
گر�شگر� شما� كش���و� �ين سا� ها �� 
كنا� تمامى معضال� �� كمبو� �يرساخت ها � 
چا��خو�بى گرفته تا نبو� برنامه �يز� مناس���ب 
بر�� ظرفيت هايى چو� گر�ش���گر� ��يايى با 
معضلى جد� تر به نا� «�يالسا�� � �يالخو�بى» 

مو�جه �ست كه ظاهر� چا�� بر��� نيست.

ضميمه �جتماعي ���نامه �طالعا�  ��شنبه 12 ���  1397
سا� نو� �  سو� � شما��27161
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صفحه6
شيشه پا� كنى كوچك كه �� �ندگى كيش � ما� شد�

صفحه5
تغيير�� �قليمى مخر� تر �� تصو��� ماست!

صفحه 2
غر� شد� �� كتا� ها چه بر سر مغزتا� مى �����

يا���شت

 همه ما �� قبا� �ين جها� � �ندگى خو�ما� � �يگر�� مسئوليم.
�ين جمله كليشه �� � شعا� تكر��� ��  با�ها شنيد� �يم � مصد�� ها� فر���نى 

هم به عنو�� تذكر �� پس �� خو�ند� �يم.
�� ميا� بى شما� موضوعاتى كه �� �يل �ين شعا� كلى مى گنجد� ���� سفر 
كر�� �ست� به �يژ� �ين كه مر�قب محيطى كه سفر مى كنيم � طبيعتى كه پا �� �� 
مى گذ��يم باشيم � چنا� �فتا� كنيم كه با خانه � �ندگى خو�ما� مى كنيم.موضو� 
�ين يا���شت �ما �حتر�� به فرهنگ جو�مع محلى به عنو�� بخشى �� �يست بومى 
كه �� �� سفر مى كنيم �ست� �حتر�� به ���� � سننى كه ���ند � بايدها � نبايدهايى 
كه �� شعائر �� ها به ش���ما� مى ��� � چه بسا جز� با��ها � سنن ما نباشند � 

محد��يت هايى �� هم بر�� ما �يجا� كنند.
��ضح تر بگويم� �� ���� �� هس���تيم كه نو� خاصى ��گر�شگر� بسيا� 
��يج شد� �ست � «بومگر��» نا� ����� �فتن به ميا� جو�مع محلى � �قامت �� 
خانه ها� �نها � چند ���� ميا� �نها � طبيعت پير�مونشا� �ندگى كر�� � كنا� 

�نا� �� سفر لذ� بر��.
تا �ينجا� كا� همه چيز �يبا � تجربه چنين سفر� نا� به نظر مى �سد. 
�مكا� �ين تجربه هم  به سا�گى فر�هم �ست. فضا� مجا�� � ���نس ها� مسافرتى  
بيشتر شهرها پر �ست �� تبليغا� چنين تو�هايى � عكس ها � �لبو� ها� �� �نگيز 
چنين سفرهايى. نكته مهم �ين كه توضيح ��با�� ���� بومگر�� � �فتا� ��ست 
ميا� ساكنا� � بوميا� مناطقى كه مى ��يم چند�� محلى �� �عر�� ند��� � كمتر 
نمونه �� مى تو�� يافت كه �� كنا� تبليغ چنين سفر�� به توضيح �فتا� ��ست �� 
�ين سفرها هم بپر����� شايد �� بيم �ين كه مسافر با خو�� نگويد �� بابا� ��� 
مى ��� سفر كه �� همين بكن نكن ها ��حت باشد � خو�� باشد � چند ��� �� 

هرچه قيد � بند �ست �ها شو�.
خو� �ست تجربه نگا� عليز���� يكى �� ��هنمايا� موفق �ينگونه سفرها ��  
بخو�نيد� چه بسا نظرتا� ��با�� �ين كه چگونه �� سفرهايما� مسئوالنه تر عمل كنيم 
عو� شو�: «چند سا� پيش� تو�� ��شتم به يكى �� ��ستاها� كشو� � بر�� چند 
��� �� يكى �� خانه ها� محلى �نجا �قامت ��شتيم. صاحبخانه �ختر بچه پنج شش 
 ساله �� ��شت كه تقريبا هميشه جلو� �ست � پا بو�. �سط حرفما� مى پريد� 
سر � صد� مى كر� � لحظه �� تنهايما� نمى گذ�شت. بعد �� چند ��� حس كر�� 
بيشتر �� �ينكه بخو�هد ش���يطنت كند نگر�� �ست! مد�� باقى خانم ها �� با ما�� 
خو�� مقايسه مى كر�. مثال مى گفت: شماها به خو�تا� مى �سيد � عطر مى �نيد 

�ما ماما� من عطر ند���. شما لباستا� قشنگ �ست �ما ما� ماما� من نيست!
���ها� �خر البه ال� حر� ها� بچه فهميد� نه تنها پد�� بلكه خيلى 
�� مر��� �يگر ��س���تا �� �قتى پا� گر�شگر به �نجا با� شد�� توقعا� شا� �� 

همسر�نشا� فر� كر��.
با �ينكه مد� ها �� �� سفر مى گذ��� هميشه �ما �� �ختر تو� �هنم هست. 
�آل� حتما نوجو�� شد� � ��گير� ها� ��حى بيشتر� سر هويتش � �نى كه �لش 
مى خو�هد باشد� ����. بعضى �� ماها �قتى سفر مى كنيم كا�هايى �نجا� مى �هيم 
كه شايد حتى تو� شهر خو�ما� هم خيلى �هلش نباشيم  � حو�سما� نيست �� 
جامعه محلى �� ما به عنو�� شهر� ها� مد�� � تحصيلكر�� � كا� ��ست� فقط 
همين �جو� �� مى بيند. به مر�� جامعه محلى مى خو�هد بر�� باال كشيد� خو�� 
شبيه شما باشد. شبيه �� �جهى �� شما كه شايد فقط سالى يك با� بر�� مى كند.

�� تمام���ى �نيا يك���ى �� مهم ترين ش���عا�ها� گر�ش���گر� پايد��: 
travellikealocal  �س���ت� يعنى مثل يك تو�يست سفر نكن. مثل يك  بومى 

�ندگى كن.
گاهى ما قبل �� سفر تمامى عا�� ها� فرهنگ ها � ���مرگى ها� خو�ما� 
�� مى گذ��يم �� چمد�� � با خو�ما� بر�� محلى ها سوغاتى مى بريم. �� حالى كه 
��� سفر �ين �ست كه ما بر�يم � يك هفته سعى كنيم تجربه �� ��قعى �� �ندگى 
كر�� شبيه �نها بر�� خو�ما� بسا�يم. �ين �نها هستند كه بايد بخشى �� فرهنگشا� 
�� به عنو�� سوغا� همر�� ما كنند. �لبته ��ست �ست كه �ين مثا� ها �نانه بو�ند  �ما 
به �ين معنا هم نيست كه مر��� همه �صو� مو�جهه جو�مع محلى �� �عايت مى كنند  

يا همه گر�شگرها بى مسئوليت هستند. �ينها �� گفتم تا همه حو�سما� باشد. »

مر�قب ��پايما� ��� �ندگى �يگر�� باشيم
 �جيهه تيمو��

���مه ��صفحه7

 

شهر� �� �� �نيا نخو�هيد يافت كه �گر �� خو��� محو�� به �نسا� مد��� 
�سيد� باشد� ��� حلى غير ��TOD بكا� بسته باشد. �ين يك �نسانس همه گير 

�� تمامى شهرها� �نيا �ست.
مدتى �ست �ين �صال� تا�� غير ��  توسعه حمل � نقل عمومى� بر�� حل 
مشكال� تر�فيكى شهر تهر�� مطر� مى شو�: TOD  يك مجموعه �صالحا� 
شهر� �ست كه باعث مى شو� متر� يا هر سيستم حمل � نقل عمومى يك شهر� 
با ��ندما� بيشتر� به كا� �يد. همينTOD � �صالحاتش� خيابا� ها� شهر �� �� 
خو���ها پس مى گير� � به عابر�� پيا�� � ��چرخه سو���� تحويل مى �هد � به 

�با� �نچه كه �مر�� مصطلح �ست� شهر �� �نسا� محو� مى كند.
 �فشين خضرلو� �قد� مشا�� � مدير تيم مطالعاتى كميته TOD�� شو��� 
ش���هر �ست كه  ��خصو� تحقق �� �� گفتگو با مهر توضيحاتى مى �هد به 

�ين شر�:
با �غا� به كا� شو��� پنجم� كميته جديد� �� كميسيو� عمر�� � حمل 

� نقل تحت عنو�� كميتهTOD تشكيل شد. هد� چه بو��

�فر�� سبكى �� ��نندگى �� شر�يط سخت � خا�� ��جا�� �ست 
با ماشين ها� �� �يفر�نسيل يا موتو�ها� مخصو�.

 �� تعريف شر�يط ال�� � كافى بر�� ��نندگى �� �فر��� معموال 
فقط به ماش���ين مناسب� قد�� بدنى مناس���ب � قد�� تمركز � 
تصميم گير� � ��نش فنى �شا�� مى شو� � بعد هم لذ� طبيعت گر�� 
با ماشين تبليغ مى شو� كه با توجه به پتانسيلى كه �� �مينه  گر�شگر� 
� طبيعتگر�� �� �ير�� �جو� ���� طبيعى �ست بسيا�� �� جو�نا� �� 
تمامى �قشا� به سمت �ين ���� پر هيجا� ��� ���ند. �ين �تفا�� 

تو�ها� مجر� �ين سبك �� تفريح �� بسيا� پر��نق كر�� �لى توجه 
به �مو�� جلوگير� �� �سيب �ساند� به طبيعت �� چنين برنامه هايى 
متأسفانه مغفو� ماند� �ست �  گويا سا�ما� ها� متولى گر�شگر� هم 
چنين محد��يت هايى بر�� برگز��� �ين تو�ها �� ��ستا� حفاظت 
�� محيط �يست تعريف نكر�� �ند كه �گر چنين بو�  �ين قد� �خم ها� 
عميق �� حضو� بى ��يه �فر��ها �� بر�� صخر�� باتال�� كوير� �مل 
� كوهستا�� بر تن طبيعت �ير�� باقى نمى ماند � فريا� ��سفا �� سمت 

��ستد���� محيط �يست بلند نمى شد.

چگونه شهر ��  �� خو���ها پس بگيريم�

���مه ��صفحه3

فقر �مكانا� �� حو�� 
گر�شگر� شما� �ير��

لذت بردن از  طبيعت
ویژه اجتماعی ضمیمه اطالعات  امروزيا  دشمنى با محيط زيست صفحه 5

داستان
یک خیریه

گزارش

صفحه 7

تلخ و شیرین
خرما

اقتصادي

صفحه 11

مقابله با پرخاشگري
در زندگي فردي

و اجتماعي

حقوقي

دوشنبه 12 آذر 1397 - 25 ربيع االول 1440 - 3 دسامبر 2018 -  سال نودوسوم - شماره 27161 - 16 صفحه به همراه 8 صفحه ضميمه - تک شماره 1000 تومان

صفحه16صفحه3

تجلیل از خدمات فرهنگي استاد خزائلي
دركتابخانه  ملي

آمریكا و چین آتش بس تجاري 90 روزه
اعالم كردند

* اشرف بروجردي رئيس كتابخانه ملي: خزائلي مايه اميد كساني است كه نااميدانه به فردا مي انديشند
* جواناني كه نمي دانند به كدام سو مي روند با نگاهي به زندگي اين بزرگان مي دانند كه براي 

بهتر زيستن و منشا اثر بودن بايد اميدوار بود

* كاخ س�فيد از توافق رؤس�اي جمهوري آمريكا و چين براي عدم افزايش تعرفه هاي تجاري 
در بازه زماني 3 ماهه خبرداد 

* وزير دفاع آمريكا، روسيه را به تالش براي دخالت در انتخابات مياندوره اي كنگره متهم كرد

پاريس در آتش
صفاتيان عضو كميته مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت :

* عضو كميس�يون سياس�ت خارجي مجلس: 14 نفر از امضا كنندگان 
طرح استيضاح وزير امور خارجه از پاسخ هاي وي قانع شدند

* مواد مخدر در دنيا، 1500 ميليارد دالر گردش مالي دارد 
* مواد مخدر ساالنه 200 هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور ضرر مي زند 

 * ش�هبازوار وكيل دادگس�تري: پولش�ويي از جرائم س�ازمان يافته اس�ت كه در كش�ور
قابل كتمان نيست

* ظريف: در ايران مانند همه كشورها پولشويي وجود دارد
 * وزير امور خارجه: اين واقعيت كه پولش�ويي در ايران مانند همه كش�ورها وجود دارد

به معناي همراهي ما نيست
* پولشويي از سوي گروه هاي مواد مخدري و فسادهاي موجود در كشور صورت مي گيرد

ساالنه 80 هزار ميليارد تومان پولشويي 
مواد مخدر در ايران رخ مي دهد

صفحه2صفحه2

صفحات2و13

* معتقديم كه طرح ملي گفتگوي بين نس�لي بايد به عنوان 
ي�ك روي�ه درون آموزش و پرورش و حت�ي در خانه ها هم 

گسترش داده شود
* امروز يكي از مش�كالت اساس�ي در كش�ور كاهش زمان 
گفتگ�وي اعض�اي خانواده با همديگر به كمت�ر از 20 دقيقه 

در روز است
* بايد صداي دانش آموزان، جوانان و نوجوانان را بشنويم 
و اين تعامل را در قالب گفتگوها با نس�ل آينده س�از و جوان 

جامعه داشته باشيم

* اي�ن كنفرانس با حضور 
اي�ران  رؤس�اي مجال�س 
 پاكس�ت�ان، تركي�ه، چي�ن
روس�يه و افغانس�تان ب�ا 
موضوع چالش هاي مقابله 
ب�ا تروريس�م و تق�وي�ت 
ارتباط�ات بي�ن منطقه اي 
جمع��ه آين�ده ب�رگ��زار 

مي شود

معاون امور زنان و خانواده رياست جمهوري
 از مؤسسه اطالعات ديدن كرد

دكتر ابتكار: طرح ملي
گفتگوي بین نسلي اجرا مي شود

كنفرانس رؤساي 
مجالس 6 كشور 

براي مقابله با 
تروريسم در تهران

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
ترجمه دكتر انشاءاهلل رحمتي

تفسیر
هنر

زیرساختها را
درست كنیم!

صفحه 2
فتح اهلل آملي

يادداشت
رصِد 
رسانه ها

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

�ما�� گفتگو � صلح � مد���
نوشتة سيدعبا� �هللا هاشمي
قطع رقعي، 344 صفحه، چاپ اول

امام موسي صدر يكي از متفكران عمل گراي قرن بيستم است كه با مهاجرت به لبنان تالش نمود 
ــتعمار  ــي از تفكر و تالش اس ــده بين فرق و مذاهب مختلف جامعه لبنان را كه ناش تفرقه ايجادش
فرانسه بود كم نموده و با افزايش خواسته هاي جمعيت هاي اسالمي خصوصاً جنبش امل و شيعيان 
لبنان و ايجاد تعامل از طريق گفتگو و تساهل ميان مسلمانان و مسيحيان، به خصوص مسيحيان 
و شيعيان، مسير حركت در جهت ايجاد وحدت و جلوگيري از قتل و خونريزي و كشتار انسانهاي 
ــمني ها همچون كوهي در برابر طوفان حوادث  بي گناه را دنبال نمايد. او با تحمل تهمت ها و دش

لبنان ايستادگي نمود.
در اثر حاضر زندگي و آرا و افكار امام موسي صدر، در طي چهار فصل مورد بررسي قرار گرفته است.
 اين بررسي به دليل متفاوت بودن امام موسي صدر نسبت به روحانيون سنتي عصر خود خواندني است.

در سخن نخست اين كتاب آمده است: «امام موسي صدر با ورود به لبنان با توجه به شناختي كه 
از جامعه لبنان به دست آورده بود، توانست با تأسيس مؤسسات خيريه، فرهنگي و... تا حدودي جلوي فقر اقتصادي و فرهنگي را بگيرد. وي 
ــيله گفتگو و تعامل موفق شد تا حدودي  ــران گروهها، اديان و فرق به وس ــامح و همچنين با برقراري ارتباط با مردم و س ــاهل و تس با روحيه تس

يكپارچگي را در جامعه چندپارة لبنان به وجود آورد. »
 فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر�� ساختما� ���نامه �طالعا� تلف�ن: 29993686 

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

ت ���
�گهى مناقصه عمومى �� مرحله ��  نوب

خريد تو� فوتبا� � تو� فوتسا� � تو� ��ليبا�
1- نام و نشانى دستگاه مناقصه گزار: وزارت ورزش و جوانان به نشانى تهران، خيابان سئول، ساختمان شماره يك 

2- موضوع مناقصه: عبارت است از خريد توپ فوتبال، توپ فوتسال و توپ واليبال
3- شماره مناقصه به منظور دريافت اسناد مناقصه در سامانه تداركات الكترونيكى دولت:  200970013000005

4- زمان، مهلت و نشانى دريافت اسناد مناقصه و بارگذارى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت:
1-4 ) مهلت زمانى دريافت اسـناد مناقصه از سـامانه تداركات الكترونيكى دولت از تاريخ 97/9/12 لغايت 97/9/17 

به مدت 6 روز مى باشد.
2-4 ) مهلت زمانى تحويل و ارائه اسناد و مدارك و پيشنهادها به صورت حضورى در دبيرخانه وزارت ورزش و جوانان 

و بار گذارى در سامانه تداركات الكترونيكى دولت از تاريخ 97/9/18 لغايت 97/9/27 مى باشد.
5- مدت اعتبار پيشنهادها: از تاريخ برگزارى مناقصه به مدت 30 روز مى باشد.

ــماره  6- نوع و مبلغ تضمين شـركت در مناقصه: ارائه ضمانت نامه بانكى معتبر در وجه وزارت ورزش و جوانان و يا به ش
ــالمى ايران به نام پرداخت رد وجوه سپرده  ــباى IR 140100004101005536181281 نزد بانك مركزى جمهورى اس ش

به مبلغ 600/000/000 ريال
7- زمان برگزارى جلسه مناقصه: مرحله نخست جلسه مناقصه راس ساعت 14 مورخ 97/9/28 در سالن جلسات وزارتخانه 

تشكيل و نسبت به پيشنهادهاى رسيده اتخاذ تصميم خواهد شد.
مرحله دوم جلسه مناقصه راس ساعت 14 مورخ 97/10/3 برگزار خواهد گرديد.

8- ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه درج گرديده است.
9- پاكت قيمت شركت كنندگان در مناقصه در صورت كسب امتيازهاى مندرج و در صورت احراز شرايط گشوده خواهد شد.

Http: //iets.mporg.ir  نشانى سايت پايگاه داده ملى مناقصات
www.setadiran.ir و سايت سامانه تداركات الكترونيكى دولت

3140/ م الف

جنا� �قا� �كتر پير�� حناچى
حسن انتخاب و انتصاب شايسته حضرتعالى به سمت شهردار 
تهـران بزرگ كه نشـأت گرفته از تعهد، سـابقه درخشـان و 
تجارب ارزشـمند مديريتى جنابعالى اسـت صميمانه تبريك 

عرض مى نماييم.
شركت  فر�يندها� ساختمانى مها� شهر پايد��

معا�نت �ما� � پش�تيبانى ناجا

�گهى مناقصه عمومى
شر� �� صفحه 7

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

29993609 -09125708670 تماس حاصل نمايند.

