روز، اين طرح را ادامه دادند كه قطعا نتايج خوبي هم داشته 
است. حتي ميتوان گفت باتوجه به افزايش ميزان مواليد در 
كشور، افزايش متقاضيان ازسويي و محدوديت كرسيهاي 
دانشـــگاهي از سوي ديگر، اين طرح در دهههايي موفق و 

مناسب هم بود. 
اما به زعم نويسنده، يكي از مشكالت اساسي امروزي 
در نظام آموزشي كشور، خالءهايي است كه همين الگوي 
سنجش و پايش علميـ  آموزشي از طريق كنكور بوجود 
آورده است. واقعيت اين است كه اين مدل برگزاري متمركز 
و يكباره كنكور امروزه پاسخگو نيست و حتي معضالت 
فراواني نيز ايجاد كرده است، چنانچه بسياري از مسئولين 
گذشته و كنوني كشور به آن واقف بوده و بارها بهآن اقرار 

كردند. مهمترين مشكالت موجود عبارتنداز؛
1) دانش  آموز مدت 12 سال در مقاطع مختلف مدرسه 
تالش ميكند، آموزش ميبينـــد و كاميابي و ناكاميهاي 

زيادي را كسب ميكند. اينكه نتايج همه اين 12 سال را ناديده 
انگاريم و تنها به يك سال آخر آنهم با تجميع آن در يك روز 
خاص (كنكور) اكتفاء كنيم، اجحاف بزرگي است و معيار 
مناسبي براي ارزيابي نيست. ممكن است دانشآموز در هر 
سال خاص، نبوغ و استعدادي را در يك حوزه و رشته خاص 
از خود نشان دهد كه همه اينها ناديده انگاشته ميشود و به 
حفظيات يك سال پاياني توجه ميشود. درحالي كه روش 
درست اين است كه پايش براي استعداديابي بهصورت مداوم 

و در طي طول تحصيل صورت پذيرد. 
2) واقعيت ديگر اين اســـت كه امروزه نوعي كنكور 
محوري، تمام بخشهاي آگاهي و حتي ناخودآگاه فرزاندان 
اين مرزو بوم را از روزهاي نخست مدرسه تا دانشگاه احاطه 
كرده است. بهنحويكه خانوادهها مجبورند براي موفقيت 
فرزندشان در كنكور، از همان مقطع دبستان او را در مراكز 
آموزش خصوصي و تستزني ثبتنام كنند تا فرزند درپايان 
هرسال و پايان مدرسه، يك تستزن حرفهاي باشد. با تأسف 
فراوان بايد گفت؛ با اين روش، عمال تمام نقشهاي تربيتي 
(معنوي و مادي)، آموزش شـــغلي، فرهنگي و اقتصادي 

مدارس براي دانشآموزان ازبين رفتهاست.
3) امروزه ما بـــا دانشآموزاني مواجهيم كه بهجاي 
همكاري و آموزشهاي دســـتهجمعي و گروهمحور براي 
بروز خالقيتهاي خود جهت پيشـــرفت و ترقي كشور، 
وارد طاقتفرساترين و سختترين رقابتهاي فردگرايانه 
و خودمحور در آزمونها شدهاند كه تنها راه موفقيت خود 
را در عبور، پشتسرگذاشتن، و حتي حذف ديگر همنوعان 

خود ميبينند.
4) اما بحران واقعي و گســـتردهتر رواني و اجتماعي 
نزد خانوادههايي اســـت كه داراي فرزندان پشت كنكور 
هستند. قريب يك ميليون خانواده هرساله با بيشترين ميزان 
استرس و اضطراب ممكن، لحظه به لحظه زندگيشان تحت 
تأثير وحشـــت از غول كنكور طي ميشود. اين بيشترين 
اضطراب است، اما واقعيت اين است كه كل خانوادههاي 
داراي دانشآموزدر همه مقاطع از همان روز نخست دبستان 
بهصورت روزافزوني دچار اين اضطراب هستند. قطعا اين 
ميزان از اختالل و حتي بيماري رواني در جامعه آنهم تنها به 
وسيله يك عامل كنكور، بسيار مخرب و خطرناك است. 

بنابه شرايط فوق، بهنظر نويسنده، يافتن راهعالج فوري 
براي اين وضع، يكي از اولويتهاي اصلي كنوني كشـــور 
است. اينروزها مانند هميشه از حذف كنكور سخن گفته 
ميشود، اما واقعيت اين است كه هنوز ميزان موفقيت اين 
طرحها و امكان اجرايي بودن آنها چندان مورد توجه قرار 
نگرفته است. پيشـــنهاد اصلي نگارنده اين است كه اقدام 
براي يافتن راهحل بايد شامل دو بخش منفك ازهم باشد؛ 
الف) استراتژي بلندمدت ب) تاكتيكها و عمليات اجرايي 

كوتاهمدت. 
اســـتراتژي بلندمدت اين است كه دولت، همچنان 
سياستگذار كالن حوزه آموزش باقي بماند، اما از هرگونه 
تصديگري در اجـــراء اجتناب كند. بخشهاي مختلف 
جامعه، صنايع و ِحرف و دانشگاه بايد ارتباط تنگاتنگي باهم 
پيداكنند. از اين طريق، نيازهاي مداوم حوزههاي اجتماعي و 
صنعتي سنجيده ميشود و با ابالغ آن به دانشگاهها، متناسب با 
آن دانشجو پذيرش و تربيت خواهد شد. براي نمونه، تأسيس 
پاركهاي علم و فناوري و مراكز رشد و كارآفريني دانشگاهها 
درچند سال اخير، گامهايي بود در همين راستا كه مهمترين 
رسالت را در ايجاد اين نسبت و برقراري اين ارتباط دارند.  
اما از آنجا كه اجرا و موفقيت اين استراتژي بلندمدت 
زمان زيادي ميبرد و مسير بسيار دشواري تا رسيدن به اهداف 
در آن وجـــود دارد، براي برونرفت از بحرانهاي فردي و 
اجتماعي كنوني، بايد راهكارهاي كوتاهمدت و ميانمدت را 
نيز در دستور كار قرار داد. راهكار فوري و قابل اجرا اين است 
كه به جاي تمركز بر ســـال آخر مدرسه و آنهم بر يك روز 
خاص كنكور، ميتوان برنامه سنجش و پايش دانشآموزان 
را طي دوره تحصيل و بويژه در 3 ساله آخر مدرسه انجام 
داد. به اين صورت كه ســـازمان سنجش آموزش كشور و 
وزارت آموزش و پرورش، امتحانات سه ساله آخر تحصيلي 
مدارس را در پايان هر نيمسال و يا پايان هرسال بهصورت 
كشوري برگزار كنند. در پايان دوره تحصيل مدرسه، نمره 
ميانگين دانشآموزان به همراه ريزنمرات خام آنها بهصورت 
شفاف براي دانشگاهها مشخص شود. دانشگاهها نيز باتوجه 
به رشتههاي موردنياز خود و ميانگين نمرات و تراز علمي 
3 ساله دانشآموز، اقدام به گزينش و پذيرش دانشجو كنند. 
چنانچه ميدانيم طي چندســـال گذشته، سازمان سنجش، 
ميانگين نمرات دروس دهگانه يكسال قبلاز كنكور را كه 
بهصورت كشوري برگزار شدهاند را با تأثير 25 % در كارنامه 
نهايي كنكور اعمال كرده اســـت. به زعم ما، همين الگو را 
ميتوان گسترش داد و با شجاعت و دقت بيشتري اجرايي 
كرد. با اين نحوه برگزاري آزمون، نتايج زير قابل دستيابي 

است.
1) گزينش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها، الگوي 
منصفانهتري پيدا ميكند و همه اســـتعداد و تواناييهاي 
مختلف دانش  آموزان طي چندين سال پايش ميشود، از اين 
طريق، «عدالت آموزشي»كه از اهداف عاليه هركشور پيشرفته 

و متمدن است، محقق خواهد شد. 
2) استرس و اضطراب متمركز و عميقي كه خانوادهها 
و فرزندان در ســـال آخر تحصيل و تا روز كنكور متحمل 
ميشوند، كاهش فراواني مييابد و يا حداقل با تقسيم آن 
درطي چندين سال، تخفيف يافته و تحت كنترل در ميآيد. 
3) به   ميزان زيادي از كنكورمحوري در نظام آموزشي 
كشور كاسته ميشود و نقشهاي تربيتي (معنوي و مادي)، 
فرهنگي و اجتماعي مدرسه نيز برجسته و احياء خواهد شد. 
به يك معنا، مدرسه، نقش انسانسازي خود را براي جامعه 

دوباره پيدا خواهدكرد.
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

541

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

اين مواضع آنها واقعاً مرا نسبت به آينده مااليايىها نگران مىكند. 
از خودم مىپرسم كجا اشتباه كردهايم؟ در اين روزها ما از آموختن در 
تمامى عمر سخن مىگوييم و چه بسا تعداد اندكى از خودساختگان 
هم باشند كه مىتوانند از فرصتهاى آموزشى در مراحل بعدى زندگى 
خود هم استفاده كنند ولى مطمئناً آنها بسيار كمتر از جمع انبوهى از 
مااليايىهاى ضعيفالنفس هستند. زمانى كه به دوران بازنشستگى نزديك 
شدم ديگر فرصتى براى پرداختن به همه اين مشكالت نداشتم و از 
اين پس كارى نيست كه بتوانم انجام دهم؛ ايدههايى كه در كتاب خود 
"معضل مااليايـــى" (he Malay Dillemma) توضيح دادم مدتها 
پيش از قرار گرفتن در مقام نخستوزيرى و زمانى كه در آغاز دهه 
50 قرن گذشته در دانشكده پزشكى سنگاپور دانشجوى جوانى بودم 
و شايد هم پيش از آن، در ذهنم شكل گرفته بود. به بيست و دومين 
سال نخست وزيرى نزديك مىشدم ولى به رغم تمامى آنچه تحقق 
بخشيديم، هنوز برخى مشكالت اساسىترى كه مااليايىها از آن رنج 
مى برند و در كتاب مزبور توضيح داده بودم، به حال خود مانده بود 
و ظاهراً فاصله برخى از اين مشكالت تا حل شدن، چندان كمتر از 

زمانى كه شروع به صحبت از آنها كردم، نشده است.
تمامى آنچه مى توانم بگويم اين اســـت كه از ناكامىام در تغيير 
دادن مااليايىها و تشكيل ماالياى جديد و مسلح كردن مردم مااليا به 
دانـــش و مهارتهايـــى كه براى موفقيت در زندگى به آنها نياز دارند و 
جايگاه شايستهاى كه سزاوار آن هستند، متأسفم. اگر چنين به نظر برسد 
كه من، هم و غّمى جز مااليايى ها ندارم براى اين است كه نژادهاى 
ديگر حتى هندىها قادر به مراقبت از خود هستند. من با دانشجويان 
هندى روبرو شـــدهام كه براى تحصيل پزشكى در هر نقطه از جهان، 
سخت تالش و مبارزه مىكنند. اين درحالى است كه صندلىهايى در 
دانشگاههاى كشور براى مااليايىها رزرو مىشود ولى آنها حتى زحمت 
به دست آوردن شرط ورود به دانشگاه را هم متحمل نمىشوند. انتظار 

دارند چه كار ديگرى براى آنها انجام شود؟
فصل پنجاه و نهم

استعفا
طى 21 سال نخست وزيرى، وظايف خود را به بهترين شكل در 
حد توان انجام دادم ولى بيش از پيش به اين جمله مادرم توجه مىكردم 
كه وقتى كودك خردسالى بودم، به من گوشزد مىكرد: «ديدارت را آنقدر 
طوالنى نكن كه ميزبانت خسته شود.» تصميم گرفتم استعفايم پايان يك 
فصل و آغاز فصل ديگرى در زندگىام باشـــد؛ فصلى متفاوت و چه 
بسا سرشار از چالش، زيرا من نمىتوانم خود را بدون كار، تصّور كنم. 
مىخواستم عالوه بر نوشتن يادداشتهاى خود، اين مرحله زمانى براى 
سفر و ديدار با مردم هم باشد و اميدوار بودم در اين مرحله آرام تر 
در زندگى خود، در مسائل متفاوت يا افزونترى مشاركت داشته باشم. 
زمانى كه مطمئن شـــدم وقت مناســـب براى استعفا فرا رسيده است، 
اين تصميمم را نزد خود پنهان نگه داشتم و هيچكس حتى "حاسمه" 
را از آن آگاه نســـاختم اما نامههايى را كه بايد براى پادشـــاه و معاون 
براى تدارك اظهار علنى اين اســـتعفا  اول در دولت و دبيركل "امنو" 
مىفرستادم، آماده كردم. اين نامهها را خودم مىنوشتم زيرا نمىخواستم 
كسى از آنها مطلع شود. تصميم گرفتم استعفاى خود را در پايان پنجاه 
و ششـــمين مجمع عمومى"امنو" در سال 2002م.ـ  كه قرار شده بود 
سخنرانى پايانى را در آن ايراد كنمـ  علنى سازم. آن زمان و مكان را 
از اين رو انتخاب كردم كه صورت علنى به خود مىگرفت و هرگز 
قادر به عدول از آن نباشـــم. بر اين گمان بودم كه اگر موضوع را با 
شمار اندكى از افراد در ميان بگذارم، آنها مى كوشند مرا از اين تصميم 
منصرف سازند و اگر در پى آن از تصميم خود عدول كنم، منتقدان 

مرا به نقض عهد متهم خواهند كرد.
ادامه دارد

تحليلگران رســـانههاى عربى 
معتقدنـــد كه يورش نافرجام رژيم 
صهيونيستى به باريكه غزه، ضمن 
نشـــان دادن ارزيابى نادرست رژيم 
اشـــغالگر از قدرت حماس، بار 
ديگـــر ثابت كرد كه مقاومت زنده 
و بالنده اســـت و در هر شرايطى 
مى تواند معادالت را به سود خود 
تغيير دهد .به گزارش گروه تحليل، 
تفسير و پژوهشهاى خبرى به نقل 
از تارنماى «فلســـطين االن»، اتاق 
عمليات مشترك گروههاى مقاومت 
فلســـطين از دســـتيابى به توافق 
براى برقـــرارى آتش بس با رژيم 
صهيونيســـتى خبر داد و اعالم كرد 
تا زمانى كه اين رژيم به آتش بس 
پايبند باشد، مقاومت نيز به آن پايبند 
خواهد بود.به نوشته اين رسانه، اتاق 
عمليات مشترك گروههاى مقاومت 
فلســـطين اعالم كرده است كه با 
ميانجيگرى مصر و به شرط پايبندى 
رژيم صهيونيستى به توقف حمالت، 
آتش بس اجرا مىشـــود. تنشها 
ميان رژيم صهونيســـتى و مقاومت 
فلســـطين پس از آن آغاز شد كه 
گروهى از كماندوهاى ارتش رژيم 
صهيونيستى با خودروى غيرنظامى 
وارد منطقهاى در شرق خان يونس 
شده و «نور بركه» يكى از فرماندهان 
گردانهاى شهيد «عزالدين قسام» را 
تـــرور كردند. پس از لو رفتن اين 
عمليات، نيروهاى مقاومت با نظاميان 
صهيونيست درگير شدند. نيروهاى 
مقاومت صدها فروند موشك و راكت 
به سمت شهرك  هاى صهيونيست 
نشين در مناطق مرزى نزديك غزه 
شليك كردند و پاسخهاى كوبنده 
اى به حمالت رژيم صهيونســـتى 
دادند كه سامانه  هاى گنبد آهنين رژيم 
صهيونيستى در رهگيرى بسيارى از 

آنها ناتوان ماند.
روزنامه «االخبـــار» لبنان در 
گزارشـــى با عنوان «غزه مقاومت 
مىكند و آينده ســـخت تر خواهد 
بود» نوشـــت: تنها طى 6 ساعت 
بيش از 400 موشك به سرزمينهاى 
اشغال شده شليك شد. سپس دامنه 
و مقدار آتش گســـترش يافت كه 
در نتيجـــه آن بيـــش از 50 تن از 
شهرك نشينان صهيونيست زخمى 
شـــدند. رهبران صهيونيست گمان 
نمىكردند كه غـــزه در يك روز 
بتوانـــد چنين اقدامى را انجام دهد. 
دشمن صهيونيستى با حمله به شبكه 
ماهواره اى االقصى و ديگر ساختمان 
براى ترساندن حماس شتاب كرد، 
امـــا مقاومت تصميم گرفت آتش 
را بـــا آتش پاســـخ گويد و تنش 
آفرينـــى رژيم اســـرائيل، افزايش 
موشـــكبارانهايى حماس و ورود 
ميليونها صهيونيست به پناهگاه را 

به دنبال خواهد داشت.
روزنامه «الخليج» امارات نيز 
در گزارشى با عنوان «ماجراجويى 
اسرائيل در غزه» نوشت: رژيم اشغالگر 
بار ديگر ثابت كرد كه گزينههاى آن 
در برخورد با مردم فلسطين هنوز هم 

بر نيرنگ و زورگويى استوار است. 
حمله نظامى كماندوهاى اين رژيم 
به نوار غزه نشـــان دهنده قلدرمابى 
و زورگويى اســـت كه همواره در 
ذهنيت رهبران اين رژيم اشـــغالگر 
ريشه دوانده است. رژيم اسرائيل با 
اين اقدام خود نشان داد كه مىتواند 
هر كسى را بخواهد، ترور كند. اين 
اقدام نشان داد كه رژيم اسرائيل هيچ 

توجهى به تالشها براى تحقق صلح 
در منطقه نمىدهد.

تحركات سياسى و نظامى رژيم 
صهيونيستى نشان داد اين رژيم تنها به 
امنيت شهروندان خود مى انديشد، اما 
اين سياست همه خواستههاى رژيم 
اســــرائيل را برآورده نخواهد كرد. 
درست است كه گروههاى فلسطينى 
به اندازه رژيم اسرائيل مجهز نيستند، 
اما همه خواستهها با سالح محقق 
نخواهد شــــد. بلكه اراده اى كه در 
مردم فلسطين وجود دارد سبب شده 
است كه آنان طى دهههاى گذشته 
با همه طرحهاى يهودىسازى مقابله 
كنند. روزنامــــه «راى اليوم» چاپ 
لندن در گزارشى به قلم «عبدالبارى 
عطوان» نوشت: رژيم اسرائيل آتش 
بس را ناديده گرفت و كماندوهاى 
خود را براى يك عمليات نمايشى 
شكست خود اعزام كرد. اين رژيم 
بايد پيامدهاى اقدامات خود را تحمل 
كند. مقاومت اكنون در مقايســــه با 
گذشته قدرتمندتر شده است و گنبد 
آهنينــــى كه ميلياردها دالر براى آن 
هزينه شده است در برابر موشكهاى 
پيشــــرفته مقاومت ناتوان است.به 
نوشــــته روزنامه راىاليوم، عكس 
العمل قوى و برجسته فلسطينىها 
در برابر عمليات رژيم اسرائيل و به 
شكست كشاندن اين عمليات، رژيم 
اسرائيل و رهبران آن را دچار ترس 
و وحشت كرده است. اين موضوع 
در نيمه تمام گذاشتن سفر نتانياهو 
به پاريس و بازگشت شتاب زده او 
به تل آويو و برگزارى نشست فوق 
العاده با شوراى وزيران خود را نشان 
داده است.نيروهاى مقاومت در غزه 
كه براى گرفتن انتقام شــــرافتمندانه 
متحد شــــده اند براى هزارمين بار 
ثابت كردهاند كه هنوز هم بر عهدى 
كه بستهاند وفادار هستند. آنان نشان 
دادند كه براى رويارويى با حملههاى 
رژيم اسرائيل در آمادگى كامل به سر 
مىبرند و قدرت دفاعى و هجومى 
خود را توسعه داده است. عكسالعمل 
قدرتمندانه برجســــتهاى محورهاى 
مقاومت در فلسطين در شرايطى كه 
كشورهاى عربى براى عادى سازى 
روابط با رژيم اسرائيل تالش مىكنند 
يادآور اين موضوع است كه مقاومت 
هنوز هم زنده و قدرتمند اســــت و 

مى تواند همه معادالت را تغيير دهد.
روزنامه «القدس العربى» چاپ لندن 
در گزارشى به قلم «محمد عايش» 
تحليلگر فلسطينى نوشت: به يقين 
رژيم اســــرائيل با اين حمله خود 
خواسته است قدرت نظامى جنبش 
حماس را بيازمايد. به نظر مى رسد 
اين موضوع از نظر اطالعاتى براى 
اســــرائيلىها مهم است. محاسبات 

دستگاه اطالعاتى اين رژيم از قدرت 
حماسه در بيشتر موارد اشتباه بود. به 
همين دليل اين رژيم در جنگهاى 
گذشته با شكست روبرو شده است و 
اكنون با اين اقدام خود خواسته است 
حماس را بيازمايد. اما اين رژيم در 
اين عمليات با شكست روبرو شد و 
بايد اين موضوع مهم مورد تاكيد قرار 
گيرد كه عادى سازى مجانى روابط 
كشورهاى عربى با اسرائيل و رقابت 
كشورهاى عربى حاشيه خليج فارس 
براى داشتن روابط با تل آويو نشان 
مى دهد كه اين كشورها بخشى از 
مسووليت اين قلدرىهاى اسرائيل را 

بر عهده دارند.
روزنامـــه «الوطـــن» قطر نيز 
در ســـرمقاله خود حملههاى رژيم 
صهيونيستى را محكوم كرد و نوشت: 
حملههاى خونين رژيم اشغالگر و 
نفوذ نيروهـــاى ويژه اين رژيم در 
داخل باريكه غزه و كشتار غيرنظاميان 
و عناصر مقاومت مردمى فلسطين 
تنش آفرينى خطرناكى از ســـوى 
نيروهاى اشـــغالگر است كه همه 

قوانين و منشـــورهاى سازمان ملل 
را ناديـــده مى گيرد و به عدالت و 
حقوق بشر اهميتى نمى دهد. اين 
رژيم با ريختن موشكها و بمبهاى 
خود به باريكه غزه بر جنايتهاى 
خود در اين باريكه مى افزايد اين در 
شرايطى است كه كشورهاى جهان 
براى محاكمه و مجازات قاتالن و 
جنايتكاران و جنگى ساالران اسرائيل 

اقدامى نمى كنند .اين روزنامه افزود: 
قدرت گروههاى مقاومت فلسطين 
براى مقابله با تنش آفرينىهاى رژيم 
صهيونيستى شاخص مثبتى است 
كه نشان مىدهد مقاومت مىتواند 
ســـرزمين و آبروى خود در براى 
حملههـــاى مداوم اين رژيم حفظ 
كند. سكوت جهانيان در برابر اين 
رژيم براى ادامه جنايت نشـــان مى 
دهد كه از اين رژيم خواســـته مى 
شود وحشىگرى و خونريزى خود 

را عليه غير نظاميان ادامه دهد.
روزنامه «الســـبيل» اردن در 
گزارشـــى به قلم «عبداهللا المجالى» 
نوشـــت: رژيم صهيونيستى نياز به 
آتـــش بس در باريكه غزه دارد، اما 
اين رژيم خواهان آتش بس يكجانبه 
از سوى فلسطينىها است بدون اينكه 
هيچ هزينه اى را پرداخت كند. اين 
ذهنيِت دولت باندها است كه رژيم 
آن در عرصه بين المللى به رسميت 
شناخته شده است و نزديك است 
كشورهاى اسالمى و عربى هم آن را 
به رسميت بشناسند. سردمداران رژيم 

صهيونيستى نمىتوانند از بىوفايى، 
پســـتى، خيانت و پيمان شكنى كه 
در ذات آن ريشـــه دوانده است، 
رهايى يابند .روزنامه «الجمهوريه» 
مصر در گزارشـــى به قلم «ناجى 
قمحه» با عنوان «نيرنگ اسرائيل و 
توهم عربى» نوشت: حمله اسرائيل 
سبب موضع گيرىها شد و تالشها 
براى برقرارى آرامش را ناكام گذاشته 

اســـت. اين در شرايطى است كه 
نتانياهو وزيران خود را به برخى از 
كشورهاى عربى اعزام و در ظاهر 
اينگونـــه وانمود مى كند كه براى 
برقـــرارى صلح و همكارى تمايل 
دارد. اين در حالى است كه او براى 
حل عادالنه قضيه فلسطين تالشى 
نمى كند و فرماندهان نظامى آن براى 
ترور رهبران فلســـطين با هدف از 
بين بردن مقاومت و تحميل معامله 
قرن بر مردم مبارزه فلسطين تالش 

مى كند.
روزنامه «الشـــرق االوسط» 
عربســـتان نيز در گزارشى عنوان 
داشـــت: حملههاى اســـرائيل و 
عكسالعملهاى حماس نشـــان 
مـــى دهد كه اين اتفاقات فراتر از 
چارچوب درگيرى ميان دو طرف 
است. برخى مى گويند جنگ ديگرى 

آغاز شده است.
غزه دوباره پيروز شد

ورود يگانهاى ويژه اسرائيلى 
به غزه چرا انجام شـــد؟ چه چيزى 
نتانياهـــو را از انجـــام يك حمله 

گسترده به غزه بازمىدارد؟ سرنوشت 
عادىســـازى روابط با اسرائيل چه 
مىشود؟ پاسخ همه اين سوالها را 
مىتوان در دل واكنش موشكى شب 
گذشـــته مقاومت يافت.به گزارش 
ايســـنا، عبدالبارى عطوان سردبير 
روزنامه راىاليوم در مطلبى درباره 
تنشهاى اخير در غزه با اين مقدمه 
نوشـــت: هنگامى كه اتاق عمليات 

مشترك گروههاى مقاومت در غزه 
تصميم مىگيرد به جنايتهاى رژيم 
اشغالگر كه شهيد نور بركه را ترور 
كردند، واكنش نشـــان دهد، اجراى 
عملـــى اين تصميـــم به صورت 
شليك 400موشك به شهركنشينان 
غالف اطراف غزه، زخمى شـــدن 
دههاشهركنشين، به صدا درآمدن 
آژيرها براى نخســـتين بار پس از 
چند ماه آرامش و در نهايت صدور 
دستورات رســـمى براى باز شدن 

پناهگاهها بود .
شاخههاى مقاومت بدون ترديد 
و يكپارچه واكنش نشان مىدهند. 
دولت اسرائيل است كه آتشبس را 
نقض كرده و نيروهاى ويژه خود را 
در عملياتى نمايشى و ناكام به داخل 
غزه اعزام كرده و نتايج كار خود را 
بر اساس آن مىچيند. مقاومت امروز 
با مقاومت ديروز متفاوت است و 
قدرتمندتر و قوىتر شده و گنبدهاى 
آهنين كه اســـرائيل ميلياردها دالر 
براى آن هزينه كرده، امروز در مقابل 
موشكهاى فوق پيشرفته مقاومت 

تقريبا عاجز ماندهاند.با وجود حالتى 
از ابهام در عمليات نظامى اسرائيل در 
نوار غزه كه منجر به كشته شدن يكى 
از افسران نيروهاى ويژه اسرائيل و 
شهادت هفت تن از نيروهاى حماس 
شد اما به نظر مىرسد توانايى نظامى 
مقاومت فلسطين اخيرا توسعه يافته، 
مسئلهاى كه دليل مخالفت رهبران 
اسرائيل براى حمله گسترده به نوار 

غزه و تهديدهاى مكرر در اين باره 
را كامال روشن مىكند.