ت ���
  نوب

ارتش جمهوري اسالمي ايران
نيروي زميني

�گهي مناقصه عمومي �� مرحله �� شما��326
فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نيروي زميني ارتش درنظر دارد،  از طريق 
برگزاري مناقصه عمومي دو مرحله اي، نسبت به خريد يك قلم نيازمندي 
ــركت ها و فروشندگان  ــرح جدول زير اقدام نمايد، لذا از كليه ش خود به ش
ــت 97/9/21 با  ــد. از مورخه 97/9/12 لغاي ــده دعوت به عمل مي آي عم
ــتن مدارك مشروحه ذيل به آ درس اعالمي مراجعه و برگ  ــت داش دردس

شرايط و مشخصات نيازمندي مشروحه را اخذ نمايند.
مالحظا�مقد�� مو�� نيا� (كيلوگر�)ش�ر� جنس��يف

-------1/000/000گوشت قرمز منجمد برزيلي1

1ـ فيـش واريزي به مبلغ 300/000 ريال به حسـاب جاري طاليي 
شـماره 6158800178505 بانك سـپه به نام غيرقابل برداشت 

عوايد داخلي ف آما و پش نزاجا.
2ـ معرفي نامه كتبي

ــالمي ايران  ــيهـ  ابتداي بزرگراه ارتش جمهوري اس آدرس: تهرانـ  اقدس
پادگان فرماندهي آماد و پشتيباني مركز نزاجاـ  مديريت خريد و پيمان.

تلفن : 22806684      تلفكس : 26127344

يكصد � پنجا� � هفتمين ش�ما�� ماهنامه
 فر�نسو� �با� «  ��� �� تهر�� » منتشر شد

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  آبان 

 سـال 1323

قيمت هر  CD  70/000  ريال

ــوي زبان ــماره ماهنامه فرانس ــن ش ــاه و هفتمي ــد و پنج  يكص
«ُروو دو تهران»، وابسته به مؤسسه اطالعات، در هشتاد و چهار 
ــماره به موضوع « لرستان،  ــد. پرونده اين ش ــر ش صفحه منتش

سرزمين كوه ها و سنت هاي ايراني» اختصاص دارد. 
ــتان» ، «جاذبه هاي طبيعي  ــي ها، ساكنين باستاني لرس «كاس
ــاي تدفين و  ــتان»، «نگاهي به آئين ه ــتان لرس ــي اس و تاريخ
ــتان، قطب تازه قايقراني  ــاير لرستان» و «لرس خاكسپاري عش

آب هاي خروشان» از عناوين مقاالت اين بخش مي باشند. 
«افتتاح دانشگاه هنرهاي اسالميـ  ايراني فرشچيان»، «مفهوم 
ــو ژاله آموزگار،  ــام محمد غزالي»، «بان ــكاة االنوار ام ــور در مش ن
ــتاني»، «شناخت امام  ــناس فرهنگ و زبان هاي ايران باس كارش
زمان در تفكر شيعه» (بخش دوم)، «همدان، پايتخت گردشگري 
ــيا در سال 2018»، «در باب غربت مهاجران» و «گزارشي از  آس
نمايشگاه بين المللي عكس پاريس» ساير عناوين فرهنگي، ادبي 

و اجتماعي اين شماره را تشكيل مي دهند. 
ــدان مي توانند مطالب و مقاالت خود را به صورت تايپ  عالقه من
شده در موضوعات مرتبط با ايران و اسالم به زبان فرانسه جهت 
بررسي و چاپ در ماهنامه، به آدرس روزنامه اطالعات و يا نشاني 
ــال و پيشنهادهاي خود  الكترونيكي mail@teheran.ir ارس
ــايت مجله به  ــماره تلفن 29993615 و يا با مراجعه به س را با ش

آدرس www.teheran.ir مطرح نمايند.

مز�يد� فر�� ملك
شركت سهامى سا�ما� صنايع �ستى �ير�� (�� حا� تصفيه)

شركت سهامى سا�ما� صنايع �ستى �ير��(�� حا� تصفيه) �� نظر ���� �مال� خو� �� به شر� �يل �� طريق مز�يد� عمومى  ��گذ�� نمايد.

ف
ردي

محل ملك
( استان-

شهرستان)
پالك كاربرى

ثبتى
نوع 

مالكيت

متراژ(حدودى) 
بر اساس نظريه كارشناسان رسمى

مبلغ 
پايه مزايده

 (ريال)

مبلغ سپرده 
ساير توضيحاتآدرس ملكواريزى(ريال)

   اعيانعرصه

39759,300,000,0009,300,000,000مالكيتكارگاهىهمدان1

استان همدان  
شهرك صنعتى 

بوعلىـ   بلوار سوم 
خيابان 31

با وضعيت موجود  
داراى مستاجر 

رفع تصرفات ملك بر 
عهده خريدار مى باشد.

شر�يط عمومى مز�يد�:
ــاعت 8:30 الى 16:00 جهت  ــنبه و ايام تعطيل از س 1- متقاضيان مى توانند از مورخ 1397/09/12 لغايت 1397/09/26 همه روزه به جز روزهاى پنج ش
اطالع از شرايط و دريافت فرم شركت در مزايده و تحويل پيشنهادها به آدرس تهران ، خيابان طالقانى ، كوچه جليل مژدهى، معير 1، پالك 12، طبقه اول، 

شركت سهامى سازمان صنايع دستى ايران(در حال تصفيه) مراجعه نمايند.
2- هر شركت كننده در مزايده موظف است سپرده شركت در مزايده  طى ضمانتنامه بانكى يا چك بين بانكى در وجه شركت سهامى سازمان صنايع دستى 
ايران(در حال تصفيه) را مطابق مبالغ اعالمى به شماره حساب 2175399001005  نزد بانك ملى كارسازى نموده و اصل ضمانتنامه يا چك بانكى را به 

واحد مالى شركت تحويل و رسيد اخذ نمايند.
3- بازگشايى پاكت هاى ارايه شده در روز چهارشنبه مورخ 1397/09/28 ساعت 11:00 صبح در محل شركت انجام و حضور در جلسه اختيارى مى باشد.

4- هزينه انتشار آگهى روزنامه مزايده ، كارشناس رسمى دادگسترى بعهده برندگان مزايده خواهد بود كه پس از اعالم برندگان بايستى به حساب شركت 
واريز گردد.

5- شركت به پيشنهادهاى مبهم ، مشروط و بدون سپرده و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مهلت مقرر ارائه شود ترتيب اثر نخواهد داد.
6- شركت در رد يا قبول پيشنهادها مخير و شركت در مزايده  هيچگونه حقى براى شركت كننده ايجاد نخواهد كرد.

ساير شرايط مزايده در برگ شركت در مزايده كه به امضاء و تاييد متقاضى مى رسد به اطالع خواهد رسيد.
ــماره تلفنهاى 32-88800029 شركت سهامى سازمان صنايع دستى ايران (درحال تصفيه) تماس  ــتر با ش ــب اطالعات بيش متقاضيان محترم جهت كس

حاصل فرمايند.
3193/ م الف

(�گهي مناقصه عمومي)
شما�� 1- 97/155
شركت �ير�� تر�نسفو

در نظـرد دارد يـك دسـتگاه جرثقيل 10*2 تـن را از طريق 
مناقصه عمومي خريداري نمايد. 

ــركت هاي معتبر ذيربط كه مايل به همكاري مي باشند،  لذا از كليه ش
ــماره تلفن  ــتر با ش ــردد جهت اخذ اطالعات بيش ــت مي گ درخواس
33791370ـ  024 از ساعت 12ـ  10 تماس حاصل نموده و حداكثر 
ــبت به دريافت اسناد و  ــار آگهي نس ظرف مدت 3 هفته از تاريخ انتش
ــايت www.iran-transfo.com و  مشخصات كامل از طريق س
ــه همراه معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه  ــا اعزام نماينده خود ب ي
ــخ اقدام نمايد. شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي  پاس

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

آدرس: زنجانـ  كيلومتر 5 جاده تهرانـ  كارخانه هاي ايران ترانسفو
شركت �ير�� تر�نسفو (خريد ماشين �ال�)

فو 
نس

ر�
� ت

ر�
ت �ي

رك
ش

(�گه�ي مز�ي�د�)  شما�� : 1 - 97/3 
شركت �ير�� تر�نسفو 

در نظر دارد اقالم ضايعاتي خود را به شرح ذيل از طريق 
مزايده به فروش برساند. 

1ـ  انواع آهن آالت ضايعاتي و ضايعات ورق هسته 
2ـ  براده و ضايعات برنجي، آلومينيوم و استيل ضايعاتي 

3ـ  مس، سيم مسي و سفاله مسي ضايعاتي 
4ـ  سيم بكسل، الستيك پايه واشر و فلكسي تانك ضايعاتي 

5ـ  انواع ورق (روغني، كنگره اي و سياه و مات) ضايعاتي 
6ـ  انواع روغن ضايعاتي (هيدروليك، سوخته) 
7ـ  حلب رنگ پرس شده و رنگ هاي ضايعاتي 

8ـ  الستيك مستعمل خودرو و الكتروموتور ضايعاتي 
ــار آگهي  ــد حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتش ــذا متقاضيان مي توانن ل
ــرايط شركت در مزايده از ساعت 9 تا 11  ــت اقالم و ش جهت بازديد و اخذ ليس
و 14 تا 16 به آدرس ذيل مراجعه نمايند. شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول 

پيشنهادها مختار است. 
ــفو ــركت ايران ترانس ــاده زنجانـ  تهرانـ  ش ــر 4 ج ــانـ  كيلومت آدرس: زنج

تلفن 6 - 33790761 - 024 (داخلي 2386)
www.iran-transfo.com :وب سايت

فو 
نس

ر�
� ت

ر�
ت �ي

رك
ش

صفحه16



دوشنبه 12 آذر 1397ـ  25 ربيع االول 1440ـ 3 دسامبر 2018ـ سال نودوسومـ   شماره 27161 2اخبار داخلی

رئیس مجلس با اشاره به سلوک معنوی و اندیشه 
سیاس����ی و مدیریتی شهید سیدحسن مدرس، گفت: 
ایش����ان شخصیتی خداترس داش����ت و با دیدگاهی 
استراتژیک و راهبردی به مسائل اجتماعی و سیاسی 
نگاه می کرد و اندیشه ایشان باید در حوزه های مختلف 

تبیین و اجرایی شود.
به گزارش ایس����نا، علی الریجانی در نطق قبل از 
دستور دیروز خانه ملت با تبریک روز مجلس اظهار 
داشت: تفکر ش����هید مدرس در حوزه های سیاسی، 
فرهنگی و اقتصادی و س����ایر حوزه ها فنی، اصولی 
و دقیق بود. به عنوان نمونه ایش����ان معتقد بود دولت 
همانطور که دیونش را از مردم می گیرد باید حتما به 

تعهداتی که به مردم دارد عمل کند.
رئیس مجلس با بیان اینکه در ۱۰۰ س����ال اخیر، 
قیام های بزرگی به رهبری روحانیت در ایران اتفاق افتاد 
که در هر یک از این قیام ها نکته های آموختنی نهفته 
است و دانس����تن آنها ضرورت دارد،  افزود: به همین 
دلیل، رهبر معظم انقالب به جوانان به ویژه دانشجویان 
توصیه کردند »با تاریخ آشنا شوید، تاریخ درس است، 
از تاریخ بسیار درس ها می توان آموخت«. در این میان 
مرحوم مدرس واقعا »ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس 
شد« به طوری که ملک الشعرای بهار درباره او می گوید 
که »یکی از شخصیتهای ایران که از فتنه مغول به بعد 
نظیرش بدان کیفیت، استعداد و  تمام وجوه از حیث 
صراحت لهجه، شجاعت و ویژگی های فنی در علم 
سیاس����ت، خطابه و امور اجتماعی دیده نشده "سید 
حسن مدرس" است، ما رجال اصالح طلب و شجاع 
و فداکاری مانند امیرکبیر، سیدجمال، ملک المتکلمین 
داش����ته و داریم، اما مدرس از حیث تمام امور چیز 

دیگری بود«
الریجاني اظهار داشت: علت تاکید اساسی مرحوم 
م����درس و امام رحمه اهلل و مق����ام معظم رهبری بر 
جایگاه مجلس این اس����ت که مظهر اراده ملت است 
و مردم س����االری از نظر آنان یک امر فانتزی نبود و 
مجلس را مرجع بحث های جدی برای مصالح کشور 

می دانستند.
رئیس مجلس سپس به تبیین اندیشه سیاسی شهید 
مدرس پرداخت و افزود: نکته نخست در نگاه مدرس 
برای حفظ کیان چنین جایگاهی آزادگی روحی بود که 
در پناه آزادی اخالقی محقق می شود. نکته دوم در تفکر 
مدرس این است که عامل استحکام مجلس را حضور 
عقاید گوناگون و رعایت حقوق آنان می دانست و نکته 
س����وم، این بود که مدرس تفکر راهبردی داشت و به 
شدت با مردم فریبی و ظاهرسازی مخالف بود، چه در 

دوره قاجار و چه در دوره رضاخان.
الریجانی ادامه داد: او بس����یاری از فعالیت های 
عمرانی را پایه گذاری کرد، ولی اسمی از خود را در میان 
نمی آورد. مثال اندیشه انتقال آب شرب شهر اصفهان از 

منطقه کوهرنگ از ابتکارات شهید مدرس بود.
وی خاطرنش����ان کرد: نکته چهارم در تفکر و 
عمل مرحوم مدرس »گذشت« بود. در عالم سیاست 
اشتباهات و اظهارات غیردقیق کم نیست مخصوصا 
اگر افراد کمتر مراقب خویش باش����ند و دچار نسیان 
از روز رستاخیز ش����وند، غفلت از این معانی آنان را 
به اشتباهاتی سوق می دهد و کدورت ها، سرمایه های 
کشور را هدر می دهد.الریجانی خطاب به همکارانش 
در مجلس با بیان اینکه در شرایطی که آمریکا و متحدان 
او به طور واضح علیه ملت ایران صف آرایی کرده اند 
بیش از گذشته الزم است به این منش مدرس توجه 
کنیم، گفت: نکته پنجم توجه به اتحاد ملی است که در 

منظومه فکر مدرس جایگاه مهمي دارد.
رئیس مجلس متذکر ش����د: مدرس حزب بازی 
افراطی و باندب����ازی را عامل تفرقه می دانس����ت و 
هشدارهایی را هم به برخی احزاب مثل حزب دمکرات 
داده اس����ت البته مدرس موافق حزب بود، مخالفت 
او با باندبازی بود.وی گفت: معلوم اس����ت برخی از 
 این مش����کالت برادران و خواهران در کشور ما ریشه 
صد ساله دارد. بعد از این همه سال امروز هم ریشه یکی 
از مشکالت سیاسی کشور همان است که مدرس آن 

روز نگران آن بود و رفع هم نشده است.
رئیس مجلس با بیان اینکه نکته شش����م، تفکر 
راهبردی مدرس در سیاست خارجی است، ادامه داد: 
او در شجاعت و استقامت در منافع ملت هم یکی از 

شاخص ترین رجال تاریخ ایران است.
ضرورت توجه به وفاق

علی الریجانی همچنین شنبه شب در گفتگوی 
تلویزیونی به مناس����بت روز مجلس درباره عملکرد 
نمایندگان اظهار داشت: وقتی بحث منافع ملی باشد، 
مجلس با دولت همراهی می کند. در مباحثی که امنیت 
ملی مطرح اس����ت باید وفاق داشته باشیم. اختالف 
نظراتی در این ب����اره وجود دارد، اما در مجموع وفاق 

هست.
رئیس مجلس اف����زود : چوب الی چرخ دولت 
گذاشتن را نمی پسندم. مجلس چنین روحیه ای ندارد. 
ممکن است نمایندگان از دولت انتقاداتی داشته باشند 

اما این به معنای چوب الی چرخ گذاشتن نیست.
وی تاکید کرد : وقتی با رفتار ناهنجار آمریکایی ها 
نسبت به منافع ملت مواجه هستیم عقل حکم می کند در 

دفاع از منافع ملت وفاق داشته باشیم و مسائل خرد را 
کنار بگذاریم و روی مسائل اصلی کار کنیم تا زندگی 

مردم تامین شود.
طرح استیضاح الریجانی از دستور خارج شد

خبر دیگر آن که رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی 
مجلس گفت: بحث سلب صالحیت رئیس مجلس از 
دستور کار کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس خارج 

شد.
به گزارش مهر، غالمرضا کاتب رئیس کمیسیون 
آیین نامه داخلی مجلس در حاش����یه جلس����ه دیروز 
مجلس شورای اس����المي در جمع خبرنگاران درباره 
طرح اس����تیضاح الریجانی اظهار داشت: نمایندگان 
برای سلب صالحیت هریک از اعضای هیات رئیسه 
مجلس باید حداقل ۲۵ امضاء جمع آوری کنند و در 
نهایت طرح خود را به کمیس����یون آیین نامه داخلی 

مجلس ارائه دهند.
وی افزود: هفته گذش����ته طرح سلب صالحیت 
رئیس مجل����س با امضای ۲۷ نف����ر از نمایندگان به 
کمیس����یون آیین نامه داخلی مجلس ارائه شد، اما در 
هم����ان روز تعدادی از نمایندگان امضای خود را پس 

گرفتند و  این طرح از حد نصاب افتاد .
کاتب در پاسخ به س����ئوالی مبنی بر اینکه گویا 
۵ نفر دیگر از نمایندگان این طرح را امضاء کرده اند، 
تصریح کرد: چهارشنبه هفته گذشته تعداد امضاهای 
طرح مذکور به ۲۵ نفر رس����ید، اما باز هم تعدادی از 
نماین����دگان امضاهای خود را پس گرفتند و برای این 
مساله باید حداقل ۲۵ امضاء جمع آوری شود که اکنون 
تعداد امضاهای سلب صالحیت الریجانی کمتر از حد 

نصاب است.
رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس با اشاره 
به یکی از اصالحاتی که اخی����راً در آیین نامه داخلی 
اعمال شده است، گفت: در گذشته نمایندگان تا روز 
استیضاح می توانستند امضای خود را پس بگیرند، اما 
برای حفظ ش����أن مجلس، اصالحیه ای در آیین نامه 
داخلی مجلس وارد کردیم که براساس آن پس از اعالم 
وصول طرح های استیضاح، دیگر پس گرفتن امضای 
نمایندگان تأثیری ندارد و آن استیضاح در صحن علنی 

مجلس بررسی می شود.
160 نماینده خواستار اجرای قانون رتبه بندی 

معلمان شدند
۱6۰ نماینده مجلس در نامه ای به رئیس جمهوری 

خواستار اجرای قانون رتبه بندی معلمان شدند.
به گزارش ایرنا، در این نامه که توسط محمدعلی 
وکیلی عضو هیات رئیسه در جلسه علنی دیروز مجلس 

قرائت شد، آمده است: تهیه نظام رتبه بندی معلمان و 
استقرار نظام پرداخت ها براساس تخصص با شایستگی 
و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و 
مهندسی نیروی انسانی بر اساس سند تحول و نقشه 
جامع کشور با تصویب مجلس در قالب بودجه سنواتی 
به عنوان سند باالدس����تی یکی از تکالیف دولت در 

تدوین نظام رتبه بندی معلمان است.
در این نامه تاکید شده است: پس از گذشت دو 
سال از عمر برنامه ششم توسعه تخصیص اعتبارات 
الزم برای اجرایی کردن این امر در بودجه س����نواتی 

محقق نشده است.
نمایندگان امضا کننده این نامه یادآور ش����دند: 
از آنجا که سال 98 سال س����وم اجرای برنامه ششم 
توسعه اس����ت، اجرای نظام رتبه بندی، عزمی فراتر از 
یک وزارتخانه و سازمان دارد، لذا جمعی از نمایندگان 
مجلس از ش����ما به عنوان رئیس دولت و مس����ئول 
قوه اجرائیه درخواست داریم در راستای بهبود وضع 
معیش����ت فرهنگیان عزیز ایران اسالمی دستور پیش 
 بینی و تخصیص اعتبارات الزم در مسیر اجرای نظام 

رتبه بندی معلمان در بودجه سال 98 را صادر کنید.
نمایندگان مجلس همچنین با کلیات طرح اصالح 

قانون بودجه سال 9۷ موافقت کردند.
تهاتر هزینه های اجرای آسفالت، استفاده از اسناد 
خزانه اسالمی برای طرح ها و پروژه  های ملی و استانی، 
واگذاری زمین های اجاره ای 99 ساله پروژه  های مسکن 
مهر و اح����کام مربوط به هدفمندی از جمله جزئیات 

این طرح است.
از طرفي نمایندگان ملت با کلیات طرح حداکثر 
استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از 

کاالی ایرانی موافقت کردند.
این طرح ۲۵ ماده دارد و در چهار فصل تعاریف، 
 حمایت از محصول داخل����ی و خریدهای طرحی ،

 نظارت و بازرس����ی و حمای����ت از کاالی ایرانی و 
خریدهای مصرفی غیر طرح تهیه شده است.

در ادامه این جلس����ه مجلس ب����ا یک فوریت 
طرح اصالح قانون برنامه شش����م درباره حمایت از 

پیام رسان های داخلی مخالفت کرد.
و در نهایت رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم 
سازی اقتصاد و انضباط مالی هم با بیان اینکه عملکرد 
مجلس از نظر نظارتی بسیار ضعیف است، گفت: ما 
پیش نویس طرحی را برای حمایت از کس����انی آماده 
کردیم که فساد را کشف و آن را افشا می کنند. محمود 
صادقی همچنین افزود: تفحص از حس����اب های قوه 

قضائیه رای می آورد.

الریجانی: به حکم    عقل در دفاع از منافع ملت وفاق داشته باشیم

سرویس سیاس���ی – اجتماعی:وزیر دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مس���لح گفت: قدرت دفاعی ایران در جهت حفظ 

آرامش و امنیت است و پیام صلح و دوستی دارد.
امیر سرتیپ امیرحاتمی در گفتگو با ایرنا، اظهارداشت: 
ایران توانسته است از نظر تولیدات دفاعی عملکردی بسیار 
مطلوب و قابل قبول داشته باش���د و وزارت دفاع به رغم 
تحریم های سخت 4۰ ساله نظام سلطه در صنعت دفاعی به 
خودکفایی رسیده است.وی با بیان اینکه قدرت دفاعی ایران 
در جهت حفظ آرامش و امنیت است و پیام صلح و دوستی 
دارد، تاکی���د کرد: امروز ایران یک���ی از قدرت های برتر در 
ساخت تسلیحات موشکی، راداری، زرهی و پهپادی محسوب 

می شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تشریح ویژگی های 
تولیدات دفاعی ایران تاکید کرد: امروز پهپادهای ایرانی بدون 
کوچکترین خطا در نقاط مختلف و در فواصل طوالنی به پرواز 

در می آیند و با دقت باال اهداف خود را منهدم می کنند.
حاتمی به توانایی موشکی جمهوری اسالمی اشاره کرد 
و گفت: امروز ایران یکی از برترین قدرت های موش���کی 

محسوب می شود. 
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ساخت جنگنده 
نسل چهار کوثر به دست متخصصان جوان داخلی اشاره کرد و 
گفت: راه اندازی خط تولید جنگنده کوثر نشان داد که جوانان 

ایرانی به درستی فعل ' ما می توانیم' را صرف کرده اند.
وی با بیان اینکه افتتاح خط تولید انبوه هواپیمای جنگنده 

کوثر جهش جدیدی در ارتقای توان رزمی نیروی هوایی است، 
اظهار داشت: این اقدام ارزشمند ثابت کرد تحریم ها ناکارآمد 
اس���ت.حاتمی با تاکید بر این که امروز قدرت بازدارندگی و 
آمادگی های همه  جانبه دفاعی نیروهای مس���لح جمهوری 
اسالمی به اوج خود رسیده است، افزود: راهبرد وزارت دفاع 
روزآمدسازی تجهیزات دفاعی مورد استفاده نیروهای مسلح با 
استفاده از ظرفیت های داخلی و عدم وابستگی به سایر کشورها 
است که به حول و قوه الهی به طور کامل اجرایی شده است.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت : حوزه قدرت 
دفاع���ی با رویکرد جهادی و انقالبی و با تحمل تحریم های 
شکننده به یک قدرت تبدیل شده  و جبهه استکبار چاره ای 

جز تسلیم و پذیرش در برابر آن را ندارد .

کمک تسلیحاتی به یمن نداریم 
 سخنگوی ارشد نیروهای مسلح تاکید کرد: ملت و ارتش 
یمن قدرتمند و دارای تجهیزات و تسلیحات بسیار مناسبی 
هس���تند و به کمک دیگران نیازی ندارند.به گزارش ایسنا ، 
سرتیپ ابوالفضل شکارچی در پاسخ به اظهارات اخیر مقامات 
آمریکایی مبنی بر کمک تسلیحاتی و تجهیزاتی ایران به یمن 
افزود: وزیر خارجه آمریکا و همچنین رئیس گروه ویژه ایران 
 در وزارت خارجه آمریکا اخیراً دوباره یاوه گویی و هذیان گویی

 و اعالم کرده اند که ایران موشک و پهپاد در اختیار یمن قرار 
می دهد در حالی که مل���ت و ارتش یمن قدرتمند و دارای 
تجهیزات بسیار مناسبی هستند و نیاز به هیچ کمکی در این 

زمینه ندارند که جمهوری اسالمی بخواهد ورود کند.

يادداشت

زيرساختها را درست كنيم!

دهه هاست که همه ما و به ویژه مقامات و مسئولین دولتي از ضرورت 
مقابله با بیكاري و ایجاد شغل صحبت مي کنیم.   اینكه کشور نیازمند کار 
و تولید است و باید همه برنامه ریزي ها در جهت رشد تولید، ایجاد اشتغال 
و هدایت س��رمایه ها و نقدینگي به این مس��یر صورت پذیرد. این هدف 
هماره در تبلیغات انتخاباتي روساي جمهور برجسته بوده و سایر مقامات و 
شخصیت هاي کلیدي کشور نیز همواره درباره این ضرورت صحبت کرده 
و مي کنند اما آنچه که در عمل ش��اهد آنیم استمرار فشارهاي کمرشكن بر 
بخش تولید و افزایش موانع بر س��ر راه آن و عدم حمایت از کارآفرینان و 
تولید کنندگان واقعي بوده است. به همان میزان که سرمایه گذاري در تولید و 
ایجاد اشتغال پرریسک و کم بازده بوده، سرمایه گذاري در بخش سوداگرانه 
و غیرمولد اقتصاد کم ریس��ک و پرسود بوده است. ساالنه مجلس و دولت 
بودجه ه��اي کالني را به این منظور تصویب مي کنند و حتي تخصیص هم 
مي دهند اما چون زیرساختهاي تحقق این هدف را فراهم نمي آورند و تغییر 
در این به اصطالح فونداسیون کار ایجاد نكرده و نمي کنند هر چه بر آن بنا 

مي شود به جایي نمي رسد. 
یكي از این س��تونهاي جابجا نشده قانون کار فعلي است که گر چه 
ظاهرش حمایت از کارگر است اما وجود آن و عدم تغییر اساسي و علمي 
در آن نه به کارگر کمک کرده و نه به کارفرما. جداي از کارگران شاغل در 
بخش دولتي میلیون ها کارگري که در بخش خصوصي مش��غول به کارند 
نصیبي از این حمایت ها نمي برند چون یا قرارداد موقت هس��تند یا بي هیچ 
قراردادي مجبورند براي آنكه کاري بكنند و پولي بگیرند زیر هر برگه اي را 
امضا مي کنند. علت استمرار این بي قانوني البته صرفا منفعت طلبي کارفرما و 
یا ظلم خواهي و بدجنسي او نیست الزاماتي است که در همین قانون آمده و 
در آن چیزي که کمتر دیده مي شود منافع دوطرفه و توجه به بهره وري و میزان 
بهره وري نیروي کار و عدم تفكیک بین کارگر خوب و کارگر بد و کم کار 
است. به همین خاطر است که استخدام کارگر در کشور این همه دشوار شده 
است و همین مانع اتفاقا زمینه ظلم به کارگر را بسي بیش از قبل فراهم آورده 
است چرا که معموال کارفرمایان بخاطر حیات مجموعه کاري خود ترجیح 
مي دهند زیربار آن نروند و همین اس��تمرار بي قانوني موجب بروز ظلم به 
هزاران کارگر را فراهم کرده و البته بخاطر همین مخاطرات گسترش و مراکز 

تولیدي و شغلي و خدماتي و ایجاد شغل پایدار را دچار وقفه کرده است.
نه تنها قانون کار بلكه سازمان تامین اجتماعي، سیستم مالیاتي و نظام 
بانكي هم هر کدام به عنوان زیرس��اخت هاي الزم براي حمایت از تولید، 
باوجود همه شعارها در مسیر عكس عمل کرده اند مثال نظام مالیاتي به اعتراف 
خود مسئوالن این س��ازمان هنوز از  ده ها هزار میلیارد تومان فرار مالیاتي 
صحبت مي کند. هنوز که هنوز اس��ت قانوني براي اخذ مالیات از عایدي 
سرمایه و از جمله عایدي سرمایه زمین و مسكن ننوشته، هنوز کل مالیاتي 
که از اصناف مي گیرد حدود 6درصد است اما حتي به وعده هایش در مورد 
حمایت هاي مالیاتي از تولید عمل نمي کند و اول از همه به سراغ واحدهاي 
تولید و مراکز اشتغال مي رود و مراقب است که یک وقت آنها ریالي بیشتر 
از تولیدگیرش��ان نیاید. مالیات حقوق و مزایا را هم که قبل از پرداخت به 
کارمند و کارگر مي گیرد و تكلیف اعتبارات بانكي هم که معلوم است. جالب 
آنكه واحدهاي تولیدي و خدماتي که محصول خود را به دولت مي فروشند 
نمي توانند به موقع طلبش��ان را از دولت بگیرند اما بابت تأخیر در پرداخت 

اقساط بانک جریمه مي شوند!
یكي از کارآفرینان برتر س��ال 95 و 96 در استان ایالم در گفتگویي 
رسانه اي به نكات جالب توجهي اشاره کرده که چون فصل مشترك مشكالت 

کارآفرینان و جوانان فعال کشور است بد نیست بدان توجه کنیم:
باتالش توانسته ام براي 50نفر شغل ایجاد کنم. طبق آمار و بخشنامه هاي 
وزارت کار براي ایجاد شغل پایدار براي هر نفر 50میلیون تومان سرمایه گذاري 
نیاز است که این میزان امسال به صدمیلیون تومان ارتقا یافته، براین اساس 
بنده توانس��ته ام به اندازه 5 میلیارد تومان بار مالي از دوش دولت بردارم و 
این در حالي است که تاکنون تنها صدمیلیون تومان گرفته ام. یک کارآفرین 
براس��اس وعده هاي دولتمردان برنامه ریزي مي کند اّما قوانین با رفتن یک 
وزیر عوض مي ش��ود و کارآفرین خود را بي پناه مي بیند. من آورده خود را 
پیش از بانک تأمین کردم و دس��تگاه خریدم اّما حاال سردرگم مانده ام. به 
دولت مي گویم تسهیالت نوش جانتان،  بدهیهاي خود را به موقع پرداخت 
کنید. تأمین اجتماعي بخاطر یک روز تأخیر در پرداخت حق بیمه کارفرما 
را جریمه مي کند مثاًل براي یک روز تأخیر براي هر لیست 150هزار تومان 
اّما خود دولت بدهیهایش را نمي دهد و تازه تسهیالتي را که وعده مي کند 
حتي درصدي از آن را نمي دهد. در همه جاي دنیا اقساط تسهیالت حدود 
دو درصد اس��ت و زمان بازپرداخت 25س��اله است در حالي که در اینجا 
60 تا 70درصد هزینه هاي سالیانه را پرداخت اقساط تشكیل مي دهد و براي 
همین خطوط تولید همواره دست نخورده و بدون پیشرفت مي ماند چرا که 
تولیدکننده مهمترین دغدغه اش پرداخت بدون تأخیر اقساط بانكي است که 
مشمول جریمه بانک نشود در حالي که کارآفرین باید همه هدفش ارتقاي 
خطوط تولید و گسترش کار و اشتغال باشد. مسئولین مرتب دم از حمایت 
از تولید و اشتغال مي زنند اما ساز و کار قانون کار و نظام تأمین اجتماعي و 

سیستم بانكي و مالیات درست در جهت عكس این هدف است...

يادداشت

1 رصِد رسانه هاـ 

در س��الهاي اخیر یک نكته در مورد جراید و روزنامه ها بس��یار 
خودنمایي مي کند و آن کاهش تیراژ و کمبود خواننده و خریدار است. 
در واقع باید چراغ برداریم و در خیابانها دنبال کتابخوان و روزنامه خوان 
و اهل مطالعه بگردی��م. این براي جرایدي که دوره هاي رونق جالب و 
حیرت انگیزي داشته و خواننده هایشان گاهي براي منتشر شدن روزنامه یا 
جریده اي هفتگي و ماهانه  لحظه شماري مي کردند و صف مي کشیدند، 

بیشتر دردناك است. 
  اما چاره چیست و با خصمي به نام زمانه و تحوالِت روزگار باید با 

تدبیر روبرو شد و یا کنار آمد و پذیرفت. 
شبكه هاي اجتماعي از حیث محتوایي که تولید مي کنند، البته آزادتر 
هستند و محدودیت کمتري دارند اما فاقد مسئولیت پذیري و قواعدي 
هستند که بس��یاري از مصلحت ها و منافع اجتماعي را در هر سطر و 
عبارت مورد توجه ق��رار مي دهد. در واقع، مطبوعات حرفه اي تر عمل 
مي کنند و پاسخگوي نوشته و نتایج مترتب بر آن بوده اند و قطعا در آینده 
هم خواهند بود. حال آن که شبكه هاي اجتماعي نه مي توانند و نه الزم 

است که در چارچوب مشخصي از نظر فرم و محتوا عمل کنند.  
در بهترین حالت در شبكه هاي اجتماعي، تنها رعایت اخالق انساني 
و اصول وجداني و برخي ابتدائیات حرف هاي مطرح اس��ت که آن هم 
بسته به حوزه مخاطبان در این شبكه ها وجود دارد یا ناموجود است. در 
تمام این صورت هاي مفروض، همان تفاوت و تمایز میان مطبوعات و 
شبكه هاي اجتماعي دیده مي شود. اما پرسش این است که آیا نسبت و 
مناسباتي میان این دو برقرار هست یا میتوان از تأثیر متقابل میانشان سخن 

گفت یا خیر؟
پاسخ این پرسشها تا حدي روشن است ولي در اینجا بر یک اندرز 
مطبوعاتي در همین رابطه و با توجه به همین نسبت باید تمرکز کنم و آن 
اندرز این است که اگر دایره موضوعات و کیفیت تحلیل و شیوه نوشتن 
و جذبه خبرها و به خصوص آزادي نوشتن و تفكر و تحلیل در مطبوعات 
ثابت بماند و در طول سنوات آینده در بر همین پاشنه که مي بینیم بچرخد، 
قطعاً  آخرین مخاطبان را نیز از دس��ت مي دهند، سپس وارد یک جاده 
یک طرفه و بي بازگشت خواهند شد و امكان تداوم و انتشار را از دست 

خواهند داد.  
نباید مطبوعات به ش��بكه هاي اجتماعي بدل شوند و سنت هاي 
مطبوعاتي باید در دل همین روزنامه ها و مجالت حراست شود. اما توفاني 
از تغییراِت ضروري باید موجب احیاي مطبوعات و رسانه هاي ریشه دار 
ش��ود. این تحوالت نه براي تمایز و تفنن، بلكه  براي حیات مطبوعات 
ضرورت دارد. قبل از آن که بسیاري از این تحوالت و دگرگوني ها خود 

را تحمیل کنند باید با شناخت و مدیریت سروقتشان رفت. 
این مقدمه را به خاطر بس��پارید ت��ا در ادامه برخي ضرورت ها و 
ارزشهاي پایدار و تحوالت ناگزیر را در عرصه مطبوعاتي که اینک داریم 

و در سالهاي بعد خواهیم داشت مرور کنیم. 

وزیر امور خارجه گفت:  به عنوان 
فردی که هم���واره از نظام جمهوری 
دفاع ک���رده ام و همه جا واقعیت ها را 
گفته ام اعالم می کنم که این واقعیت که 
پولشویی در ایران مانند همه کشورها 
وجود دارد به معنای همراهی ما نیست. 
مهم آن است که با پولشویی برخورد 

الزم صورت گیرد.
به گزارش جماران؛ محمدجواد 
ظریف پس از حضور در کمیس���یون 
امنیت ملی مجلس در پاسخ به سئواالت 
نمایندگان گفت: امیدوارم با تصویب 
لوایحی که توس���ط دولت به مجلس 
ارائه شده است جلو رخنه این کار را 
بگیریم.وی سئواالت نمایندگان ملت را 
بسیار مفید دانست و افزود: تعدادی از 
سئواالت در باره پولشویی بود و   اعالم 
کردم که حرف هایم در این باره کاماًل 
واضح است و برخی از حرف هایی که 
در صبحت من وجود نداشت از سوی 

برخی افراد دیگر مطرح شده ا ست.
ظریف افزود: پولشویی از سوی 
گروه های مواد مخدری و فس���ادهای 
موجود در کشور صورت می گیرد ضمن 
اینکه افرادی که فرار مالیاتی دارند هم در 

مسیر پولشویی فعال هستند. 
وزیر ام���ور خارجه گفت: البته 
گروه هایی ممکن است منافعی داشته 
باشند و به دنبال فضاسازی علیه این 

کار باشند. 
انصراف 1۴نماینده از استیضاح 

ظریف
 عضو کمیس���یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس گفت: ۱4نفر از 

امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر امور 
خارجه از پاسخ های وی قانع شدند.

ابوالفضل حسن بیگی در گفتگو 

با مهر، در باره جزئیات جلسه بررسی 
استیضاح ظریف و سئوال از وزیر امور 
خارجه درکمیسیون سیاست خارجی  
گفت: در جلسه دیروز، آقای ظریف 
توضیحات���ی را در مورد س���ئواالت 
نمایندگان و موارد استیضاح مطرح کرد.

نماینده مردم دامغان در مجلس 
ادامه داد: ۱4نماینده استیضاح کننده از 
پاسخ های وزیر امور خارجه قانع شدند 
و امضاهای خود را پس گرفتند، بقیه 
استیضاح کنندگان نیز خواستار برگزاری 
جلسه ای با معاونان وزارت  امور خارجه 

شدند تا برخی مسائل روشن شود.
عضو کمیس���یون امنیت ملی و 

سیاست خارجی مجلس ادامه داد: آقای 
ظریف به استیضاح کنندگان و اعضای 
کمیسیونCD حاوی صوت و تصویر 

کامل مصاحبه و همچنین متن پیاده شده 
مصاحبه را ارائه داد. وی ادامه داد: وزیر 
امور خارجه اعالم ک���رد بنده در این 
مصاحبه اس���م هیچ ارگانی را نبردم و 
اعالم کردم عناصر نفوذی از این مساله 
استفاده و اقدام به پولشویی می کنند. به 
عنوان مثال زمانی کهCFT در مجلس 
تائید می شود قیمت ارز افزایش می یابد 
و وقتیCFT توسط شورای نگهبان 
رد می شود قیمت ارز پایین می آید. این 
نشاندهنده تالش عناصر نفوذی برای 

جلوگیری از مبارزه با پولشویی است.
حسن بیگی ادامه داد: آقای ظریف 
به عنوان مثال بی���ان کرد افرادی برای 

پولشویی از مردم سوءاستفاده می کنند 
و کارت پول پیرزن ه���ا را در مناطق 
مرزی گرفت���ه و از این طریق قاچاق 

انجام می دهند. منظور من این بوده اگر 
قانون دقیقی در باره پولشویی وجود 
داشته باشد عناصر نفوذی نمی توانند 

سوءاستفاده کنند.
وی اظهار داش���ت: وزیر امور 
خارجه اظهار داش���ت من صریحا در 
جمع دانشجویان اعالم کردم که افرادی 
با کارت و دسته چک دیگران کار قاچاق 

مواد مخدر انجام می دهند. 
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: 
در جلسه   همه س���ئواالت و موارد 
استیضاح پاسخ داده شد و اکثریت سئوال 
کنندگان و استیضاح کنندگان از پاسخ 

های وزیر امور خارجه قانع شدند.