بنيامين نتانياهو، نخست وزير 
اسرائيل اين حقيقت را يعنى ترس 
از نتايج حمله به نوار غزه كه بهاى 
سنگين جانى و مالى به همراه خواهد 
داشت، به خوبى مىداند؛ وقتى كه 
در نشست خبرى در پاريس گفت: 
براى يك جنگ گســـترده آمادهايم 
امـــا تالش مىكنم در صورت عدم 
ضرورت از آن اجتناب كنم.توسعه 
توانايىهاى نظامى مقاومت در نوار 
غزه را مىتوان در دو بخش اصلى 
بررســـى كرد؛ نخست اينكه يگان 
ويژه اسرائيل كه به شرق شهر خان 
يونس در نوار غزه نفوذ كرد در برابر 
نيروهاى فلسطين كه موفق به رصد 
آن شـــدند، راهى جز فرار نداشت 
و تيراندازىهاى ميان آن دو منجر 
به كشته شدن يك نظامى اسرائيلى 
و زخمى شـــدن يك تن ديگر شد. 
اگر مداخله نظامى هوايى اسرائيل و 
بمباران فشرده جنگندهها و پهپادها 
و اســـتفاده از بالگرد براى خروج 

اعضاى اين يگان نبود، خسارتهاى
بشرى بيشترى براى صهيونيستها
به بار مىآمد .دوم اينكه شـــليك
400موشك توســـط گردانهاى
قســـام كه شهركهاى اسرائيلى در
غالف اطراف غزه را به عنوان يك
واكنش انتقامگيرانه مورد هدف قرار
داد، گنبدهاى آهنين اســـرائيل تنها
توانستند 60مورد از آنها را رهگيرى
كنند. مســـئلهاى كه نگرانى رهبرى
سياسى و نظامى اسرائيل را به همراه
داشته است.اهداف حقيقى عمليات
نفوذ يگان ويژه اســـرائيل به داخل
غزه همچنان مبهم اســـت و قطعا
ترور شـــهيد نورالدين محمد بركه
يكى از رهبران شاخه ميدانى قسام
هدف آن نبود. مسئلهاى كه برخى
احتمـــاالت را مطرح مىكند؛ اول
اينكـــه احتماال هدف اصلى از اين
عمليات تالش اسرائيل براى ربودن
شخصيت بزرگى در جنبش حماس
بوده است كه برخى احتمال مىدهند
يحيى سنوار، رهبر جنبش حماس
در نوار غزه هدف اين عمليات بوده
تا از او به عنوان اهرم فشـــار عليه
حماس براى مشاركت در مذاكرات
تبادل اسرا استفاده كنند.يكى ديگر
از داليـــل اين اقدام مىتواند تالش
براى جمعآورى اطالعات از اسراى
اسرائيلى در نزد حماس يا جمعآورى
اطالعات از آن دو باشد و احتمال
سوم از بين بردن تفاهمهايى است
كه اخيرا حماس با طرف اسرائيلى
و با ميانجىگرى مصر و قطر براى
دستيابى به توافق آتشبس به دست
آورده است. چراكه نظريهاى وجود
دارد در اين باره كه ميان جناح موافق
و مخالف اين توافق در داخل دولت
اسرائيل اختالفات جدى وجود دارد.
مســـئله مهم اين است كه عملكرد
فلســـطين در مقابله با اين عمليات
بســـيار قوى بوده و ناكام گذاشتن
ماموريت اخير، اسرائيل و رهبرى
آن را به وحشت انداخته است كه
اين عوامل در قطع سفر نتانياهو به
پاريس، بازگشت فورى به تلآويو و
برگزارى نشست فوقالعاده با كابينه
امنيتى بازتاب داشته است.مقاومت در
نوار غزه براى هزارمين بار بر سر قول
خود ماند و براى مقابله با هر گونه
حمله متجاوزانه اسرائيل آماده بود و
توانايىهاى نظامى و دفاعى خود را
اين بار هم نشـــان داد. موشكهاى
مقاومـــت يك واكنـــش قوى از
سوى بارزترين محورهاى مقاومت
فلسطين به هجمه عادىسازى روابط
كشورهاى عربى با رژيم اشغالگر و
يادآورى اين امر است كه مقاومت
همچنان زنده و قوى است و مىتواند
همه معادالت را تغيير دهد.معامله
قرن نمىتواند عملى شود و نيروهاى
مقاومت در فلسطين با تطميع "صلح
پولى" فريب نخورده و حتما مقاومت
خواهند كرد و انسانهاى شريف در
مقابل اين پيشروى ننگين به سوى
عادىسازى روابط در كنار فلسطين

مىايستند. 

وحشت رژيم صهيونيستى از موشك هاى مقاومت
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ایمیل  خط ارتباطي :

انتصاب فرمانده جديدانتظامي کردستان  
سرويس خبر:  فرمانده نيروي    انتظامي   درحكمي   سرتيپ دوم علي 
آزادي را به س���مت فرماندهي انتظامي استان كردستان منصوب كرد.  

 سرتيپ دوم   علي آزادي پيشتر فرمانده انتظامي استان  زنجان بود.  

سامانه نشست هاي قضايي دادگستري هاي 

سراسر کشور رونمايي شد
سرويس خبر:  سامانه نشست هاي قضايي دادگستري هاي سراسر 

كشور با حضور معاون منابع انساني قوه قضائيه رونمايي شد.
حجت ااسام والمسلمين عليرضا اميني معاون منابع انساني قوه 
قضائيه در اين آيين گفت: اين نشست ها پيش از اين در مركز آموزش 
)معاونت منابع انساني( قوه قضائيه با حضور جمعي از قضات برگزار 

مي شد كه اكنون سامانه اين نشست ها رونمايي مي شود.
وي گفت: از حدود 10هزار قاضي كه در دادگس���تري ها مشغول 
به كار هستند و كار قضايي را انجام مي دهند؛ 80درصد) يعني 8هزار 
قاضي( در نشس���ت هاي قضايي شركت مي كنند كه اين نشست هاي 

قضايي هر هفته در 600 واحد قضايي برگزار مي شود.
او ادامه داد: در اين نشست ها درباره ابهامات موجود در احكام و 
آراي قضايي بحث مي شود و هدف اين است كه مسائل و موضوعات 
را بحث و بررسي و تشكيک مساعي كنند و با همفكري ابهامات را 
برطرف كنند. اميني با بيان اين كه نشست هاي قضايي به پويايي و ارتقاي 
آراي قضايي و وحدت رويه آرا كمک مي كند، اضافه كرد: نشست هاي 
قضايي كمک مي كند كه درباره آراي قضايي صادر شده در محاكم بررسي 
علمي انجام گيرد و نشست هايي كه در استان ها صورت مي گيرد نتيجه 
آن به تهران يعني مركز نشست هاي قضايي ارسال مي شود كه هيات 
قضايي يا قضات ديوان عالي كش���ور در رأس هرم اين سامانه درباره 
آراي صادر شده نظر نهايي خود را اعام مي كنند و بعد نتيجه نهايي 
در سامانه نشست هاي قضايي ثبت مي شود. وي افزود: 600 دبيرخانه در 

كل دادگستري هاي سراسر كشور اين وظيفه را بر عهده دارند.

تعمير موتور هواپيما به دست متخصصان ايران
سرويس شهرستانها: متخصصان و نخبگان ايران به فناوري تعمير موتور 

هواپيماهاي ايرباس 320، بوئينگ ام دي و بوئينگ 737 دست يافتند. 
حدود 50 نفر از متخصصان كش���ورمان با تحصيات كارشناسي 
ارشد به باا با تاش و همت و به روش مهندسي معكوس توانستند 

دانش تعمير موتور هواپيما را به دست آوردند. 
علي رضا س���اعدي مشاور شركت خصوصي ويستا گفت: تعمير 
موتور هواپيما به عنوان دستاوردي مهم براي كشور است و اكنون كه 
بيش از 50 فروند از هواپيماهاي ناوگان حمل و نقل هوايي كشورمان 
به علت نقص موتور زمينگير است متخصصان كشورمان مي توانند ظرف 
يک سال 12 فروند و تا 5 سال اين 50 فروند هواپيما را تعمير كنند. 
رسول قلي نيا معاون تعميرات شركت پويا كه براي عقد قرارداد با 
اين شركت تعميرات موتور هواپيما به نهمين نمايشگاه بين  المللي صنايع 
هوايي و هوانوردي كيش آمده بود گفت: كشورمان به دانش تعميرات 
موتور هواپيما دست يافته است و اين دستاورد مهم كشور براي ايران 

بسيار ارزشمند است. 
كاظم عابديني مديرعامل ش���ركت ويس���تا از مسئوان فقط يک 
درخواست داشت تسهيل امور براي ادامه فعاليت هاي شركت، به طور 

مثال براي دريافت مجوزها قوانين دست و پاگير اداري كاهش يابد. 
محمد باستاني رئيس هيأت مديره شركت گفت: پيش از اين موتور 
هواپيماها بايد به اروپا ارسال مي شد كه شركت هاي هواپيمايي عاوه بر 
صرف هزينه هاي زياد براي ترانزيت موتور حدود شش ماه هم بايد منتظر 
مي ماندند تا موتور هواپيما به كشور برگردد. وي افزود: اكنون اين زمان 
بسيار كم شده است و هزينه ها هم به يک سوم كاهش يافته است.  

متادون در داروخانه هاي منتخب توزيع مي شود
سرويس شهرستان ها: برنامه توزيع متادون در داروخانه هاي منتخب 
با هدف نظارت بيشتر معاونت غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي 

كشور انجام خواهد شد.
كيانوش جهانپور سخنگوي سازمان غذا و دارو با بيان اين خبر در 
اصفهان افزود: توزيع متادون در داروخانه هاي منتخب به طور آزمايشي در 
قم انجام مي شود و پس از بررسي نتايج و آسيب شناسي در ساير استان ها 
نيز اجرا خواهد شد.وي دليل اجراي اين برنامه را وجود برخي مشكات 
در توزيع متادون توسط معاونت غذا و داروي دانشگاه هاي علوم پزشكي 
دانست و گفت: برنامه توزيع متادون در داروخانه هاي منتخب به منظور 
ارتقاي دسترسي مراكز درمان نگهدارنده سوء مصرف مواد )ترک اعتياد( و 
نظارت دقيق تر معاونت هاي غذا و دارو اجرا مي شود. جهانپور با تاكيد بر 
اينكه عرضه داروهاي معمولي يا تحت كنترل از وظايف داروخانه  هاست، 
گفت: اين توانمندي در داروخانه ها وجود دارد كه متادون را بر اساس ضوابط 

و دستورهاي تعيين شده در اختيار مراكز ترک اعتياد قرار دهند. 

پاسخ مسئوان

پاسخ شرکت مترو درباره نصب پله برقي در تمامي ايستگاه هاي مترو
احتراماً خواهشمند است درخصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، 
سه شنبه مورخ 1397/9/6 با عنوان »نصب پله برقي در تمامي ايستگاه هاي 

مترو« پاسخ زير به چاپ برسد:
ضمن تشكر از اين مسافر گرامي، به اطاع مي رساند در سال هاي 
قبل و در زمان ساخت و اجرا، براي تعدادي از ايستگاه هاي قديمي كه 
فضاي كمتري داشته اند پله برقي و آسانسور درنظر گرفته نشده است، اما 
شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو( براي ايستگاه هاي جديد، 
نصب آسانسور و پله برقي را مدنظر دارد كه در حال حاضر در تعداد 
زيادي از اين ايستگاه ها و در خطوط مترو مورد استفاده مسافران گرامي 
قرار گرفته و به مرور زمان در ديگر ايستگاه ها نيز نصب خواهد شد.
محسن محمديان
مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بين الملل

تمامي ايرانيان به کمك زلزله زدگان بشتابند
اي كاش در يک فراخوان بزرگ ملي و زيرنظر دولت و مسئوان 
و به همت ملت غيور و شهيدپرور ايران، به بازسازي دوباره شهرهاي 
زلزله زده استان كرمانشاه بپردازيم. اي كاش مردم احساس مسئوليت كمک 
به همنوع را در خود بيش از پيش، پرورش دهند و بدانند كه با توجه 
به مشكات اقتصادي و سياسي كه دولتمردان با آن روبرو هستند، نبايد 

فقط از دولت انتظار كمک رساني به زلزله زدگان را داشته باشيم.
هموطن

قدرداني از مسئوان محيط زيست مازندران
مس���ئوان محيط زيست استان مازندران امسال براي حفاظت از 
پرندگان كمياب و مهاجر به تااب فريدونكنار تاش بسياري داشته اند 
كه از آنان تش���كر و قدرداني مي ش���ود. همه ساله اين پرندگان زيبا به 
تااب ها و نيزارهاي بابلسر، فريدونكنار و سرخرود مهاجرت مي كنند 
كه ضرورت دارد مسئوان محلي و استان خيلي جدي و بدون هرگونه 
نرمش و ماحظه كاري با شكارچيان اين پرندگان بيچاره برخورد كنند 
و همچنين اجازه ندهند برخي از رستوران هاي شمال كشور با گوشت 
اين پرندگان كمياب و زيبا، از مراجعان شان پذيرايي كنند.                            
طرفدار محيط زيست

به وضعيت اين تاکسي رسيدگي کنند
مدت 10 سال است يكدستگاه تاكسي بدون آن كه استفاده اي شود، 
در خيابان صدف سعادت آباد پارک شده و ظاهراً دليل آن هم قطع سهميه 
بنزين تاكسي ها بوده است. از راهنمايي و رانندگي و سازمان مديريت بر 

تاكسيراني تهران تقاضا داريم به وضعيت اين تاكسي رسيدگي كنند.
از اهالي سعادت آباد

لزوم افزايش برنامه هاي پرسش و پاسخ احكام ديني
به اين دليل كه آموزش و يادگيري احكام و معارف اسامي از طريق 
پرسش و پاسخ با علما و كارشناسان ديني حوزه و دانشگاه تأثيرگذارتر 
است، از مسئوان صدا و سيما تقاضا مي شود در مورد توليد و پخش 

بيشتر برنامه هاي يادشده از شبكه هاي تلويزيوني اقدام كنند.
از دوستداران برنامه هاي آموزشي احكام و معارف اسامي

پيشنهادي به مغازه ها و اداره هاي شهرهاي کشور
پيشنهاد مي كنم عاوه بر ورودي شهرها، مغازه ها و اداره هاي آن ها 
هم نام شهرشان را با خط درشت بنويسند تا مسافران در مسيرشان بهتر 

بدانند كه وارد كدام شهر شده اند!
غامحسين سرشاراهيجي

اضافه کردن ويتامين ها به جاي نمك و شكر به مواد غذايي
اگر توليدكنندگان موادغذايي به جاي نمک و روغن و ش���كر به 
محصوات شان ويتامين ها را اضافه مي كردند، نه فقط مصرف كنندگان 
دچار بيماري هايي نمي شدند، بلكه به حفظ و ارتباط سامت شان هم 

كمک مي شد.
تلفن به خط ارتباطي

موفقيت دولت در کنترل نرخ ارز
موفقيت دولت محترم در كنترل نرخ ارز به نظر من گامي در راه 
تحقق اقتصادمقاومتي است كه اميدوارم اقدام ها در اين زمينه به قوت 

خود باقي بماند.
هموطن

معاينه فني خودروها مطالبه عمومي شهروندان است
كساني كه در معاينه فني خودروهايشان كوتاهي مي كنند، بدانند كه 
اين كار يک انتخاب سليقه اي و شخصي نيست، بلكه مطالبه عمومي 
شهروندان است و از اينرو جريمه 50هزار توماني رانندگاني كه معاينه 
فني ندارند، اقدامي قانوني و عاقانه براي حفظ سامت و محيط زيست 

شهروندان بخصوص در كانشهرهاي كشور است.
شهروندي از تهران

انتظار قاطعيت از دستگاه قضائي 
اعمال اشد مجازات براي مفسدان اقتصادي از سوي قوه محترم 
قضائيه نشان دهنده برخورد قاطع مسئوان با مفسدان و رانت خواران 
است. انتظار مي رود دستگاه قضايي با تمامي مديران متخلف سابق بانک 
مركزي هم كه نقش مؤثر و راهبردي در بحران ارزي و تاراج ذخاير 

طاي كشور ايفا كرده اند، برخورد قاطعانه اي داشته باشد. 
احمدي از تهران 

ضرورت ايجاد مشاغل جايگزين براي کشت هاي بي ثمر!
مدتي است كه به دليل مشكل كم آبي در شهر اصفهان بين برخي 
از كشاورزان حاشيه شهر درگيري هايي برسر آبياري زمين هاي زراعي 
پيش مي آيد.  متأسفانه با ادامه روش هاي غلط و سنتي آبياري زمين ها، 
كش���اورزي در بيش���تر مواقع به جز ضرر و زيان و هدر دادن ذخاير 
آبي، سودي براي كشور ندارد. اميدواريم دولت محترم براي اشتغالزايي 
و رونق اقتصاد به فكر تقويت و راه اندازي مش���اغل جايگزين برخي 

كشت هاي بي هدف باشد. 
شهروندي از اصفهان 

دريافت وام از محل سپرده گذاري هاي بانكي عقاني نيست 
طبق قوانين اعمال شده برخي از بانک ها براي دريافت وام، مشتريان 
ملزم هستند به جاي ضامن از تسهيات سپرده گذاري هاي بلند مدت 
خود استفاده كنند. براي كمک به وام گيرندگان، به مديران و مسئوان 
بانک ها پيشنهاد مي شود كه حداقل بعد از پرداخت نصف اقساط وام ها 
توس���ط مشتريان وام گيرنده، تسهياتي در نظر بگيرند تا آنان بتوانند 

مبلغي از سپرده هاي خود را دريافت كنند. 
علي آقاجانيـ  لنگرود 

تعداد صندلي هاي ايستگاه هاي مترو را افزايش دهند 
از مسئوان شركت مترو خواهشمنديم با توجه به ازدحام مسافران 
در ايستگاه هاي شلوغ و پر رفت و آمد، تعداد صندلي هاي انتظار آن ها 
را افزايش دهند. متأسفانه در برخي از ايستگاه هاي مترو تعداد صندلي ها 
 بس���يار كم اس���ت و اكثر مسافران تا آمدن قطار بايد بايستند كه باعث 

هرج و مرج و برخورد فيزيكي مسافران با يكديگر مي شود. 
محمد موسويـ  مسافر مترو

برنامه هاي سودمند دولت هاي قبل را فراموش نكنيم 
برخي از مسئوان تمامي مشكات اقتصادي افزايش تورم پيش آمده 
در كش���ور را به ضعف هاي دولت هاي قبل نس���بت مي دهند. البته 
سهل انگاري و نامديريت هاي دولت هاي ياد شده در برخي از مسائل مهم 
كشور قابل انكار نيست، ولي نبايد برخي برنامه ها و ايده هاي سودمند 
آن ها را ناديده گرفت اي كاش تمامي مس���ئوان با دوري جس���تن از 
جناح بندي هاي سياسي، براي مبارزه با رانت خواران و مفسدان اقتصادي و 
نيز رفع مشكات اقتصادي و سياسي كشور، همدل و همراه شوند. 

تلفن به خط ارتباطي 
تلويزيون برنامه هاي شاد و جذاب کم دارد!

يكي از رسالت هاي خطير و با ارزش صدا و سيما ارائه برنامه هاي 
شاد فرهنگي در اعياد مذهبي و ملي است. متأسفانه در روز و شب مياد 
با سعادت پيامبر اكرم)ص( و مياد امام جعفر صادق )ع( در هيچيک 
از شبكه هاي صدا و سيما برنامه و يا سريال هاي شاد و مناسب اين ايام 
پخش نشد. حداقل براي جذب جوانان و دوري جستن آنان از فرهنگ 
غلط غرب، صدا و سيما با ساخت و پخش برنامه هاي شاد و جوان پسند 

و آموزشي مي تواند بخشي از رسالت خود را اجرا كند. 
بيننده تلويزيون 

لزوم برخورد با تماشاگرنماهاي فوتبال!
همراه داش���تن و به نمايش گذاشتن پرچم تيم فوتبال باشگاهي 
ژاپن در اس���تاديوم آزادي توسط برخي از هواداران تيم تراكتورسازي 
در مقابل تيم پرس���پوليس، يكي از برخوردهاي غيراخاقي و دور از 
انتظار بود. متأسفانه عده اي هوادارنما بدون توجه به اهميت و ارزش 
بازي هاي تيم  هاي باش���گاهي ايران در مقابل تيم هاي كشورهاي بيگانه 
درصدد برهم زدن استحكام و جوانمردي در ميان بازيكنان ما هستند. 
از مس���ئوان فدراس���يون فوتبال خواهان برخورد جدي با اين افراد 

تماشاگرنما هستيم. 
دوستدار فوتبال  

  فرمانده كل ارتش: هم افزايي نيروي دريايي سپاه و ارتش وارد مرحله جديدي شد
بندرعباس � خبرنگار اطاعات: 
فرمانده كل ارتش جمهوري اسامي 
ايران گفت: هم افزايي نيروي دريايي 
س���پاه و ارتش امروز وارد مرحله 
جديدي شده كه پشتيباني ساير نيروها 

را جذب كرده است.
امير سرلشكر سيد عبدالرحيم 
موسوي ديروز در آيين الحاق ناوشكن 
سهند به ناوگان جنوب نداجا اظهار 
داش���ت: در اجراي فرمان فرماندهي 
كل ق���وا با حضور عناصر متعهد و 
متخصص و دانشمند و وايتمدار هم 
افزاي���ي بين ارتش و وزارت دفاع و 
پشتيباني نيروهاي مسلح و نداجا و 
صنايع وجود دارد كه سرعت و عمق 
بيشتري گرفته است. وي اظهار داشت: 
نظام س���لطه به سركردگي آمريكا و 
اسرائيل و كساني كه خود را به آنها 
مي چسبانند، از ايجاد نا امني در منطقه 
ارتزاق مي كنن���د و به حيات خود 
ادامه مي دهند و به همين علت ايران 
اس���امي در طول 40 سال گذشته 
پنج���ه در پنجه آنان انداخته و كوتاه 
نيامده است.  او اظهارداشت: زمان افول 
تضييع كنندگان حقوق بشر دور نيست 
و روزي فرا مي رسد كه بشر از شر 

آنان آسوده خواهد شد.
امير موس���وي ادامه داد: امروز 
در تاريخ نيروي دريايي بس���يار مهم 

اس���ت، روح شهيدان سهند در اين 
ميدان حاضر و ناظر و ش���اهدند و 
شهادت مي دهند كه فرزندان اين مرز 
و بوم توانس���ته اند و مي توانند هر 
ناممكني را ممكن كنند. وي گفت: 
اي���ن روزهاي مهم در تقويم نيروي 
دريايي كشورمان كم نبوده و در چهار 
دهه پس از پيروزي انقاب اسامي، 
نيروي دريايي خط روشن پر افتخاري 

را طي كرده است.

فرمان���ده كل ارتش جمهوري 
اس���امي ايران ادامه داد: دفاع جانانه 
و فراموش نش���دني تكاوران نيروي 
دريايي در خرمش���هر، حماسه هفتم 
آذر كه كمر دشمن بعثي را شكست 
و نيروي دريايي آن را تا پايان جنگ 
از عرص���ه خارج كرد، تامين امنيت 
دريايي و همچنين اسكورت 10 هزار 
ش���ناور تجاري از نقاط حساس آن 
روزها اس���ت. او اضافه كرد: نيروي 

دريايي كه در رژيم گذش���ته وابسته 
به كش���ورهاي ديگر بود با پيروزي 
انقاب اسامي ناگهان انرژي متراكم 
خود را آزاد كرد و افتخارات فراوان 

براي نظام اسامي آفريد.
وي گفت: اين روحيه است كه 
م���ا را حافظ و حاكم امنيت خليج 
فارس، تنگه هرمز و درياي عمان كرده 
است و مي توانيم تحركات قدرت هاي 
فرامنطق���ه را خنثي كرده و امنيت را 

حفظ كنيم.
وي اظهار داش���ت: مبارزه با 
دزدان درياي���ي و افزايش ماموريت 
اين نيرو تا مدار 10 درجه، تاس���يس 
منطقه دريايي جاسک، توسعه منطقه 
چابهار، ساخت شناورهاي جديد با 
كمک بخش صناي���ع وزارت دفاع 
و دانش���گاه ها و شركت هاي دانش 
بنيان برخي از نقاط دوران فرماندهي 
دريادار سياري است.  فرمانده كل ارتش  
اضافه كرد: اگرچه ساخت ناوشكن 
جماران يک نقطه عطف محسوب 
مي شود، ولي توانايي طراحي، ساخت، 
ارتقا و تعمير شناورها فراتر از ساخت 
يک ناوشكن است كه به بركت ايران 
اسامي نداجا بدان دست يافته است. 
وي گفت: از س���ال گذشته نيز كه 
امير دريادار خانزادي س���كان نيروي 
دريايي را بر عهده گرفت، دوران اوج 
گيري نيروي دريايي با بهره گيري از 
تجربه هاي گذشته وارد عصر تازه اي 

شده است.
فرمان���ده نيروي دريايي ارتش 
جمهوري اسامي در آيين پيوستن 
ناوشكن سهند به ناوگان جنوب نداجا 
گفت: امروز رستاخيز سهند است كه 
با بهره گيري از س���امانه هاي بومي 
ايراني و قابليت هاي مصونيت بخش 
امنيت جمعي را هديه مي كند و زمان 

بازپرداخت بدهي هاي استكبار جهاني 
و ايادي آن به جمهوري اسامي ايران 
فرا رسيده است.   اميردريادار حسن 
خانزادي اظهار داشت: ناوشكن سهند 
آم���اده اعزام به ماموريت دريانوردي 
اقيانوسي است تا نشان دهنده اقتدار 

ملت ايران در عرصه دريا باشد.
وي ادامه داد: ناوش���كن سهند 
حاصل 6 س���ال تاش شبانه روزي 
مهندسان نداجا و حمايت مجموعه 
عظيم صنايع وابسته به وزارت دفاع 
و پشتيباني نيروهاي مسلح و مراكز 
علمي، دانشگاهي و صنعتي كشور 

است.
فرمان���ده نيروي دريايي ارتش 
جمه���وري اس���امي اضافه  كرد: 
ناوش���كن سهند نس���ل جديد از 
ناوش���كن هاي كاس موج است و 
امروز به مناسبت هفتم آذرماه شاهد 
خلق حماسه ديگري از جنس استقال 

و خودكفايي هستيم.
»سهند« به عنوان پيشرفته ترين 
ناوشكن غرب آسيا با حضور فرمانده 
كل ارت���ش، فرمانده نيروي دريايي 
ارتش جمهوري اسامي ايران و شمار 
ديگري از مسئوان كشوري و استاني 
روز ش���نبه در بندرعباس به ناوگان 
جنوب نيروي دريايي ارتش جمهوري 

اسامي پيوست.

سرويس شهرس���تانها: مراسم 
اس���تقبال از ورود كاروان نمادين 
حضرت فاطمه معصومه)س( به شهر 
قم در ميان انبوه عاشقان و دوستداران 
خاندان عصمت و طهارت)ع( صبح 

ديروز در قم برگزار شد.
بيست و سوم ربيع ااول سالروز 
ورود حضرت فاطمه معصومه )س( 
به قم طبق رس���م هرساله كاروان 
نمادين حضرت فاطمه معصومه )س( 
با حركت از مي���دان معصوميه از 
خيابان امامزاده ابراهيم)ع( و عبور از 
خيابان امام خميني )ره(، ميدان شهيد 
آيت اه سعيدي و مسجد امام حسن 
عسكري)ع( وارد حرم مطهر حضرت 

فاطمه معصومه)س( شد. 
قشرهاي مختلف مردم، زائرين 
و مجاورين حرم كريمه اهل بيت)ع( 
اع���م از زن و م���رد، پير و جوان با 
در دس���ت داشتن شاخه هاي گل و 
پرچم هاي س���بز، سفيد و قرمز كه 
روي آنها جمله )يا فاطمه اش���فعي 

لي في الجنه( نوش���ته شده بود، به 
اس���تقبال كاروان نمادين حضرت 
فاطمه معصومه)س( رفتند و آن را تا 
حرم همراهي كردند.  درطول مسير نيز 
شهروندان و كسبه قم با پخش شيريني 

و شكات از استقبال كنندگان كاروان 
نمادي���ن پذيرايي كردند و مداحان 
اهل بيت عصم���ت و طهارت)ع( 
اش���عاري به مناسبت اين روز و در 
وص���ف بانوي كريمه اهل بيت)ع( 

قرائت كردند.  ش���ركت كنندگان در 
مراسم استقبال نمادين پس از ورود 
به حرم مطهر در مراسم جشن فاطمي 
 در صحن امام رضاي)ع( حرم مطهر 

شركت كردند. 