مدیر اجرایی اندیش���کده بین المللی مطالعات 
راهبردی در پیامی توییتری نوشت که آزمایش های 
موشکی ایران نقض قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت به 
ش���مار نمی رود. این معذور کردن آزمایش موشکی 
ایران نیست، اما این اقدام نقض قطعنامه ۲۲۳۱شورای 
امنیت به شمار نمی رود چرا که تنها از ایران می خواهد 
چنین آزمایش هایی را انجام ندهد.همچنین این قطعنامه 
خواستار آن است که تمامی کشورهای عضو از هر 
گونه اقدامی که اج���رای تعهدات برجام را تضعیف 

می کند، خودداری کنند.
وی س���پس افزود: اگر ایران در حال تخطی از 

قطعنامه است ، پس آمریکا نیز چنین است.
بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت امور خارجه 
در واکنش به ادعای مایک پمپئو، وزیر امور خارجه 
آمریکا ک���ه آزمایش های موش���کی ایران را نقض 
قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت دانست، اظهار داشت: 

برنامه موشکی ایران ماهیت دفاعی دارد و بر اساس 
نیازهای کشور طراحی می شود.

وی تاکید کرد: هیچ قطعنامه ای در شورای امنیت 
برنامه موشکی یا آزمایش های موشکی ایران را ممنوع 
نکرده است.قاسمی خطاب به وزیر امور خارجه آمریکا 
افزود: جالب و البته مضحک آنجاست به قطعنامه ای 
استناد می کنید که با خروج یک جانبه و غیر قانونی تان 
از برجام نه تنها خود آن را نقض کرده اید بلکه دیگران 
را هم به نقض آن تشویق یا حتی اگر آن را اجرا کنند 

تهدید به تنبیه شدن و تحریم می کنید.
در حالی که خبر آزمایش موش���کی جدید در 
ایران از سوی هیچ مقام نظامی یا دفاعی در کشورمان 
اعالم یا تائید نشده است، وزیر امورخارجه آمریکا در 
ادامه تازه ترین اظهارات خصمانه خود علیه ایران در 
پیامی توییتری آزمایش موشکی ایران را محکوم و آن 

را مغایر قطعنامه ۲۲۳۱ اعالم کرده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، مایک پمپئو،  
آمریکا در پی رویکردهای بدخواهانه کشورش، مدعی 
شد که آزمایش موشک های میانبرد ایران که توانایی 
حمل چندین کالهک موشکی منفجره را دارند تخطی 
از توافق بین المللی هس���ته ای توسط  تهران   بوده و    

محکوم است.
وزیر امور خارجه آمریکا س���پس در ادامه این 
اظهارات با در نظر گرفتن توافق هسته ای بین المللی  
که توسط شورای امنیت به امضا رسیده است، گفت: ما 
این اقدام را محکوم می کنیم.مشاور امنیت ملی آمریکا  
هم  در پیامی توییتری آزمایش موشکی ایران را رفتاری 
تحریک آمیز و غیرقابل تحمل خواند.  جان بولتون،   با 
طرح این ادعا که ایران به تازگی موشک های بالستیک 
میانبردی  را که قادر به رس���یدن به اسرائیل و اروپا 
هستند مورد آزمایش قرار داده است، گفت: این »اقدام 

تحریک آمیز« غیر قابل تحمل است.

 شهردار تهران گفت: نمی توان پایتخت را به بهشت تبدیل کرد اما می توانیم 
جلو تخریب آن را بگیریم.

به گزارش ایرنا پیروز حناچی دیروز    در مراس���م ادای سوگند در صحن 
شورای اسالمی شهر تهران افزود: توجه به حقوق شهروندان و جذب مشارکت 
آنان، اهمیت دادن به مناطق محرومتر، توجه به ابعاد مختلف پایداری در اداره شهر و 
استفاده از حداکثر تخصص و تجربیات جهانی در اداره کالنشهر از جمله برنامه هایم 

است. 
وی با اظهار امیدواری از این که قانونمداری بیش از پیش در ش���هر حاکم 
شود، اهتمام و توجه به جوانان و بدنه متخصص داخل شهرداری را از جمله دیگر 

برنامه های خود اعالم کرد. 
حناچی ادامه داد: اگر از ظرفیت های قانونی مثل ترک تشریفات استفاده کنیم 

دالیل آن را اعالم خواهیم کرد. 
وی با تاکید بر تعامل قانونی با اعضای شورا خاطرنشان کرد: تالش می کنیم 
ضمن همکاری با س���ازمان های مردم نهاد، مشارکت مردم، بخش خصوصی و 
نخبگان را جلب کنیم. شهردار تهران با تاکید بر رعایت عدالت در برنامه ریزی های 
شهری اظهارداشت: باید باور و قبول کنیم در جاهایی ) در مدیریت شهر( اشتباه کرده 

ایم و از حداکثر ظرفیت علمی استفاده نکرده ایم. 
حناچی با بیان اینکه کارگاه های غیرضرور در شهر باید جمع آوری شود و به 
قدری کارگاه خواهیم داشت که الزم است، تصریح کرد: کارگاهی که مایه شرمندگی 

در میدان هفت تیر بود را جمع کردیم. 
وی همچنین با بیان این که زادگاهم تهران است، هرچند ریشه شهرستانی هم 
دارم گفت: در تهران به دنیا آمده ام و بزرگ شده ام، کوچه های این شهر را می شناسم 

و البته داعیه استفاده از این موقعیت برای موقعیت های خاص ندارم. 
شهردار تهران گفت: مشکالت ما بزرگ  است اما همت مردم و عنایت الهی 

بزرگتر است؛ همه تالشم  را برای حل مشکالت تهران به کار خواهم بست. 
وی به شعار تهران شهری برای همه اشاره و بیان کرد: این شعار همه کسانی 
را که در این شهر زندگی می کنند و خداوند به آنان جان داده است شامل می شود. 
حناچی همچنین از نمایندگان شورا که به وی اعتماد کردند، رهبر معظم انقالب، 
رئیس جمهوری، نمایندگان تهران در مجلس به ویژه علی مطهری و محمدرضا 
عارف قدردانی کرد. ش���هردار تهران همچنین از رئیس دفتر رئیس جمهوری و 
اصحاب رس���انه که حساسیت ویژه ای نسبت به موضوع انتخاب وی داشتند و 

همرزمانش در دوران دفاع مقدس تشکر کرد. 
به گزارش ایرنا حناچی که ۲۲ آبان به عنوان چهاردهمین شهردار تهران پس 

از انقالب اسالمی انتخاب شد صبح دیروز در جمع اعضای شورای اسالمی سوگند 
یاد کرد .

جریمه  قطع درخت در تهران افزایش می یابد
رئیس شورای شهر تهران از افزایش جرایم قطع درخت براساس نرخ تورم 

98 خبر داد .
محسن هاشمی در حاشیه جلسه علنی شورای شهر تهران با بیان این که به دلیل 
برگزاری مراسم تحلیف و همچنین نطق پیش از دستور یکی از اعضای شورای شهر 
فقط توانستیم یک الیحه را بررسی کنیم، تاکید کرد: در این جلسه کلیات اصالحیه 
حفظ و گسترش فضای سبز به تصویب رسید و اعضای شورای شهر پیشنهاداتی در 

این باره داشتند که نهایتاً سه پیشنهاد برای جلسه بعدی ماند.
هاشمی افزود: نرخ هایی که برای افزایش جرایم قطع درخت در نظر گرفتیم 
همانند تورم بود و از آنجایی که آخرین نرخ جریمه قطع درختان متعلق به سال 
94بود، اعضای شورا بر اساس نرخ تورم ، جرایم جدید را تعیین کردند که برای 
سال 98قابل اجرا است. وی گفت: نرخ جرایم قطع درختان مبنای تورم است اما اگر 
بخواهیم تورم امسال را مالک عمل قرار دهیم باید بگویم که افزایش نرخ جریمه 
کمتر از میزان تورم امس���ال است به گونه ای که برای قطع درخت با پایین ترین 
بن مبلغ 6۰۰هزار تومان درنظر گرفته ش���ده بود که حاال در اصالحیه جدید این 
 مبلغ به 68۰هزار تومان می رسد.هاش���می با بیان اینکه این سوابق برای سال 98

الزم االجراست، در مورد انتصاب مدیران بازنشسته شهرداری به سمت مشاوره هم 
گفت: قانون منع بکارگیری بازنشستگان ابعاد مختلفی دارد و گویا در یکی از بندها 
قید شده است که تا ۵9 ساعت می توانند  از تجربه بازنشستگان استفاده کنند اما این 

افراد بازنشسته نمی توانند عضو هیات مدیره باشند.
رئیس شورای شهر تهران در ادامه به برنامه سوم شهرداری اشاره کرد و با بیان 
اینکه این برنامه برای ما بسیار مهم است، افزود: برنامه سوم توسط افشانی به شورا 
ارائه شد اما ایراداتی داشت و قرار شد که اصالح شود و اکنون در حال نگارش و 

ویراستاری برنامه اصالح شده هستند.
وی با بیان اینکه منتظر هستیم که شهردار جدید نظر نهایی خود را در رابطه با 
برنامه سوم اصالح شده ارائه دهد ،افزود: البته شهردار از معاونین شهردار قبلی بود و 

تا آنجایی که اطالع دارم در جلسات برنامه ریزی هم شرکت می کرد.
 هاش���می در مورد حذف طرح زوج و فرد  هم گفت: براساس آنچه که از 
صحبت های معاون شهردار برداشت کردم، قرار بر این است که طرح ترافیک در 
محدوده زوج و فرد هم گسترش یابد و این گسترش در محدوده طرح ترافیک 

هست نه زوج و فرد!

سيد مسعود رضويفتح اهلل آملی

سرویس سیاس���ی – اجتماعی: 
 یادگار گرامی امام تاکید کرد: خدمت 
هر چه بیشتر به اقشار کم برخوردار باید 
در دستور کار مدیران جوان قرار گیرد.

  آیت اهلل   سیدحس���ن خمینی 

 تولیت آستان حرم مطهر امام خمینی )ره(
 در نشس���ت صمیمی با ش���هردار و 
کارکنان منطقه ۱9 که به مناس���بت 
گرامیداشت هفته بسیج برگزار شد،  
گفت: نباید انتظار داشته باشیم انسان ها 
در یک نقطه بمانند. انسان ها تحول 

می یابند و از نقطه ای به نقطه دیگر در 
حال حرکت و پیشرفت هستند .

وی با تأکید بر تحول و حرکت 
به سمت احسن الحال افزود: بهترین 
 روزهای بشریت روزهای پیش رو  ست

 تا در آینده روزهای بهتری بس���ازد 
وگسست نسلی این نیست که نسل 
جدید قرار اس���ت همان کار را کند 
ک���ه قبلی ها کرده اند، بلکه انس���ان 
 برای حرکت نیازمن���د یاد گرفتن از 
گذشتگان نه تکرار کار و فعالیت آنها 

است. حاج سیدحسن خمینی بر الگو 
گرفتن از خوبی های گذش���تگان و 
کس���ب تجربه و اعتماد به آنها برای 
تعالی و رش���د تأکید کرد و با اشاره 
به حضور مدیران جوان در مدیریت 

شهری ش���هرداری منطقه ۱9 تهران 
افزود: بسیار به پیشینه امور بیندیشید و 
مطالعه را سرلوحه کار و فعالیت خود 
 قرار دهید و همچنین توجه ویژه ای
 به خدمت هر چه بیشتر به اقشار کم 
برخوردار کنید.علی توکلی شهردار 

منطقه هم در ای���ن دیدار صمیمی با 
 درود به روان ش���هدای اسالم، امام 
عظیم الش���ان، درود به روان پاک یار 
صدیق اسالم و امام راحل و فرزندان 
گرامیش���ان افزود: اینجانب و پرسنل 
شهرداری منطقه مفتخر به ارائه خدمت 
به مردم این منطق���ه که اغلب جزو 
اقشار کم برخوردار جامعه اند هستیم.
وی تاکید کرد: ازآنجایی که توصیه امام 
راحل کمک به محرومان،که ولی نعمتان 
ما هستند، اینجانب افتخار می کنم که 
در خدمت مردم این منطقه و آستان 
حرم مطهر امام خمینی )ره( مشغول 
به خدمتم. توکلی با اشاره به آشنایی 
وی یا شخصیت امام خمینی )ره( در 
دوران انقالب و دفاع مقدس گفت: 
اندیشه ایشان نقطه عطفی برای ما است 
و هدف ما از حضور در این آس���تان 
مقدس بیعت مجدد با آرمان های امام 
راحل و نظام جمهوری اسالمی است. 
شهردار منطقه و کارکنان همچنین 
به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج با 
نثار ت���اج گل و قرائت فاتحه، ضمن 
ادای احترام ب���ه معمار کبیر انقالب 
اسالمی ، با آرمان های ایشان تجدید 

بیعت کردند.

ظريف: در ايران مانند همه كشورها پولشويي وجود دارديادگار گرامی امام: توجه ويژه به اقشار كم برخوردار در دستور كار قرار گيرد

فيتز پاتريک: آزمايش های موشکی ايران نقض قطعنامه 22۳1نيست

شهردار تهران: جلو تخريب پايتخت را می گيريم

سرویس سیاسی – اجتماعی: دکترمعصومه ابتکار معاون 
رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده  دیروز  با حضور در 

موسسه اطالعات از بخشهای مختلف آن  بازدید کرد.
 درجریان این بازدید مسئوالن   فنی وتحریری روزنامه  
اطالعات،  توضیحات ضروری را  درباره نحوه کار بخش های 

مختلف  برای ایشان و همراهانشان ارائه کردند .
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت: طرح 
ملی گفتگوی بین نسلی که در مدارس به منظور افزایش ارتباط 
دانش آموزان با یکدیگر، با اولیا، با والدین و مسئوالن آغاز شده 

است، در فاز بعدی در خانه ها نیز گسترش می یابد.
  ابتکار  در گفتگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افزود: یکی 
از برنامه های اصلی دولت این است که طرح ملی گفتگوی 
بین نسلی را به عنوان یک مساله مهم و اساسی، در خانه و 

مدارس گسترش دهد.
وی گفت: به همین منظور برنامه ریزی و کارهای اجرایی 
برای نهایی شدن این موضوع با همکاری وزارت آموزش و 
پرورش انجام و در تعداد زیادی از مدارس سراس���ر کشور 
برای گس���ترش روابط میان اعضای خانواده این طرح آغاز 
شده است.ابتکار گفت: تمام صحبت هایی که نوجوانان و 
جوانان درباره مسائل و مشکالت جدی در عرصه ارتباطی 
دارند، درس���ت و دقیق است، بنابراین باید در پاسخ به این 
مطالبات دانش آموزان، گفتگوی بین نسلی را در آموزش و 
پرورش و در سطح مدارس توسعه داد.وی خاطرنشان کرد: 
معتقدیم که طرح ملی گفتگوی ملی باید به عنوان یک رویه 
درون آموزش و پرورش و حتی در خانه ها هم گس���ترش 
داده ش���ود، تا این کمبودها در عرصه ارتباطی میان اعضای 
خانواده و فرزندان ش���ان را جبران کرد. چون امروز یکی از 
مش���کالت اساسی در کشور کاهش زمان گفتگوی اعضای 

خانواده با همدیگر است.
به گفته وی، اکنون  میزان زمان گفتگوی اعضای خانواده 
به کمتر از ۲۰ دقیقه در روز رس���یده و این در حالی اس���ت 

که در گذشته بیش از ۲ ساعت بوده است.
معاون امور زنان و خانواده ریاس���ت جمهوری گفت: 
معتقدیم مسائل اقتصادی همانطوری که اکثریت دانش آموزان 
و جوانان ما آن را دلیلی محکم برای کاهش زمان گفتگوها 
در خانواده ها می دانند، روی موضوع گفتگوی ملی تاثیر جدی 
می گذارد و به همین منظور امیدواریم این طرح به عنوان یک 
طرح ملی با همکاری معاونت زنان و آموزش و پرورش اجرا 
شود تا بتوانیم دوباره باب گفتگو را در خانواده ها گسترش 
دهیم.وی با بیان اینکه بسیار مهم است  بدانیم گفتگوی ملی 
و بین نسلی به عنوان یک نیاز اساسی در جامعه به شمار 
می رود، اظهار داش���ت: باید صدای دانش آموزان، جوانان و 
نوجوانان را بشنویم و این تعامل را در قالب گفتگوها با نسل 

آینده ساز و جوان جامعه داشته باشیم. 
 ابتکار به برگزاری نشس���ت هم اندیش���ی گفتگوی 
بین نسلی با حضور وزیر آموزش و پرورش و تعدادی از دانش 
آموزان در روز شنبه اشاره کرد و افزود: این گونه نشست ها 
 بس���یار می تواند در تعامل و گسترش و توسعه گفتگو هاي 
بین  نسل امروز و نسل گذشته تاثیرگذار است به همین خاطر 
تالش می شود که نشست های دیگری با این مضمون با دانش 
آموزان برگزار شود تا دانش آموزان را بیشتر وارد بحث ها و 
گفتگوها کنیم.وی ادامه داد: البته باید خانواده ها هم در این 
موضوع مشارکت داشته باشند چون تا زمانی که والدین و 
دانش آموزان نسبت به یک موضوع اتفاق نظر نداشته باشند، 
نمی توان آن موضوع یا طرح را موفق دانست به همین منظور 
طرح گفتگوی ملی حتی به درون خانه ها هم برده خواهد 
شد تا زمینه های ارتباطی دانش آموزان با والدین هم فراهم 
شود و زمان گفتگوی اعضای خانواده ها هر روز بیشتر و 

مشکالت هم کمتر شود.
وی گفت: از آنجا که میزان گفتگوی بین نسلی و میان 
اعضای خانواده ها به شدت کم شده ؛ بهترین راهکار اجرای 

این گونه طرح ها و عملیاتی کردن آنهاست.

سرویس سیاس���ی – اجتماعی:رئیس سازمان پدافند 
غیرعامل کشور گفت: نیازمند یک نظام پدافند سایبری بومی در 

کشور هستیم .
به گزارش ایرنا، سردار غالمرضا جاللی روز یکشنبه در 
پنجمین نمایشگاه صنعت بومی پدافند سایبری اظهار داشت: 
اگر امروز جنگی در دنیا رخ دهد، بدون ش���ک بخشی از آن 
جنگ سایبری است کما اینکه در حمالت روسیه به اوکراین و 

گرجستان شاهد این پدیده بودیم.
وی گفت: در شرایطی هستیم که دو روند کلی توسعه 
و پیشرفت فناوری در حوزه های مختلف و تهدیدهای مرتبط 
با این فناوری ها را در کشور و جهان شاهد هستیم؛ البته اینکه 
هر کشوری نسبت به این روندها چه موضع گیری هایی انجام 

می دهد به نوع حکومت و استراتژی های آنها باز می گردد.
جاللی با بیان اینکه اکنون در سه حوزه سایبری، بیولوژیک 
و فناوری های همگرا زندگی می کنیم، افزود: در کنار این سه 
حوزه هم در استفاده از فناوری ها با چهار روند کلی اینترنت 
اشیاء، اینترنت و  مردم، هوشمندی و هیبریدی یا ترکیبی مواجه 

هستیم که هر کدام ویژگی های خاص خود را دارند.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور گفت: ورود فناوری 
اطالعات هوش مصنوعی چند ویژگی را به سیستم می دهد که 
انتقال حالت از سلولی به سیستمی و وجود فرآیند جهانی در 
آنها، قابلیت کاهش کنترل و نفوذ حکومت ها، اشراف اطالعاتی، 

کنترل گریزی و شبکه ای شدن از جمله آنهاست.
جاللی با بیان اینکه شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک 
می توانند معادالت اجتماعی را بر هم بزنند، اظهار داشت: برای 
ایجاد امنیت در فضای سایبر نیاز به تعریف دقیقی از سایبر 
داریم زیرا یک نوع معماری در دنیا در حال شکل گیری است 
که همه امور سبک زندگی مردم توسط شبکه های اجتماعی 
ارایه و دریافت می ش���ود؛ پس اگر همه امورات جامعه را از 
طریق شبکه های اجتماعی دنبال کنیم به طور حتم حاکمیت 

ملی از بین می رود و حتی در آن هضم می شویم.
وی با تاکید بر ضرورت داشتن اینترنت ملی، افزود: امروز 
وقتی اروپایی ها دنبال استفاده از اینترنت اروپایی هستند نشان از 
اهمیت موضوع دارد زیرا معتقدند همه امور خود را در اختیار 

اینترنت امریکا قرار داده اند.

رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با بیان اینکه اکنون 
نیازمند محصوالت بومی هستیم، تاکید کرد: آمریکایی ها هم در 
زیر ساختارهای خود در این بخش، محصوالت بومی خود 
را به کار گرفته اند و ما نیازمند صنعت بومی پدافند سایبری 
هستیم که بتواند محصوالت دفاعی سایبری را ابتدا در یک 
رنکینگ امنیتی در زمینه بیشترین حمالت تنظیم و سپس از 
ظرفیت شرکت های دانش بنیان، فناوری و تولیدکنندگان و 
ظرفیت های دولتی در کنار پدافند غیرعامل به عنوان یک نهاد 
حاکمیتی و راهبردی اس���تفاده و تالش کنیم از آنها به شکل 

بومی بهره  ببریم.
فرمانده قرارگاه پدافند سایبری کشور با اشاره به سرعت 
فزاینده توسعه فناوری اطالعات و فضای سایبری تاکید کرد: 
اکنون نگاه ما به جن���گ در آینده تلفیقی از جنگ نظامی و 

سایبری است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کش���ور گفت: ما به 
رویکردهای جدیدی برای دفاع س���ایبری نیازداریم چون 
کارشناسان جهان اکنون بر این اعتقادند که هکرها به راحتی از 
پروتکل های امنیتی موجود عبور می کنند بنابراین باید با همه 
توان برای بومی سازی محصوالت به ویژه در زیر ساخت ها 

گام های اجرایی و عملیاتی برداشت.
وی تاکید کرد: تهدیدات فرا رو ما به گونه ای است که 
دشمنان سعی می کنند با استفاده از شبکه های اجتماعی افکار 
عمومی جامعه را به س���متی سوق دهند تا مردم را در مقابل 

دولت ها قرار دهند.
جاللی اظهار داشت: افکار عمومی حوزه ای حیاتی است 
 و بر امنیت ملی تاثیر می گذارد و به عبارت دیگر تهدیدات 

پیش روي ما  افکارعمومی پایه شده هستند. 
وی تاکید کرد: اگر می خواهیم از فناوری های موجود 
استفاده کنیم، به معماری مبتنی بر فناوری که بومی، ایرانی و 
امن باشد، نیاز داریم. برای این کار هم  نیاز به وزارت صنعت 
فن���اوری اطالعات داریم و هم این که هر بخش آن در نقاط 

مختلف باشد و به جز این کاری از پیش نمی برد.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور همچنین اظهار 
داشت: محصوالت فناورانه ای که تولید داخل و امنیت آن هم 

احراز شده باشد، مورد حمایت قرار می دهیم.

  دومین کنفرانس روسای مجالس 
6 کشور ایران، پاکستان، ترکیه، چین، 
روسیه و افغانستان با موضوع چالش های 
مقابله با تروریسم و تقویت ارتباطات 
بین منطقه ای در تهران برگزار می شود.

به گزارش   ایرنا، این کنفرانس   
روز جمع���ه ۱6 آذرماه در هتل آزادی 

آغاز به کار می کند.جلسه کارشناسی 
این کنفران���س دو روزه، روز جمعه 
برگزار می شود و روز شنبه جلسه در 
 سطح روسای مجالس 6 کشور تشکیل

 می ش���ود.رییس مجلس پاکستان که 
ریاست اولین دوره این کنفرانس را بر 
عهده دارد، ریاست را به علی الریجانی 

رئیس مجلس ش���ورای اسالمی ایران 
تحویل می دهد.رؤسای مجالس این 6 
کشور سال گذش���ته در کنفرانسی در 
اسالم آباد شرکت کردند که در نتیجه 
آن قرار ش���د همکاری های منطقه ای 
گس���ترده ای برای مقابله با تروریسم 

افزایش یابد.

وزير دفاع : قدرت دفاعی ايران پيام صلح دارد

دكتر ابتکار: طرح ملي گفتگوي بين نسلي اجرا مي شود  رئيس سازمان پدافند غيرعامل :كشور   نياز مند نظام 
پدافند سايبری بومی  است

كنفرانس رؤساي مجالس 6 كشور براي مقابله با تروريسم در تهران



انتقاد رئیس دانشگاه عالمه از نحوه تخصیص بودجه دانشگاه ها
رئیس دانش���گاه عالمه طباطبایی ضمن انتقاد از نحوه تخصیص بودجه 
دانش���گاه ها، گفت: در حال حاضر با گذش���ت ۸ماه از آغاز س���ال، کمتر از 
۵۰درصد بودجه را دریافت کرده ایم؛ این در حالی است که تا این زمان باید 

باالی ۷۰درصد بودجه جاری به دانشگاه ها تخصیص پیدا می کرد.
دکتر حسین سلیمی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب گفت: 
متاسفانه این تخصیص ها به موقع صورت نمی گیرد و اخیراً به دلیل این که ما 
در تامین هزینه های خود دچار بحران مالی می شدیم دوستان سازمان برنامه و 
بودجه و همچنین خزانه کشور همکاری کردند و بخش کوچکی از تخصیص 
مورد نیاز دانشگاه ها را پرداخت کردند و ما توانستیم حقوق کارکنان شرکتی 

و قراردادی دانشگاه را پرداخت نماییم.
رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی همچنین خاطر نشان کرد:  سازمان برنامه و 
بودجه کشور به دانشگاه ها این قول را داده است که تا پایان سال بودجه را 
به صورت ۱۰۰درصد تخصیص بدهد اما این که این قول تا چه اندازه محقق 
خواهد شد باید از مسئوالن پیگیری نمود. امیدوارم شرایط بودجه دولت به 

گونه ای باشد که بتوانیم این قول را عملی کنند.
ثبت نام امریه سربازی در مرکز جذب وزارت علوم

مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ۱۵ آذرماه 
فراخوان امریه سربازی را برای دانش آموختگان مقاطع کارشناسی و کارشناسی 

ارشد آغاز می کند.
به گزارش ایرنا، بر اس���اس اعالم مرکز جذب هیأت علمی در وزارت 
علوم، تحقیقات و فناوری این مرکز بر اساس مجوزهای جذب شده، دانش 
آموختگان کارشناس���ی و کارشناسی ارشد به صورت امریه خدمت سربازی 

جذب می کند.
متقاضیانی که در مراکز تابع اس���تان ها و تهران می توانند در رش���ته 
ه���ای مورد نی���از مرکز جذب هیأت علمی وزارت علوم امریه ش���وند از 
 ۱۵ آذرم���اه جاری با مراجعه به س���امانه اینترنتی مرکز جذب به نش���انی 
http://lms.mjazb.ir/amform/ نس���بت به ثبت درخواست و بارگذاری 

مدارک خود اقدام کنند.
شرایط تصویب پایان نامه های تحصیالت تکمیلی تغییر کرد

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: هرگونه پرداخت مالی 
به استاد راهنما، مشاور و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقاء آنها منوط 

به همانند جویی پایان نامه است.
حسین سیمایی صراف در گفتگو با مهر با اشاره به برخی دیگر از اقدامات 
وزارت علوم در راس���تای جلوگیری از تقلب علمی افزود: در داخل وزارت 
علوم جلس���ات هماهنگی با حضور قائم مقام وزیر علوم، معاونان آموزشی، 
دانشجویی و موسسه ایرانداک برگزار کرده ایم تا در مقابله با تقلب، هماهنگی 

داخلی نیز داشته باشیم.

وی افزود: براساس تصمیمات آن جلسه مقرر شد، دو کارگروه مقابله با 
تقلب و پیشگیری از تقلب ایجاد شود که بزودی این کارگروه ها آغار به کار 
می کنند، دستورالعمل اجرایی کارگروه ها در معاونت حقوقی امضاء شده و 

بزودی جلسات آن تشکیل می شود.
س���یمایی صراف خاطرنشان کرد: در بحث پیشگیری برحسب تکلیفی 
که قانون برعهده ما قرار داده است، اقداماتی انجام داده ایم از جمله اینکه به 
دانشگاه ها بخشنامه ای ابالغ کرده ایم که تصویب پروپوزال ها، رساله ها و 
پایان نامه های تحصیالت تکمیلی باید در ایرانداک و سایر سامانه های مشابه، 

همانند جویی شود.
وی ادامه داد: بعد از اینکه رساله دکتری آماده شد، نتیجه تحقیق به ایرانداک 
جهت همانندجویی ارسال می شود، هرگونه پرداخت مالی به استاد راهنما، مشاور 
و داور و تخصیص امتیاز در ترفیع و ارتقاء آنها منوط به همانند جویی در ایرانداک 

و صدور گواهی عدم همانند و مشابه بودن توسط ایرانداک است.
استفاده دانش آموزان از برنامه های روزهای پنج شنبه مدارس اجباری نیست

سرپرس���ت معاونت آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: 
مدارس می توانند در روزهای پنج شنبه، برنامه های مختلف پرورشی و آموزشی 

داشته باشند، اما استفاده از این برنامه ها برای دانش آموزان اجباری نیست.
عبدالرسول در گفت وگو با فارس اظهار داشت: پنج شنبه زمان برنامه درسی 

رسمی نیست و ساعات رسمی موظف مدارس را در پنج شنبه ها نداریم.
وی با بیان اینکه فعالیت های پرورشی و تربیتی مدارس در روز پنج شنبه 
تعطیل نیست، گفت: بنا بر تشخیص شورای مدرسه می توانند فعالیت های مختلفی 
را در روز پنج ش���نبه داش���ته باشند و از این زمان برای غنی سازی فعالیت های 

پرورشی و آموزشی مدارس استفاده می کنند.
شرایط ادامه تحصیل مربیان پیمانی پیام نور در مقطع دکتری

معاون آموزشی دانشگاه پیام نور گفت: بر اساس مصوبه هیأت امنا، عضو 
علمی پیمانی با مرتبه مربی با رعایت شرایط الزم، به مدت ۴سال می تواند 

برای ادامه تحصیل در مقطع دکتری تخصصی داخل اقدام کند.
به گزارش مهر، مرتضی محسنی گفت: هیأت امنای دانشگاه پیام نور با 
اعطای ماموریت آموزشی به اعضای هیأت علمی پیمانی )غیرمشروط و طرح 
سربازی( دانشگاه با مرتبه مربی که از مهرماه سال ۹۲در دوره دکتری تخصصی 
پذیرفته شده و تا یک مهرماه سال جاری امتحان جامع را گذرانده اند، موافقت 
کرد. محسنی به شرایط الزم برای درخواست مأموریت آموزشی اشاره کرد و 
گفت: عالوه بر زمان پذیرش و امتحان جامع، درخواست مأموریت آموزشی 
باید به تایید هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی برس���د و س���ن عضو 

علمی در زمان شروع به تحصیل بیش از ۴۰سال نبوده باشد.
وی افزود: در صورت عدم اتمام تحصیل در مدت ۴سال، هیأت رئیسه 
دانشگاه می تواند حداکثر با تمدید ماموریت آموزشی آنها به مدت یک نیم 
سال تحصیلی دیگر با رعایت شرایط مزبور موافقت کند و در صورتی که در 
این مدت نیز موفق به اتمام تحصیل نشود، با درخواست عضو هیأت علمی، 
مازاد آن تا زمان دفاع از رساله دکتری برای وی مرخصی بدون حقوق منظور 

خواهد شد.

نمایشگاه نقاشیخط »هزار باده« در گالری آریانا
نمایشگاه  آثار نقاشیخط ایمان مالجعفری با عنوان »هزار باده« از ۹ آذر 
ب���ه مدت ۱۰ روز، از س���اعت ۱۵ ت���ا ۲۰ در گالری آریانا، میزبان عالقه مندان 

خواهد بود.
ایمان مالجعفری خالق آثارنمایشگاه »هزار باده« گفت: آثار این نمایشگاه برای 
فروش قیمت گذاری شده ولی سعی کردیم قیمت ها طوری باشد که اگر کسی 

خواست اثری در منزل داشته باشد، این امکان برای او فراهم شود.
این هنرمند نقاش افزود: در این نمایشگاه اشعار بی نظیر ادبیات از شاعران 
کالسیک و معاصر از جمله هوشنگ ابتهاج، فریدون مشیری، صائب تبریزی، اقبال 
الهوری و...  دستمایه قرار گرفته است.آثاراین نمایشگاه نیز  با تکنیک ترکیب مواد 
با متریال های مختلف شکل گرفته است. عالقه مندان به دیدار از نمایشگاه »هزار 
باده« می توانند تا ۱۹ آذر و در تمامی روزهای هفته به جز شنبه ها از ساعت ۱۵ 

تا ۲۰ به گالری آریانا، واقع در خیابان فیاضی )فرشته( مراجعه کنند.
 نمایشگاه نقاشی های ترانه سرای نابینا در گالری »مژده«

نمایش���گاه نقاشی های مریم حیدرزاده، ترانه سرا با عنوان »پس از آن همه 
حسرت« جمعه نهم آذر در گالری مژده افتتاح شد.

این نمایشگاه شامل ۳۰ تابلو است که با تکنیک اکرولیک روی بوم و در 
یک س���ال اخیر خلق ش���ده اند. نمایشگاه مریم حیدرزاده تا شانزدهم آذر ادامه 
خواهد داشت و عالقه مندان برای دیدن این آثار می توانند غیر از شنبه ها هر 
روز از س���اعت ۱۲ تا ۲۰ به گالری مژده به نش���انی سعادت آباد، خیابان عالمه 

شمالی، خیابان هجدهم شرقی، شماره۲۷مراجعه کنند.
 نمایشگاه تصویرسازی در گالری َشلمان

 نمایشگاه  آثارتصویرسازی مهسا رجبی و بهاره کرمی با عنوان »پرسه زنان« 
از ۹ تا ۱۴ آذر در گالری َشلمان برگزار شده است.

عالقه مندان به دیدار از آثار این دو تصویرگر می توانند به گالری َشلمان 

به نشانی بلوار میرداماد ، نرسیده به شریعتی، رودبار غربی،کوچه کاووسی، شماره 
۲۷ مراجعه کنند.

 گالری »اثر« میزبان مجموعه نقاشی های »علیرضا آدم بکان« شد 
آخرین آثار نقاشی »علیرضا آدم بکان«از ۹ تا ۳۰  آذر در گالری »اثر« به 

تماشا در آمده است.
نام این مجموعه از نقاشی های آدم بکان»تن- داج« است و»داج« به معنای 

سیاهی مطلق و تاریکی است.
عالقه مندان دیدار از این نمایشگاه می توانند به جز شنبه ها، از یکشنبه 
تا پنج شنبه از ساعت ۱۱ تا ۲۰ و جمعه ها ازساعت ۱6 تا ۲۰ به گالری اثر به 
نشانی خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر، خیابان برفروشان، روبروی خانه 

هنرمندان ، شماره ۱6مراجعه کنند.
نقد »سویه ها، مطالعه ای در فلسفه  هگل« در شهر کتاب

»س���ویه ها، مطالعه ای در فلسفه ی هگل« نوشته تئودور آدورنو با ترجمه  
محمدمهدی اردبیلی، حسام سالمت و یگانه خویی نقد می شود.

نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه ۱۳ آذر ساعت  ۱6و سی دقیقه 
به نقد و بررسی کتاب »سویه ها، مطالعه ای در فلسفه  هگل« اختصاص دارد که 
با حضور مراد فرهادپور، آیدین کیخایی، محمدمهدی اردبیلی و حسام سالمت 
در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد 

قصیر )بخارست(، نبش کوچه سوم برگزار می شود.
 تئودور آدورنو به مناسبت صدوبیست وپنجمین سال مرگ هگل سخنرانی ای 
ایراد کرد که بنا بود سویه های فکری هگل را در بر بگیرد اما موضوعات و مسائل 
مورد نظر او چنان گسترده بود که به یک سخنرانی محدود نمی شد. به همین 
دلیل جز مضمون اصلی بحثش مطلبی را بیان نکرد و دیگر مسائل و موضوعات 
را در قالب درس گفتارهایی رادیویی در همان ایام ارائه کرد. از آن جا که مباحث 
سخنرانی و درس گفتار رادیویی عمیقا به هم مرتبط بودند، آدورنو این دو را به 
عالوه  اضافاتی مهم، در قالب یک تک نگاری با عنوان »سویه های فلسفه  هگل« 
گرد آورد. این کتاب به تازگی با ترجمه  محمدمهدی اردبیلی، حسام سالمت و 

یگانه خویی به همت انتشارات ققنوس منتشر شده است.

ابوالفضل زرویی نصرآباد درگذشت
زرویی  ابوالفضل 
نصرآباد شاعر و طنزپرداز 
ایرانی در ۴۹ س����الگی 

درگذشت.
به گ����زارش مهر، 
ابوالفضل زرویی نصرآباد 
ش����اعر، پژوهشگر و 
طنزپ����رداز ایران����ی بر 
 اثر عارض����ه قلبی در 
احمد آباد مس����توفی 
درگذش����ت. ابوالفضل 
نصرآباد در  زروی����ی 
۱۵ اردیبهش����ت ۱۳۴۸ 
در ته����ران به دنیا آمد. 
او ش����اعر، پژوهشگر و 

طنزپرداز ایرانی بود. پیکر این طنز پرداز ایرانی امروز دوشنبه ساعت ۹:۳۰ از حوزه 
هنری تشییع و در بهشت زهرا تهران به خاک سپرده می شود.

 عالوه بر مطالب طنز در نشریات و روزنامه ها، از کتاب های ابوالفضل زرویی 
نصرآباد می توان به این موارد  اش����اره کرد: تذکره المقامات، افس����انه های امروزی، 
وقایع نامه طنز ایران )همکاری با فریبا فرشادمهر( بامعرفت های عالم )کتاب گویای 
طنز( رفوزه ها )مجموعه شعر طنز(حدیث قند )مجموعه مقاالت طنزپژوهی(کالغه به 
خونه ش نرسید )مجموعه افسانه های طنز آمیز( »ماه به روایت آه« روایتی از زندگانی 
و ش����خصیت عباس بن علی)ع(  برگزیده جایزه ادبی کتاب س����ال عاشورا )۱۳۹۴ 
خ(. خاطرات سر پروفسور حسنعلی خان مستوفی، کتاب مستطاب خرپژوهی )در 
دست چاپ( یک بغل کاکتوس، صد شعر طنز، اصل مطلب، مجموعه شعر طنز و 
غیره! اندر حکایت شیرین بیمه این مرد مشکوک، هزار سال طنز فارسی )در دست 

انتشار(؛ همکاری بانسیم عرب امیری.
 همچنین وی عالوه بر کتاب و نویس����ندگی، فعالیت های اجرایی نیز در 
حوزه طنز انجام داده است که از میان آنها می توان به این موارد اشاره کرد: معاون 
س����ردبیر و عضو هیئت تحریریه هفته نامه گل آقا از بدو انتش����ار)۱۳6۹(، سردبیر 
 ماهنامه گل آقا از بدو انتشار به مدت یک سال)۷۱–۱۳۷۰( ، دبیر اجرایی سالنامه 
گل آقا)۷6–۱۳۷۳(، دبیر سرویس طنز روزنامه همشهری از بدو انتشار به مدت یک 
سال)۷۲–۱۳۷۱(، پایه گذار و مدیر دفتر طنز حوزه هنری )۱۳۷۸ تا۱۳۸۳(، همکاری 
با سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران )از سال ۱۳۸۰(، تدریس در دانشگاه 

آزاد اسالمی )از سال ۱۳۸۵(

مراسم بزرگداشت محمد خزائلی، وکیل، 
اس���تاد ادبیات، نویسنده و موسس مجموعه 
آموزشی نابینایان خزائلی،دیروز در کتابخانه ملی 
برگزار و در این مراسم ضمن تقدیر از خانواده 
مرحوم خزائلی از سردیس برنزی و تمبر یادبود 

این استاد بزرگ رونمایی شد.
به گزارش ایرنا، سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی در راستای پاسداشت خدمات، فعالیت ها و 
اقدامات دکتر محمد خزائلی )دانشمند و محقق 
نابینای معاصر( و بازنمود نقش واالی اراده در گذار 
از محدودیت ها و نیل به توفیقاتی چندوجهی؛ 
و در راه فرهنگ سازی و آگاهی  بخشی به جامعه 
در زمینه توانمندی های افراد با آس���یب بینایی، 
الگوسازی و ارتقاء آگاهی های اجتماعی، »مراسم 
بزرگداشت دکتر محمد خزائلی و رونمایی از 
سردیس وی« را با حضور خانواده، دوستان و 

شاگردانش برگزار کرد.
 اش���رف بروجردی، رئیس سازمان اسناد 
و کتابخانه ملی ایران دراین مراسم در سخنانی 
گفت: دکتر محمد خزائلی مردی منشاء اثر بود  
 و مایه امید برای همه کس���انی که ناامیدانه به 

آینده شان می اندیشند.
او ادامه داد: جوانانی که نمی دانند به کدام 
سو می روند اگر نگاهی به زندگی این بزرگان 
داشته باشند، می توانند به این جمع بندی برسند 
که برای زیستن و بهترزیستن و توانمندشدن و 
منشاء اثربودن باید امیدوار بود و این نقطه ای 
است برای آغاز حرکِت کسانی که می خواهند 

خودشان را پیدا کنند.
 مشاور رئیس جمهوری تصریح کرد: آنها 
می توانند نماد عشق و محبت و امیدواری را 
همراه خود داشته باشند و به جامعه منتقل کنند. 
خزائلی مردی است که لحظه لحظه حیاتش را 
برای زندگی بهینه انسان ها گذراند و به واقع 
سیاستگذار بود و تالش کرد از همه فرصت های 
زندگی اش استفاده کند و موثر و تحول آفرین 
باشد و مایه مباهات و تفاخر ما. افراد را باید با 
سهم تاثیرگذاری شان سنجید و کارنامه روانشاد 

خزائلی مالک عمل اوست.
او تاکید کرد: یادمان باش���د برای ماندگار 
شدن و ماندن باید تالش کرد و امیدوار بود زیرا 

امید منشاء تحول زندگی انسان ها است.
دادن فرصت به روشندالن

ابوالفضل خزائلی هم در مراسم بزرگداشت 
پ���درش در کتابخانه ملی، گفت: دکتر محمد 
خزائلی، معتقد بود که روشندالن به دنیای ساخته 
شده توسط اطرافیان قناعت نمی کنند و نیازی 

به دلسوزی ندارند.
 وی افزود: ایش���ان ب���ه چالش هایی تن 
می داد که برای آدم های معمولی هم سخت بود 
و توانایی هایی را در خود پرورش می داد که 

همیشه کم یاب و نایاب بود. خزائلی معتقد بود 
که اگر به روشندالن فرصت داده شود، می توانند 

به بهترین جایگاه ها برسد.
خزائلی به کمک نگرفتن پدرش در انجام 
کارهای شخصی اشاره کرد و ادامه داد: گاهی 
این احتیاج باعث می شود که روشندالن نتوانند 
 ب���ا محیط ارتباط برقرار کنند اما مهارت های 
این چنینی را می توان به آنها آموخت که پدرم 

در این راه تالش کرد.
او درباره روشندالن تحصیلکرده  بیان کرد: 
س���ی و چند سال پیش در آمریکا شنیدم که 
روشندالن در ایران باالترین تحصیالت را دارند 
و ایران از این نظر پیشرو است. اولین روشندل 
ایرانی که دیپلم گرفت، به دانشگاه رفت و به 
مجلس راه پیدا کرد، دکتر محمد خزائلی بود. 

من به این مساله افتخار می کنم.
س���ید محمود دعایی  هم در این مراسم 
از محم���د خزائلی با عنوان یکی از بزرگترین 
دارایی ه���ای ایران، ی���اد کرد و گفت: او درک 
روشن و کاملی از جهان داشت و همه جزئیات 

را متوجه می شد.
وی ادام���ه داد: ما در ایران بزرگان زیادی 
داش���ته ایم اما خزائلی یکی از بزرگترین ها و از 
مهم ترین دارایی های ایران زمین است. حتی در 
کان���ون دکتر خزائلی، بزرگان زیادی به جامعه 
ایران معرفی ش���دند که هر کدام اهمیت خاص 

خود را دارند.
دعایی خطاب به روشندالن، گفت: ما بینایان 
برای دعا کردن، باید چشم ببندیم و تمرکز کنیم 
اما شما همیشه در حال تمرکز و توجه هستید و 

قلب تان معطوف به خداوند است.
وی به انجمن عصای س���فید اشاره کرد و 
افزود: من باید از منشاء این خدمات تشکر کنم، 
خانم دکتر اشرف بروجردی منشاء  اثر و باعث 
این همه توجه به نابینایی هستند و ثبت این انجمن 

کاری بسیار بزرگ و مهم بوده است.
تالش های فرهنگی خزائلی 

نصراهلل شیرین آبادی، موسیقیدان به اهمیت 
کار محمد خزائلی اش���اره کرد و گفت: وجود 
او به قدری باارزش اس���ت که ما امروز بعد از 
چهل سال از این مرد بزرگ یاد می کنیم. او نه 
تنها برای علم کوش���ید، بلکه برای فرهنگ هم 
تالش کرد و قدم های حساس���ی هم برداشت، 
هنوز هم دس���تورزبان او برای آموزش به کار 

گرفته می شود.
وی از تش���کیل انجمن نابینایان س���خن 
 گفت و افزود: س���ال ۱۳۴۳ من و چند نفر از 
تحصیل کرده های نابینا نزد ایشان رفتیم و اصرار 
کردیم که ریاست این انجمن را بپذیرند، در این 
انجمن ما مجله ای به نام روش���ندالن داشتیم که 
کمی بعدتر به خط بریل چاپ شد. دکتر خزائلی 
اولین کس���ی بود که ماشین چاپ بریل و تلفن 
لمس شونده را به ایران آوردند. این موسیقیدان 
اف���زود: تا زمان دکتر خزائلی، معلوالن در قانون 
کشوری نمی توانستند استخدام شوند اما ایشان 
تالش کردند که وکیل مجلس ش���وند تا قانون 
توانبخشی و استخدام معلوالن را تصویب کنند و 
در موقعیت بسیار شایسته ای توانستند خود را به 
جامعه بقبوالنند. شیرین آبادی پس از سخنانش، 
قطعه ای را با ویولن نواخت و آواز روش���ندالن 

که با همراهی دکتر خزائلی ساخته شده بود را 
اجرا کرد.

موسسه خزائلی 
محمود حکیمی، نویس���نده و مترجم، از 
س���ال های تدریس در موسسه خزائلی، چنین 
گفت: من ۲۳ سال تدریس کردم اما به دو سال 
تدریس در موسسه خزائلی افتخار می کنم. ما در 
این موسسه، تنها تدریس نمی کنیم بلکه خودمان 
هم از آنان می آموزیم واز اخالق شان یاد می گیریم. 
آنچه مرا به شوق می آورد که به کارم ادامه بدهم، 
تماس  دانش آموزان دهه شصت است که بیشتر 

آن ها از مدرسه دکتر خزائلی هستند.
حکیمی اف���زود: من این را نقص خود 
می دانم که چرا در این س���ال ها درباره زندگی 
محمد خزائلی چیزی ننوشته ام، وقتی یک زندگی 
آموزنده داس���تان شود، بزرگ و کوچک آن را 

می خوانند.
خزائلی از شگفتی های روزگار 

غالمرضا امامی، نویسنده و مترجم هم در 
این مراس���م بیان کرد: شهر اراک و توابع آن، 
بزرگترین دانشمندان و ادیبان را به کشور ارائه 
کرده اس���ت. اولین کتابخانه عمومی کشور و 
نخستین دبستان ایران، هردو توسط دو روحانی 

در اراک ساخته شده اند.
وی افزود: یکی از مهم ترین مفاخر شهر 
اراک، دکتر محمد مصدق اس���ت، قائم مقام 
فراهانی هم از زادگان این ش���هر است و من 
گمان می کنم تاریخ و جغرافیا باعث ش���ده 
خزائلی، این مرد نامدار باش���د. او در ابتدای 
نوجوانی، به گورستان می رفته و با دست کشیدن 

روی قبرها، با حروف ارتباط برقرار می کرده و 
آن ها را می خوانده است. امامی ، خزائلی را از 
شگفتی های روزگار خواند و ادامه داد: خزائلی 
دکترای حقوق و دکترای ادبیات فارسی داشت، 
اعالم قرآن او هنوز مورد استفاده است. او در 
هر کاری وارد شد، پیشگام و پیشتاز بود، من 
امیدوارم نسل جوان ما با خزائلی آشنا شود. امروز 
تندیس این مرد بزرگ رونمایی می شود و من 

امیدوارم آغاز راه شناخته شدن او باشد.
ترویج واژه روشندل 

حس���ین عبدالملکی، پژوهشگرهم از 
تاریخچه واژه روش���ندل سخن گفت و بیان 
کرد: از س���ال ۱۹۸۰ همه متوجه شدند که هر 
کاری برای روش���ندالن بدون در نظر گرفتن 
فضای فرهنگی و تغییر آن انجام شود، بی فایده 
است و کم کم این توجه ایجاد شد که تغییر 
کلمات، فرهنگ را اصالح می کند. در هر شخص 
قوه خالقه ای است که باید کشف شود این با 
محدودیت های جسمی او هیچ منافاتی ندارد.

وی که یکی از مس���ئوالن بخش نابینایان 
کتابخانه ملی است، افزود: باید دقت کنیم تا سال 
۱۳۱۰ وضعیت روش���ندالن بسیار بد بود، همه 
متکدی بودند و بسیاری گرسنه می ماندند. تا سال 
۱۳۴۰، دکتر خزائلی واژه روشندل را معرفی و 
ترویج کردند. من تا مدت ها به همین واژه هم 
منتقد بودم اما کم کم کشف کردم که در جامعه 
ما با بافت مذهبی، نور اهمیت زیادی دارد و آن 
چه به دل مربوط باشد باارزش است، در آن دوره 

واژه روشندل بسیار اثرگذار بوده است.
در بخشی از برنامه، شایسته خزائلی، دختر 
محمد خزائلی به بیان خاطراتی از پدر پرداخت 

و او را نابغه خواند.
معصوم���ه عزیرمحمدی، بازیگر تئاتر و 
گوین���ده رادیو با بیان چند خاطره، تاثیر دکتر 

خزائلی بر زندگی اش را مهم دانست.
در پایان برنامه گروه موس���یقی موسسه 
خزائلی، تصنیف »ای ایران ای سرای امید« را 

اجرا کردند.
محمد خزائلی متولد ۱۲۹۲ در ۱۸ ماهگی 
نابینای مطلق  شد و در سال ۱۳۱۱ آموزشگاه 
وی���ژه نابینایان را در اراک افتتاح کرد. وی در 
س���ال ۱۳۲۴ لیسانس الهیات، ۱۳۲۵ لیسانس 
حقوق، ۱۳۲۹ لیسانس ادبیات، ۱۳۳۲ دکترای 
رشته ادبیات فارسی و در سال ۱۳۳6 دکترای 
حقوق دریافت کرد. وی در سال ۱۳۳6 انجمن 
هدایت و حمایت نابینایان را تاسیس کرد و در 
س���ال ۱۳۴6 در بیست و دومین دوره مجلس 
شورای ملی، به نمایندگی مردم اراک برگزیده 

می شود.
خزائلی س���ال ۱۳۵۳ در سن 6۱ سالگی 

درگذشت.    
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تجليل از خدمات فرهنگي استاد خزائلي در كتابخانه ملي

كوتاه آموزشي

كوتاه فرهنگی

تقدیر از خانواده مرحوم خزائلی و رونمایی  ازسردیس برنزی و تمبر یادبود این استاد بزرگ

»منظومه آینه داران آفتاب« منتشر شد
کتاب منظومه آینه داران آفتاب )دفتر 
اول:شهیدان پیشاهنگ (سروده اعظم حسینی  
از سوی ستاد برگزاری شب شعر عاشورا 
توسط انتشارات نوید شیراز به بازار  نشر 

عرضه شد.
اعظم حسینی برای شخصیت های 
گمنام و کمتر شناخته شده نهضت حسینی 
 ازجمله عبد االعلی کلبی ش���هید کوفه ، 
عبد اهلل بن یقطر سفیرامام حسین )ع(قیس 
بن مسهر )ع(سفیر امام حسین )ع( و ...پس 
ازیادداش���تی  کوتاه اشعاری سروده که  در 

پی هم آمده اند.
در بخشی از مقدمه این کتاب به قلم 
دکتر محمد رضا سنگری آمده است:»...دریغا 

که پویه و تکاپوی نویسندگان و شاعران ما در شناختن و شناساندن و غبار زدایی 
از سیمای بسیاری از صحابه حسینی ، اندک است ؛ کم نیستند یارانی که در هزاره 
شعر فارسی ، نشان و نام آنان یا نایاب است یا اندک یاب ، و دریغا که گاه محرم 
و صفر می گذرد و در یاد گاه های فراوان عاشورا ، نامی و یادی ، مرثیه ای حتی 
اشارتی به آنان نمی شود .اصحاب پیشاهنگ و پیشتاز نهضت حسینی ، شهیدان بصره 

و کوفه  از آن  جمله اند ...
اینک همتی سترگ ، »ماریه «ای حسین آشنا و »طوعه «ای مسلم نواز ، سکوت 
این میدان را شکس���ته اس���ت و نخستین »چراغ منظومه ای « را در باز شناخت این 

مظلومان شهید غریب برافروخته است.
 ش���اعری عاش���ق با مضامین بدیع ، فضا س���ازی هایی شگفت و شیرین و 
کشف های شاعرانه غبطه بر انگیز ، غبار از چهره این شهیدان زدوده است و به چشم 

جان ها ، »فرصت تماشا« بخشیده است...«
منظومه آینه داران آفتاب در ۸۸ صفحه و با بهای۷۰۰۰ تومان عرضه ش���ده 

است.

يادداشت

  بزرگا مردا که ابوالفضل زرویي بود!

ابوالفضل زرویی نصرآباد،ش���اعر، 
پژوهشگر وطنزپرداز بنام ایرانی، سرانجام، 
از پ���س تحمل مدت مدیدي رنج بیماري 
 و رنجوري دوران،غریبانه در کنج انزواي 
خانه اي قدیمي در احمدآباد مستوفي،در 
حالي که پشت میز مطالعه اش تکیه زده بود، 
دار فاني را وداع گفت و رفت. و خبر چون 
همیشه کوتاه بود و چون پتک،خرد کننده: 

بزرگمرد طنزنویسي معاصر درگذشت.
 دو روز قبلش در محفلي صمیمي با 
دوستان اهل طنز، باخبر شدم که گویا حال 
ابوالفضل زرویي کمي خوش نیست و به خاطر مشکل پایش نمي تواند جایي 
برود. پیشنهاد کردم به دیدنش برویم. تصمیم بر این شد که این هفته، این کار 
را انجام دهیم. هنوز در همین فکر و خیال بودیم که حادثه اتفاق افتاد. اتفاقي 
تلخ براي عزیزي که جز شیریني از کالمش نمي تراوید. و باز مثل همیشه دیر 
شد و دور شد. کمتر کسي از معاصران، به زیبایي و دلنشیني قیصر امین پور، 

این صحنۀ تلخ و تاریک را به تصویر کشیده است:    
حرف های ما هنوز ناتمام 

تا نگاه می کنی  
وقت رفتن است 

باز هم همان حکایت همیشگی 
پیش از آن که با خبر شوی

لحظۀ عزیمت تو ناگزیر می شود 
آی ...

ای دریغ و حسرت همیشگی!
ناگهان 

چقدر زود 
دیر می شود!

استاد ابوالفضل زرویي نصرآباد، طنزنویسي چیره دست و قدرتمند و صاحب 
اندیشه بود. از همان ابتداي جواني، به تعبیر و تصدیق »گل آقا«، نظرش و حرفش 
براي بزرگان اهل تحقیق و پژوهش طنز، مالک و مدرک بود. او طنزنویس���ي 
بود که دانش گسترده اي در پس این کار داشت.عمیق و اثرگذار مي اندیشید 
 و محصول اندیشه و نگاه انتقادي و اصالحي خود را به شهد و شیریني طنز 
مي آرایید و با محکم ترین و پالوده ترین زبان و شیوۀ بیاني، منظور و مقصودش 

را به مخاطب منتقل مي کرد.
تسلط  زرویي بر متون کهن پارسي و آثار مکتوب نظم و نثرقدما،یکي از 
عوامل دلنشیني و دانشي شدن متن و مطلب هاي او بود. ستون طنز شیرین او 
در هفته نامۀ گل آقا با عنوان »تذکره المقامات«، در حقیقت، نظیره اي بود از 
کتاب گرانسنگ »تذکره االولیاء«عطار که در شرح حال بزرگان و مشایخ عرفان 
و تصوف است. زرویي با انتخاب درست این قالب، بار زیادي از سختي کار و 
دلنشیني و اثرگذاري طنزش را بر دوش آن نهاد و با زباني قدیمي و کالسیک، 
به ش���رح حال سیاستمداران و مدیران و مسئوالن عصر خویش پرداخت. این 
ستون در زمان خودش شاید بیش از ستون »دو کلمه حرف حساب«خود مرحوم 
صابري)گل آقا( در هفته نامه، مخاطب و مش���تاق داشت. بسیاري، اول ستون 
تذکره المقامات زرویي را مي خواندند؛همچنان که بسیاري نیز در دهۀ شصت، تا 
روزنامۀ اطالعات را به دست مي گرفتند؛ ستون ثابت »دو کلمه حرف حساب« 
کیومرث صابري را در صفحۀ سوم روزنامه مطالعه مي کردند.افسوس، چنان 
که باید و شاید، در برخي جاها پاسش نداشتند و دلش را رنجاندند. چنان که 
به گوشه دنجي پناه برد؛دور از دسترس. او گاهي از برخي آشنایان،مختصري 
 گله داش���ت؛که توقع نداش���ت. مي گفت:»ش���اپرکا به نیش مجهز شدن �� 

غریب گزا هم آشنا گز شدن«.
بگذریم. دامنۀ اطالعاتي و معلوماتي زرویي بس���یار موس���ع بود. کلمات 
در س���احت قلم او همچون موم بود. هم در حوزۀ ش���عر جدي و طنز فارسي 
 تسلط داشت؛هم در حیطۀ نثر فارسي، پخته و پرتوان بود. هم شعر به زیبایي 
مي سرود،هم نثر را به دلنشیني مي نوشت. طنزپردازي بود که شأنیت تحقیق و 
پژوهش نیز داشت. کتاب »حدیث قند«ش، دربردارندۀ بخشي از مقاالت جدي 
و تحقیقات علمي او در باب طنزفارس���ي است. اولین سبک شناسي طنزهاي 
مرحوم گل آقا را زرویي ارائه داد. مقاله اي با عنوان:»مقدمه اي بر سبک شناسي 

دو کلمه حرف حساب«.  
مرحوم گل آقا چشم امیدش به ابوالفضل زرویي بود. او در تابستان ۱۳۷۱ 
در پاسخ به سؤال مصاحبه کننده روزنامه ابرار که پرسیده بود:»چشم امیدتان در 
طنز نویسی امروز به کیست؟« گفته است:»قلمی که عبید و دهخدا در دست 
داش���تند، اآلن بی صاحب نیس���ت. طنز دارد جان می گیرد. یکی از مشهورترین 
طنزنویسان امروز ما، مالنصرالدین )ابوالفضل زرویی نصرآباد( فقط ۲۳ سال دارد. 