برگزاري آيين استقبال از ورود کاروان نمادين حضرت فاطمه معصومه)س( به قم

سرويس شهرس���تانها: پذيرش ديرهنگام 
خانواده ها در ايران س���بب از دست رفتن زمان 

طايي براي پيوند عضو مي شود. 
رئيس مركز پيوند و امور بيماري هاي وزارت 
بهداشت درمان و آموزش پزشكي با بيان اين خبر 
در مش���هد افزود: ميانگين زمان اعام تا پذيرش 
خانواده ها در ايران، حدود 90 دقيقه است و در 
بسياري از مواقع اين وقفه طواني موجب از دست 

رفتن زمان طايي براي پيوند عضو مي شود. 

دكتر مهدي ش���ادنوش در مراسم تقدير از 
اهداكنندگان و دريافت كنندگان عضو در دانشگاه 
علوم پزشكي مشهد، گفت: در كشورهاي پيشرفته 
دنيا موضوع اهداي عضو از فرد مرگ مغزي به 
خوبي پذيرفته ش���ده و ميانگين مدت اعام تا 
پذيرش خانواده ها براي اهداي عضو سه تا پنج 
دقيقه است.  وي با بيان اين كه پارسال فقط 20 
درصد از 526 نفر ليس���ت انتظار پيوند قلب در 
كش���ور، موفق به انجام پيوند قلب شدند، افزود: 

12 درص���د از افراد در انتظار كه ش���رايط ازم 
را براي انجام عمل داش���تند، به دليل نبود قلب 
اهدايي، جان خود را از دس���ت دادند و اين امر 
نقص فرهنگ س���ازي را بيشتر نمايان مي كند.    
شادنوش با بيان اين كه بايد در زمينه مرگ مغزي 
و غيرقابل بازگشت بودن بيمار در جامعه بيشتر 
اطاع رس���اني شود، اضافه كرد: وظيفه همگان 
است تا شرايط را براي گسترش فرهنگ اهداي 

عضو تسهيل كنند. 

پذيرش ديرهنگام خانواده ها، زمان طايي پيوند عضو را ازدست مي دهد 

روزانه  9 معتاد در کشور جان مي سپارند
س���رويس خبر: 55 درصد طاق ها در كشور به مصرف مواد مخدر 
مربوط است و روزانه 9 معتاد در كشور جان خود را بر اثر مصرف اين 

مواد از دست مي دهد.
دكتر اسكندر مومني دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر در همايش روز 
جهاني ايدز كه در وزارت بهداشت برگزار شد، با بيان اين خبر، افزود: بيش 
از 30 درصد مبتايان به   HIV  به صورت مستقيم به مصرف مواد مخدر 
ارتباط  دارند كه اين آمار در دهه گذشته بيش از اين و حدود 60 درصد 
بود. وي گفت:  برخي از آس���يب ها و ناهنجاري ها منشاء آسيب هاي ديگر 
هس���تند يا در به وجود آوردن آن آسيب ها نقش تعيين كننده دارند. يكي 
از اين  موارد، مواد مخدر است كه بسياري از جرائم از سرقت تا قتل ها و 

جرائمي از اين دست به علت مصرف مواد مخدر اتفاق مي افتد.
او اظهار داشت: 70 درصد زندانيان كشور در  رابطه با مواد مخدر زنداني 
مي شوند كه 40 درصد مستقيم و 30 درصد غيرمستقيم به اين موضوع ارتباط 
دارند.  مؤمني گفت: سال 2000 ميادي ميزان توليد موادمخدر در افغانستان 
200 تن بود و اان به 10 هزار تن رسيده است. اين  كشور همسايه از نظر 
اقتصادي در شرايط نامناسبي است و به آب هاي آزاد راه ندارد. نا امني در 
اين كش���ور موج مي زند و توسط  قدرت هاي فرامنطقه اي دچار مشكاتي 
ش���ده است. از طرفي يكي از مسيرهاي اصلي انتقال قاچاق موادمخدر از 
اين كشور به كشورهاي  اروپايي، ايران است. دبير ستاد مبارزه با مواد مخدر 
اضافه كرد: ايران در 4 دهه گذشته مبارزه بي اماني را براي ورود و قاچاق 
مواد مخدر انجام داده است و  حدود 4 هزار نفر در راستاي مبارزه با مواد 
مخدر شهيد شدند. در حوزه درمان در زمينه مصرف مواد مخدر نيز كارهاي 
زيادي در  كشور انجام شده است. وظيفه ما اين است كه با ورود، توزيع، 
عرضه مواد مخدر مبارزه كنيم و اقدامات درماني براي معتادان را نيز  انجام 
دهيم. وي اظهار داشت: هيچ دستگاه و سازماني نمي تواند به تنهايي موضوع 
مواد مخدر را حل كند. از طرفي بدون مشاركت مردم و  گروه هاي مرجع 

نيز نمي توان در زمينه پيشگيري موفقيتي كسب كرد. 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت اول 
شركت تعاوني مصرف نقشه برداري

بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني مصر� نقش���ه بر���� كش���و� 
�عو� مي ش���و� تا �� مجمع عمومي عا�� نوبت ��� كه ��� ساعت 14 ��� چها�شنبه 
مو��1397/10/12 �� محل سالن شهد�� هفتم تير ��قع �� ميد�� ������ خيابا� معر��� 

سا�ما� نقشه بر���� كشو� تشكيل  مي گر�� حضو� بهم �سانيد.
توجه: �� صو�تيكه هر يك �� �عضا� نتو�نند �� مجمع عمومي فو� حضو� يابند مي تو�نند 
�س���تفا�� �� حق خو� �� بر�� حضو� � �عما� ��� �� مجم���ع عمومي به يك نمايند� 
تا� �الختيا� ��گذ�� كنند. تعد�� ���� �كالتي هر عضو حد�كثر س���ه ��� � هر ش���خص 
غيرعضو تنها يك ��� خو�هد بو�. ال�� به �كر �س���ت تأييد نمايند� تا� �الختيا� با �قا� 
�صغر پو�حاجي با��� تعا�ني � خانم مينا �صل قاسم ���� نمين نايب �ئيس هيئت مدير� 
تعا�ني خو�هد بو�. بدين منظو� عضو متقاضي �عطا� نمايندگي بايد حد�كثر ظر� 7 ��� 
�� �نتش���ا� �ين �گهي به همر�� نمايند� خو� � با �� �ست ��شتن مد�� مويد عضويت �� 
تعا�ني � كا�� شناسايي معتبر �� محل �فتر شركت تعا�ني حاضر تا پس �� �حر�� هويت 
طرفين (عضويت متقاضي � �هليت نمايند�)� برگه نمايندگي مربوطه توسط مقا� مذكو� 

تأييد تا برگه ���� به مجمع عمومي بر�� نمايند� صا�� گر��.
ضمنا� يا����� مي ش���و� �ين مجمع با حضو� �كثريت �عضا� (نصف+1) �سميت مي يابد 
� تصميماتي كه �� �� �تخا� مي ش���و� بر�� كليه �عضا� (�عم �� غائب � مخالف � حاضر) 

نافذ � معتبر خو�هد بو�.
* ���طلبا� تصد� سمت با��س���ي به موجب ما�� (9) �ستو��لعمل موظفند حد�كثر 
ظر� يك هفته �� �نتش���ا� �گهي �عو� فر� ���طلب���ي �� تكميل � تحويل �فتر تعا�ني 

مصر� نمايند.
�س�تو� جلس�ه: � �س���تما� گز��� هيئت مدير� � با��� � �سيدگي � �تخا� تصميم 
��خصو� صو�� ها� مالي س���ا� 1396/12/28 � بو�جه سا� جا�� � �نتخا� �عضا� 

�صلي � علي �لبد� با��� � ���ئه گز��� تغيير�� �عضا� � سرمايه شركت تعا�ني
نقي �شوند
�ئيس هيئت مدير� شركت تعا�ني مصر� نقشه بر����

پر�ند� كالس���ه 9609985183401305 شعبه 2 ���گا� خانو��� شهرس���تا� سبز��� (4 حقوقي سابق) 
تصميم نهايي شما�� 9709975183400949

خو�ها�: خانم طاهر� مسكني فر�ند حسن با �كالت �قا� حسن �سماعيل ���� فر�ند علي �صغر به نشاني �ستا� 
خر�سا� �ضو� � شهرستا� سبز��� � شهر سبز��� � خيابا� �مير مسعو� شمالي � �مير مسعو� 5 � پال� 3

خو�ند�: �قا� �جبعلي حس���ين �با�� فر�ند قربانعلي به نشاني س���بز��� � خيابا� �ال���� � نبش �ال���� 
7 � منز� مسكني

خو�سته: مطالبه �جر� �لمثل �يا� ��جيت
راي دادگاه

�� خصو� �عو� خانم طاهر� مس�كني فر�ند حس���ن با �كالت �قا� حسن �سماعيل ���� به طرفيت �قا� 
�جبعلي حسين �با�� فر�ند قربانعلي به خو�س���ته مطالبه �جر� �لمثل �يا� ��جيت با جلب نظر كا�شنا� 
بدين توضيح كه �كيل خو�ها� �ظها� ��ش���ته خو�ها� �� تا�يخ 1349/7/25 به عقد ��ئم خو�ند� ���مد� � �� 
طو� مد� ��جيت بد�� قصد تبر� كليه �مو� مربو� به �ندگي �ناش���ويي �� �نجا� � �� �ين بابت �جه يا مالي 
��يافت ننمو�� �ست � كا�شنا� منتخب �جر� �لمثل �يا� �ندگي مشتر� خو�ها� �� چهل � شش ميليو� � 
شصت � پنج هز�� � چها�صد � نو� توما� تعيين نمو�� �ست � �ين نظريه با �بال� به طرفين مصو� �� �عتر�� 
ماند� �س���ت � خو�ند� نيز عليرغم �بال� قانوني �قت �س���يدگي �� ���گا� حضو� نيافته � �� قبا� خو�سته � 
مس���تند�� خو�ها� �ير�� � �فا� موثر� ننمو�� �س���ت لذ� ���گا� �عو� خو�ها� �� ���� ��نسته � مستند به 
تبصر� ما�� 336 قانو� مدني � ما�� 519 قانو� �ئين ����س���ي مدني خو�ند� �� ملز� به پر��خت مبلغ چهل 
� ش���ش ميليو� � ش���صت � پنج هز�� � چها�صد � نو� توما� بابت �جر� �لمثل �يا� �ندگي مشتر� � نيز 
هزينه ها� ����سي �� حق خو�ها� مي نمايد. ��� صا��� غيابي � ظر� بيست ��� پس �� �بال� قابل ��خو�هي 

�� �ين ���گا� � سپس ظر� بيست ��� قابل تجديدنظر �� مركز �ستا� خر�سا� �ضو� مي باشد.
موسي �لرضا پيركهن 
 �ئيس شعبه ��� ���گا� خانو��� سبز���

آگهي مجمع عمومي فوق العاده 
نوبت سوم

شركت تعاوني مسكن كاركنان راه و ترابري اردبيل
باتوج����ه به مصوبه مو�� 97/7/30 هيا� مدير� ش����ركت 
تعا�ني مس����كن كا�كنا� ��� � تر�بر� ���بيل� بدينوسيله �� 
كليه �عضا� محتر� ش����ركت تعا�ني مسكن كا�كنا� ��� � 
تر�بر� ���بيل �عو� مي گر�� �� مجمع عمومي فو� �لعا�� 
نوبت سو� كه ��� ساعت 10/30 �قيقه صبح ��� سه شنبه 
مو�� 97/9/27 �� محل س����الن �جتماعا� ����� كل ��� � 
تر�بر� سابق ���بيل ��قع �� محله �حمديه خيابا� جا� جم� 
جنب صد��سيما تشكيل مي گر��� با ���ست ��شتن مد��� 

شناسايي معتبر حضو�به هم �سانيد.
�س�تو� جلس�ه: - تصميم گير� ��خصو� �بقا يا �نحال� 

شركت تعا�ني مسكن كا�كنا� ��� � تر�بر� ���بيل
هيا� مدير� 
شركت تعا�ني مسكن 
كا�كنا� ��� � تر�بر� ���بيل

رونوشت آگهي حصر وراثت 
�قا� صفد� علي حيد�� ��صال�و ����� شناسنامه شما�� 2755194774 به شر� ���خو�ست به 
كالسه 700918/�97/67 �� �ين ش���و�� ��خو�ست گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� 
كه ش�ا����� خديجه حيد�� ��صالو به شناس���نامه9 �� تا�يخ 1335/1/1 �قامتگا� ��ئمي خو� 
بد��� �ندگي گفته ��ثه �� مرحومه منحصر �س���ت به:1� مشهد� علي حيد�� ��صالو فر�ند حيد� 
به � �:2751681338 ��� متوفيه. �ينك با �نجا� تش���ريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� به �ستنا� 
ما��362 قانو� �مو� حس���بي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا هركسي �عتر�� ���� � يا �صيت نامه �� 
متوفي نز� �� باشد �� تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��الگو�هي صا�� خو�هد شد.
�ئيس شعبه67 شو��� حل �ختال� ���ميه

رونوشت آگهي حصر وراثت
خانم بد��لسا��� مشايخي ����� شناسنامه شما�� 3 به شر� ���خو�ست به كالسه 488/97 �� �ين 
���گا� ��خو�ست گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه شا����� سيد محمد �بر�هيم 
مش�ايخي به شناس���نامه 2730 �� تا�يخ 1397/7/9 �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� �ندگي گفته ��ثه 
حين �لفو� �� مرحو� منحصر �ست به: 1� سيد محمد�ضا مشايخي به � � 1329. 2� بد��لسا��� 
مش���ايخي به � � 3. 3� شمس �لسا��� مش���ايخي به � � 14. 4� شهين محققيا� گو�تاني به 
� � 23(��جه). �ينك با �نجا� تشريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تا 
هركسي �عتر�ضي ���� � يا �صيت نامه �� متوفي نز� �� باشد �� تا�يخ نشر �گهي ظر� يك ما� به ���گا� 

�ئيس شعبه حل �ختال� ���گا� ميمهتقديم ���� ��ال گو�هي صا�� خو�هد شد.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
صاحبان سهام مجتمع كاشي ميبد (سهامي خاص)

به شماره ثبت 70
بدينوس����يله به �طال� مي �ساند جلس����ه مجمع عمومي فو� �لعا�� صاحبا� سها� 
مجتمع كاشي ميبد (سهامي خا�) �� ساعت 9 صبح جمعه مو�� 1397/09/30 �� 

محل كا�خانه كاشي ميبد ��قع �� كيلومتر14 جا�� ميبد � يز� تشكيل مي گر��.
موضوعا� �� �ستو� كا� مجمع عمومي فو� �لعا�� به شر� �يل مي باشد:

1� �صال� �ساسنامه شركت.
2� �صال� ما�� 34 �ساسنامه شركت مربو� به تعد�� با��� �صلي �� يك نفر به �� نفر.

3� تعيين تكليف �مال� � �مو�� � سها� شركت.
4� تصميم گير� ��خصو� برنامه ها � س����اير موضوعا� � �مو�� كه �� صالحيت 

مجمع مطر� � تصويب گر��.
لذ� �� كليه صاحبا� سها� محتر� مجتمع كاشي ميبد �عو� مي شو� شخصا� يا �كالتا� 
�� جلس����ه مذكو� حاضر � نس����بت به موضوعا� مطر�حه � �ستو� كا� جلسه �تخا� 

هيئت مدير�تصميم فرمايند.

تا�يخ چا�:1397/09/11
آگهى دعوت مجمع  عمومى عادى به طور فوق العاده(نوبت دوم)

شركت تعاونى  مسكن مهر شماره دو منطقه نوزده تهران
شماره ثبت: 321215

مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� ش����ركت تعا�نى مسكن مهر 
شما�� �� منطقه نو��� تهر�� �� ساعت 9 صبح ��� جمعه مو��  1397/09/23 
��قع �� بز�گر�� ����گا�-ش����هر� گلريز-مسجد حضر� �بو�لفضل(�) برگز�� 
مى گر�� . �� �عضا �عو� مى ش����و� شخصا يا �كالتا جهت �تخا� تصميم نسبت 
به موضوعا� �يل �� �ين جلس����ه حضو�به هم �سانيد. ضمنا تعد�� ���� �كالتى 
هر عضو حد�كثر 3 ��� � هر ش����خص غير عضو تنها يك ��� خو�هد بو�.�عضا� 
متقاضى �عطا� نمايندگى مى بايس����ت به همر�� نمايند� خو� حد�كثر �� تا�يخ 
97/09/17 لغاي����ت 97/09/22  �� ���� تهر�� بز�گر�� ����گا� پل ش����هيد 
كاظمي شهر� گلريز نبش گلريز 8 پال� 1 �فتر تعا�نى حاضر شوند. (حضو� 
�كيل � موكل با ���ئه كا�� شناس����ايى �لز�مى �ست) .ضمنا� ���طلبين سمت 
هيئت تصفيه تا يك هفته بعد �� �نتشا� �گهى فرصت ���ند جهت كانديد� شد� 
�� س����مت مذكو� با �� �ست ��شتن مد��� شناسايى � مد��� عضويت � فر� 
تكميل شد� كانديد�تو�� سمت هيئت تصفيه به �فتر تعا�نى مر�جعه نمايند.

�ستو� جلسه:
1- گز��� هيئت تصفيه

 2- ط����ر� � تصمي����م گي����ر� ��  خص����و�  تصويب صو�ته����ا� مالى
سا� 94 �95 � 96

3- طر� � تصميم گير� ��  خصو�  تعيين بو�جه سا� جا�� 
4- �نتخا� �عضا� هيئت تصفيه

5- تعيين محل تصفيه
هيئت تصفيه شركت تعا�نى

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت صرافى سرمايه (سهامى خاص)

به شماره ثبت 329598  و شناسه ملى 10103689379
به �طال� كليه سهامد���� شركت صر�فى س����رمايه (سهامى خا�) مى �ساند 
جلسه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� شركت ��� ساعت 10 ���شنبه 
م����و��1397/09/24 �� محل: تهر��� س����عا�� �با�� بل����و�� پاكنژ��� باالتر�� 
بلو����يا� نبش كوچه گل ��ين� پال� 27� ساختما� صر�فى سرمايه� طبقه چها�� 
برگز��مى گر��. لذ� �� كليه سهامد���� محتر� �عو� مى گر�� كه خو� يا نمايند� 
�سمى �نا� �� موعد مقر� جهت شركت �� جلسه مجمع حضو� به هم �سانند.

به همر�� ��شتن مد��� �حر�� هويت بر�� �شخا� حقوقى � حقيقى (معرفى نامه� 
كا�� ملى) �لز�مى مى باشد.

�ستو� جلسه مجمع:
- �تخا� تصميم �� خصو� �نتقا� سها� �قايا� سيدحسن سلطانى فير��� �صغر 

صفريا�� محمد�ضا �جائيه هر كد�� به ميز�� 15000 سهم به بانك سرمايه
هيأ� مدير� شركت صر�فى سرمايه

آگهي حق تقدم
شركت كراپ ايران (سهامي خاص)

ثبت شد� به شما�� 129 � شناسه ملي 10861416799
به �طال� كليه سهامد���� محتر� شركت كر�� �ير�� (سهامي خا�) 
ثبت شد� به شما�� 129 � شناسه ملي 10861416799 مي �ساند 
كه با عنايت مصوبا� مجمع عمومي فو� �لعا�� مو�� 1397/8/21 
� تفويض �ختيا� عملي نمو�� �فز�يش سرمايه به هيا� مدير�� نظر 
به �ينكه مقر� �ست سرمايه شركت �� مبلغ 000�000�500�17�يا� 
تا مبلغ 000�000�500�122 �يا� منقسم به 000�225�1 سهم 

000�100 �يالي با نا� �فز�يش خو�هد يافت.
محل �فز�يش س���رمايه : �� محل تبديل مطالبا� نقد� حا� شد� 
س���هامد���� يا ����� نق���د� � يا هر �� م���و�� تصويب مجمع 

قر��گرفت.
�� كليه سهامد���� محتر� شركت ��خو�ست مي شو� به ���� هر يك 
سهم فعلي خو� شش سهم �� سها� عرضه شد� بر�� �فز�يش سرمايه 
�� خري���د��� نمايند. لذ� �� تا�يخ ��� �ين �گهي حد�كثر 60 ��� به 
نس���بت حق تقد� متعلقه �ستفا�� نمايند � چنانچه مطالبا� حا� 
ش���د� تكافو� حق تقد� �نها �� ندهند مبلغ �س���مي خريد سها� 
 �� به حسا� سپر�� �ين ش���ركت به شما�� 1776301056311 
(ش���با IR 250150000001776301056311) نز� بانك سپه 
ش���عبه س���ليما� خاطر (كد 1776) ���يز نمو�� � فيش ���يز� 
�� به �مو�مالي ش���ركت �� تهر��- خيابا� سهر���� ش���مالي- 
خيابا� توپچي- پال� 22- طبقه چها�� به كدپستي 1558844715 
���ئه نمايند. بديهي �س���ت پس �� �تما� موعد قانوني فو� � حسب 
مصوبه مجمع� هيا� مدير� مجا� �ست تعد�� سها� �ستفا�� نشد� 
سهامد���ني كه �� مهلت مقر� �� حق تقد� خو� �ستفا�� ننمو�� �ند 
�� به صالحديد خو� به ساير سهامد���� � يا به هر شخص حقيقي يا 

حقوقي �يگر به قيمت �سمي ��گذ�� نمايد.
هيا� مدير� شركت كر�� �ير��

آگهي تشكيل مجمع عمومي عادي ساليانه شركت شهر فوالد(سهامي خاص) 
به شماره ثبت 2590 و شناسه ملي 10260062490 مرحله اول

بدينوسيله �� كليه س���هامد���� محتر� � يا نمايندگا� قانوني �نها �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه 
مجمع عمومي عا�� س���اليانه كه �� ��� يكشنبه مو�� 97/9/25 ساعت 9 صبح �� �فتر شركت ��قع 
�� فوال�ش���هر محلهB1� مقابل ترمينا� ميني بو� ��ني� جنب �بستا� بها� ����� تشكيل مي گر��� 
شركت فرماييد. �ستو� جلسه: 1� گز��� عملكر� هيئت مدير� � با��سا� قانوني شركت. 2� تصويب 
تر��نامه � س���و� � �يا� س���ا�96. 3� �نتخا� �عضا� جديد هيئت مدير� � با��� �صلي � علي �لبد� 
ش���ركت. 4� بحث � تبا�� نظر �� �مو� جا�� � طر� � پيش���نها� �� جهت پيشبر� �هد�� شركت � 

هيئت مدير�برنامه �يز� بر�� سا� ها� �تي.

رونوشت آگهي حصر وراثت
 �قا� �فش�ين �حيد ��بند� ����� شناس���نامه ش���ما�� 100 به ش���ر� ���خو�ست به كالسه
701083/�67 �� �ين شو�� ��خو�ست گو�هي حصر ���ثت نمو�� � چنين توضيح ���� كه شا����� 
عبد�لرحي�م �حيد ��بند� به شناسنامه38598 �� تا�يخ 91/6/25 �� �قامتگا� ��ئمي خو� بد��� 
 �ندگي گفته ��ثه �� مرحو� منحصر �س���ت به �� پسر � يك �ختر بنامها� �يل: 1� شاهين 2� �فشين
3� �فس���و� (�حيد ��بند�� فر�ند�� متوفي) �ينك با �نجا� تش���ريفا� مقدماتي ��خو�ست مزبو� 
به �س���تنا� ما�� 362 قانو� �مو� حس���بي �� �� يك نوبت �گهي مي نمايد تاهركسي �عتر�� ���� � يا 
�صيت نامه �� متوفي نز� �� باش���د �� تا�يخ نش���ر �گهي ظر� يك ما� به شو�� تقديم ���� ��ال گو�هي 

�ئيس شعبه67 شو��� حل �ختال� ���ميهصا�� خو�هد شد.

آگهي دعوت به جلسات مجامع عمومي عادي ساليانه به طور فوق العاده 
شركت خدماتي آتانك شادي (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 881 و شناسه ملي 10101556755
بدينوس���يله �� همه س���هامد���� ش���ركت خدماتي �تانك شا��(س���هامي خا�) 
�عو� مي شو� تا �� جلسا� مجامع عمومي عا�� ساليانه به طو� فو� �لعا�� �ين شركت 
كه ��� سه ش���نبه مو�خه 97/9/27 �� محل �فتر شركت به شر� �ير برگز�� خو�هد شد� 

شركت فرمايند.
�لف � �س�تو� جلس�ه مجمع عمومي عا�� س�اليانه ب�ه طو� فو� �لع�ا�� بر�� 

سا� مالي 1394 (�� ساعت 10 تا 11/30)
1� قر�ئت گز��� هيا� مدير� � با��� قانوني به مجمع عمومي ��خصو� عملكر�مالي 

شركت �� سا�1394
2� تصويب عملكر� � صو�تها� مالي شركت �� سا�1394

3� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� شركت.
4� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� به منظو� ��� �گهي ها� شركت.

5� ساير مو���.
� � �س�تو� جلس�ه مجم�ع عمومي ع�ا�� س�اليانه به ط�و� فو� �لع�ا�� بر�� 

سا� مالي 1395 (�� ساعت 14 تا 15/30)
1� قر�ئت گز��� هيأ� مدير� � با��� قانوني به مجمع عمومي ��خصو� عملكر�مالي 

شركت �� سا�1395
2� تصويب عملكر� � صو�تها� مالي شركت �� سا�1395
3� �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيا� مدير� شركت

4� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� شركت.
5� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا� به منظو� ��� �گهي ها� شركت.