چراغ ها دارند روشن می شوند. شهر چراغانی خواهد شد…«
باري؛ ابوالفضل زروئي نصرآباد، با مجموعه آثار و اندیشه هایي که در عرصۀ 
طنزپردازي داشت و در قالب نوشته ها و مقاالت و کتاب هاي ارزشمند خود 
به یادگار باقي گذاشت و در حقیقت »صالحات باقیات«عمر عزیزش به حساب 
مي آید؛ به واقع، مکتب طنزي براي رجوع نسل جدید و جوان حوزۀ طنز به 
وجود آورد که از پي رفتن و نبودن کالبد جسماني او،همچنان مي تواند محضر 

دانش و اندیشه او در خصوص طنز،درس آموز و تربیت کننده باشد. 
از ابوالفض���ل زروئي نصرآباد، عالوه بر مطالب طنزش در نش���ریات و 

روزنامه ها، کتاب های زیر نیز در دسترس است::
�� تذکره المقامات

�� افسانه های امروزی
�� وقایع نامه طنز ایران )همکاری با فریبا فرشادمهر(

�� بامعرفت های عالم )کتاب گویای طنز(
�� رفوزه ها )مجموعه شعر طنز(

�� حدیث قند )مجموعه مقاالت طنزپژوهی(
�� غالغه به خونه ش نرسید )مجموعه افسانه های طنزآمیز(

�� »ماه به روایت آه« روایتی از زندگانی و شخصیت عباس بن علی)ع( 
و برگزیده جایزه ادبی کتاب سال عاشورا )۱۳۹۴(

�� خاطرات سر پروفسور حسنعلی خان مستوفی
�� کتاب مستطاب خرپژوهی )در دست چاپ(

�� اصل مطلب؛ مجموعه شعر طنز
�� ....و غیره!

اما براي من که سالها توفیق رفاقت با ابوالفضل عزیز را داشتم و گاه پاي 
درد دلهاي او نیز نشسته بود �� در سفر یا حضر �� آنچه که در نگاه و نظر من 
به موازات آثار ارزندۀ اش ارزشمند و اثرگذار است؛ اخالق انساني او بود. بسیار 
با معرفت و با مرام بود. اگر مثنوي شریف »با معرفت هاي عالم« را سرود؛ خود 
نیز در عمل، آخر معرفت بود.درد داشت و لبخند مي زد. دردخند!....هنوز صداي 

گرم و دلنشین او در گوش جان من و دوستان من طنین انداز است:
ای جماعت، چطوره حاالت تون؟ 

قربون اون فهم و کماالت تون  
گردنتون پیش کسی خم نشه

از سربنده، سایه تون کم نشه 
راز و نیاز و بندگی تون درست 

حساب کتاب زندگی تون درست  
بنده می شم غالم دربست تون

پیش کسی دراز نشه دست تون  
از لب تون خنده فراری نشه

خدا نکرده، اشکی جاری نشه 
باز، یه هوا دلم گرفته امروز

جون شما، دلم گرفته امروز....
و حال در فراق و فقدان دردناک بزرگترین و بزرگمردترین طنزپرداز بامرام 
و بااخالق معاصر، حال همه مان گرفته است. زبان خامه ندارد سر بیان فراق..... 
 ابوالفضل عزیز، بعد فوت نابهنگام مرحوم صابري)گل آقا( احساس یتیمي و 
بي پناهي مي کرد و اشک مي ریخت؛ و حاال جمع زیادي از طنزپردازان جوان که 
شاگردي اش را کردند و رفقاي اهل طنز و عالقه مندان به طنز شیرین او همین 
احساس شوم و شرربار را دارند. استوانه اي را از دست دادند که تکیه گاهشان 

بود. بي ابوالفضل زرویي،لبخند هم رنگ باخت. خودش مي گفت: 
رولب مون همیشه خنده پیداست

می خندیم، اما دل مون کربالست

     رض�ا رفيع

آثار هنرمندان ُکرد  

 

در نمایشگاه»صوت دیدار«  
نمایشگاه نقاشی »صوت دیدار« با رویکرد مردم نگارانه آثار هنرمندان 

ُکرد را به تصویر کشیده است.
فرامرز خانی که نمایشگاه نقاشی »صوت دیدار« را از ۹ آذرماه در 
گالری ثالث برگزار کرده است به مهر گفت: این نمایشگاه شامل ۲۱ اثر 
از ۸ نفر از نقاشان کردزبان است که با رویکرد مردم نگارانه خلق شده 

و کنار هم قرار گرفته اند.
وی اظهار کرد: برای برگزاری این نمایش���گاه، مشخصه های نقاشی 
کردی را در نظر گرفته و بر اس���اس آنها آثار را برای نمایش انتخاب 

کرده ام.
برگزارکننده نمایشگاه نقاشی »صوت دیدار« از جمله مشخصه های 
نقاش���ی های هنرمندان کرد را گرایش به مفهوم معرفی کرد و افزود: در 
آثار هنرمندان ُکرد موضوع کارها به قدری پررنگ اس���ت که حتی در 
آثار انتزاعی هم با تابلوهای مطلق انتزاعی مواجه نمی شویم بلکه بیشتر، 

نقاشی ها انتزاعی مفهومی است.

معماران ایرانی برنده جشنواره جهانی هلند
دو طرح از معماران ایران در بخش »پروژه های آینده« جشنواره جهانی معماری 

در شهر آمستردام هلند برگزیده شدند.
به گزارش ایسنا، طرح مرکز اجتماعی شهر جدید صدرا از گروه معماری کارند 
)علی شریعتی، زهرا سربندی( در بخش رقابتی »پروژه های آینده« جشنواره جهانی 
معماری موفق به کسب جایزه اول شد و طرح خانه طاقی گویُم در شیراز از علیرضا 
تغابنی نیز برنده بخش »خانه � پروژه های آینده« این جشنواره جهانی شد. امسال همچنین 
سازه مسجد حضرت ولیعصر )عج( که توسط رضا دانشمیر و کاترین اسپریدونوف 
طراحی شده است در بخش پروژه های تکمیل شده مذهبی جشنواره جهانی معماری 
به عنوان یکی از هشت نامزد نهایی کسب جایزه معرفی شده بود که در نهایت جایزه 

این بخش به سازه کلیسازی یادبود بالروس در شهر لندن رسید.

نام منطقه 
برق

شماره 
كار

 مبلغ برآورد كار
زمان فروش اسنادمبلغ ضمانتنامهشماره مناقصه( ريال  )

تاريخ بازگشائىتاريخ دريافت پاكات
محل تحويل و بازگشائى

تاريخروزتا ساعتتاريخروزتا ساعت

2,593,503,462970610643255,000,000سه17 شهريور

از روز سه شنبه تاريخ 
  1397/09/13

لغايت روز 
يكشنبه تاريخ 

1397/09/18

تهران-ابتداى خيابان پيروزى- اداره 1397/10/02يكشنبه1397/10/0211:30يكشنبه9
دبيرخانه منطقه برق هفده شهريور- اداره 
دبيرخانه و محل گشايش سالن جلسات منطقه 1397/10/02يكشنبه1397/10/0210يكشنبه2,677,823,604970610611259,000,0009دو17 شهريور

تهرانـ  خيابان  انقالبـ   خيابان بهار شمالى  1397/10/01شنبه1397/10/0113شنبه2,721,553,000970110633262,000,00012دوفردوسى
ـ تقاطع خيابان ورزنده دبيرخانه منطقه برق 

فردوسى- اداره دبيرخانه و محل گشايش 
سالن جلسات منطقه 1397/10/01شنبه1397/10/0114:30شنبه3,014,578,660970110632276,000,00012يكفردوسى

1397/10/01شنبه1397/10/0110شنبه3,003,949,056971110646276,000,0009سهبعثت
تهران – خيابان خاوران روبروى ترمينال 

خاوران- كوچه ياسينى - منطقه برق 
بعثت- اداره دبيرخانه و محل گشايش سالن 

جلسات منطقه 

1397/10/01شنبه1397/10/0111:30شنبه2,956,788,452971110645273,000,0009دوبعثت

1397/10/01شنبه1397/10/0113شنبه3,850,421,716971110644318,000,0009يكبعثت

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى نوبت اول
 شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� �نتقا� نير� � برقرسانى شبكه ها� تو�يع �� محد��� عملياتى مناطق بر� 

هفد� شهريو� � فر��سى � بعثت خو�  �� به  شر� �يل به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 
شر� مختصر� �� كا�:

نو� س��پر�� ش��ركت �� مناقصه ( فر�يند ��ج��ا� كا� ): 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�� � يا مطالبا� ثبت � تاييد شد� نز� �مو� 

مالي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� ���ئه نمايند.
به پيش���نها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� 

ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبلغ فر�� �س���نا�: جهت شركت �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� 
به ص���و�� �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.
به پيشنها�ها� فاقد �مضا � مش���ر�� � مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� 
�نقضا� مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي ش���و� � مطلق���ا� ترتيب �ثر ���� 

نخو�هد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
- ��ش���تن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���شته نير� ��معا�نت برنامه 
�يز� �نظا�� ��هبر�� �ياست جمهو�� (سا�ما� مديريت �برنامه �يز�) 

�لز�مى مى باشد. 
- هزين���ه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا� به عهد� برند� يا برندگا� 

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 : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز

���بط عمومى
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز��(سهامى خا�)

مجتم�ع �خاني�ا� �س�تا� ���بايجا� غربي �� نظر ���� نس���بت به تهيه غذ�� (ناها� � ش���ا�) كا�كنا� ش���اغل �� �خانيا� ���ميه � 
 مركز تحقيق���ا� توتو� ���ميه (620� 100 پر� غذ�� س���اليانه) �� �� طريق مناقصه عمومي يك مرحله �� به بخ���ش خصوصي ��گذ�� نمايد. 
لذ� �� متقاضيا� ��جد شر�يط � صالحيتد�� (�شخا� حقيقي � حقوقي) �عو� به عمل مي �يد �� تا�يخ �نتشا� �گهي مو�خه 97/9/10 ��� شنبه لغايت 
پايا� �قت ����� ��� ��شنبه مو�� 97/9/26 جهت ��يافت �سنا� مناقصه �� ساعا� ����� به ����� تد��كا� مجتمع �خانيا� �ستا� ���بايجا� غربي 

��قع �� ���ميه� خيابا� مير��� شير���� مجتمع �خانيا� ���بايجا� غربي� ساختما� شما��2 �فتر ����� تد��كا� مر�جعه نمايند.
� ضمنا� متقاضيا� مي تو�نند پس �� تكميل فر�يند ثبت نا� �� پايگا� ملي مناقصا� به نش���اني www.iets.mporg.ir �سنا� مناقصه �� به 

صو�� ��يگا� ��يافت نمايند (�ين مناقصه به شما�� 3182886 (كد فر�خو��) �� پايگا� ملي مناقصا� ثبت گر�يد� �ست.)
� مهلت ���ئه پيش���نها�ها � تحويل مد��� به �بيرخانه ����� حر�س���ت مجتمع �خانيا� ���بايجا� غربي (���ميه) تا �خر �قت ����� ��� 

��شنبه مو�� 97/10/10 مي باشد.
� تا�يخ � محل با�گش���ايي پاكت ها� پيشنها��� ساعت 10 صبح ��� سه شنبه مو�� 97/10/11 ��قع �� ���ميه� خيابا� مير��� شير���� 

مجتمع �خانيا� ���بايجا� غربي� ساختما� ������ طبقه سو�� �فتر مديريت مجتمع مي باشد.
�  مبلغ س���پر�� (تضمين) شركت �� مناقصه 000�000�750 �يا� (هفتصد � پنجا� ميليو� �يا�) مي باشد كه �� صو�� تمايل به شركت 
�� مناقصه به شما�� حسا� 70197049/90 نز� بانك ملت شعبه سه ��� �خانيا� ���ميه به نا� مجتمع �خانيا� ���بايجا� غربي � يا ���ئه 

ضمانت نامه بانكي سه  ماهه قابل تمديد �قد�� گر��.
�� صو�� هرگونه �فع �بها� يا پرسش � پاسخ شما�� تلفن 32772199�044 �فتر ����� تد��كا� �ما�� پاسخگويي مي باشد.

مجتمع �خانيا� �ستا� ���بايجا� غربي 
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 97/9/10 ��� شنبه �� ���نامه �طالعا�

تا�يخ �نتشا��صالحيه نوبت ���: 97/9/11 ���يكشنبه �� ���نامه �طالعا� 
تا�يخ �نتشا� نوبت ���: 97/9/12 ��� ��شنبه �� ���نامه �طالعا� 

 يك مرحله اي

حسین انتظامی نماینده مدیران مسئول در هیئت نظارت بر مطبوعات شد
با پایان زمان انتخابات هفدهمین 
دوره هیئت نظارت بر مطبوعات، مدیران 
مسئول نشریات، حسین انتظامی را به 

عنوان نماینده خود برگزیدند.
سید عالءالدین ظهوریان  با بیان 
اینکه دور دوم انتخابات نماینده مدیران 
مسئول نشریات در هیئت نظارت بر 
مطبوعات به پایان رسید، اظهار کرد: دور 
دوم این انتخابات به دلیل به حدنصاب 

نرس���یدن آرای کاندیدای این دوره در 
دور اول، برگزار و نهایتا س���اعت ۱۸ 

دیروز به پایان رسید.
دبیر هیئت نظارت بر مطبوعات با 
اشاره به مشارکت ۵۰.۳۳ درصدی در 
دور دوم ای���ن انتخابات گفت: از میان 
۳۴۱۵ مدیر مسئول حائز صالحیت برای 
شرکت در این دوره از انتخابات هزار 
و ۷۱۹ نفر در رأی گیری الکترونیکی 

شرکت کردند. وی افزود: در نهایت هم 
آقای حسین انتظامی با کسب ۹۵۹ رأی 
به عنوان نماینده مدیران مسئول نشریات 
در هفدهمی���ن دوره هیئت نظارت بر 

مطبوعات انتخاب شد.
ظهوریان خاطر نش���ان کرد: نفر 
دومی که توانست بیشترین تعداد آراء 
را به دس���ت آورد مهدی رحمانیان با 

کسب ۵۳۸ رأی بود . 



آگهى مناقصه
انتخاب پيمانكار 

خدمات سرويس اياب و ذهاب
 ش�ركت بني�ا� توس�عه صنع�ت خو���(ب�ن ��) �� نظ���ر ���� 
"خدمات سـرويس اياب و ذهاب پرسنل كارخانه" خو� ��قع �� 
شهرستا� س���ا�� كه بالغ بر 1000نفر مى باشند �� �� طريق مناقصه 
به يكى �� ش���ركت ها� معتبر ��گذ�� نمايد. كليه متقاضيا� مى تو�نند 
�� تا�يخ �نتشا� �ين �گهى با �� �س���ت ��شتن معرفى نامه� به يكى �� 
���� ها� مش���ر�حه �يل مر�جعه � �سنا� مناقصه �� ��يافت � پس 
�� تكميل � مهر � �مضا�� �س���نا� مذكو� �� حد�كثر تا پايا� �قت ����� 
97/09/21 به ��حد با��گانى ش���ركت ب���ن �� �� محل �فتر مركز� 

تسليم نمايند.
- �فت���ر مركز�� ته���ر��� كيلومتر 15 جا�� قدي���م كر�� ��بر�� 

شركت مگاموتو�� خيابا� سولير��� خيابا� كرمانى.
- كا�خانه� كيلومتر 7 جا�� سا�� سلفچگا�

�� صو�� نيا� به �طالعا� بيش���تر با �فتر مركز� به ش���ما�� تلفن 
66282657-021 ��خلى 213 تما� حاصل گر��.

���بط عمومى شركت بنيا� توسعه صنعت خو��� (بن ��)

�مكا� پوياسا�� �مز ��� كا�� �� بانك پاسا�گا� 
فر�هم شد

به منظو� �فز�يش �منيت � صيانت �� حقو� مشتريا�� بانك پاسا�گا� 
شر�يط پوياسا�� �مز ��� كا�� �� نر� �فز��ها� كا��� �ينترنت بانك � 

همر�� بانك �� فر�هم كر�.
به گز��� ���بط عمومى بانك پاس���ا�گا�� خس���ر� �فيعى مشا�� 
مديرعام���ل � مدير ���بط عمومى �ين بانك ضمن �عال� �ين خبر گفت: 
مش���تريا� گر�مى مى تو�نند بر�� كاهش مخاطر�� مرتبط با �مز��� 
كا�� ه���ا� بانكى� ك���ه �� تر�كنش ها� ب���د�� كا�� به كا� گرفته 
مى شوند� نسبت به فعا� سا�� �مز پويا بر�� كا�� � ��يافت �مز ��� 
ي���ك با� مصر� �قد�� كنند. �� ���مه ���: يك با� مصر� بو�� � �عتبا� 

يك �قيقه �� �مز ��� كا�� �� جمله �يژگى ها� �مز پويا �ست. 
�� �� خصو� طريقه فعا� سا�� �ين خدمت تصريح كر�: مشتريا� 
قا�� خو�هند بو� بر�� فعا� سا�� �مز پويا � ��يافت �مز يك با� مصر� 
به سامانه بانكد��� مجا��� قسمت «مديريت نو� �مز كا��» �� بخش 
«كا�� ها� من» �� منو� «كا��» مر�جعه كنند. �� نسخه � جديد 
همر�� بانك (موبايل بانك) نيز فعا� س���ا�� �ين خدمت �� طريق بخش 

«عمليا� كا��» �� منو� «ساير» فر�هم �ست.
گفتنى �ست ش���عبه ها� بانك پاس���ا�گا� �� سر�سر كشو�� مركز 
مشا��� � �طال� �سانى به ش���ما�� 82890 � همچنين سامانه ��تبا� 
با مش���تريا� �� سايت �ين بانك� �ما�� ���يه مشا��� � پاسخ به سؤ�ال� 

مشتريا� �ست.

همر�� ��� كسب � كا�ها� �يجيتالى �� 
توسعه مى �هد

با �مضا� يك تفاه���م نامه چند جانبه همر�� ��� كس���ب � كا�ها� 
�يجيتالى �� كشو� �� توسعه مى �هد.