هيأ� مدير�6� ساير مو���.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه به طور فوق العاده 
صاحبان سهام مجتمع كاشي ميبد (سهامي خاص) به شماره ثبت 70

 بدينوس���يله به �طال� مي �س���اند جلس���ه عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� صاحبا� سها� 
مجتمع كاش���ي ميبد (سهامي خا�) �� ساعت 11 صبح جمعه مو�� 1397/09/30 �� محل 

كا�خانه كاشي ميبد ��قع �� كيلومتر14 جا�� ميبد � يز� تشكيل مي گر��.
موضوعا� �� �ستو� كا� مجمع عمومي عا�� ساليانه به شر� �يل مي باشد:

1� گز��� هيئت مدير� ش���ركت ��خصو� فعاليت ها� مختلف �نجا� ش���د� �� كليه �مو� � 
تشريح �ضعيت مالي شركت �� س���ا�96 بر �سا� عمليا� مالي � صو�تحسا� ���� عملكر� 
يكساله. 2� گز��� با��� قانوني شركت � حسابر� شركت با �ظها�نظر ال�� �� مو�� عملكر� 
هيئت مدير� � مديرعامل شركت �� طي سا�96 � تر��نامه � حسا� سو� � �يا� � صو�� ����يي 
� مطالبا�. 3� بر�سي � تصويب صو�تها� مالي سا� منتهي به 1396/12/29 � نيز صو�تحسا� 
���� عملكر� يك س���اله � صو�� ����يي � مطالبا� � �يو� ش���ركت. 4� تعيين �عضا� �صلي 
� علي  �لبد� هيا� مدير�. 5� تعيين با��� ش���ركت. 6� تعيين ���نامه كثير�النتش���ا� بر�� 
��� �گهي ها� س���اليانه شركت. 7� گز��� هيا� مدير� � با��� شركت ��خصو� عملكر� 
هيا� مدير� � مديرعامل �� هش���ت ماهه ��� سا�97. 8� تصميم گير� ��خصو� برنامه ها � 

ساير موضوعا� � �مو�� كه قانونا� مي بايست �� مجمع عمومي عا�� ساليانه مطر� گر��.
لذ� �� كليه صاحبا� سها� محتر� مجتمع كاشي ميبد �عو� مي شو� شخصا يا �كالتا �� جلسه 

مذكو� حاضر � نسبت به موضوعا� مطر�حه � �ستو� كا� جلسه �تخا� تصميم فرمايند.
هيئت مدير�

آگهي دعوت از سهامداران
شركت ريسندگي و بافندگي كاشان (سهامي عام)

(نوبت دوم)
با توجه به عد� حصو� حدنصا� ال�� جهت �سميت جلسه � مجمع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� � صاحبا� س���ها� شركت �يسندگي � بافندگي كاشا� (سهامي 
عا�) �� تا�يخ 1397/9/10� به �س���تنا� حكم ما�� � 87 قانو� �صال� قسمتي �� 
قانو� تجا��� مجمع مذكو� بر�� نوبت ��� ��� س���اعت 11صبح ��� شنبه 24 
���ما�1397 به نش���اني تهر��: ميد�� تجريش� خيابا� ��بند� نرسيد� به ميد�� 

��بند� كوچه شهيد �هابي� پال� يك تشكيل خو�هد شد.
بدينوس���يله �� كليه � سهامد���� محتر� شركت يا نمايندگا� قانوني �� ها �عو� 
مي شو� طبق ما�� � 22 �ساس���نامه بر�� ��يافت كا�� ����� �قد�� � �� �جر�� 

برنامه � مجمع به شر� �يل شركت فرمايند.
�ستو� كا� مجمع:

1. �نتخا� �عضا� �صلي � علي �لبد� هيأ� مدير�.
2. ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع مذكو� مي باشد.

هيأت مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت تالشگران استرآباد شمال 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 6530 و شناسه ملي 10700152017

بدينوس���يله �� كليه سهامد���� محتر� شركت تالشگر�� �س���تر�با� شما� (سهامي خا�) �عو� 
مي گر�� تا �� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت كه ��� س���اعت 10 صبح 
��� پنج شنبه مو�� 22���1397 �� محل شركت به نش���اني: گلستا�� گرگا�� خيابا� گلها�  نبش 
گلبر�9� طبقه فوقاني بانك قو�مين تش���كيل مي ش���و�� حضو� به هم �س���انند. سهامد���� � يا 
نمايندگا� قانوني �يش���ا� مي تو�نند جهت حضو� �� جلس���ه فو� به محل تشكيل جلسه مر�جعه 
نمايند. �س�تو��� جلسه: 1. مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� جهت �نتخا� مدير�� � تعيين 

سمت �يشا� 2. ساير مو���� كه �� صالحديد مجمع فو� باشد.
هيأت مديره شركت تالشگران استرآباد شمال (سهامي خاص)
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اخبار کوتاه خارجیاخبار کوتاه داخلی شروط ازم براي قهرماني فوتبال در جام ملتهای آسیا

میزبانی جام ملت های آفریقا از کامرون گرفته شد
کنفدراسیون فوتبال آفریقا میزبانی جام ملت های این قاره در سال ۲۰۱۹ 
را از کامرون پس گرفت.به  گزارش  ایسنا  و  به نقل از دیلی استار، قرار بود 
کامرون میزبان رقابت های جام ملت های آفریقا در سال ۲۰۱۹ شود اما این 
کشور به دلیل آماده نبودن و همچنین مسائل امنیتی نمی تواند این رقابت ها 
را در سال آینده میادی میزبانی کند.کنفدراسیون فوتبال آفریقا در دو مرحله 
از کش���ور کامرون بازدید داش���ت و آمادگی این کشور برای میزبانی جام 
ملت های آفریقا و برقراری نظم و امنیت را مورد بررسی قرار داد و در نهایت 
مشخص شد که این کشور قادر به میزبانی این رویداد نیست. به همین دلیل 
کنفدراسیون فوتبال آفریقا ضمن پس گرفتن میزبانی از کامرون مهلت یک 
ماهه ای را تعیین کرد که طی آن کشورهای آفریقایی تمایل خودشان را برای 

میزبانی جام ملت های آفریقا را اعام کنند.
هشدار مدیر باشگاه بایرن به کواچ

کارل هاین���س رومنیگه مدیر 
اجرایی باشگاه بایرن مونیخ به نیکو 
کواچ سرمربی کروات این تیم درباره 
جایگاه و نتایج شاگردانش در لیگ 
فوتبال آلمان هش���دار داد.به گزارش 
ایرنا، ش���بکه »ESPN« با انتش���ار 
گزارشی نوشت: به نظر می  رسید که 
پیروزی 5 بر یک اخیر بایرن مونیخ در 

لیگ قهرمانان اروپا مقابل بنفیکا تا حدودی توانسته باشد به کواچ درباره آینده 
شغلی  اش اطمینان خاطر بدهد اما مدیر اجرایی پرافتخارترین باشگاه آلمان 
روی این فرضیه خط بطان کشید.رومنیگه با اشاره به وضعیت متزلزل بایرن 
مونیخ مدافع عنوان قهرمانی بوندس  لیگا و نتایجی که باعث شده تیم در رده 
پنجم جدول قرار بگیرد، درباره آینده کواچ گفت :»من می  ببینم که سرمربی 
تیم در حال جنگیدن است و آماده شده تا تغییراتی را در تیمش انجام دهد. 
در واقع او باید تغییراتی در وضعیت تیمش ایجاد کند. ما می  خواهیم به نیکو 
کواچ یک فرصت دیگر بدهیم. در نهایت این نتایج هستند که اهمیت دارند. 

ما نمی  خواهیم که فصل را در رده پنجم به پایان برسانیم.«
بازیکن پیشنهادی کی روش در جمع بدترین های تاریخ لیگ برتر

تاک اسپورت در گزارشی به ۱۰ خرید بد 
تیم های لیگ برتری در انگلیس اشاره کرد که در 
آن نام بازیکن پرتغالی یونایتد نیز دیده می شود.
به گزارش ایس���نا و به نقل از تاک اسپورت، از 
۲۶ سال پیش که لیگ برتر انگلیس راه اندازی 
ش���د، بازیکنان خوب زیادی فرصت بازی در 
این لیگ را به دس���ت آوردند. البته در این بین 
بازیکن���ان ضعیفی نیز بودند که در این لیگ به 
میدان رفتند و هنوز بعد از سال ها در یادها ماندند.به به بازیکن پرتغالی از 
سوی کارلوس کی روش به یونایتد پیشنهاد شد. فرگوسن تنها یک روز قبل 
از این که قراردادش را با یونایتد امضا کند این بازیکن را دید. او به هیچ 
وجه در یونایتد موفق نبود و بعد از انجام دو بازی و بارها انتقال قرضی به 

تیم های دیگر، از یونایتد رفت.
مرگ خلبان پاراگایدر پس از نجات یک توریست

یک خلبان پاراگایدار در هند 
پس از تاش برای نجات سرنش���ین 
دیگر این وسیله، جان خود را از دست 
داد.به گزارش ایرنا، نشریه تایمز هند 
با انتشار این خبر از وقوع یک حادثه 
ناگوار در شهر کالیمپونگ در غرب 
ایالت بنگال این کشور خبر داد که در 
آن یک خلبان پاراگایدر جان خود 
را از دس���ت داده است.این خلبان ۲۲ 
ساله که »پوروشوتام تیمسنا« نام داشت، 

به همراه یک توریست اهل کشور نپال به نام »گائوراف چودهاری« در حال 
پرواز بودند که ناگهان ورزش بادی ش���دید آنها را از مس���یر حرکت شان به 
سمت محل فرود منحرف کرد و خلبان هم تا آخرین لحظه تاش قهرمانانه 
خود را انجام می دهد تا جان سرنشین را نجات دهد و به همین دلیل طوری 
به پاراگایدر جهت می دهد که باعث می شود توریست 35 ساله نپالی جان 
سالم به در ببرد. با این حال خلبان جوان پاراگایدر که طبق اعام مقامات 
محلی ۲ سال در این رشته فعالیت داشت، بر اثر ضربه شدیدی که به سرش 

وارد شد جان خود را از دست داد.

صعود فوتبال ساحلی ایران به رده دوم جهان
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از 
سایت رسمی فدراسیون، آخرین رنکینگ تیم 
های ملی فوتبال ساحلی جهان )ماه نوامبر ۲۰۱8( 
اعام شد و ملی پوشان کشورمان در رده دوم 
رنکینگ جهانی قرار گرفتند.بر همین اساس، تیم 
های ملی فوتبال ساحلی برزیل با 3875 امتیاز، 
ایران با ۲573 امتیاز، پرتغال با ۲45۰ امتیاز، روسیه 
با ۲۰۱7 امتیاز و ایتالیا با ۱۹78 امتیازدر رده های 

اول تا پنجم رده بندی جهانی ایستادند.ضمن اینکه تیم های تاهیتی، پاراگوئه، 
سوییس ، اسپانیا و ژاپن در رده های پنجم تا دهم جهان ایستادند.ازم به ذکر 
است نحوه امتیازبندی تیم ها در جدول رده بندی جهانی ، بر اساس امتیازات 
کسب شده از مجموع مسابقات شرکت کرده در چهار سال گذشته توسط 
هر تیم است که نمایش خیره کننده ساحلی بازان کشورمان در مسابقات جام 
بین قاره ای ۲۰۱۹ و کسب مقام قهرمانی ، موجب افزایش امتیازات ایران و 

صعود به رده دوم جهان شد.
صعود کاراته کاهاي ایران در رنگینگ جهاني

تازه ترین رنکینگ فدراسیون جهانی کاراته 
بعد از رقابتهای قهرمانی جهان اعام ش���د که 
بهمن عسگری در رتبه بندی کاراته کاها برای 
المپیک ۲۰۲۰ در صدر وزن منهای 75 کیلوگرم 
قرار گرفت، ضمن اینکه در رنکینگ کلی نیز 
در مکان چهارم ایستاد.به گزارش ایسنا و به نقل 
از سایت فدراسیون کاراته، تازه ترین رنکینگ 
فدراسیون جهانی پس از رقابت های قهرمانی 

جهان ۲۰۱8 اسپانیا اعام شد که بر اساس آن 5 کاراته کای کشورمان رتبه تک 
رقمی بدست آوردند و در رنکینگ المپیکی نیز عاوه بر بهمن عسگری، 
سجاد گنج زاده نیز صاحب رتبه چهارم رنکینگ المپیک ۲۰۲۰ و رتبه دوم 
مجموع شد.بر اساس این گزارش، هامون درفشی پور نیز پس از کسب مدال 
برنز جهان در مادرید ۲۰۱8 به رتبه هشتمی وزن منهای ۶7 کیلوگرم صعود 
کرد. ذبیح اه پورشیب با مدال برنز جهانی اش در مکان پنجم ایستاد. در وزن 

منهای ۶۰ کیلوگرم هم امیر مهدی زاده در جایگاه هفتم قرار گرفت.
برد فوتسالیست هاي زیر20 سال مقابل ترکمنستان

دیدار تیم های ملی فوتسال زیر ۲۰ سال ایران و ترکمنستان با پیروزی 
پرگل ملی پوشان ایران به پایان رسید.به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل 
از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار تیم های ملی فوتسال زیر ۲۰ سال 
ایران و ترکمنستان از سری رقابتهای مرحله انتخابی جام ملت های فوتسال 
زیر۲۰ سال به میزبانی تاشکند با نتیجه ۶بر 3 به سود ملی پوشان ایران به 
پایان رسید.ساار آقاپور، سجاد عادلی پور و مسعود یوسفی در نیمه نخست 
برای ایران گلزنی کردندورضا قنبری و بال اسماعیلی ) ۲گل( برای ایران 

در نیمه دوم به ثمر رساندند.
پیروزی تراکتورسازي مقابل پارس جنوبی

تیم فوتبال تراکتورسازی با برتری برابر پارس جنوبی در هفته چهاردهم لیگ 
برتر، جای سرخپوشان تهرانی در رده سوم جدول را گرفت.به گزارش خبرنگار 
مهر، در آخرین بازی باقی مانده از هفته چهاردهم لیگ برتر تیم تراکتورسازی 
در شهر جم میهمان پارس جنوبی بود که در پایان با شکست دادن میزبانش بار 
دیگر رده سوم جدول را در اختیار گرفت.مهدی مهدی پور در دقیقه 77 بازی 
تک گل شاگردان تقوی را به ثمر رساند تا تیم میهمان با پیروزی میدان را ترک 
کند.تراکتورسازی با این پیروزی ۲۶ امتیازی شد و به رده سوم جدول بازگشت 
و جای پرسپولیس را گرفت تا شاگردان برانکو با دو بازی کمتر به رده چهارم 
سقوط کنند. پارس جنوبی جم با ۱۹ امتیاز در مکان ششم جدول قرار گرفت.

سیدجال حسینی از فوتبال ملی خداحافظی کرد
کاپیتان تیم فوتبال پرس���پولیس از بازی در 
فوتبال ملی خداحافظی کرد.به گزارش خبرگزاری 
فارس، س���یدجال حسینی کاپیتان تیم فوتبال 
پرس���پولیس بعد از انجام ۱۱5 بازی ملی رسما 
از دنیای فوتبال ملی خداحافظی کرد.حس���ینی 
آخرین بازی ملی خود را مقابل ازبکستان قبل از 
جام جهانی ۲۰۱8 روسیه انجام داد اما از لیست 
مسافران جام جهانی خط خورد و دیگر به تیم 
ملی دعوت نشد.حسینی در سال های اخیر یکی از 
تاثیرگذارترین فوتبالیست های کشورمان بود که موفقیت های زیادی در عرصه 

ملی و باشگاهی به دست آورد.

تیم ملي فوتبال ایران کمي بیشتر از یک ماه دیگر 
بای���د در جام ملتهاي آس���یا به مصاف اولین حریف 
خود برود در حالیکه پس از س���الهاي س���ال نه فقط 
دوس���تداران فوتبال بلکه تمامي عاقه مندان به ورزش، 
 انتظار دارند ملي پوش���ان کشورمان، به مقام قهرماني 

برسند. 
انتظاري که متناسب با قابلیت هاي بااي این تیم 
است. بهرحال وقتي که تیم ملي کشورمان، چندین سال 
است با یک مربي خارجي کار کرده و از این نظر به 
ثباتي بي نظیر رسیده است و از طرفي اگر چه نتایج این 
تیم در جام جهاني مشابه دوره هاي قبل بود و به مرحله 
بعد صعود نکرد اما هیچکس نیست که منکر بازي هاي 
ارزشمند ملي پوشان در جام جهاني روسیه شود، طبیعي 
است که رسیدن به قهرماني در میداني به مراتب کوچکتر  
از تیمي که مي توانست در جام جهاني بزرگ، به مرحله 

بعد صعود کند، انتظاري غیرمنطقي نیست.
 با این وجود نباید از نظر دور داش���ت که هر 
تورنمنت، شرایط خاص خود را دارد و نحوه آمادگي 
براي هر رویدادي متفاوت از دیگري است هر چند که 
ماهیت فوتبال در تمام تورنمنت ها یکي است. تیم ملي  
ترکیبي یکدست دارد. ترکیبي که به قول کي روش، از 
بین 35 بازیکن همتراز انتخاب خواهد شد و نزدیکي 
قابلیت هاي بازیکنان به یکدیگر چنین گزینشي را براي 
س���رمربي پرتغالي بسیار سخت مي کند. این هم دلیل 
دیگري اس���ت که از چنین تیمي، انتظارات باید هم 
باا باش���د چون باز به قول کي روش، روزي که او به 
 فوتبال ایران آمد، پیدا کردن ۲3 بازیکن بس���یار مشکل 
بود.  اما امروز، مش���کل، گزینش ترکیب ملي پوشان از 
بین واجدین شرایط زیادي است که همگي با قابلیت 

هستند . 
اما داش���تن ترکیب مناسب و یکدست براي یک 
تورنمنت فقط یک طرف ماجراست و براي رسیدن به 
نتایج مطلوب باید موارد دیگري نیز مهیا باشد. امکاناتي 
که کي روش از روزي که به فوتبال ایران آمد، آنرا مطالبه 
کرد و این مطالبات، در یکي دو سال اخیر خیلي واضح تر 
از طرف مربي پرتغالي تیم ملي مطرح شده و بعضاًٌ حتي 
جنبه گایه و اعتراض هم پیدا کرده، گایه اي که پیش 
از اینها سابقه چنداني نداشت که از سوي بازیکنان تیم 
ملي مطرح شود اما احتمااً از آنجا که حمایتهاي مورد 
نظر کي روش، جامه عمل نپوشیده، این روزها کژدار و 
مریز از سوي بازیکنان هم مطرح مي شود هر چند که 
برخي از پیشکسوتان فوتبال معتقدند بازیکنان نباید در 

این ماجرا وارد شوند! 
با این وجود در آس���تانه جام ملتهاي آسیا، چنین 
گایه هایي یکبار دیگر از سوي کاپیتان تیم ملي مطرح 
شده که در نوع خود جالب توجه است و فقط چنانچه 
شجاعي گله هایش را شفاف تر و مخاطبانش را صریح تر  
مطرح و معرفي مي کرد  شاید تاثیراتش مي توانست بیشتر 
باشد چرا که مطرح شدن مشکاتي که مخاطبانش بطور 
صریح مشخص نشوند مي تواند باعث شانه خالي کردن 
آنان از زیر بار مسئولیت باشد و مدعي شوند که چنین 

گایه هایي به آنان بازنمي گردد. 
در هر حال کاپیتان تیم ملي  در مورد مش���کات 
این تیم  صحبت کرده است که مرور آن، خالي از لطف 
نیست هر چند که اواً  شاید تأثیر چنداني براي بهبود 
اردو نداش���ته باش���د و ثانیاً هم ممکن است برخي از 
اهالي فوتبال نسبت به این اظهارنظر، انتقاد کنند با این 
وجود نمي توان کتمان کرد که راه رس���یدن به قهرماني 
پس از س���الهاي مدید، فقط متکي به داشتن بازیکنان 
کارآمد و یکدست نیست بلکه مجموعه اي  در کنار آنان 
باید امکانات ازم جانبي را نیز فراهم کنند تا رسیدن 
به هدف سخت نهایي، امکان  پذیر شود. به عبارت دیگر 
تیم یکدست و قدرتمند شرط ازم براي قهرماني است 

نه شرط کافي!  

شجاعی: همه باید چشمشان را روی مشکات 
شخصی ببندند

کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران گفت:بازیکنان تیم ملی 
به من اعتماد کرده اند و به همین دلیل باید فریاد بزنم 
که همه صدای ما را بشنوند که این تیم و بازیکنانش 

مشکاتی دارند.
به گزارش خبرگزاری فارس، تیم ملی فوتبال ایران 
3۶ روز دیگر باید در مس���ابقات جام ملت های آسیا 
به مصاف اولین حریف خود در کشور امارات برود و 
البته شاگردان کی روش تنها یک اردوی دیگر در پیش 
دارند تا خود را آماده و مهیای حضور در این مسابقات 
کنند. خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در خصوص 
مسابقات جام ملت های آسیا و نحوه آماده سازی تیم 
ب���ا کاپیتان تیم ملی صحبت هایی را انجام داده که در 

زیر می خوانید:
س:ابتدا از اینجا ش���روع کنیم که مسعود شجاعی 
در افتخاراتش سه بار حضور در جام جهانی را به ثبت 
رس���انده  و اگر تیم ملی بتواند به عنوان قهرمانی جام 

ملت ها برسد قطعا این رکورد  براي شخص خودت 
جاودانه خواهد شد...

ج: اگر در تیم حضور داشته باشم مطمئنا این موضوع 
باعث افتخار برای من است. من امیدوار هستم که با این 
تیم خوبی که در اختیار داریم جام را ببریم.کسب جام 
ملت های آسیا بعد از سال های سال می تواند مهمترین 
اتفاق برای فوتبال و ورزش کشور باشد. شاید مهمترین 
اتفاقی که می تواند در زندگی فوتبالی و ورزش���ی ام 
بیفتد همین موضوعی است که شما گفتید.این موضوع 
تا حاا دست نیافتنی بوده ولی فکر می کنم با حمایت 
مردم و مس���ئوان می توانیم به موفقیت برسیم.با این 
پتانسیلی که تیم دارد این بار شانس خیلی زیادی داریم. 
این فقط حرف نیست چون ما در جام جهانی توانایی 

هایمان را نشان دادیم.
س: در روزهایی که مش���کات تیم ملی زیاد به 
چشم می آید به نظر می رسد بازیکنان تیم ملی در کنار 
هم به نوعی متحد هستند... این را از تصمیم گیری ها 

و نحوه تمرینات تیم می توان فهمید...
ج:همینطور اس���ت.  در هر دسته یا گروهی وقتی 
مش���کات زیاد می شود باعث ایجاد یکدلی و اتحاد 
بیشتر می شود. البته این به آن معنی نیست که همیشه 
باید مشکاتمان زیاد باشد تا متحد شویم اما ما همیشه 
در ش���رایط س���خت بیشتر به هم کمک  می کنیم. ما 
تورنمنت خیلی مهمی در پیش داریم و  اصا معقول 
نیست که تیم را بیشتر تحت فشار بگذارند تا همدلی 
بیش���تر شود! ما امکانات نداریم و بازی های تدارکاتی 
خوبی نداش���تیم و خیلی بدقولی ها و بی احترامی ها 
صورت گرفته اما وقتش است که همه ایران یکپارچه به 
تیم ملی تبدیل شوند تا بتوانیم با انرژی مثبت در جام 

ملت ها حاضر شویم.
س:  به نظر می رس���د مس���عود شجاعی فارغ از 
اینکه کاپیتان تیم ملی باشد ارتباط خوبی هم با بازیکنان 
تیم ملی دارد. این را از مس���ابقات باش���گاهی و بازی 
هایی که برگزار می شود می توان تشخیص داد.راز این 

موضوع چیست؟
ج:من باید از بازیکنان ممنون باشم و مدیون آنها 
هستم که من را به عنوان کاپیتان انتخاب کردند.همیشه 
سعی کردم بیشتر از اینکه بخواهم کاپیتان باشم مثل یک 
برادر و دوست خوب برای بچه ها باشم. کاپیتانی فقط 
یک عنوان است و صداقت و روراستی بهترین چیزی 
است که یک انسان می تواند داشته باشد. سعی کرده ام 
تا آنجایی که توان داشتم به بازیکنان و دوستانم کمک 
کنم.همیشه سعی کرده ام به آنها بگویم صداقت نکته 
کلیدی است که می توان یک مجموعه را همدل کند. 
حتی اگر اختاف هم وجود داشته باشد صداقت می تواند 

همدلی به وجود بیاورد.
س:  ش���فاف سوال کنیم، مسعود شجاعی معموا 

ک���م صحبت می کند و کم اتفاق می افتد از کوره در 
برود ولی ظاهرا مشکات تیم ملی در این چند وقت 
ب���ه قدری ب���ود که در جریان اردوی قبل مصاحبه ای 
کردی و پیرامون مس���ائل مالی صحبت کردی.چرا این 

اتفاق رخ داد؟
ج:باور کنید اگر در حق خودم اجحاف شده بود 
یا می خواستم از حق خودم به تنهایی دفاع کنم اصا 
ای���ن کار را نمی کردم که در نهایت از کوره در بروم.
همیشه سعی می کنم در مورد خودم صبور باشم ولی 
من به عنوان کاپیتان تیم مسئولیت بچه ها در زمین را بر 
عهده دارم و باید از مطالبات و حق بچه ها دفاع کنم و 
نمی توانم از این اتفاق بگذرم.آنها به من اعتماد کرده اند 
و به همین دلیل باید بلند بلند فریاد بزنم که همه صدای 
ما را بش���نوند که تیم مشکل دارد و بچه ها مشکاتی 
دارند. این بچه ها خیلی زحمت کشیده و می کشند و 
وظیف���ه دارند که برای مردم تاش کنند اما آنها احترام 
و عزت هم می خواهند.لیاقت این بازیکنان خیلی زیاد 
است و من مسئول هستم که صدای آنها را به گوش 

مردم و مسئوان برسانم.
س: چ���ه موانعی را بر س���ر قهرمانی تیم ملی 

می بینی؟
ج:موانع زیاد است. مشکات مالی اولین مانع است.
من اگر در مورد مشکات مالی تاکید دارم برای خیلی ها 
سوء تفاهم نشود.شنیده ام می گویند از دوره های پیش 
وضعیت مالی و امکانات  ما خیلی بهتر بوده است ولی 
اینگونه نیست. ما  پیش از این خیلی مشکات داشتیم 
ولی وقتی کسی در بطن کار و با تیم نباشد در جریان 
خیلی از مسائل هم نیست.همه چیز از دور خوب است 
ولی ما هیچ وقت اجازه ندادیم پرستیژ تیم پایین بیاید اگر 

بخواهیم موانع را بشماریم زیاد می شود ولی از مسئوان 
می خواهم بزرگی کنند و به تیم ملی ایران »تاکید می کنم 
تیم ملی ایران« کمک کنند. اینجا تیم ملی مربی و بازیکن 
نیس���ت و انتظار داریم مسئوان جلو بیایند و دست یا 

علی بدهند تا به یک موفقیت بزرگ برسیم.
س:اگر  تیم ملی قهرمان شود این تیم می تواند تا 
سالها به نسل طایی فوتبال ما تبدیل شود چون اتفاقی 
که 4۲ سال نیفتاده را رقم زده اند. با این صحبت هایی 
که کردی این س���وال به وجود می آید که آیا بازیکنان 
تیم ملی به اهمیت قهرمانی در بازی ها و خواسته مردم 

پی برده اند؟
ج:البته. شروع کار ما در مسابقات جام جهانی بود و 
در آنجا نشان دادیم که چه توانایی هایی داریم. ما در آن 
بازی ها با بدشانسی به دور دوم نرفتیم ولی هیچ کس 
بازی های خوب و نمایش فوق العاده ما را فراموش نکرده 
است. نقطه عطف تیم ملی می تواند در جام ملت های 
آسیا باشد. مطمئن باشید هدف بازیکنان تیم ملی شاد کردن 

دل مردم است و ان شااه ما جام را می بریم.
س: به عنوان کاپیتان تیم ملی برای عبور از فضای 

فعلی چه راهکاری داری؟
ج:برای اتحاد باید چشممان را روی خیلی از مسائل 
ببندیم. ما، مسئوان و مردم. منظورم این است که نگاهمان 
باید ملی باشد نه شخصی.این که مِن نوعی با مسعود 
شجاعی، فان مربی، فان مسئول یا هر شخص دیگری 
مشکل دارم  و بخواهم مشکل شخصی ام را وارد تیم 
ملی کنم این خیانت به مردمی است که فوتبال را دوست 
دارند. در این برهه باید نگاه همه مردم و مسئوان   ملی 
شود چون راه دیگری نداریم.همه باید چشمشان را روی 
مش���کات شخصی ببندند تا تیم ملی که قرار است از 
پرچم ایران در میان کشورهای قدرتمند آسیایی دفاع کند 
چیزی از رقبا کم نداشته باشد.فکر نمی کنم این خواسته 

چندان زیادی باشد.
س:ک���ی روش بعد از بازی با ونزوئا عنوان کرد 
که هیچوقت بازیکنان تیم ملی را اینقدر ناراحت ندیده 

است. دلیل این اظهار نظر چه بود؟
ج:این ناراحتی طبیعی است. شما وقتی به یک زخم 
نرسید بعد از چند وقت  آن زخم سر باز می کند. قبا 
هم گفته ام بازیکنان خیلی با حجب و حیا هس���تند و 
هیچوقت نخواسته اند حرفی بزنند. همیشه سعی کردیم 
مشکات را داخل خودمان حل کنیم.ما همیشه می گوییم 
به خاطر تیم ملی این تورنمنت را می گذرانیم یا مثا 
این بار حرفی از مشکات نزنیم ولی فکر می کنم در 
حال حاضر شرایط اینگونه است که به جای آنکه تصور 
کنیم کمبود داریم بیش���تر به ما بی احترامی می شود و 
به شخصیت بازیکنان توهین می شود و این غیر قابل 
تحمل است. ما مشکاتمان را گفتیم  و به بی احترامی 
ها اعتراض کردیم و شاید به خاطر همین است که این 

اتفاق بیشتر به چشم آمده است.
س: در فاصله 35 روز تا افتتاحیه بازی ها از وضعیت 

تیم های دیگر چقدر خبر دارید؟
ج:تیم های مدعی که وضعیتشان برای ما مشخص 
است.ما همیشه آنها را آنالیز می کنیم و بازی های آنها 
را دنبال می کنیم. همه می دانند اس���ترالیا، ژاپن و کره 
تیم های مدعی آسیا هستند ولی ما در صدر این تیم ها 
هستیم.بعد از این تیم ها امارات، قطر، ازبکستان همیشه 
دردسرس���از هستند و بعضا در بازی های مقدماتی تیم 
های خوبی داشتند. به نظرم قهرمانی در بین این مربعی 

که اشاره کردم مشخص می شود.
س: عربستان چطور؟

ج:عربس���تان هم تیم خوبی است ولی این تیم در 
تورنمنت ها هیچ وقت خوب نتیجه نگرفته است. مشابه 
این اتفاق در تورنمنت ها برای ما هم افتاده است ولی 
ان شااه این بار بدشانسی ها تمام می شود و مطمئن 

هستم ما می توانیم نتیجه بگیریم.

بدينوسيله به �طال� كليه س���هامد���� محتر� مي �ساند� جلسه 
مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ��� س���اعت 14:30 ��� 
چها�ش���نبه مو�� 97/9/21 �� محل: تهر�� � خيابا� �ليعصر � 
باالتر �� ميد�� �نك� خيابا� شهيد �شيد ياسمي� جنب بيما�ستا� 
خاتم �النبيا� � شركت ما�� تخصصي تو�نير � سالن كنفر�نس �فتر 
�مو� مجامع تشكيل خو�هد ش���د. لذ� �� سهامد���� محتر� �عو� 
به عمل مي �يد كه خو� � يا نمايند� �سمي �نا� �� موعد مقر� �� 

جلسه يا� شد� حضو� يابند.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� حسابر� � با��� قانوني بر�� سا� مالي 97
2� تعيين حق �لزحمه حسابر� � با��� قانوني

3� �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�
�ئيس هيئت مدير� 
شركت تو�يع نير�� بر� خر�سا� جنوبي

آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده شركت توزيع نيروي برق 
استان خراسان جنوبي به شماره ثبت 1736 

و شماره شناسه ملي 10360034510 و 
سرمايه ثبت شده 10/000/000 ريال

 لغو احتمالی طرح »زوج و فرد« 
خودروها در تهران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران جزئیات احتمال حذف طرح 
زوج و فرد در سال آینده را تشریح کرد.

محسن پورسیدآقایی در گفتگو با ایسنا، در مورد جزئیات احتمال حذف 
طرح زوج و فرد در تهران از سال آینده گفت: براساس تصمیم شورای ترافیک 
و ش���ورای ش���هر تهران قرار براین بود که در صورت موفقیت آمیز بودن طرح 

ترافیک، این طرح به محدوده زوج و فرد هم تسری یابد.
وی با بیان این که مطالعات نشان داده است طرح زوج  و فرد، طرح  اشتباهی 
بوده که در بلندمدت نه تنها آلودگی هوا را کاهش نداده است، بلکه سبب شده 
است مردم به سمت خرید خودرو ارزان قیمت اما پاک مخالف گرایش پیدا کنند 
و این امر موجب افزایش آلودگی هوا شود، اظهار داشت: مطالعات نشان می دهد 

که برای کاهش آلودگی هوا ازم است که طرح زوج و فرد ملغی شود.
پورسیدآقایی با بیان این که مطالعات ملغی شدن طرح زوج و فرد در حال 
انجام است و در صورت تصویب شورای ترافیک تهران، احتماا  اجرای طرح 
زوج و فرد پس از سال ها ملغی می شود، در مورد جزئیات مطالعات آن، گفت: 
در صورت تصویب شورای ترافیک تهران، طرح زوج و فرد حذف و تبدیل به 

حلقه دوم طرح ترافیک می شود.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداري تهران افزود: براین اساس دیگر پاک 
خودرو ماک تردد در محدوده نیست و همه خودروها با هر پاکی می توانند، 
آزادانه تردد کنند اما هزینه ورود به حلقه دوم طرح ترافیک یا همان محدوده زوج 
و فرد یک سوم هزینه طرح ترافیک خواهد شد. پورسیدآقایی با بیان این که برای 
ساکنین این محدوده هم تدابیر خاص اندیشیده شده است، گفت: به مانند طرح 

ترافیک، برای تردد ساکنین هم تخفیفات خاصی در نظر گرفته می شود.
وی افزود: مطالعات این طرح در حال انجام است و در صورت تصویب 
در ش���ورای ترافیک تهران،  اجرای طرح زوج و فرد بعد از س���ال ها در تهران 

ملغی می شود.

۱۱ میلیارد تومان یارانه بلیت مترو تهران 
امروز پرداخت مي شود

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران گفت: تا فردا ۱۱ میلیارد یارانه 
بلیت مترو واریز خواهد شد.

فرنوش نوبخت در گفتگو با مهر، در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون 
یارانه بلیت مترو به حساب شرکت بهره برداری مترو واریز شده است، گفت: 
هنوز مبلغی واریز نشده اما به ما گفته شده است تا امروز ۱۱ میلیارد تومان از 
یارانه بلیت مترو به حساب شهرداری واریز می شود. وی ادامه داد: کل اعتبار پیش 
بینی شده برای یارانه حمل و نقل ریلی ۱5 میلیارد تومان بوده که ۱۱ میلیارد 
برای شرکت بهره برداری مترو در نظر گرفته شده است؛ این پرداخت را به فال 
نیک می گیریم و  امیدواریم باقیمانده اعتبارات ازم هم به شرکت بهره برداری 

مترو پرداخت شود.

 مدیرعامل س���ازمان تاکسیرانی 
با اش���اره به این که تاکسی های فاقد 
پروانه هوش���مند حداکثر تا آخر آذر 
مهل���ت دارند برای دریافت آن اقدام 
کنن���د، گفت: در غیر این صورت، با 
هماهنگی های انجام شده با نهادهای 
ذیرب���ط عاوه بر لغو مجوز ورود به 
محدوده طرح ترافیک، این تاکسی ها 
در تمامي نقاط  شهر مشمول جریمه 

خواهند شد.
علیرضا قن���ادان در گفتگو با 
شهرنوش���ت، با بیان این که مطابق 
قانون، سازمان تاکسیرانی تاکسی های 
فاقد پروانه هوش���مند را به رسمیت 
نمی شناسد، اظهار داشت: متاسفانه سهم 
کوچکی از ناوگان تاکسی های شهر 
تهران نسبت به دریافت یا تمدید پروانه 

هوشمند تاکسیرانی اقدام نمی کنند که 
معموا اغلب ش���کایات و تخلفات 
گزارش ش���ده هم مربوط به همین 
گروه است لذا به جهت حفظ اعتبار 
تاکسیرانی در بین شهروندان قرار است 
با این افراد متخلف برخورد ش���ود. 
برای این منظور با هماهنگی های انجام 
شده، به زودی تاکسی های فاقد پروانه 
الکترونیکی، در هر نقطه شهر به  وسیله 

دوربین ها رصد و جریمه مي شوند.
وی با بیان این که تردد تاکسی های 
فاقد پروانه در معابر شهر غیرقانونی 
اس���ت، افزود: کد جریمه این گروه، 
"حمل مس���افر با خودرو غیر مجاز" 

است؛ لذا این تاکسی ها باید تا پایان 
آذرماه نسبت به دریافت پروانه اقدام 
کنند تا بتوانند ضمن برخورداری از 

تسهیات مربوطه نظیر سهمیه سوخت 
تاکسی ها، مشمول طرح های حمایتی 

سازمان تاکسیرانی شوند. 
به گفت���ه وی، تمامی موانع و 
مشکات تاکسیرانان برای انجام امور 
اداری با راه اندازی "دفاتر هماهنگی 
برطرف شده  امور اداری تاکسیرانی" 
است و ظرف کمتر از یک هفته کارت 
پروانه هوش���مند به آدرس متقاضی 
ارسال می شود لذا هیچ عذری در عدم 
دریافت یا عدم تمدید اعتبار پروانه، 

موجه نیست.
گفتنی اس���ت، اطاعات دفاتر 
هماهنگی امور اداری تاکس���یرانی 
ش���هر تهران در س���ایت اینترنتی 
 س���ازمان تاکس���یرانی ب���ه آدرس 
taxi.tehran.irقابل دسترسی است. 

اجرای برنامه بازآفرینی شهری و احیای بافت فرسوده 
شهرها قرار بود با کمک دستگاه های دولتی در تأمین زمین 
مناسب سرعت گیرد ولی با گذشت حدود 8 ماه از شروع 
این برنامه تاکنون دستگاه های دولتی حتی یک قطعه زمین 

معرفی و عرضه نکرده اند.
مهندس هوشنگ عشایری معاون وزیر راه و شهرسازی 
و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران دیروز با بیان این 
مطلب و با اشاره به ضرورت تخصیص منابع دولت در حوزه 
بهسازی محیطی نظیر معابر، پارک ها، فضای سبز و میادین 
شهری، گفت: طبق آیین نامه اجرایی مصوبه هیأت دولت، 
اگر شهرداری به موضوع بهسازی محیطی ورود کند، دولت 
هم تا 7۰ درصد هزینه های آن را تامین خواهد کرد؛  البته 
در مراکز استان به دلیل منابع قابل توجهی که شهرداری ها 
دارند، این نسبت تغییر می کند و شهرداری ها می توانند منابع 

بیشتری را به مواردی از این دست اختصاص دهند.
وی بیان کرد: منابع و تسهیاتی که دولت اختصاص 
می دهد به صورت خودکار آورده بخش خصوصی را هم 
به دنبال خواهد داشت و در نهایت مجموع فرآیندها منتج 

به ایجاد ۱۱ هزار شغل می شود.

عشایری با اشاره به اینکه امکان تبدیل وام 5۰ میلیون 
تومانی بازآفرینی به مبالغ بیشتر وجود ندارد، گفت: زیرا این 
مبلغ از وجوه اداره شده است که سال به سال باید تکرار 
شود. به طور مثال اگر در سال جاری ۲5۰۰ میلیارد تومان 
دریافت شده باید این رقم به سال سوم انتقال داده شود تا 

بانک هم بتواند همین مبلغ را وام بدهد.
وی با بیان اینکه نوع تبدیل ش���دن مبالغ بستگی به 
صندوق یکم دارد، گفت: در حال حاضر ۶۰۰ هزار نفر ثبت 
نام کننده و سپرده گذار در صندوق یکم در سطح کشور وجود 
 دارند و موضوع فروش اقساطی می تواند در این صندوق 
وارد شود. معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: افراد 
می توانند ۱5 میلیون از 5۰ میلیون تومان که به عنوان تسهیات 
ارائه می شود را به عنوان سپرده در صندوق یکم قرار دهند 
تا در پایان مراحل ساخت که بازده زمانی دو ساله است، از 

این صندوق وام دریافت کنند.
وی با اشاره به ارائه پیشنهاد پرداخت وام 5۰ میلیونی 
کم بهره به انبوه س���ازان در ش���ورای معاونان وزیر راه و 
شهرس���ازی، گفت: بانک مسکن هم آمادگی خود را برای 

اعطای این وام اعام کرده است. 

وزارت بهداش����ت، در واکنش 
به ماج����رای حذف داروی تزریقی 
پوکی استخوان از پوشش بیمه ای، 

توضیحاتی ارائه داد.
به گزارش مهر، بنا بر توضیحات 
وزارت بهداش����ت؛ در سال ۱3۹۲در 
دبیرخانه شورای عالی بیمه سامت 
وقت واقع در وزارتخانه تعاون، کار 
و رف����اه اجتماعی در خصوص این 
دارو تصمیم گرفته ش����د که پوشش 
بیمه ای داروی »تری پاراتاید« فقط 
به مدت یک سال مصوب گردیده و 
قرار ش����د بعد از این زمان مطالعات 
هزینه اثربخشی و گایداین )استاندارد 

درمان( مربوطه تدوین و برای برقراری 
پوشش مجدداً به عنوان یک مورد جدید 
در شورای عالی بیمه مطرح و با توجه 
به شرایط روز کشور و وضعیت مالی 
 سازمان های بیمه گر پایه تصمیم گیری 

انجام گردد.
در حال حاضر شرایط بودجه 
کش����ور و منابع مال����ی بیمه های 
سامت به صورت انقباضی بوده و 
ام����کان اضافه نمودن بار مالی برای 
سازمان های بیمه ای کشور حتی در 
حد کم وجود ندارد و بایس����تی در 
ش����رایط خارج از بحران و پس از 
گذراندن دوران تحریم مجدداً بررسی 

 و تصمیم گیری در خصوص این دارو 
انجام گیرد .

از طرف����ی داروی تری پاراتاید 
داروی خ����ط س����وم درمان پوکی 
اس����تخوان بوده و قب����ل از تجویز 
این دارو می بایس����ت توجه کشور و 
تأمین کنندگان دارو و نیز سازمان های 
بیمه گر پایه به تامین و توزیع و پوشش 
بیمه ای مناسب خط اول و دوم درمان 
پوکی استخوان باشد. ضمن اینکه برای 
پوش����ش و تأمین هزینه بسیاری از 
داروهای ضروری از جمله داروهای 
بیماران خاص در حال حاضر مضیقه 

مالی وجود دارد.

  معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران از اجرای برنامه های آموزش���ی- فرهنگی 
سامت محور در حوزه پیشگیری از ایدز خبر داد 
و گفت: ویژه برنامه های روز جهانی ایدز با شعار 
Ó"برای آگاهی از س���امتی خود، من هم آزمایش 
اچ آی وی می دهم"، برای عموم شهروندان به ویژه 

زنان، جوانان و دانشجویان برگزار می شود.
به گزارش رواب���ط عمومی معاونت امور 
اجتماعی و فرهنگی ش���هرداری تهران، ولی اه 
شجاع پوریان ضمن تشریح برنامه های اجرایی، 
ایدز را نه فقط یک بیماری بلکه مس���اله جهانی 
مورد توجه تمامی سازمان های فرهنگی و اجتماعی 
دنیا دانست و افزود: پیشگیری از ابتا به ایدز و 
حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی از موارد قابل 
توجهی است که باید بیش از پیش به آن توجه 
کرد. چه بس���ا بی توجهی به این موضوع سبب 
گسترش روز افزون این بیماری در سطح جامعه، 
افزایش نگرانی های اجتماعی و همچنین تحمیل 
هزینه های س���نگین بر نظام بهداشت و درمان 
خواهد شد.  شجاع پوریان، شعار روز جهانی ایدز 
در سال ۱3۹7 را "برای آگاهی از سامتی خود،  
من هم آزمایش اچ آی وی می دهم"، بیان کرد و 
با اشاره به روزشمار هفته پیشگیری از ایدز و این 
که طرح از روز پنجشنبه 8آذر آغاز شده است ، 
گفت:یکش���نبه ۱۱آذر به عنوان روز »دانشجویان 
و جوانان«، دوش���نبه ۱۲آذر به عنوان روز »افراد 
در معرض ابتا، مبتایان و خانواده آنان،کارکنان 

بهداش���تی - درمانی«، سه شنبه ۱3آذر به عنوان 
روز »پژوهشگران، اندیشمندان و اساتید دانشگاه«، 
چهارش���نبه ۱4آذر »روحانیون ، طاب و رهبران 

مذهبی«  نامگذاری شده است.
 برپایی سینما سامت در هفته پیشگیری 

از ایدز
وی از اجرای چهار برنامه اصلی س���امت 
محور در حوزه پیشگیری از ایدز خبر داد و افزود: 
این برنامه ها به همت اداره کل سامت شهرداری 
تهران در حوزه های آموزش، اطاع رس���انی و 
فرهنگی در دست اجراست. معاون امور اجتماعی 
و فرهنگی شهرداری تهران از برپایی سینما سامت 
به مناسبت هفته پیشگیری از ایدز خبر داد و گفت: 
فیلم »من هستم« همراه با نقد علمی و سینمایی با 
موضوع ایدز با همکاری انجمن احیای ارزش ها 

در سالن ایوان شمس به نمایش در می آید.
وی با اش���اره به برنام���ه های آموزش و 
آگاه س���ازی شهروندان نسبت به بیماری ایدز در 
شش ایستگاه منتخب مترو افزود: آموزش و مشاوره 
در باره بیماری ایدز و در صورت نیاز انجام تست 
HIVÓبا هم���کاری مرکز تحقیقات ایدز و مناطق 

3 و۶ و  ۹ و ۱۱ و  ۱۲ در ایستگاه های مترو حقانی، 
استاد معین، حسن آباد، دروازه شمیران، انقاب و 

تئاتر شهر به شهروندان ارائه می شود.
»نمایش��گاه روبان قرمز« در ایستگاه های 

مترو
وي از برپای���ی »نمایش���گاه روبان قرمز« 

خبرداد و گفت: نصب پوستر دیواری ۲۰ طرح 
منتخب در ایس���تگاه های مترو توسط معاونت 
اجتماعی و فرهنگی شرکت بهره برداری مترو با 
همکاری مؤسسه چترا در جهت اطاع رسانی و 
حساس سازی شهروندان به پیشگیری از بیماری 

ایدز صورت گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در حوزه اطاع رسانی، 
با نصب پوس���تر و پخش کلیپ های آشنایی و 
پیش���گیری از ایدز در فضاهای تبلیغات شهری 
با همکاری انجمن احیای ارزش ها و ش���رکت 

بهره برداری مترو اقدام شده است.
معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران افزود: بناداریم با همکاری ادارات سامت 
مناطق بیس���ت و دوگانه و سازمان های دولتی و 
غیردولتی فعال در حوزه پیش���گیری از ایدز در 
جهت حس���اس سازی جامعه و افزایش آگاهی 
ش���هروندان در زمینه پیشگیری و کنترل بیماری 

ایدز گام برداریم.
آموزش پیشگیری از ایدز

شجاع پوریان از اجرای برنامه ای با عنوان 
موبایل کلینیک خبر داد و گفت: اتوبوس ایدز براي 
انجام تست سریع ابتا به ایدز ویژه شهروندان با 
همکاری انجمن احیای ارزش ها و مناطق ۶ ، 7 
و ۱۶ در اماکن عمومی و پرتردد از جمله میدان 
امام حسین )ع(، بوستان هنرمندان و ترمینال جنوب 
مستقر می شود. وي با اشاره به برنامه های مناطق 
۲۲گانه درهفته پیشگیری از ایدز گفت: حداقل یک 

کارگاه آموزشی در طول هفته در هر محله )خانه 
سامت، مدارس یا ...( با هدف آشنایی شهروندان 
با روش های ابتا، انتقال و پیشگیری بیماری ایدز 
توسط کارشناسان متخصص با همکاری مراکز و 
پایگاه های بهداشتی در جهت آموزش و آگاه سازی 

شهروندان برگزار می شود.
 پویش ایدز در بوستان ها

 معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری 
تهران از برپایی پویش ایدز در بوستان های منتخب 
شهر تهران خبر داد و گفت: ایستگاه های مشاوره، 
آش���نایی و پیشگیری از بیماری ایدز با حضور 
کارشناسان مجرب با همکاری مرکز تحقیقات 
ای���دز و مناط���ق ۶ ، ۹ ،۱۲ ، ۱۶، ۱8و ۲۲ در 
بوستان های اله، المهدی، هرندی، بعثت، الغدیر 

و چیتگر برپا می شود.
ش���جاع پوری���ان، »دانش���گاه، جوانان و 
خودمراقبتی« را از دیگر برنامه های آموزش���ی 
مناطق در هفته پیشگیری از ایدز بیان و خاطرنشان 
کرد: آموزش و آگاه سازی در زمینه بیماری ایدز 
ب���ا همکاری مرکز تحقیقات ایدز و مناطق ۲ ،4 
،5 ،۶ ،7 ،۱۱، ۱۲، ۱4، ۱8، ۱۹،۲۰ و۲۲ در 
پردیس دانش���گاه تربیت مدرس و دانشگاه هاي 
خواجه نصیرالدین طوس���ی، علوم و تحقیقات، 
فرهنگیان شهید شرافت ،   خوارزمی، تهران،آزاد 
اسامی تهران جنوب، عامه طباطبایی، آزاد صفائیه 
و دانشکده هاي فنی دخترانه شریعتی و توانبخشی 

دانشگاه تهران صورت می گیرد.

برنامه وزارت بهداشت برای غربالگری 22 بیماری ارثیبرنامه های شهرداری تهران برای پیشگیری از ابتا به ایدز و حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی
ریی���س اداره ژنتی���ک وزارت 
بهداشت ضمن تشریح برنامه ژنتیک 
اجتماعی این وزارتخانه، از هدف گذاری 
انجام شده برای غربالگری بیماری های 
شایع و همچنین نادر ژنتیکی و ارثی 

خبر داد.
دکتر اش���رف س���ماوات در 
گفت وگو با ایسنا، در تعریف "ژنتیک 
اجتماعی" و برنامه ای که به این منظور 
طراحی ش���ده، گفت: برنامه ژنتیک 
اجتماعی، برنامه ای اس���ت که سعی 
داریم بر اس���اس آن خدمات ژنتیک 
را در س���طح اجتماع به بهره برداری 
برس���انیم تا به این ترتیب تمام افراد 
جامعه بر حسب نیاز واقعی خود بتوانند 
از خدمات ژنتیک س���امت بهره مند 
شوند. وی درباره خدمات برنامه ژنتیک 
اجتماعی، گفت: هدف برنامه ژنتیک 
اجتماعی انجام یک بس���ته خدمتی 
"غربالگری" است. البته غربالگری تنها 
یک تس���ت غربالگری نیست، بلکه 
تست شروع کننده غربالگری است. 
بعد از انجام تست غربالگری باید برای 
موارد مثبت غربالگری، آزمایش تایید 
انجام شود. اگر بعد از آزمایش، ابتا به 
بیماری تایید شد، مداخات پیشگیرانه 
یا درمانی ارائه خواهد شد. سماوات 

بااشاره به این که غربالگری خدمات 
ژنتیک در دو بخش اجرا می ش���ود؛  
یک بخش غربالگری بیماری های شایع 
ژنتیک و دیگری غربالگری بیماری های 
نادر ژنتیکی است ، افزود: غربالگری 
بیماری های کروموزومی مانند سندروم 
داون که زمان بارداری انجام می شود، 
بیماری های خونی ارثی مانند تااسمی 
در زمان ازدواج غربالگری می شود و 
غربالگری بیماری های متابولیک ارثی 
در زمان نوزادی انجام می شود. اجرای 
چنین برنامه های بزرگی نیازمند اجرای 
آزمایشی در فاز اول است، تا با رفع 
اشکاات، آماده اجرا در سراسر کشور 
شود. غربالگری بیماری های خونی ارثی 
مانند تااسمی به صورت کشوری اجرا 
شده است و موفقیت های چشمگیری 

در این زمینه داشته است .
سماوات ادامه داد: در غربالگری 
بیماری های متابولیک ارثی در نوزادن، 
هدف غربالگری ۲۲ بیماری است. در 
این راستا از ۱۰سال پیش غربالگری 
بیماری PKUبه صورت کش���وری 
اجرا ش���ده و این کار بستر را برای 
غربالگری دیگر بیماری های متابولیک 
ارثی ایجاد کرده است. به این ترتیب 
این بسته غربالگری به صورت پایلوت 

PKUدر چند استان بر بستر بیماری
اجرا می ش���ود و در صورت موفقیت 
در تمام کش���ور اجرایی خواهد شد. 
البته قاعدتا غربالگری ۲۲ بیماری کار 
ساده ای نیست و برای انجام این کار 
از دستگاهی به نامMS MS  استفاده 
می کنیم. پنج دستگاهMS MSمی تواند 
تمام نوزادان در کش���ور را غربالگری 
کند؛ این در حالی اس���ت که وزارت 
بهداشت ۱۰ دس���تگاهMS MSدر 
پنج قطب کش���ور استانداردسازی و 

سازماندهی کرده است.
ریی���س اداره ژنتی���ک وزارت 
بهداش���ت درباره برنامه غربالگری 
بیماری ه���ای کروموزوم���ی گفت: 
برنامه غربالگری بیماری کروموزومی 
س���ندروم داون و تریزومی های ۱3و 
۱8نیز در ۹ استان شامل تهران، فارس، 
اصفهان، خراس���ان رضوی، قزوین، 
همدان، مازندران، البرز و یزد به اجرا 
در آمده است. هر یک از این استان ها 
در ابت���دا باید این طرح  را در یک 
ش���هر خود اجرا و تا پایان امسال به 
تمام ش���هرهای خود اباغ کنند. به 
این ترتیب این برنامه نیز در صورت 
موفقیت، در سال ۹8 در تمام کشور 

اجرا خواهد شد.

معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن انتقاد از کند بودن فرآیند بیماریابی در 
حوزه HIVگفت: قرار است تست های رپید HIVطبق یک پروتکل خاص در 

داروخانه های سراسر کشور توزیع شود.
به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رئیسی در مراسم روز جهانی ایدزگفت: در 
س���ال ۲۰۱7، ۱.8میلیون نفر بهHIVمبتا شدند که آمار باایی است. حال این 
افراد چه گروه هایی بودند؟ خیلی مهم است که ما گروه های هدف مان را برای 
پیش���گیری از ابتا بهHIVمش���خص کنیم. باید توجه کرد که 47درصد از این 
مبتایان زنان تن فروش، معتادان تزریقی، زندانیان و مردان هم جنس باز بودند. 
بنابراین این یک آارم است و ما باید برای پیشگیری از ابتا بهHIVاین گروه ها 
را تحت پوشش قرار دهیم. اگر این آسیب ها در جوامع کمتر شود میزان ابتا به

HIVه���م کاهش می یابد. وی با بیان اینکه تخمین می زنیم حدود ۶۰هزار نفر مبتا 

بهHIVدر کشور داشته باشیم، گفت: در حال حاضر حدودا کمتر از نصف این تعداد 
را توانسته ایم شناسایی کنیم و افرادی که تحت پوشش درمان قرار گرفته اند حدود ۱4تا 
۱5هزار نفرند. در عین حال سنجش سطح ویروس برای 7۰۰۰نفر انجام شده 
و 57۰۰نفر هم پاسخ مناسبی به درمان داده اند. رئیسی تاکید کرد: ما حتما باید به 
سمت بیماریابی رویم،  آن هم خیلی بیشتر و جدی تر از چیزی که در حال حاضر 
وجود دارد. خوشبختانه مراکز تشخیص سریعHIV  از ۲۰۰۰مرکز در سال ۹۶به 

8۲۰۰مرکز در سال ۹7توسعه یافته اند که اقدام بسیار بزرگی بود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر خیلی از برنامه بیماریابی فعلی در حوزه 
HIVرضایت نداریم، گفت: در برنام���ه ۹۰-۹۰-۹۰باید ۹۰درصد افراد مبتا را 

شناس���ایی، ۹۰درصد افراد شناس���ایی شده را تحت پوشش درمانی و ۹۰درصد 
افرادی که تحت درمان قرار گرفته اند را سطح ویروس شان را کنترل کنیم، اما ما 
در ۹۰اول دچار مشکلیم. بنابراین باید تحت یک پروتکل خاص و شرایط کنترل 
شده، "سلف تست" و "رپید تست" را در داروخانه های سراسر کشور عرضه کنیم 
که این اقدام را انجام خواهیم داد. بر این اساس داروخانه ها تحت آموزش قرار 
می گیرند تا بتوانند این تست را انجام دهند. وی افزود: اقدام دیگرمان این است که 
برای هر یک مورد بیماریابی جدیدHIV  پاداش قرار داده ایم؛ به طوری که کسانی 

که بتوانند یک مورد جدید را پیدا کنند به آنها پاداش تعلق خواهد گرفت. 
رییسی در ادامه صحبت هایش با بیان اینکه ساانه یک میلیون و 5۰۰هزار 
مادر باردار داریم، گفت: این افراد هم جزو گروه های هدف ما در حوزه پیشگیری 
ازHIV  هستند که باید مورد غربالگری قرار گیرند. امسال انتظار داریم که این برنامه 
بهتر از قبل پیش رود. باید بدانیم که پیشگیری از انتقالHIVاز مادر به نوزاد بسیار 
ارزشمند است. وی گفت: اگر بتوانیم ظرف 7۲ساعت فرد تازه مبتا شده را پیدا 
و ظرف ۲8روز درمان کنیم، بیماری کنترل می ش���ود؛ در غیر این صورت فرد 
آلوده خواهد شد. در یکی از پاتوق ها با بیماریابی که انجام دادیم ۲۲مورد مثبت 
پیدا کردیم. امیدوارم صدا و سیما هم در این حوزه کمک کند و بتوانیم در بحث 

اطاع رسانی مردم را آگاه کنیم و ازHIV انگ زدایی کنیم.

پاداش وزارت بهداشت برای شناسایی 
موارد جدید ایدز

محدودیت تردد براي تاکسی های فاقد پروانه هوشمند

مقاومت دستگاه های دولتی برای اجرای برنامه بازآفرینی شهری

علت حذف بیمه داروی تزریقی پوکی استخوان

بررسی جداول مرکز آمار ایران نشان می دهد استان 
لرستان با ۱۹/4 درصد بیشترین و استان کرمان با ۱۲/۲ 
درصد کمترین نرخ تورم را در دوازده ماهه منتهی به آبان 

امسال داشته اند.
به گزارش روابط عمومي مرکز آمار ایران، نرخ تورم 
۱۲ ماهه منتهی به آبان امسال ۱5/۶ برای کل کشور بوده 
است که بعد از لرستان با ۱۹/4 درصد،  استان هاي همدان 
با ۱8/۶ درصد و تهران با ۱7/7 درصد در رده هاي دوم 
و س���وم با نرخ تورم باا قرار دارند، در حالي که استان 
یزد با ۱3/۲ درصد در میان استان هاي با نرخ تورم پایین 

قرار مي گیرد.
گفتني است: درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه 
مشابه پارسال )تورم نقطه به نقطه( برای خانوارهای کل 

کشور 34/۹ درصد شد.
بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه  هم در استان لرستان 
)4۱/۲ درصد( و کمترین آن در اس���تان کرمان )۲8/8 
درصد( ثبت شد؛ یعنی خانوارهای ساکن استان لرستان به 
طور متوسط ۶/3 درصد بیشتر و خانوارهای ساکن استان 
کرمان به طور متوسط ۶/۱ درصد کمتر از میانگین کل 
کشور نسبت به آبان پارسال برای خرید یک »مجموعه 

کاا و خدمات یکسان« هزینه کردند.

برپایه جداول مرک���ز آمار، نرخ تورم دوازده ماهه 
اقام خوراکی، آش���امیدنی و دخانیات کل کشور ۲۰/۶ 
درصد است که بیشترین نرخ تورم در این بخش مربوط 
به استان چهارمحال و بختیاری )۲3/۶ درصد( و کمترین 
 آن مرب���وط به کهگیلوی���ه و بویراحمد )۱۶/8 درصد( 

است.
براس���اس این گزارش، نرم ت���ورم ۱۲ ماهه اقام 
غیرخوراکی و خدمات کل کشور در آبان ۱3/۶ درصد 
ش���د که کرمان با 8/8درصد کمترین و لرستان با ۱7/7 
درصد بیش���ترین نرخ ت���ورم در این بخش را به خود 

اختصاص داده اند.
طبق این گزارش، بیش���ترین افزایش قیمت در آبان 
امس���ال نسبت به ماه گذش���ته مربوط به خیار با 33/8 
درصد ، شیرپاستوریزه با ۱۲/۱ درصد و موز با 7/5 درصد 
بوده اس���ت. در این ماه همچنین پرتقال محصول داخل 
۲7 درصد و سیب زمینی ۱۶/۱ درصد نسبت به ماه قبل 

کاهش قیمت داشته است.
بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه آبان ۱3۹۶ 
مرب���وط به اقام رب گوجه فرنگی با ۲44/4 درصد و 
پس از آن موز با ۱۶5/7 درصد و سیب درختی زرد با 

۱۰3/۶ درصد افزایش است.

لرستان بیشترین و کرمان کمترین نرخ تورم را در آبان داشتند
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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

جناب آقاي مازيار پارسا
باكمالتأس��فوتأثردرگذش��تپ��درگراميتانرابه
جنابعاليوخانوادهمحترمتسليتعرضنمودهوشادي
روحآنمرحوموتس��ليبازماندگانراازخداوندمتعال

خواستاريم.
دكتر مينو محرزـ  دكتر كورش شميمي

جناب آقاي دكتر مسعود شلتوكي
دوست و همكار دانشمند

درگذش��تپدربزرگوارتانراتس��ليتگفته،برايآن
شادروانبخش��ايشايزديوبرايجنابعاليوخانواده

محترمشكيباييآرزوميكنيم
دكتر عباس تحصيلي و بانو

جناب آقاي امير همايون جهاني
بانهايتتأسفوتأثردرگذشتپدرگراميتانراتسليت
عرضنمودهوبرايكليهبازماندگانصبروش��كيبايي

آرزومنديم.
اسـدا... عسگر اوادي، محمدحسن شمس فرد، 

حميدرضا مناقبي

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

شكيباييآرزومنديم.
خانواده شهسوار

دوست و همكار گرامي 
جناب آقاي دكتر مازيار پارسا    

بانهايتتأس��فوتأثردرگذش��تپ��درگرانقدرتانرا
خدم��تجنابعاليوس��ايربازماندگانتس��ليتعرض
نم��ودهغفرانورحمتالهيب��رايآنمرحوموصبرو
ش��كيباييبرايجنابعاليوسايربازماندگانازخداوند

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

خانواده محترم مهرافزا
درگذش��تبزرگخاندانشادروان محمود مهرافزا
رابهآنخانوادهمحترمتس��ليتگفته،غفرانورحمت
الهيبرايآنمرحوموصبروشكيباييبرايبازماندگان

عزيزازخداوندمتعالمسئلتمينماييم.
خانواده شاكري شميرانيـ  گيوه چي 

دوست گرامي جناب آقاي دكتر مازيار پارسا
فقدانازدستدادنپدربزرگوارتانمارانيزاندوهگين
س��اخت.غفرانورحمتالهيبرايآنعزيزازدس��ت
رفتهوس��امتيوطولعمرباعزتبرايجنابعالياز

پروردگارمتعالخواهانيم.
دكتر داود آرياـ  دكتر تقي پورزندـ  دكتر خسرو 

فوادي 
همكار گرامي 

جناب آقاي دكتر مسعود شلتوكي 
باكمالتأسفوتأثردرگذشتپدرعزيزتانرابهشماو
خانوادهمحترمتس��ليتعرضنمودهوازخداوندمنان
برايآنشادروانرحمتواسعهالهيوبرايجنابعالي

وبازماندگانعزيزصبروشكيباييخواستاريم.
مديرعاملـ  هيئت مديرهـ  پزشكان و پرسنل 
بيمارستان مدائن 

بازگشت همه به سوي اوست 
جناب آقاي محمدحسين اماني همداني 

بانهايتتأس��فوتأثرفراواندرگذش��تپدرگراميتان
حاج مهدي اماني همدانيبزرگخاندانراتس��ليت
عرضنموده،برايبازماندگانمحترمصبروشكيبايي

ازخداوندمنانآرزومنديم.
ايرج حميدي و خانواده 

سركار خانم آيدا احمدي شرف
باتأس��ففراوان،درگذشتپدرمهربانتانراصميمانه
تس��ليتگفتهوبرايشماوخانوادهارجمندتانآرزوي

شكيباييداريم.
علي فردوسيـ  محمد صادقي


خانواده محترم احمدي شرف
ب��انهايتتأس��ف،درگذش��تزندهي��اد»احمدرضا 
احمدي شـرف«راتسليتگفتهوبرايتانشكيبايي

آرزومنديم.
خانواده صفي زاده


جناب آقاي دكتر پارسا
باكمالتأسفوتأثردرگذشتپدرگراميتانراخدمت

شماوخانوادهمحترمتانتسليتعرضمينماييم.
شرمينه، شهناز و علي كبيري

دوست و همكار گرامي
جناب آقاي دكتر مازيار پارسا

بانهايتتأسفوتأٍثردرگذشتپدرگراميتانراتسليت
عرضنموده،شاديروحآنمرحوموسامتيوسعادت

بازماندگانمحترمراازخداوندمتعالخواهانيم.
بيمارستان جمـ  ابراهيم زراعتكار و مهدي كاسكي

سركار خانم آيدا احمدي شرف
بااندوهفراوان،درگذشتپدرگراميتانراتسليتگفته
وبرايشماوخانوادهمحترمتان)بويژهمادرمهربانتان،

نگارعزيزوحسينعزيز(شكيباييآرزومنديم.
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

شكيباييآرزومنديم.
 بيتـا عظيمي نـژادانـ  محمدحسـن عليپـورـ  

رضا معينيـ  اميرهوشنگ افتخاري راد 

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

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
تكيهگاهنيكس��يرتزندگيمان،همس��ر،پدرومعلم
فراموشنش��دنيروانشاد پرويز يعقوبي،درشدتو
آسانيبرمهربانيقادرمتعالتوكلمينماييمويادش
راگراميوعزيزميداريم.هزينهمراس��ميادبودش��ان

همچونسالهايگذشتهصرفامورخيريهميشود.
از طرف همسر و فرزندان 

آگهی تغییرات شرکت کیمیا الکل زنجان سهامی خاص
 به شماره ثبت 466960 و شناسه ملی 10460091494 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 96/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. -موسسه 
حسابرسی و خدمات مالی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی 10861687625 به عنوان 
بازرس اصلی و آقای رضا بوستانی به کد ملی 1754271944 به عنوان بازرس علی البدل شرکت 

انتخاب شدند. -روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283666( 

آگهی تغییرات شرکت زند صنعت چوب ایرانیان سهامی خاص
 به شماره ثبت 443385 و شناسه ملی 10320900734 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
در اجرای ماده 141 ایحه اصاحی قانون تجارت س���رمایه شرکت از مبلغ 10.000.000.000 
ریال به مبلغ 2.965.015.000 ریال منقسم به 2.965.015 سهم یکهزار ریالی با نام کاهش یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح می گردد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283668( 

آگهی تغییرات
 شرکت سرزمین رویایی آناهید سهامی خاص

 به شماره ثبت 514604 و شناسه ملی 14007037852 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/04 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای انوش کوگیر چگینی با کدملی 5889933574 ب���ه جای آقای علی اصانی 
به نمایندگی از شرکت توس���عه خدماتی بازرگانی پرتواندیش ناصح به شناسه ملی 
14006891051، بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. 
اسامی اعضاء هیت مدیره و سمت های آن ها برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به 
شرح ذیل می باشد آقای انوش کوگیر چگینی به شماره ملی5889933574 به سمت 
رییس هیئت مدیره آقای مصطفی مداحی به ش���ماره ملی 0035934336به سمت 
نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهدی رحیمی به شماره ملی 2649692936 به سمت 
 عضو هیئت مدیره و مدیر عامل -حق امضا شامل اوراق بهادار و تعهد آور از قبیل چک ، 
سفته، بروات و عقود اسامی و قرارداد ها با امضا مدیر عامل به همراه یکی از اعضا یا 
دو نفر از اعضا همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد ،همچنین حق امضاءکلیه اوراق 

عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283667( 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و معدنی شهاب بلورین پویا 
شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 283648 و شناسه ملی 10103192449 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل 
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس: استان تهران -شهرستان تهران -بخش مرکزی -شهر تهران-
دروس-خیابان نیستان شش���م-خیابان پاسداران-پاک 248-برج سفید-طبقه هفتم-واحد 701 کد 

پستی 1946963756 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283661(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی و صنعتی فواد یزد سهامی خاص
 به شماره ثبت 39407 و شناسه ملی 10100848100 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396/12/29 بتصویب رسید. موسسه حسابرسی 
آمارگاران به شناسه ملی 10103237117 به س���مت بازرس اصلی و اکبر فرنادی بشماره ملی 

4431994564 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283662( 

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی و مهندسی میسان سهامی خاص
 به شماره ثبت 58306 و شناسه ملی 10101033640 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: تراز نامه و حساب سود و زیان س���ال مالی منتهی به 96/12/29 به تصویب رسید. مؤسسه 
حسابرسی یکتا اندیشان بهمن به شماره شناسه 14003797297به سمت بازرس اصلی و آقای 
علی اتکال به ش���ماره ملی 1465539530 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب و روزنامه کثیر اانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283664( 

آگهی تغییرات شرکت مجتمع صنعتی اسفراین سهامی خاص
 به شماره ثبت 89046 و شناسه ملی 10101334348

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/28 ومجوز شماره11586مورخ97/5/8سازمان 
خصوصی س���ازی تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: آقای س���ید احس���ان احمدی به شماره ملی 
0639397093 نماینده شرکت مدیریت طرح های صنعتی ایران به شناسه ملی 10100545507 
بجای آقای حسن خاکسار به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین 

شدند و سایر اعضاء هیئت مدیره کماکان در سمت خود باقی ماندند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283665( 

آگهی تغییرات شرکت تجارت انرژی فردا شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 328890 و شناسه ملی 10103686585 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اعضاء 

هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای رضا حدادیان به ش���ماره ملی 0450964477 به 

نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر شناسه ملی 10102264112 به سمت رئیس 

هیئت مدیره آقای احمد مشایخی به ش���ماره ملی 1219594059 به نمایندگی از شرکت تولید 

برق ماهتاب سینا شناسه ملی 10103684000 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسین 

ذهبی به ش���ماره ملی 3961721025 به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان 

شناس���ه ملی 10102791698 به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدصادق نیکوسپهر به شماره 

ملی 0073430439 به سمت مدیرعامل ش���رکت )خارج از اعضاء( کلیه اوراق و اسناد تعهدآور 

مالی از جمله چک ها، بروات، س���فته ها با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء و در غیاب 

مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء به همراه مهر ش���رکت معتبر بوده 

و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و یا اش���خاصی که وی تعیین می نماید صورت می پذیرد. 

اختیارات بندهای 2-4 )در چارچوب آئین نامه اس���تخدامی( 7-9 و 10 )در چارچوب آئین نامه 

معاماتی( و 15 ذیل ماده 43 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283659( 

آگهی تغییرات 
شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور سهامی خاص

 به شماره ثبت 511246 و شناسه ملی 10220068690
 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/08/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای غامعلی فارغی به شماره ملی 2802434020 مدیر عامل و 
نائب رئیس هیئت مدیره -اقای ایرج ادیب نیا به شماره ملی 2830649494 
به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره -آقای حس���ن رهنماء به شماره ملی 
6358812531 به سمت عضو هیئت مدیره -خانم صفیه فارغی به شماره 
ملی 2753733635 به س���مت عضو هیئت مدیره -آقای س���عید کلهر به 
شماره ملی 0036985619 به س���مت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
امضاء کلیه اسناد مالی و چکها و قرار دادها و اسناد تعهد آور به امضای مدیر 
عامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدی���ره ودر غیاب مدیر عامل با امضاء 
مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مکاتبات عادی و اداری با مدیر عامل 

یا رئیس هیئت مدیره در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283660( 

آگهی تغییرات 
شرکت تعاونی خدماتی پشتیبانی بازنشستگان بانک مسکن

 به شماره ثبت 166792 و شناسه ملی 10102093281 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/11 و 972/15/91450 مورخ 
97/4/31 اداره کل تعاون کار رفاه اجتماعی استان تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آق���ای ابوالفتح میثاقیان ک.م6279464008 به س���مت رئیس هیئت مدیره، آقای 
مجتبی کریمخان زند ک.م 0043672647 به س���مت نای���ب رئیس هیئت مدیره، 
آقای نقی خانجانی ک.م 5189785173 به سمت منشی هیئت مدیره و آقای یعقوب 
صحت ک.م0384391273 برای بقی���ه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور و اوراق بهادار شرکت با دو امضاء به شرح ذیل دارای 
اعتبار باشد: آقای یعقوب صحت مدیرعامل و بعنوان دارنده امضاء ثابت آقای ابوالفتح 
میثاقیان رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت بعنوان امضاء دوم در غیاب رئیس 
هیئت مدیره امضاء آقای مجتبی کریمخان زند نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد 
بود. ضمناً اوراق عادی شرکت تعاونی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283663( 

آگهی تغییرات شرکت جهان صادرات سینا سهامی خاص
 به شماره ثبت 64662 و شناسه ملی 10101096426 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/02/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب س���ود و زیان سال مالی منتهی 1396/10/30 به تصویب رسید. موسسه حسابرسی امین محاسب 
پارس به شماره شناس���ه ملی 10100586160 به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سنجیده روش 
آریا به شماره شناس���ه ملی 10320856950 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب 

شدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283650( 

آگهی تغییرات شرکت دروازه ملل ارگ سهامی خاص
 به شماره ثبت 512761 و شناسه ملی 14006926236 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: مرکز اصلی شرکت به:استان فارس -شهرستان ش���یراز -بخش مرکزی -شهر شیراز-محله 
 ساحلی-کوچه 3ارم ]3اس���تاد دیرین[-بن بست 3/2 اس���تاد دیرین-پاک 58-طبقه همکف

کد پستی7143668154 انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283655( 

آگهی تغییرات
 شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی رضایاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 113858 و شناسه ملی 10101575126

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: آقای سید عباس امامی به شماره 
مل���ی 1261544099 خانم منصوره حداد عادل به ش���ماره ملی 0042114519 
آقای مهدی حداد عادل به ش���ماره ملی 0042490502 آقای امیرمس���عود حداد 
عادل به ش���ماره ملی 0037155059 و خانم منیره حداد عادل به ش���ماره ملی 
0030119928 برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند. آقای س���ید مرتضی تهامی 
شماره ملی 0038475197 به س���مت بازرس اصلی و آقای هادی اشرف سمنانی 
شماره ملی0069994341 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب 
شد. ترازنامه و حساب س���ود و زیان شرکت منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283658( 

آگهی تغییرات 
شرکت پروژه سد و نیروگاه سنگ توده سنگاب سهامی خاص

 به شماره ثبت 251332 و شناسه ملی 10102918063 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/14 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: 
اجرای کلیه مصوبات هیآت مدیره -نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث 
وکلیه ادارات دولتی و موسس���ات خصوصی -نصب و عزل کلیه مامورین و 
کارکنان شرکت و تعیین ش���غل و حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه 
و س���ایرموارد مربوط به کارکنان در چارچوب آئین نامه استخدام -اتخاذ 
تصمیم در خصوص پرداخت هزینه های مورد درخواس���ت دانش���گاهها ، 
مؤسس���ات آموزش عالی، انجمن ها، نهادها، کارفرمای���ان و..... در رابطه با 
حمایت از برگزاری کنفرانس ها، تبلیغات پ���روژه ها و نظایر آن، حداکثر 
تا سقف 50 میلیون ریال برای هر مورد مش���ترکاً با رئیس هیآت مدیره و 
در غیاب وی با نظر یکی از اعضاء هیات مدیره -افتتاح حس���اب و استفاده 
از آن به نام شرکت نزد بانک ها و مؤسس���ات -دریافت مطالبات شرکت و 
پرداخت دیون آن از اصل و متفرعات -مب���ادرت به تقاضا و اقدام در مورد 
ثبت هر گونه اختراع -اجاره، اس���تجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای 
تعدیل اجاره بها و دفاع از این نوع تقاضاها در تمام مراحل و مراجع و تخلیه 
عین مس���تآجره و تقاضای تجدید نظر در رآی صادره با اجرای آن درقالب 
آئین نامه معامات -اقامه هر نوع دعوی ودفاع از هر گونه دعوی یا تس���لیم 
به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات 
راجع به امر دادرس���ی- تنظیم خاصه صورت دارایی و بدهی شرکت هر 
شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس شرکت- تنظیم صورت دارایی و دیون 
شرکت پس از انقضای س���ال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و 
حساب سود و زیان ش���رکت طبق ماده 232 ایحه قانونی اصاح قسمتی 
 از قانون تجارت- پاس���خگویی و ارائه کلیه مدارک ودفاتر و اسناد به بازرس 
) حسابرس ( ش���رکت -انجام کلیه اقدامات وتشریفات قانونی ازم برای به 
ثبت رساندن تصمیمات مجامع عمومی و هیات مدیره و موارد دیگری که 
نتیجه و اعام آن در جراید قانوناً الزامی اس���ت- سایر مواردی که بر اساس 

مصوبات هیآت مدیره اختیار آن به مدیرعامل واگذار می گردد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283657( 

آگهی تغییرات 
شرکت گروه مهندسین مشاور دانش پژوهان هنگام سهامی خاص

 به شماره ثبت 337122 و شناسه ملی 10103729948 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: علی منظوری به کدملی 1729750516 به س���مت 
مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا رجایی به کدملی 0042570931 
به س���مت رئیس هیئت مدی���ره و معصومه متولی به کدمل���ی 4591787941 به 
س���مت عضو هیئت مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند. محمد رضایی به 
کدملی 4172012515 به س���مت بازرس اصلی و مصطف���ی پیش بین به کدملی 
0380800081 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. 
کلیه اس���ناد و اوراق بهادار بانکی، عقود و قراردادهای شرکت با امضای منفرد مدیر 
عامل همراه با مهر ش���رکت و یا امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره مجتمعاً همراه 
با مهر شرکت معتبر می باش���د. س���ایر نامه های اداری با امضای هر یک از اعضای 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد روزنامه کثیراانتشار اطاعات ،جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283652( 

آگهی تغییرات انجمن مدیریت جهادی کشور
 به شماره ثبت 39698 و شناسه ملی 14006187856 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/05 به استناد مجوز 

شماره 63141 مورخ 1397/04/16وزارت کش���ور تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد: آقای محمدحسین س���پهر به کدملی 4072162418 بعنوان رئیس 

هیئت مدی���ره و آقای کاوه پزش���ک به کدمل���ی 4839777063 بعنوان 

نائب رئی���س هیئت مدیره و مدی���ر عامل و آقای مرتضی هاش���م پور به 

کدملی 2259674224 بعن���وان خزانه دار برای مدت 2 س���ال انتخاب 

گردیدن���د امضای کلیه اس���ناد و اوراق بهادار بش���رح زیر اس���ت: کلیه 

اس���ناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعام���ل و خزانه دار و در 

 غی���اب خزانه دار با امض���ای رئیس هیئت مدیره و با مه���ر انجمن معتبر

 خواهد بود 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283653( 

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسی فواد گستر خاورمیانه شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 294631 و شناسه ملی 10103306921 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/12/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای مهرداد محمودیان فرزند جبار به کد ملی 0046600221به 
عن���وان رئیس هیئت مدیره آقای س���ید مهریاد مقدس���ی ب���ه کد ملی 
0053530470 به عنوان مدی���ر عامل و عضو هیئت مدیره. آقای عزت اه 
منصف شکری به کد ملی2669208576 به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
انتخاب شدند. کلیه اوراق و اس���ناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک ،سفته، 
برات، قرارداد ها و عقود اس���امی با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره 
همراه با مهر شرکت معتبر می باش���د لذا دارندگان امضاء مجاز عبارتند از 
آقایان مهریاد مقدس���ی )مدیرعامل( به همراه مهرداد محمودیان )رئیس 
هیئت مدیره( همراه با مهر ش���رکت. کلیه مکاتبات، نامه ها و اسناد عادی و 

غیر تعهد آور با امضاء مدیر عامل با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283654( 

آگهی تغییرات 
شرکت نوژان صنعت آتی ساز شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 412155 و شناسه ملی 10320634956 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: اعضاء هیئت مدیره ش���رکت برای مدت دو سال به قرار 
ذیل انتخاب گردیدند: -ش���رکت تأمین آتیه س���رمایه انس���انی پاسارگاد )سهامی 
خاص( به شناس���ه ملی10103223273 با نمایندگی آق���ای کامران اختیار با کد 
ملی 1284437752 -شرکت تأمین مس���کن گروه مالی پاسارگاد )سهامی خاص( 
به شناس���ه ملی 10103907350با نمایندگی آقای مهدی دهقان نیستانکی با کد 
ملی0054794439 -شرکت سرمایه گذاری پارس حافظ )سهامی خاص( به شناسه 
ملی 10102960400با نمایندگی آقای محمود صادق پور با کد ملی 0039916261 
-شرکت پدیده تابان تجارت )س���هامی خاص( به شناسه ملی 10320868300 با 
نمایندگی آقای غامحسین وحیدی با کد ملی 0052245713 -شرکت ساختمان 
پوشش تأمین آتیه )س���هامی خاص( به شناسه ملی 10320856800 با نمایندگی 

آقای سیدمحمد میر با کد ملی 1260496201 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283656( 

آگهی انتقال شرکت مهندسی آراز فات آذر شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 2449 و شناسه ملی 14007617091 

به موجب نامه ش���ماره 00439 مورخ 97/7/19 اداره ثبت اس���ناد و اماک شهرستان اردبیل و مستند به 
صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/08 انتقال شرکت مذکور به نش���انی استان تهران -شهرستان 
تهران -بخش مرکزی -شهر تهران-محله آرژانتین-ساعی-خیابان ش���هید عماد مغنیه ) بهاران (-خیابان 
زاگرس-پاک 9-ساختمان شرق-طبقه چهارم-واحد 405 به کدپستی 1514934951 انتقال یافت و در 

اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره 532675 به ثبت رسیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283648( 

آگهی تغییرات شرکت آتیه سازان مهر اقتصاد سهامی خاص
 به شماره ثبت 500860 و شناسه ملی 14006293211 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 
و خدمات مالی آگاه نگر به شناسه ملی 10100515993 به س���مت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و 
خدمات مالی کوشا منش به شناس���ه ملی 10100434110 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال 

مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283649( 

آگهی تغییرات 
شرکت فروشگاههای زنجیره ای همسایه آریا سهامی خاص

 به شماره ثبت 276906 و شناسه ملی 10103105533 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/27 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به 29/12/1396 

مورد تصویب قرار گرفت. شرکت شیرین عسل به شناسه ملی 10861063512، 

شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی 10100763720 شرکت فرآوری 

دانه های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی 10860361951 برای دو سال به 

عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی 

مهر آفرین بصیر به شناسه ملی 10320419701 بعنوان بازرس اصلی و محمد 

حسین پالیزدار با کدملی 0054889553 را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطاعات جهت درج آگهی های شرکت 

انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283647( 

آگهی تغییرات 
شرکت نمایندگی بیمه آتیه اندیش مهر اعتماد سهامی خاص
 به شماره ثبت 520965 و شناسه ملی 14007322356 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/30 و 

مجوز شماره 364880 97- مورخ 1397/07/24 بیمه آسیا تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: روزنامه کثیراانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین ش���د. ترازنامه و حساب س���ود و زیان منتهی به 29 اسفند 1396 

مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسس���ه حسابرسی وخدمات مالی اگاه 

نگرحسابداران رسمی به شناس���ه ملی 10100515993 به سمت بازرس 

اصلی و موسس���ه حسابرسی و خدمات مالی کوش���ا منش به شناسه ملی 

10100434110 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283651( 

آگهی تغییرات
 شرکت به جویان پارس سهامی خاص

 به شماره ثبت 204245 و شناسه ملی 10102459324 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/25 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد: آقای سورن آرستاکس پزش���کیان به سمت رئیس هیئت مدیره 

آقای سید احسان سبزواری به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای سید 

امیر س���بزواری ش م 0077858298 ) خ���ارج از اعضاء هیئت مدیره( به 

سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و قراردادها و 

چک ها و س���فته ها با امضاء متفق دو نفر از چهار نفر ) آقایان علی مجاهد 

– سورن آرستاکس پزشکیان -سید احسان س���بزواری و سید امیر سبزواری 

همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء منفرد هر یک از اعضاء 

هیئت مدیره یا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283645( 

آگهی تغییرات 

موسسه مرکز ملی رتبه بندی اتاق ایران

 به شماره ثبت 41716 و شناسه ملی 14006786017 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/31 و 

نامه شماره 43/7538 مورخ 1397/07/10 اتاق بازرگانی صنایع معادن و 

کشاورزی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و صورتهای مالی سال 

مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی همیار حساب به 

شناسه ملی 10100313970 به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی 

بهراد مشار به شناس���ه ملی 10840017999به سمت بازرس علی البدل 

برای مدت یک سال مالی انتخاب ش���دند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات 

جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283646( 
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امام جمعه نجف: تهران پشتیبان بغداد در جنگ با 
داعش و عربستان حامی تروریست ها در عراق بود

سرویس خارجی: امام جمعه نجف با محکوم کردن اقدامات آمریکا و 
عربستان در عراق  ومنطقه در سخنانی اعام کرد: مجلس نمایندگان آمریکا در 
اقدامی مداخله جویانه و با طرح ادعاهای نادرست ، برخی گروه های عراقی 
را به ادعای حمایت از سوی ایران و تهدید امنیت عراق در لیست تحریم قرار 
داده و این در حالی است که تهران همواره پشتیبان بغداد در جنگ با داعش و 

عربستان حامی تروریست های عراق بوده است.
سید »صدر الدین القبانچی« گفت: ادعاهای نادرست آمریکا در حالی است 
که جمهوری اسامی ایران به عراق در حفظ امنیت و بیرون راندن داعش کمک 
کرد و پشتیبان عراق بود.وی افزود: آمریکا فراموش کرده که حامی تروریسم در 
عراق، عربستان سعودی است و نه ایران .وی در خطبه های نمازجمعه نجف 
اش���رف در صحن مطهر حرم حضرت امام علی )ع( گفت: تصمیم مجلس 
نمایندگان آمریکا به مثابه دخالتی آشکار و مصداق ظلم، دروغگویی، حماقت 

و شکست آمریکاست.
القبانچی اظهار داشت: اقدامات نادرست علیه نیروهای مقاومت عراق و 
جمهوری اسامی ایران درحالی از سوی آمریکا ادامه دارد که این کشور درباره 
اعزام پنج هزار تروریست سعودی به عراق و انجام عملیات تروریستی در این 
کشور )در سال 2007( سکوت می کند.  امام جمعه نجف اشرف گفت: مصوبه 
اخیر نشانگر آن است که آمریکا بر خاف ادعای خود نه نماد روشن تمدن 
که نماد بزرگ توحش است.وی تاکید کرد: الحشد الشعبی و احزاب و جامعه 
عراق همچنان با جمهوری اسامی ایران و هر کشوری که از ما در زمان جنگ 
علیه تروریسم حمایت کرد، روابط مستحکم خود را حفظ خواهد کرد و در 
مورد ایران باید بگوییم که اسام و امام حسین )ع( دو کشور و دو ملت را به 
هم پیوند داده است.  القبانچی همچنین به شکست سفرهای اخیر بن سلمان 
ولیعهد عربستان و اعتراضات وسیع مردم منطقه به سفر وی به عنوان مجرم و 

قاتلی که مرتکب جرائم وحشیانه شده است، اشاره کرد.
در همین حال، حجت ااسام »قیس الخزعلی« دبیرکل جنبش اهل الحق 
عراق از همه گروه های سیاس���ی خواس���ت به توصیه های آیت اه العظمی 

سیستانی اهتمام داشته باشند. 

واشنگتن اگزمینر: ایران به ساح ویرانگر الکترومغناطیسی 

دست یافته است! 
تس���نیم: وبسایت آمریکایی واشنگتن اگزمینر با اشاره به گزارش جدیدی 
که توس���ط ارتش ایاات متحده آماده ش���ده است ادعا کرد ایران به ساحی 
الکترومغناطیس���ی دس���ت یافته که می تواند آمریکا را از صحنه روزگار محو 
کند.به گزارش واش���نگتن اگزمینر، گزارش جدیدی که ارتش آمریکا به منظور 
هش���دار به مقامات دولتی تهیه کرده اس���ت می گوید وقوع یک حمله با بمب 
الکترومغناطیسی که اکنون در اختیار کره شمالی، روسیه و ایران است، می تواند 
میلیون ها نفر را کش���ته یا بی خانمان کند و حتی هواپیماهای در حال پرواز 
را ساقط کند. این گزارش هشدار داده که وقوع چنین حمله ای می تواند 90 
درصد جمعیت س���اکن در س���احل شرقی ایاات متحده را در یکسال از میان 
برده و شبکه برق رسانی را نابود یا مختل کند و ترابری، فرآوری مواد غذایی و 

خدمات درمانی را نیز فلج کند. 
»بوش پدر« در 94 سالگی درگذشت

فارس: »جرج هربرت دبلیو بوش« رئیس جمهوری 
اسبق آمریکا و ملقب به بوش پدر که طی سال های 
۱9۸9 تا ۱99۳ رئیس جمهوری این کش���ور بود در 
س���ن 94 سالگی درگذشت.وی که چهل و یکمین 
رئیس جمهوری آمریکا و پدر »جورج بوش پس���ر« 
رئیس جمهوری سال های ۲00۱ تا ۲009 آمریکا بود، 
در دوران ریاس���ت جمهوری »رونالد ریگان« معاون 
رئیس جمهوری بود. بوش پدر سابقه نمایندگی آمریکا 

در سازمان ملل)۱9۷۱ تا ۱9۷۳(، سفیر آمریکا در پکن)۱9۷4 تا ۱9۷۶( و ریاست 
بر سیا )۱9۷۶ تا ۱9۷۷( را هم داشت. وی در انتخابات ریاست جمهوری سال 
۱99۲ آمریکا و در حالی که خود را برای دور دوم ریاس���ت جمهوری آماده 
می کرد، رقابت را به »بیل کلینتون« فرماندار وقت آرکانزاس و نامزد دموکرات ها 
باخت و مجبور به ترک کاخ س���فید ش���د. از مهمترین حوادث دوران ریاست 
جمهوری بوش پدر می توان به حمله نظامی آمریکا به پاناما، اتحاد دو آلمان، 
فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و بلوک شرق، تهاجم عراق به کویت و جنگ 
متعاقب آمریکا و متحدانش با صدام اشاره کرد.» دونالد ترامپ« رئیس جمهوری 
آمریکا با انتشار پیامی در توئیتر در واکنش به مرگ بوش نوشت: دستاوردهای 
او از ابتدا تا پایان بزرگ بودند و او حقیقتا انسانی فوق العاده بود و همه دلتنگ 
او می شوند. رئیس کشور امارات هم به عنوان نخستین مقام یک کشور عربی با 

ارسال پیامی به مقامات آمریکا درگذشت بوش را تسلیت گفت. 
حزب اه: اسرائیلی ها گستاخی کنند، پشیمان خواهند شد

ایرنا: حزب اه لبنان با انتشار ویدئو کلیپی به رژیم صهیونیستی در مورد هر 
گونه تجاوز به لبنان هشدار داد و در مورد قطعی بودن پاسخ مقاومت خطاب به 
اسرائیلی ها اعام کرد: اگر گستاخی کنید، پشیمان خواهید شد.واحد »رسانه جنگ« 
وابسته به حزب اه، ویدئویی یک دقیقه و ۱۳ ثانیه ای با عنوان »إن تجَرأتم ستندمون« 
)اگر گستاخی کنید، پشیمان خواهید شد( را با زیرنویس عبری منتشر کرد که در 
آن، بخش هایی از سخنان »سیدحسن نصراه« دبیرکل حزب اه آورده شده که 
به صهیونیست ها در مورد تجاوز به لبنان هشدار داد و گفت: هرگونه تجاوز به 

لبنان، هر بمباران هوایی یا هر شلیک زمینی را قطعاً پاسخ خواهیم داد. 
استعفای ششمین وزیر کابینه انگلیس

تسنیم: وزیر علوم و دانشگاه های انگلیس هم در 
اعتراض به توافق برگزیت دولت ترزا می، از سمت 
خود کناره گیری کرد."سم گیمه" در مخالفت با توافق 
برگزیت پیشنهادی از سوی ترزا می نخست وزیر، از 
سمت خود استعفا کرد. وزیر علوم انگلیس ششمین 
وزیر کابینه ترزا می است که در اعتراض به توافق دولت 
با اتحادیه اروپا برای خروج از این بلوک اقتصادی و 

سیاسی از این سمت کناره گیری می کند. 
شورای اروپا: کنار اوکراین در مقابل روسیه ایستاده ایم

تسنیم: رئیس شورای اروپا از حمایت کشورهای اتحادیه اروپا از اوکراین 
در مناقشه دریایی با روسیه خبر داد.دونالد تاسک گفت: اتحادیه اروپا در مناقشه 
دریایی بین روسیه و اوکراین، پشت اوکراین ایستاده است و قصد دارد در نشست 

دسامبر اعمال تحریم ها علیه روسیه را مورد بررسی قرار دهد. 
پاریس لقب شهروند افتخاری را از رهبر میانمار پس گرفت

ایرنا: شهرداری پاریس اعام کرد که به خاطر 
س���کوت »آنگ سان سوچی« رهبر میانمار در قبال 
خش���ونت نظامیان این کشور علیه اقلیت مسلمان 
روهینگیا، شهروندی افتخاری را از وی پس می گیرد.

س���خنگوی »آنه ایدالگو« شهردار پاریس گفت: این 
تصمیم به خاطر ظلم و ستم نیروهای امنیتی میانمار 
علیه اقلیت روهینگیا صورت می گیرد که سازمان ملل 

متحد، از آن به نسل کشی تعبیر کرده است. 
تظاهرات دانشجویان موریتانی در اعتراض به سفر آتی بن سلمان

ایسنا: دانشجویان دانشکده حقوق و اقتصاد دانشگاه نواکشوت در موریتانی 
در اعتراض به سفر آتی محمد به سلمان، ولیعهد عربستان به کشورشان تظاهرات 
کردند. تظاهرکنندگان تصاویری از بن سلمان را در دست داشتند که روی آن 
نوشته شده بود: "خاک موریتانی را آلوده نکن"،؛ همچنین آنها شعار دادند: "هیچ 

خوشامدگویی برای قاتل کودکان یمنی نیست".  
دبیرکل ناتو: موشک های روسیه امنیت اروپا را هدف قرار می دهند

ایسنا: دبیرکل ناتو در یادداشتی نوشت: موشک های 
جدید روسیه امنیت اروپا را زیر سوال می برد. ینس 
اس���تولتنبرگ افزود: زمانی که پیمان منع استفاده از 
تسلیحات هسته ای میان برد امضا شد کل قاره اروپا 
نفس راحتی کشیدند؛ این پیمان در سال ۱9۸۷ توسط 
رونالد ریگان و میخائیل گورباچف رئیس جمهوری 
وقت آمریکا و آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی 
امضا ش���د. اما روسیه به توسعه، تولید، آزمایش و 

استقرار موشک های میان برد جدید با نام "SSC-۸" پرداخته است.  
وقوع زلزله در آرژانیتن همزمان با نشست گروه ۲۰

تسنیم: همزمان با شروع نشست ساانه گروه ۲0 در بوینس آیرس پایتخت 
آرژانتین، زمین لرزه ای این شهر را لرزاند. در حالی که رهبران ۲0 اقتصاد بزرگ 
جهان در بوینس آیرس گرد هم آمده بودند، زمین لرزه ای به قدرت ۳/۸ ریشتر 
پایتخت آرژانتین را به لرزه در آورد. پیش از اینکه زلزله لوسترهای محل برگزاری 
نشست جی ۲0 را بلرزاند، تعدادی از افراد حاضر در سالن صدای زمین لرزه 

را شنیده بودند. 
فروش کتاب »میشل اوباما« رکورد زد

ایس���نا: کتاب خاطرات »میشل اوباما« همسر 
باراک اوباما رئیس جمهوری سابق آمریکا با عنوان 
»شایس���ته« تاکنون ۳/4 میلیون نسخه چاپی فقط در 
آمریکا و کانادا فروش داشته است. انتشارات »رندم 
هاوس« ناش���ر کتاب »شایسته« نوشته »میشل اوباما« 
اعام کرد این کتاب تنها در ۱۵ روز نخست عرضه 
در آمریکا بیش از دو میلیون نس���خه  فروخته است. 
این کتاب عنوان پرفروش ترین کتاب سال ۲0۱۸ را 

به خود اختصاص داده است. 

كوتاه از سراسر جهان

س���رویس خارجی: نشس���ت 
رهبران کشورهای 20  اقتصاد بزرگ 
دنیا موس���وم به »جی 20« در شهر 
»بوینس آی���رس« آرژانتین در میان 
هیاهوی گسترده رسانه ای و خبری 
جه���ان در حالی آغاز به کار کرد که 
بی توجهی مقامات این کش���ورها به 
حضور ولیعهد سعودی در این اجاس 
به دلیل جنایت وی و قتل »خاشقجی«، 
»بن سلمان« را بیش از پیش در حاشیه 
و انزوایی س���خت قرار داد و آن را 
به س���وژه ای برای خبرگزاری ها و 

رسانه های دنیا تبدیل کرد.
رهبران 20 اقتصاد صنعتی بزرگ 
جهان موس���وم به »جی 20«، نشست 
خ���ود در »بوینس آیرس«، پایتخت 
آرژانتین را  برگزار کردند. به  گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک، این نشست زیر 
سایه تشدید جنگ تجاری میان آمریکا 
و چین و مناقش���ات دیگر از جمله 
رویارویی اخیر کشتی های اوکراینی و 
روسیه ای در تنگه »کرچ«  و همچنین 
افزایش فشارهای جهانی بر »محمد بن 
سلمان«، ولیعهد عربستان به دلیل قتل 
»جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد 

عربستانی برگزار شد.
این در حالی است که بر اساس 
گزارش رسانه های جهان، این نشست 
کام���ا تحت تاثیر جنایت اخیر »بن 
سلمان«، ولیعهد عربستان در قتل فجیع 
»جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد 
سعودی در استانبول ترکیه  قرار داشت 
و برخورد ها و نگاه های معنادار مقامات 
و رهبران دنیا بر س���ر »بن سلمان« 
همچنان در این نشس���ت بین المللی 
نیز سنگینی می کرد و برخی از رهبران 
شرکت کننده در نشست »جی 20«  از 
دیدار با وی خودداری کردند.به گفته 
منابع خبری، در پی جنجال گسترده 
به دلیل حضور »محمد بن سلمان« در 
اجاس بین المللی گروه 20 به دلیل 
قتل جمال خاشقجی حضور او در این 
اجاس بی حاشیه نبود به طوری که او 
در جریان گرفتن عکس جمعی رسمی 
رهبران و شخصیت های برجسته در 
اجاس گروه 20 در بوئنوس آیرس 
آرژانتین مورد بی توجهی کامل مقامات 
و رهبران بزرگ جهان قرار گرفت و 

در حاشیه ماند.
این منابع گفتند: با افتتاح اجاس 
س���ران گروه 20 در بوئنوس آیرس ، 
نگاه ها متوجه حضور ولیعهد سعودی 
بود و دوربین های عکاسان روی تعامل 
و برخورد رهبران و مقامات جهان با 
او متمرکز بودند؛ منابع خبری افزودند: 
رهبران جهان او را که در گوشه سکوی 
محل گرفتن عکس سران قرار داشت، 
مورد بی اعتنایی قرار دادند و به همین 
دلیل این حاکم دوفاکتوی سعودی به 
س���رعت بدون هیج دست دادنی و 
صحبتی با هیچ یک از مقامات، سکوی 
محل گرفتن عکس سران شرکت کننده 

در اجاس را ترک کرد.
منابع خبری اظهار کردند، براساس 
پروتکل تنظیم شده ، آرژانتین عمدا 
»بن سلمان« را در گوشه سکوی محل 
گرفتن عکس یادگاری قرار داده بود 

تا بقیه رهبرانی که تمایلی به عکس 
با او ندارند ، در کنار او نباش���ند.این 
در حالی است که حتی در دیدارهای 
اندک برخی رهبران با »بن سلمان« نیز 
آنها تنها به شکایت و انتقاد از اقدامات 
س���رکوبگرانه وی سخن گفتند و بر 
لزوم شفافیت ریاض در پرونده قتل 
خاشقجی تاکید کردند.رسانه ها اعام 
کردند: قبل از افتتاحیه اجاس سران 
گروه 20 ، رئیس جمهوری آرژانتین 
با »محمد بن سلمان« دیدار و درباره 

شکاوی علیه او در خصوص نقض 
حقوق بشر و جرایم جنگی و پرونده 
خاش���قجی صحبت کرد. همچنین 
رس���انه ها تصاویری از دیدار رهبران 
اندک���ی ب���ا او در اجاس از جمله 
امانوئل مکرون،  رئیس جمهوری فرانسه 
را منتشر کردند که آن هم حاوی پیام 
بسیار جدی مکرون به او درباره یمن 

و خاشقجی بود.
رج���ب طی���ب اردوغ���ان، 
رئیس جمه���وری ترکیه نیز  که مورد 
توجه رسانه ها بود کاما نسبت به »بن 
سلمان« بی توجه بود به رغم اینکه بارها 
با او رو در رو شد و از کنار او گذشت 
اما هیچ توجهی به ولیعهد س���عودی 
نک���رد و کاما عامت  تعجب ها در 
زمان عبور اردوغان از کنار »بن سلمان« 
و بی توجه���ی اش به او روی صورت 
ولیعهد سعودی مشخص بود.به گفته 
مناب���ع خبری، حتی بزرگترین حامی 
»بن سلمان«، یعنی دونالد ترامپ هم 
تنها به نگاهی به سمت او بسنده کرد 
و بن س���لمان نیز به او لبخند زد اما 
ترامپ بدون صحبت با وی رد شد و 
رفت. کاخ سفید نیز اعام کرد: دونالد 
ترامپ و بن س���لمان با هم تعارفات 
معمول داش���تند و هیچ بحث جدی 

انجام ندادند.
دیدارهای 2 جانبه رهبران  

همزمان با حاشیه های اجاس 
»جی 20 « و تحقیر »بن س���لمان« از 

سوی رهبران و سران شرکت کننده در 
این نشست، برخی دیدارهای دو جانبه 
میان مقامات مختلف این کشورها نیز 
در حاشیه این رویداد بزرگ صورت 

گرفت.
درهمین راستا، »ترامپ«، »نارندرا 
مودی« و »شینزو آبه«، رهبران ایاات 
متحده، هند و ژاپن  در نمایش قدرتی 
آش���کار علیه چین، برای اولین بار به 
صورت مشترک دیدار و بر کشتیرانی 
آزاد در آسیا تاکید کردند.رهبران ترکیه 

و چین نیز در دیدار دو جانبه آمادگی 
خود را برای گسترش همکاری های 
دو کش���ور و تقویت هماهنگی  در 
عرصه بین المللی اعام کردند. »شی 
جی���ن پینگ«، رئیس جمهوری چین 
همچنین ب���ا » وادیمیر پوتین« در 
حاشیه نشست سران گروه بیست در 
آرژانتین  دیدار و بر توس���عه روابط 
دو جانبه تاکید کرد.یک رسانه وابسته 
به عربس���تان سعودی نیز مدعی شد 
که »دونالد ترامپ«، رئیس جمهوری 
آمریکا و »محمد بن سلمان«، ولیعهد 
سعودی در حاشیه نشست گروه 20در 
آرژانتی���ن دیدار کرده اند. پیش از این 
ترامپ گفته بود برای دیدار با ولیعهد 
سعودی در آرژانتین برنامه ریزی نکرده 
است.»پمپئو« و»عادل الجبیر« وزرای 
خارجه آمریکا و عربستان سعودی نیز 
در حاشیه نشست گروه 20در آرژانتین 
با هم  دیدار و درباره مسائل مختلف 
منطق���ه ای، از جمله گفتگوهای آتی 

درباره جنگ یمن رایزنی کردند .
در همین حال، نحوه دست دادن 
»پوتین«، رئیس جمهوری روسیه با»بن 
سلمان«، ولیعهد عربستان سعودی در 
کنفرانس جی 20 در آرژانتین تبدیل 
به سوژه رسانه ها شد. این در حالی 
اس���ت که برخورد گرم پوتین با بن 
سلمان در این نشست برخاف جریان 
حاش���یه های این اجاس صورت 
گرفت  و در حالی که بیشتر مقامات 

دنیا به ولیعهد سعودی به دلیل اقدامات 
خشونت بار  و سرکوبگرانه در یمن و 
قتل خاشقجی بی توجهی می کردند، 
رئیس جمهوری روسیه با وی به گرمی 
دیدار و گفتگو کرد که انتقاد محافل 

رسانه ای را در پی داشت.
همزمان، »دیمیتری پسکوف«، 
سخنگوی رئیس جمهوری روسیه نیز 
از آماده شدن مقدمات سفر پوتین به 
عربس���تان خبر داد. از طرفی، وزارت 
انرژی روسیه نیز خبر از دیدار وزیران 

روسیه و عربستان در حاشیه نشست 
جی 20 در آرژانتین داد که به موضوع 
بررسی بازار نفت اختصاص داشت.

از طرفی، رئیس جمهوری فرانسه 
نی���ز در دیداری بس���یار کوتاه با بن 
سلمان،از اقدامات او در قتل خاشقجی 
و س���رکوب مخالفان عربستانی و 
همچنی���ن جنگ یمن انتقاد کرد. در 
فیلم���ی که از گفتگوی میان »امانوئل 
مکرون« و ولیعهد سعودی منتشر شده 
شنیده می شود که مکرون از ولیعهد 
سعودی بابت اینکه به حرف های او 

گوش نمی کند گایه کرده است.
نخس���ت وزیر انگلیس نیز در 
حاش���یه این اجاس با »بن سلمان« 
دیدار و از او به دلیل قتل خاشقجی 
انتقاد کرد. دفتر نخست وزیری انگلیس 
اع���ام کرد:» ت���رزا می« در دیدار با 
»بن س���لمان«  به وی گفته اس���ت 
که او بای���د اقدامی برای جلوگیری 
از تک���رار حوادثی مانند قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار منتقد عربستانی 

انجام دهد.
در همین حال، »آنتونیو گوترش«، 
دبیرکل س���ازمان ملل متحد در این 
اجاس تاکید کرد : با توجه به وضعیت 
کنونی، جامعه جهانی باید قاطعانه با 
پیشبرد چندجانبه گرایی، به ایفای نقش 
و کارایی آن کمک کند. سازمان عفو 
بین الملل نیز بار دیگر نسبت به نقض 
قوانین حقوق بشری توسط رهبران 

س���عودی از جمله محمد بن سلمان 
هش���دار داد و اع���ام کرد: اعضای 
گروه 20 باید ولیعهد سعودی را برای 
توقف اقدامات ناقض حقوق بشری 
در خارج و داخل عربس���تان تحت 

فشار قرار دهند.
همزمان، س���ازمان امدادرسانی 
»آکس���فام« که یک���ی از بزرگ ترین 
س���ازمان های بین المللی امدادرسانی 
برای ریشه کن کردن فقر و گرسنگی 
در جهان است نیز قدرت های بزرگ 

اقتص���ادی در جهان را فرا خواند تا 
قاطعانه تر با بی عدالتی اجتماعی در دنیا 
مبارزه کنند . این س���ازمان از شکاف 
روزافزون میان فقیر و غنی به شدت 

انتقاد کرد.
برگزاری تظاهرات اعتراض  آمیز

همزمان ب���ا آغاز اجاس جی 
20، مردم آرژانتین علیه سیاست های 
یکجانبه قدرت های بزرگ و کشورهای 
شرکت کننده در این نشست، تظاهرات 

گسترده برگزار کردند.
به گفته منابع خبری، دهها هزار 
معترض آرژانتینی علیه حضور رهبران 
عضو گروه 20در ش���هر »بوئنوس 
آیرس « دست به راهپیمایی زدند اما 
حضور ماموران امنیتی از نزدیک شدن 
آنها به محل برگزاری این نشس���ت 

جلوگیری کرد. 
 برخی رس���انه ها گفتند: هدف 
معترضان از برگزاری این تظاهرات، ، 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
بود و بنرهایی نیز علیه »مائوریس���یو 
ماک���ری«، رئیس جمهوری آرژانتین 
و صندوق بین المللی پول در دس���ت 
داشتند.معترضان با حمل پاکارد هایی 
اعام کردند: ما در اینجا حضور داریم 
تا امپریالیسم ترامپ و عدم احترام او 

به زنان را محکوم کنیم.
تظاهر کنندگان همچنین بالون 
بزرگ »بچه ترامپ« که هنگام س���فر 
رئیس جمهوری آمریکا به انگلیس در 

ماه جوای طراحی و در اعتراض به 
سیاست های او به پرواز در آمده بود 
را بار دیگر در ش���هر بوینس آیرس 
و در اجاس گروه 20در آرژانتین به 

پرواز درآوردند.
  ترامپ پیش از سفر به انگلیس 
درباره این بالون که او را به ش���کل 
نوزادی موبایل به دست نشان می دهد 
گفته بود: فکر می کنم بالون هوا می کنند 
تا من را ناراحت کنند، دلیلی برای سفر 

من به لندن وجود ندارد.
در چنین شرایطی، برخی منابع 
اعام کردند: کشورهای شرکت کننده 
در کنفرانس ج���ی 20 در آرژانتین، 
در خص���وص بیانیه پایانی بر س���ر 
»تغیی���رات آب و هوایی« به اختاف 
نظ���ر خوردند.»خورخه فائری« وزیر 
خارجه آرژانتین در این رابطه گفت: 
مذاکرات بر سر تغییرات آب و هوایی 
ادامه خواه���د یافت.طبق گفته وی،  
موضوعات���ی چون تجارت جهانی و 
تغیی���رات اقلیمی دو موضوع اصلی 
هستند که کشورهای عضو بر سر آن 

اختاف دارند.
ادام��ه تحقیق��ات در پرونده 

خاشقجی 
همزمان با تحوات سیاس���ی و 
حاش���یه های اجاس جی 20  در 
آرژانتی���ن، تحقیقات در پرونده قتل 
خاشقجی نیز همچنان ادامه دارد.  در 
همین رابطه، سازمان اطاعات مرکزی 
آمریکا )سیا( در یک ارزیابی فوق سری 
اعام کرد: »محمد بن سلمان«، ولیعهد 
س���عودی در زمان ربودن و به قتل 
رساندن »جمال خاشقجی«، روزنامه 
نگار مخالف س���عودی در استانبول 
ترکیه ، 11 پیام برای »سعود القحطانی«، 
مشاور نزدیک خود و رئیس تیم ترور 
ارسال کرده بود.در گزارش »سیا « که 
بخش های���ی از آن را روزنامه »وال 
اس���تریت ژورنال« منتشر کرد، آمده 
است:  پیام های تلفنی ارسال شده از 
سوی بن سلمان قبل ، حین و بعد از 
عملیات ترور خاشقجی برای القحطانی 

ارسال شده است.
*بحرین

دور دوم انتخاب���ات پارلمانی 
بحرین با وجود تحریم این انتخابات 
توس���ط مخالفان این کش���ور آغاز 
ش���د.طبق اعام رژیم بحرین ، دور 
دوم انتخاب���ات پارلمانی برای تعیین 
سرنوش���ت ۳1کرس���ی از مجموع 

۴0کرسی، برگزار شد.
این در حالی است که جمعیت 
ملی- اس���امی »الوف���اق« به عنوان 
بزرگترین جمعیت معارض بحرینی 
با صدور بیانیه ای بر تحریم دور دوم 
انتخاب���ات پارلمانی بحرین نیز تأکید 
کرد.در این بیانیه آمده اس���ت: »ملت 
وفادار بحرین با تحریم گسترده )دور 
اول انتخابات( موضع ملی بزرگی را 
به ثبت رسانده و باعث شدند با وجود 
اس���تفاده دولت از ابزارهای مختلف 
برای ایجاد رعب و وحشت در میان 
شهروندان با هدف وادار کردن آنها به 
رأی دهی، اما میزان مشارکت مردمی در 

انتخابات تنها ۳0درصد شد.

انزوای »بن سلمان« در هیاهوی نشست »جی 20« 
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ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

11 و 54 دقیقه

16 و51 دقیقه 

17 و 11 دقیقه

23 و 09 دقیقه

5 و 28  دقیقه

6 و 57  دقیقه

سرویس خارجی: دامنه اعتراض های 
جلیقه زردهای معترض در فرانسه، به 
بروکس���ل پایتخت بلژیک که به دلیل 
استقرار مقر اروپا در آن، به پایتخت اروپا 
هم معروف است کشیده شد.شماری از 
معترضان به برنامه های اقتصادی دولت 
بلژیک، با تجمع در بروکسل نارضایتی 
خود را از سیاس���ت های کنونی اعام 
کردند و خواستار استعفای نخست وزیر 
ش���دند.معترضان با تجمع در مرکز 
بروکسل خواس���تار استعفای »شارل 
میشل« نخس���ت وزیر شدند و شعار 
می دادند: »میشل استعفا بده«. برخی هم 
با پرتاب سنگ و ترقه با پلیس درگیر 
شدند و پلیس هم در مقابل از خودروی 
آب پاش و گاز اشک آور استفاده کرد. 
فضا به قدری ناآرام بود که ابری از دود 
محل تظاهرات را فرا گرفته بود. بنابر 

گزارش روزنامه انگلیسی اکسپرس، این 
ناآرامی ها باعث شد مقر اصلی کمیسیون 
اروپا به صورت موقت تعطیل شود و 
تا زمانی که معترضان عبور کردند به 
هیچ کس���ی اجازه ورود یا خروج از 
این ساختمان داده نشد. صدها نفر از 
تظاهر کنندگان که به افزایش سوخت 
و هزینه های زندگی اعتراض داشتند، 
اماکن سیاسی در بروکسل را هدف قرار 
داده بودند و برای کنترل آشوب ایجاد 
شده ده ها نفر از نیروهای پلیس باتوم 
به دست در محل مستقر شده بودند. در 
جریان این ناآرامی ها دو خودروی ون 
پلیس منهدم شدند. پلیس ده ها نفر از 
معترضان را که صورت خود را پوشانده 
بودند دس���تگیر کرد. جلیقه زردهای 
بلژیک امیدوارند بتوانند جنبش مشابهی 
در سراسر اروپا ایجاد کنند و لندن یکی 

از مناطقی است که به صورت بالقوه 
ام���کان وجود تنش در آن وجود دارد. 
گفتنی است تظاهرات های اعتراضی در 
فرانسه  که معترضان بلژیکی به تاسی 
از آن به خیابان آمده اند از هفدهم نوامبر 

)2۶آبان ماه( آغاز شده است.
*فرانسه

همزمان با بلژی���ک و در ادامه 
ناآرامی های اخیر در فرانس���ه، هزاران 
جلیقه زرد در واکنش به مخالفت دولت 
پاریس با کاهش قیمت سوخت، دوباره 
به خیابان ها آمدند و خیابان شانزه لیزه 
را بستند.گروه موسوم به جلیقه زردهای 
فرانسه با استفاده از نارنجک دودزا خشم 
خود را از سیاست های اقتصادی دولت 
»امانوئل مکرون« رئیس جمهور فرانسه 
اعام کردند. خبرها حاکی از این است 
که دولت برای مقابله با این تجمعات 

اعتراضی هفت ایستگاه مترو در پاریس 
را بست. »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر 
فرانس���ه در تازه ترین موضع گیری در 
مورد دستگیر شدگان در پاریس گفت 
که 107 نفر در ارتباط با این ناآرامی ها 

دستگیر شده اند.
 همچنین خبرنگار شبکه تلویزیون 
روسی راش���ا تودی هم زخمی شد. 
دیروز سومین شنبه پیاپی بود که پاریس 
به عرصه ای برای اعتراض های مردمی 
به قیمت باای انرژی، هزینه های باای 
زندگی و سیاست های اقتصادی دولت 
مکرون تبدیل ش���د. پیشتر مقامات 
فرانسوی به منظور مقابله با هر گونه 
آشوب احتمالی، هزاران نفر از نیروهای 
پلیس را در پاریس، به حال آماده باش 
نگه داشته  بودند.در دو هفته گذشته، 
گروه معترض موسوم به »جلیقه زردها« 
خیابان ها را در ش���هرهای مختلف 
فرانس���ه مس���دود کرده اند و با این 
اقدام بدتری���ن ناآرامی ها را در طول 
1۸ماه ریاست جمهوری مکرون رقم 
زده اند. فقط هفته گذشته، هزاران نفر 
از معترضان که رهبر هم نداش���تند در 
اینترنت سازماندهی شدند و با تجمع 
در خیابان شانزه لیزه، منطقه را به عرصه 
زد و خ���ورد با نیروهای پلیس تبدیل 
کردن���د. نیروهای پلیس هم در برابر 
معترضان به گاز اش���ک آور و ماشین 
آب پاش متوسل شدند. مکرون گفته 
که صدای خشم شهروندان و اعتراض 
آنان به افزایش مالیات های سوخت را 
شنیده اما مالیات های سوخت را لغو 

نخواهد کرد.

دامنه ناآرامي هاي پاریس به بروکسل رسید

 س����رویس خارج����ی: نیروهای 
دموکراتیک کرد سوریه که از حمایت 
نیروهای آمریکایی برخوردارند، مدعی 
شدند که معاون ارشد ابوبکر البغدادی 
سرکرده گروهک تروریستی داعش را 
در شمال شرق سوریه به دام انداخته و 

به اسارت گرفته اند.
نیروهای دموکراتیک کرد سوریه 
که دولت دمش����ق، همکاری آن را با 
واشنگتن فاقد وجاهت قانونی می داند، 
در بیانیه ای اعام کردند: »اسامه عوید 
الصال����ح« خطرناک ترین عضو امنیتی 
گروه داع����ش و معاون البغدادی، در 
کمین نیروهای ما اسیر شد. نیروهای 
دموکراتیک کرد سوریه افزودند: الصالح 
مسئول امنیتی داعش در رقه و دیر الزور، 
همچنین مجری بیش از ۴0 عملیات 
تروریس����تی در مناطق مختلف استان 
دیرالزور بود. نیروهای دموکراتیک کرد 

سوریه افزودند: پس از پیگیری و رصد 
دقیق، محل سکونت این عضو داعش 
در روستای الطعانه مشخص و سرانجام 
در عملیات ویژه در کمین نیروهای ما 
اس����یر شد. در چنین شرایطی سازمان 

امنیت داخلی بلژیک در گزارشی اعام 
کرد که این کشور نسبت به جمعیت 
خود بزرگترین منبع اعزام تروریست به 
سوریه بوده است. این سازمان افزود که 
بیش از ۴00 تروریست از سال 2012 

تاکنون به صفوف گروه های تروریستی 
در سوریه پیوسته اند. طبق این گزارش 
یک س����وم این عناصر تروریستی به 
بلژیک بازگش����ته اند، شماری کشته و 
150 تروریست هنوز در خاک سوریه 
هستند.در این حال سخنگوی وزارت 
خارجه روس����یه، عدم حضور نماینده 
ناظ����ر از طرف آمریکا در آخرین دور 
مذاکرات آستانه درباره سوریه را نشانه 
عدم عاقه واش����نگتن به تاش های 
جمعی برای حل و فصل مسالمت آمیز 
بحران سوریه خواند.خبر دیگر اینکه 
رئیس جمهور پیشین لبنان هرگونه حمله 
رژیم صهیونیستی به سوریه را به منزله 
فرو رفتن تل آویو در دریایی از شکست 
و ناامیدی دانس����ت. امیل لحود گفت: 
حمله اخیر رژیم صهیونیستی به سوریه با 
هدف سرپوش گذاشتن بر شکست های 

متوالی اخیر این رژیم رخ داد.

معاون ابوبکر البغدادی سرکرده داعش، در سوریه به دام افتاد

 سرویس خارجی: هیات فلسطین در نشست 
سازمان منع تسلیحات شیمیایی، تاش های آمریکا 
برای ممانعت از عضویت فلسطین در این سازمان 

را ناکام گذاشت.
ریاض مالکی، وزیر خارجه فلس���طین گفت: 
هیات فلس���طین در نشست اعضای سازمان منع 
تسلیحات شیمیایی تاش آمریکا برای اضافه کردن 
بندی در بیانیه پایانی این نشست برای ممانعت از 
عضویت فلسطین در این سازمان را ناکام گذاشت. 
وی گفت: هیات فلسطین برای مجازات اسرائیل به 
خاطر اس���تفاده از ساح شیمیایی علیه فلسطینی ها 
تاش خواهد کرد. ریاض مالکی از امکان درخواست 
از س���ازمان منع تسلیحات ش���یمیایی برای اعزام 
کارشناسان برای کشف مواد شیمیایی استفاده شده 

در حمات اسرائیل خبر داد.
در چنین ش���رایطی مجمع عمومی سازمان 
ملل متحد شش قطعنامه در حمایت از فلسطین و 
علیه رژیم صهیونیستی به تصویب رساند. نخستین 
قطعنام���ه که با 15۶رأی مواف���ق، ۸رأی مخالف 
)اس���ترالیا، کانادا، رژیم صهیونیس���تی، جمهوری 

کریباتی، جزایر مارشال، ایاات فدرال میکرونزی، 
جمهوری نائورو و آمریکا( و 12رأی ممتنع تصویب 
ش���د خواستار افزایش تاش ها برای سازش میان 

اسرائیل و فلسطین شده است.
 این قطعنامه از رژیم صهیونیس���تی خواسته 
به قوانین بین المللی پایبند باشد و تمامی اقدامات 
خشونت آمیز را کامًا متوقف کند. دومین قطعنامه با 
عنوان »اورشلیم« )قدس اشغالی(، با 1۴۸رأی موافق، 
11مخالف و 1۴ممتنع تصویب شد. اعضای مجمع 
با تصویب این قطعنامه مخالفت خود را با اقدامات 
رژیم صهیونیستی در تحمیل قوانین و قلمرو قضایی 
خود به شهر مقدس قدس اعام کرده و هر گونه 
اقدام در این راستا را غیرقانونی و فاقد اعتبار خواندند. 
این قطعنامه بر ضرورت حفظ آرامش تأکید کرده 
و خواس���تار حفظ وضعیت فعلی در اماکن مقدس 

قدس شده است.
از سویی نماینده پاکستان در سازمان ملل گفت: 
تش���کیل کشور مستقل فلسطین ضرورتی اجتناب 
ناپذیر است که باید به آن توجه شود. »ملیحه لودهی« 
گفت: حل نشدن مسئله فلسطین نشان دهنده ناکامی 

مشترک مجامع بین المللی و کشورهای جهان است.
لودهی تأکید کرد: فلسطین داستان غم انگیز نقض 
قوانین بین المللی است و امنیت پایدار بدون تشکیل 
کشور مستقل فلسطین برقرار نخواهد شد. در این 
حال آمریکا سازمان ملل را تهدید کرد که اگر طرح 
ارائه شده از سوی این کشور در رابطه با محکومیت 
حماس تصویب نشود، این سازمان دیگر نمی تواند 
نقشی در مذاکرات سازش بین طرفین فلسطینی و 

صهیونیستی داشته باشد .
هیات نمایندگ���ی آمریکا اعام کرد: آمریکا 
طرح���ی را ارائه داده که م���ورد حمایت اتحادیه 
اروپا است و ما از تمامی کشورها می خواهیم به 
فعالیت های حماس و دیگر گروه های فلس���طینی 
همچون جهاد اس���امی رای مخالف بدهند و اگر 
سازمان ملل نتواند این طرح را به تصویب برساند، آن 
وقت دیگر نمی تواند نقشی در زمینه مذاکرات سازش 
ایفا کند .خبر دیگر اینکه هیات عالی برگزار کننده 
راهپیمایی های بزرگ بازگش���ت در فلسطین، در 
بیانیه ای از ایران به دلیل حمایت از مردم و آرمان 

فلسطین تقدیر و تشکر کرد.

 تاش آمریکا برای ممانعت از عضویت فلسطین در سازمان
 منع تسلیحات شیمیایی شکست خورد

س���رویس خارجی:»جعف���ر 
الحس���ینی«، س���خنگوی نظامی 
گردان های حزب اه عراق در گفتگو 
با شبکه خبری المیادین اظهار داشت: 
با تمامی قدرتی که داریم در حمایت 
از م���ردم یمن و انصاراه در کنار 
آنها خواهیم ایستاد.سخنگوی نظامی 
گردان های حزب اه عراق خطاب 
ب���ه انصاراه یمن تاکید کرد: ما به 
مردم و انصاراه یمن می گوییم که تا 
آخرین قطره خونمان با شما هستیم 
و هرگز یمنی ها را رها نخواهیم کرد.
وی افزود: به یمنی ها می گوییم ما 
یک ملت واحد با سرنوشتی واحد 
هستیم و هیچ قدرتی نمی تواند میان 
ما قرار بگیرد.الحسینی تاکید کرد: 
تمام���ی قدرتی که داریم در اختیار 
شماست و ما به یمنی ها می گوییم 
که در همه زمینه ها با ش���ما هستیم 
و ب���ا افتخار می گوییم که "ما یمن 

هستیم".
این در حالی اس���ت که مردم 
عراق برای همبستگی با مردم یمن 
و در محکومیت تجاوزات ائتاف 
سعودی و کشتار یمنی ها در مرکز 
بغداد تظاهرات گس���ترده برگزار  
کردند. شرکت کنندگان در تظاهرات 
ضمن محکوم ک���ردن تجاوزات 
ائتاف س���عودی و کشتار زنان و 
کودکان یمنی، شعارهایی علیه این 

ائتاف متجاوز سر دادند.

یک منبع امنیتی عراق گفت: 
تظاه���رات عراقی ه���ا در میدان 
»الحریه«، واقع در مرکز بغداد صورت 

گرفت.
همزم���ان، یک گ���روه فعال 
انگلیسی  نیز تظاهراتی را در مقابل 
مق���ر دولت در لندن در مخالفت با 
جنگ یم���ن برگزار کرد.در همین 
حال،  صندوق حمایت از کودکان 
س���ازمان ملل متحد )یونیسف( در 
تازه ترین گ���زارش خود از یمن 
اعام کرد: ۶0ه���زار دانش آموز 
یمنی در اس���تان الحدیده به دلیل 
حمات عربس���تان از تحصیل باز 
ماندن���د.از طرفی، دولت هلند نیز 
پس از عربستان، مصر و امارات را 
هم در فهرس���ت کشورهایی که به 
دلیل جنگ یمن صادرات تسلیحاتی 
به آنها ممنوع ش���ده است، قرار داد 
و صادرات تس���لیحات به مصر و 
امارات را متوقف کرد.در تحوات 
میدانی نیز، به دنبال حمات گسترده 
جنگنده های س���عودی به منطقه 
»الحوک« واقع در اس���تان الحدیده 
یمن سه غیر نظامی شهید و 11تَن 
دیگر زخمی شدند.در همین حال، 
تاش مزدوران سعودی برای محقق 
ساختن اهداف خود در جبهه »قانیة 
البیضا« با دخالت نیروهای مقاومت 
یمن ناکام ماند و شماری از مزدوران 

عربستان به هاکت رسیدند.

حمایت تمام قد گردان هاي حزب اه  
عراق از انصاراه یمن

س���رویس خارجی: رهبران کشورهای عضو گروه »بریکس« پس از دیدار 
در حاشیه اجاس »جی- 20« در آرژانتین، رویکرد یکجانبه گرایانه واشنگتن در 

عرصه تجارت بین المللی را به باد انتقاد گرفتند.
سران کشورهای عضو بریکس که شامل روسیه، برزیل، هند، چین و آفریقای 
جنوبی است،با صدور بیانیه ای با انتقاد از رویکرد یکجانبه گرایانه آمریکا، خواستار 
برقراری یک نظام تجاری چندجانبه و قانونمند برای تضمین تجارت بین المللی 
شفاف، فارغ از تبعیض، آزاد و جامع شدند.رهبران گروه بریکس باردیگر بر تعهد 
خود به همکاری در راستای تقویت چندجانبه گرایی و ارتقای یک نظم جهانی 

عادانه و دموکراتیک تاکید کردند. 
در این بیانیه آمده است: روح و قوانین سازمان تجارت جهانی با اقدامات 
یکجانبه گرایانه و حمایت از انحصار تولیدات داخلی همخوانی ندارد. از تمامی 
اعضای این سازمان می خواهیم تا با این دست از اقدامات متناقض سازمان مقابله 
و تعه���دات خ���ود را حفظ کرده و در برابر اقداماتی که ماهیت تبعیض آمیز و 
بازدارنده دارند، بایستند.رهبران بریکس همچنین  متعهد به اجرای کامل معاهده 
اقلیمی پاریس ش���دند و تروریس���م را در هر نوع و شکلی محکوم کردند. از 
سویی،رئیس جمهوری ایاات متحده آمریکا در حاشیه نشست  جی-20در دیدار 
با »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن درخواست کرد تا هر چه سریعتر کسری بودجه 
میان این دو کشور را متعادل کند. در این حال،»وادیمیر پوتین«، رئیس جمهوری 
روس���یه تاکید کرد: خروج آمریکا از پیمان  منع موش���ک های هسته ای میانبرد 

احتماا موجب رقابت تسلیحاتی غیر قابل کنترل شود.

انتقاد گروه »بریکس« از یکجانبه گرایی آمریکا تنش در روابط »قاهره« و »رم« پس از کشته شدن 

یک دانشجوی ایتالیایی در مصر
سرویس خارجی: روابط مصر و ایتالیا به دلیل قتل »جولیو ریگنی« دانشجو 

و پژوهشگر ایتالیایی در قاهره، وارد مرحله جدیدی از تنش شد.
ب���ه گفت���ه منابع خبری، روابط ایتالیا و مصر پس از قتل »جولیو ریگنی«، 
دانشجو و پژوهشگر ایتالیایی در سال 201۶در »قاهره« و عدم تحقیقات مناسب 
دولت مصر در این پرونده متشنج شد. این منابع گفتند:  جسد وی در فوریه 
سال 201۶ در قاهره در حالی پیدا شد که آثار شکنجه بر روی بدن او کاما 
مشهود بود .مقامات ایتالیا تصمیم دارند هفته آینده از هفت نفر از مسئوان امنیت 
ملی مصر نیز در خصوص قتل »جولیو ریگنی« تحقیقات به عمل آورند.به نوشته 
روزنامه »القدس العربی«، فهرست افراد مظنون که قرار است از آنها تحقیقات به 
عمل آید شامل دو افسر امنیت ملی است و گفته می شود که این افسران »محمد 
عبداه« رئیس سندیکای دستفروشان مصری را برای جاسوسی از ریگنی که در 
حال انجام پژوهشی درباره سندیکاهای مصری بود، اجیر کرده بودند. در همین 
ارتباط »روبرتو فیکو« رئیس مجلس نمایندگان ایتالیا از تعلیق روابط دیپلماتیک با 
مجلس نمایندگان مصر خبر داد. وی گفت: تمامی اشکال روابط دیپلماتیک خود 
با پارلمان مصر را تا دستیابی به نقطه تحول حقیقی در این تحقیقات و محاکمه 
قاطع عامل آن، به تعلیق در خواهد آورد.همزمان، وزارت خارجه ایتالیا نیز سفیر 

مصر در این کشور را در ارتباط با پرونده این قتل احضار کرد.

نخستین انتقاد صریح اسام آباد از 
نقض حقوق بشرتوسط سعودی

سرویس خارجی: وزیر کشور پاکستان برای نخستین بار صراحتا از 
نقض حقوق اتباع کشورش توسط عربستان سعودی انتقاد کرد.

»ش���هریار آفریدی« وزیر کشور پاکستان در دیدار با »احمد یوسف 
الدرویش« رئیس عربستانی دانشگاه اسامی اعام کرد: ما اعتراضات زیادی 

به حکام سعودی داریم که باید پاسخگوی آن باشند.
وی تصریح کرد: در عربستان ودیگر کشورهای عربی برخورد زشتی  
با اتباع پاکستانی می شود  و حقوق کارمندان پاکستانی پرداخت نمی شود  
و آنها را به زندان افکنده و در حقشان ظلم می کنند، این در حالی است 
که اس���ام آباد از این مس���اله بسیار ناراحت و ناراضی است واین روند 

باید به پایان برسد.
 وزیر کش���ور پاکس���تان گفت: مشکل بعدی این است که در یک 
بند زندان های س���عودی که جای 15 نفر اس���ت بیش از 200 پاکستانی 
را زندانی کرده اند، چرا هموطنان مرا ذلیل می کنید؟ وی افزود: جوانان 
تحصیلکرده پاکستانی وقتی به عربستان می آیند حقوقشان از چهار یا پنج 
هزار ریال بیشتر نیست ولی بی کفایت ترین افراد که از غرب به این 
کشور می آیند 50  هزار ریال حقوق می گیرند، آیا این ذلیل کردن مسلمان 
نیست؟از سویی،»عمران خان« نخست وزیر پاکستان  گفتگو را تنها راه 
ایجاد صلح در روابط کشورش با هند دانست و بار دیگر دهلی نو را به 

مذاکره برای حل مشکات و اختافات دوجانبه فراخواند.

 تقویت ارزش لیر ترکیه مقابل 
دار آمریکا

س���رویس خارجی: ارزش لیر ترکیه  بار دیگرطی یک ماه گذش���ته در 
برابر دار آمریکا تقویت شد و به عدد 5/19 رسید.

افزایش ارزش »لیر« پول ملی ترکیه در برابر ارزهای خارجی از جمله 
دار که از حدود یک ماه پیش آغاز شده بود، بار دیگر تقویت شده و به 
بااترین رقم در چهار ماه اخیر رسید. این در حالی است که هر دار آمریکا 
به نرخ 5/19 لیر و هر یورو نیز به نرخ5/90 در بازار ارز ترکیه به فروش 
می رسد که بااترین رقم در چهار ماه اخیر است. در این حال،»نیکواس 
مادورو«  رئیس جمهوری ونزوئا پیش از سفر اردوغان همتای ترکیه ای وی  
به کشورش، اقدامات ازم در مورد تحویل دو مدرسه فتح اه گولن به دولت 
آنکارا را انجام داد. در خبر دیگری،وزارت دفاع ترکیه اعام کرد: طی یک 
هفته اخیربر اثر عملیات های زمینی  و هوایی  ارتش این کشور در استان های 
شیرناک، دیاربکر ، ماردین و همچنین در مناطق کوهستانی اقلیم کردستان 

عراق، ۴1 نفر از اعضای گروه تروریستی »پ.ک.ک« کشته شده اند.

سرویس خارجی: درگیری  درون گروهی میان 
طالبان افغانس���تان در وایت هرات منجر به کشته 

شدن 2۸ نفر شد.
در همین رابطه،رئیس پلیس وایت »هرات«  از 
کشته شدن 2۸ نفر در درگیری درون گروهی طالبان  
خبر داد           و اعام کرد:این افراد در منطقه »شیندند« این 
وایت در درگیری میان طرفداران »ما هبت اه« و 
»ما رسول« که با یکدیگر رقابت دارند کشته شدند.

مقامات امنیتی افغانستان  نیز،از کشته شدن 11 عضو 

طالبان از جمله سه فرمانده ارشد این گروه در حمات 
هوایی نیروهای ناتو، به روستای »تخت و کوره گز« 
وایت »فراه« خبر دادند. از سویی،جنگنده های  ایاات 
متحده در 10 ماهه نخست سال 201۸ میادی ،59۸2 
بمب و موشک را در افغانستان پرتاب کرده اند که  
نشان دهنده رشد بی سابقه حمات هوایی  این کشور 
طی 10 س���ال اخیر است. در چنین شرایطی، در پی 
ادامه کشتار غیر نظامیان از سوی نیروهای آمریکایی در 
شرق  افغانستان ،مردم وایات کنر و پکتیکا با برگزاری 

تظاهراتی ،علیه نیروهای آمریکایی شعار دادند.در خبر 
دیگری،شماری از رهبران احزاب سیاسی افغانستان 
اعام کردند که توافق صلح با گروه طالبان نسبت به 
برگزاری انتخابات ریاس���ت جمهوری این کشور در 
اولویت قرار دارد اما به شرط این که طالبان حاضر به 
گفتگو با دولت کابل  باشد.از سویی،سخنگوی وزارت 
خارجه روس���یه اظهار داشت: عدم واگذاری رهبری 
نشست مسکو به افغانستان به معنی تاش روسیه برای 

به حاشیه راندن دولت کابل نیست. 

تأکید آمریکا  و  ژاپن بر اجرای تحریم های درگیری  درون گروهی طالبان  افغانستان با ۲8 کشته
سازمان ملل علیه کره شمالی

سرویس خارجی: رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن در دیداری 
دوجانبه در آرژانتین بر اجرای تحریم های سازمان ملل علیه کره شمالی تاکید 
کردند.دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا  و»شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن  در 
دیداری دوجانبه در حاشیه نشست سران کشورهای عضو»جی-20« در آرژانتین، بار 
دیگر بر سر اجرای کامل تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه کره شمالی 
به منظورخلع ساح هسته ای شبه جزیره کره، توافق کردند.از سویی،دفتر ریاست 
جمهوری کره جنوبی اعام کرد: دونالد ترامپ مجددا برای برگزاری دومین نشست 

با رهبر کره شمالی در اوایل سال 2019میادی ابراز تمایل کرده است.