به گز��� ����� كل ���بط عمومى ش���ركت ��تباطا� س���يا� �ير��� �� 
مر�س���مى كه صبح ��� يكشنبه 11 ���ما� با حضو� �بو�لحسن فير���با�� 
�ئيس مركز ملى � �بيرش���و��� عالى فضا� مج���ا��� حميد فرهنگ 
مديرعامل همر�� ���� عيس���ى منصو�� معا�� كا��فرينى ����� تعا��� 
كا� � �فا� �جتماعى� محمدها�� �يا�� معا�� �جتماعى ����� بهد�شت� 
��ما� � �مو�� پزش���كى � نمايندگانى �� معا�نت علمى � فنا��� �ياست 
جمهو��� س���ا�ما� فنا��� �طالعا� � مركز توسعه �سانه ها� �يجيتا� 
����� فرهنگ � ��شا� �سالمى برگز�� شد� تفاهم نامه همكا�� چند جانبه 
با محتو�� هم���كا��� هماهنگى � هم �فز�يى قابليت � ظرفيت �� موضو� 

كسب � كا�ها� نوپا بويژ� �� نو� �يجيتا� توسط طرفين �مضا شد.
�ين گز��� مى �فز�يد: با �مضا� �ين تفاهم نامه هفت جانبه� همر�� ��� 
به عنو�� �پر�تو� پيش���ر� �� �مر حمايت �� كسب � كا�ها� نوپا متعهد شد 
�� شتابدهى �سانه �� كس���ب � كا�ها� نو كمك كند. �� �يگر تعهد�� 
�پر�تو� ��� �� �ين تفاهم نامه «همكا�� �� معرفى �ستا�� �� ها با �ستفا�� 
�� ظرفيت سامانه ها� هوش���مند ���ختيا�»� «�ختصا� سهميه تبليغى 
صد��سيما به �ستا�� �� ها با �ستفا�� �� ظرفيت توسكا»� «�نجا� تبليغا� 
�يژ� كس���ب � كا�ها� نوپا� �يجيتا� �� صد��سيما با تخفيف مصو�»� 
«�يجا� س���امانه �مو�� �لكتر�نيك جهت برگز��� ���� ها� �مو�ش���ى 
مديريت كس���ب � كا�� منتو�ينگ � ...» � «پيگير� همكا�� � برگز��� 
فعاليت ها � برنامه ها� فرهنگى- تر�يجى كا��فرينى مثل �س���تا�� �� 

�يكندها» عنو�� شد� �ست.
�ين مر�س���م كه �� محل ساختما� توسعه كسب � كا� �ير�نيا�(توسكا) 
برگز�� ش���د� ضمن تشريح «�يست بو� توسعه كسب � كا� �يجيتا� نوپا» 
بر نقش �فرينى مؤثر �ين ش���ركت به عنو�� شتا� �هند� �سانه �� كسب 
� كا�ها� كوچك بر بستر �يجيتا� تأكيد شد � �� پايا� �ئيس مركز ملى 
� �بير ش���و��� عالى فضا� مجا�� �� نقش �پر�تو���� �� توسعه كسب � 

كا�ها� �يجيتا� نوپا � تقويت ظرفيت ها� ��خلى قد���نى كر�.

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم
شركت صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان (سهامي عام) 

به شماره ثبت 9128 و شناسه ملي 10100383781
پير� ��خو�ست ش���ركت س���رمايه گذ��� ملي �ير�� �� �جر�� ما�� 95 �� 
اليحه قانوني �صال� قس���متي �� قانو� تجا�� � �عو� مجمع عمومي عا�� 
به طو�فو� �لعا�� شركت با �ستو� جلس���ه �نتخا� �عضا� هيئت مدير� بر�� 
��� 1397/07/04 � عد� تش���كيل مجمع يا� شد� �� تا�يخ مذكو� به �ليل 
عد� حضو� حد نصا� قانوني� بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� � صاحبا� 
س���ها� محتر� شركت �عو� به عمل مي �يد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
به طو�فو� �لعا�� نوبت ��� ش���ركت كه �� ��� ش���نبه مو�� 1397/09/24 
ساعت 16:30 �� محل تهر�� � ميد�� فاطمي � خيابا� شهيد گمنا� � پال�14 

� طبقه4 تشكيل خو�هد شد شركت نمايند.
�ستو� جلسه:

� �نتخا� �عضا� هيئت مدير�
هيئت مدير� 
شركت صنعتي � كشا���� شيرين خر�سا� (سهامي عا�)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم
شركت صنعتي و كشاورزي شيرين خراسان (سهامي عام) 

به شماره ثبت 9128 و شناسه ملي 10100383781
پير� �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� ش���ركت با �ستو� جلسه 
�نتخا� حس���ابر� � با��� �صلي � علي �لبد� شركت بر�� سا� مالي منتهي 
به پايا� ش���هريو�1398 ��� شنبه مو�� 1397/09/10 � عد� تشكيل مجمع 
يا�ش���د� �� تا�يخ مذكو� به �ليل عد� حضو� حد نصا� قانوني� بدينوسيله �� 
كليه س���هامد���� � صاحبا� سها� محتر� ش���ركت �عو� به عمل مي �يد تا 
�� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� ش���ركت كه �� 
���شنبه مو�� 1397/09/24 س���اعت 15�� محل تهر�� � ميد�� فاطمي � 
خيابا� شهيد گمنا� � پال� 14 � طبقه4 تشكيل خو�هد شد شركت نمايند.

�ستو� جلسه:
� �نتخا� حسابر� � با��� �صلي � علي �لبد� شركت بر�� سا� مالي منتهي 

به پايا� شهريو�1398
هيئت مدير� 
شركت صنعتي � كشا���� شيرين خر�سا� (سهامي عا�)

4 اخبار داخلی
دوشنبه12 آذر 1397ـ  25 ربيع االول 1440ـ   3 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27161

نفت ، طال ، سكه و ارز
 

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

هر اونس )31/1 گرم( طال

بازار جهاني

بازار داخلي

50/93 دالر 
59/46 دالر 
 58/09 دالر      
1222/33 دالر    

 3600000 تومان
3850000 تومان
1910000 تومان
1110000  تومان
650000 تومان
350500 تومان

4200 تومان 
1128/1 تومان

11500 تومان 
4735/2 تومان
12518/8 تومان
12700  تومان
5356/4  تومان
13754/8 تومان
13800  تومان
1143/7  تومان
2979/7  تومان
3100  تومان

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

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

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

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

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

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

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

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

قائم مقام بانک مرکزی گفت: در 
دوره ۶۷ تا ۹۱ متوسط رشد نقدینگی 
2۶/۷ درص���د بود که در دوره ۹۳ تا 
۹۷ ای���ن رقم به 2۳/۷ درصد کاهش 

یافته است.
به گ���زارش خبرگزاری صداو 
س���یما، اکبر کمیجانی در چهارمین 
همایش انجمن مالی اسالمی ایران که 
در دانش���گاه الزهرا برگزار شد درباره 
نقش نظام بانکی در حمایت از تولید 
و ثبات اقتصادی، اظهار داش���ت: با 
وجود پیشرفت ها در بازار سرمایه و 
حضور پُررنگ بازار سرمایه در تامین 
مالی اقتصاد کشور، همچنان اقتصاد 
بانک  محور اس���ت و سهم باالیی از 
تامین مالی را دارد و در عین حال که 
سیس���تم بانکی این خدمت بزرگ را 
انجام می دهد، اما همواره انتقادهای 
زیادی به عملکرد این سیستم وجود 
دارد.وی افزود: در هفت ماهه ابتدایی 
سال ۹۷، رشد نقدینگی و پایه پولی 
ارقام و روندی نزدیک هستند که نشان 
از تالش بانک  مرکزی برای انضباط 

پولی در کشور است.
قائم مقام بانک مرکزی در ادامه 
تاکید کرد: با بررسی وضع سپرده های 
کوتاه مدت، جاری و یک ساله در سال 
۹۶ سیالیت نقدینگی بسیار باال است که 
با برخی اقدامات از جمله واگذاری 
گواهی سپرده های 2۰ درصدی، سهم 
سپرده های یک ساله ها کاهش یافت 
اما با تالطم های س���هم سپرده های 
جاری و یک س���اله افزایش یافت و 
تالش بانک مرکزی بر این اس���ت تا 

سهم رشد نقدینگی نسبت به پارسال 
روندی کاهشی داشته باشد.کمیجانی 
اظهار داشت: در میان شاخص های 
کل، نسبت عمق مالی و سهم بخش 
غیردولتی نس���بت به تولید ناخالص 

داخلی هم در حال افزایش است.
وی با مقایسه شرایط ایران با دنیا 
گفت: نسبت نقدینگی و عمق مالی در 
ایران ۱۰۳ است که با وجود رشد در 
سال های گذشته از کشورهای پیشرفته 

پایین تر است.
قائم مقام بانک مرکزی توضیح 
داد ک���ه در اقتصاد ایران فعالیت های 
غیررسمی و ثبت نشدن آن در تولید 
ناخالص داخلی باعث می شود تا این 
موضوع خود را در نقدینگی نش���ان 
دهد، اما در تولید ناخالص داخلی نشان 
ندهد.کمیجانی ادامه داد: جهت گیری 
بان���ک مرکزی و نظام بانکی در طی 
سال های گذشته داشته در جهت تامین 
مالی اقتصاد واقعی و مقابله با رکود، 
حفظ اشتغال موجود، تامین سرمایه در 
گردش بنگاه های بزرگ، تامین نیاز 
بنگاه های کوچک و متوسط و حمایت 
از تامین مالی مسکن و کشاورزی به 
عنوان بخش اصلی تولید بوده است.
به گفته وي نظ���ام بانکی در طول 
س���ال های گذشته از رفع نیاز بخش 
های ُخرد خانوار در قالب تسهیالت 
ازدواج و تس���هیالت خرد و مصرفی 
در قالب کارت های بانکی حمایت 

کرده است.
کمیجاني با بیان اینکه سهم نظام 
بانکی در تامین منابع مالی بنگاه ها در 

مرز ۹۰ درصد بود از کاهش آن به مرز 
۸۳ درصد در سال ۹۶ خبر داد و افزود: 
علت اصلی این موضوع هم استفاده 
از ابزارهای نوین مالی به ویژه توسط 
دولت در قالب اسناد خزانه اسالمی و 
در نظام بانکی مانند انتشار انواع اوراق 
مشارکت و گواهی سپرده بوده است.
وی اف���زود: اعتقاد داریم بانک ها به 
لحاظ ماهیت سپرده هایی که جذب 
می کنند، عمدتا باید از آنها برای تامین 
سرمایه در گردش بنگاه های بزرگ 
و تامی���ن مالی بنگاه های کوچک و 
متوسط استفاده کنند و انتظار داریم به 
مرور از طریق بازار سرمایه تامین مالی 

بنگاه های بزرگ انجام شود.
کمیجانی خاطرنشان کرد: صندوق 
های سرمایه گذاری از نهادهایی هستند 
که گرچه مجوز فعالیت خود را از بازار 
سرمایه می گیرند، اما به نظام بانکی 
چسبندگی دارند و نظارت کمتر بازار 
سرمایه و بانک مرکزی باعث شده تا 
به ویژه صندوق هایی با نرخ س���ود 
تضمینی باالتر مقداری بی نظمی را در 

بازار پول ایجاد کنند.
قائم مقام بانک مرکزی ادامه داد: 
نیاز بانک ها به نقدینگی باعث شده 
تا آن را با هزینه باالتر تامین کنند ولی 
همکاری بازار سرمایه و بازار پول طی 
سال های گذشته باعث شد تا سهم 
س���پرده صندوق های سرمایه گذاری 
ثابت در بانک ها در دو مرحله و طی 
س���ال های ۹۵ و ۹۶ از نسبت ۳۰ به 

۷۰ به ۵۰-۵۰ کاهش پیدا کند.
دکترعل���ی صالح آبادی رئیس 

انجمن مالی اسالمی هم اظهار کرد: 
چهارمین دوره از این همایش در حالی 
برگزار می ش���ود که از میان ۴۶ مقاله 
دریافت شده، تعداد ۱۷ مقاله توانسته اند 
در این همایش پذیرفته ش���وند که 
بخشی از این مقاالت در فصلنامه مالی 
اسالمی و بخش دیگری هم در کتاب 
مالی اسالمی چاپ و منتشر خواهند 
شد.وی اهدای جایزه برتر به اشخاص 
حقیقی و حقوقی در جهت توس���عه 
مباحث مالی اسالمی را یادآور شد و 
گفت: انجمن مالی اسالمی در چهارمین 
فعالیت خ���ود مطابق با ارزیابی های 
صورت گرفته از سوی وزارت علوم 
در سال ۹۶ توانسته رتبه ممتاز را در 
بین انجمن های فعال در کشور کسب 
نماید.رئیس انجمن مالی اسالمی با 
بیان اینکه این انجمن اکنون به مرجع 
و پایگاهی برای مباحث مالی اسالمی 
تبدیل شده است، تصریح کرد: تاکنون 
2۶ نشست تخصصی در مباحث حوزه 
مالی اس���المی برگزار شده و در عین 
حال دو فصلنام���ه تحقیقات مالی 
اسالمی منتشر شده است.صالح آبادی 

DBA از راه اندازی نخس���تین دوره
مالی اس���المی از بهمن پارسال خبر 
داد و افزود: اشخاصی که این دوره ها 
را می گذرانند می بایست از دانشنامه 
کارشناسی ارشد و سابقه کار سه ساله 

در بازار سرمایه برخوردار شوند.
به گفته وی این دوره آموزشی با 
همکاری انجمن مالی اسالمی، سازمان 
بورس، دانشگاه امام صادق)ع(، و موسسه 

ردمانی مالزی برگزار می شود.

محكوميت 22 شرکت توليد لبنی 
گران فروش

تغيير موضع اروپایی ها در روابط بانكی با ایران
مدیر عامل بانک سامان از تغییر موضع بانک های اروپایی براي همکاري 
با ایران خبر داد و گفت: یک بانک مهم اروپایی با برگزاری جلسه در ایران، 

خواستار از سرگیری همکاری های بانکی شده است.
به گزارش مهر، س���ید احمد طاهری بهبهانی در مراسم رونمایی از یک 
اپلیکیش���ن بانکی با بیان اینکه در سالهای گذشته تغییرات مهمی را به لحاظ 
اجرای مقررات داخلی و ملی، دس���تورالعمل های بانک مرکزی، مقررات و 
ضوابط تطبیق و ضدپولشویی انجام داده ایم گفت: از این بابت دارای حسن 
ش���هرت و اعتبار و احترام ویژه ای در س���طح دنیا هستیم و بانک هایی که تا 
چند روز گذش���ته به ما نامه می نوش���تند که به دلیل تحریم ها امکان تداوم 
همکاری با ایران را ندارند، اکنون با روش���ن ش���دن تحریم ها، اعالم می کنند 

می خواهند با ایران کار کنند.
وی افزود: با یکی از بانک های مهم اروپایی جلساتی داشتیم که می خواهند 
روابط با ما را از سربگیرند.مدیرعامل بانک سامان ادامه داد: ما در دوره تحریم 
های قبلی در حوزه تامین دارو و کاالهای اساس���ی فعال بودیم و اکنون هم 
در دور جدید تحریم ها در حوزه تامین مالی، خدمات بانکی تامین کاالهای 

اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی را انجام خواهیم داد.

طرح های توسعه ناوگان و شبکه حمل و نقل ریلی 
ایران در بورس اوراق بهادار عرضه خواهند شد.

ای���ن رویداد بر مبنای تفاهم نامه ای که دیروز در 
حاشیه همایش فرصت های سرمایه گذاری و تامین مالی 
در ح���وزه حمل و نق���ل ریلی میان مدیرعامل راه آهن 
جمهوری اسالمی ایران و مدیرعامل بورس اوراق بهادار 

به امضا رسید، انجام خواهد شد.
به گزارش خبرنگارما دکتر سعید محمدزاده معاون 
وزیر راه و شهرس���ازی و مدیرعامل راه آهن جمهوری 
اس���المی در این همایش اعالم کرد: شبکه کنونی ریل 
کش���ور امکان انتقال ۳۰ میلیارد تن- کیلومتر بار را دارد 
که در صورت تحقق این جابجایی در کشور و با قیمت 
های فعلی حامل های انرژی، س���االنه ۷۵۰ میلیون دالر 

صرفه جویی سوخت خواهیم داشت.
وی ب���ا بیان اینکه به رغم وجود قوانین متعدد در 
زمینه اولویت دهی به حمل و نقل ریلی در کشور، این 
قوانین نتوانسته است به این موضوع جامه عمل بپوشاند، 
گفت: در برنامه ششم توسعه تاکید شده است سهم ریل 
از حمل و نقل کاال باید به ۳۰ درصد برسد اما تا دستیابی 

به این هدف فاصله زیادی داریم.
وی با اش���اره به اینکه هر یک تن کیلومتر حمل 
بار وقتی از جاده به روی ریل منتقل شود ۳۵ سی سی 
 صرفه جویی سوخت دارد افزود: در حال حاضر می توانیم 
۳۰ میلیارد تن کیلومتر بار را از روی جاده به ریل منتقل 
کنیم که ۷۵۰ میلیون دالر صرفه جویی سوخت با احتساب 

هر لیتر گازوئیل ۷۰ سنتی در پی دارد.
مدیرعامل ش���رکت راه آهن تاکید کرد: ساالنه ۱۰۰ 
میلیارد نفر- سفر حومه ای در تهران انجام می شود که 
۴۰ درصد این سفرها در کریدورهایی است که ریل داریم 
و ۳۰ درصد خودروهای ورودی تهران مربوط به مناطق 
و شهرهای حومه ای هستند که اگر این تعداد جابجایی 
جاده ای با ریل انجام شود، هم هوای پاک خواهیم داشت 
و هم از تصادفات جاده ای در اطراف ش���هرهای بزرگ 
کم می ش���ود.وی افزود: 2۰۰۰ کیلومتر ریل در ۱۰ سال 
اخیر به کشور تحویل داده ایم که برای این مقدار ریل، 
حداقل ۱2 میلیون تن بار در نظر گرفته شده است اگر 
کل این هدف محقق شود، سالی نزدیک به 2۰۰ میلیون 
دالر صرفه جویی سوخت رخ می دهد اما چرا این اتفاق 

رخ نداده است؟
معاون وزیر راه و شهرس���ازی اظهار داشت: امروز 
متوس���ط قیمت حمل بار در هر تن - کیلومتر از طریق 
جاده ۱۴۰ تومان و با ریل ۸۰ تومان اس���ت، اما این که 
چرا بار به ریل منتقل نمی شود دلیلش این است که ذهن 
س���رمایه گذاران و صاحبان بار به این موضوع حساس 

نشده است.

وی اف���زود: اگر فق���ط ۳۰ میلیون تن بار به ریل 
بیاید، ۷۵۰ میلیون دالر صرفه جویی در مصرف سوخت 
داریم که بر اساس ماده ۱2 قانون رفع موانع تولید، این 
صرفه جویی در س���وخت باید به سرمایه گذار برگردد 
بنابراین زمینه های سرمایه گذاری در ریل بسیار گسترده 

و پر سود است.
وی ب���ا تاکید بر اینکه بی توجهی به حمل و نقل 
ریلی، زندگی و آینده ما، فرزندان و نسل های بعدی ما را 
حتما دچار آسیب خواهد کرد، تصریح کرد: اینکه از حمل 
۳۰ میلیارد تن- کیلومتر بار به ۱۳۳ میلیارد تن- کیلومتر 

برسیم، امری ممکن است.
محمد زاده ادامه داد: به عنوان مثال در سازمان ایمیدرو 
۳۵ هزار تن طرح توس���عه فوالدی وجود دارد، در سال 
۹۵ معادل ۶۰ میلیون تن فوالد تولید شد که ۴۰ میلیون 
تن آن از طریق جاده و 2۰ میلیون تن با ریل جابجا شد 
که ۴۰ میلیون تن جابجایی فوالد از جاده هایی انجام شد 

که دقیقا موازی با ریل بوده است.
بنابراین اگر طرح های توسعه ای فوالد در ۱۰ سال 
آینده تکمیل شود ۱۱۰ میلیون تن فوالد از طریق جاده 
جابجا خواهد شد که در نتیجه کشور با سونامی کشتار 

جاده ای و مصرف سوخت مواجه می شود.
ب���ه گفته محمدزاده حمل و نقل ریلی بار در ایران 
با دالر ۳۷۰۰ تومان به ازای هر یک تن- کیلومتر ۸ دهم 
س���نت هزینه دارد که نشان می دهد حمل و نقل ریلی 
بار در ایران ارزان اس���ت اما با این وجود هنوز بار به 

ریل نیامده است.
وی ادامه داد: از سال ۸۸ تا ۹2 حجم حمل بار با ریل 
به طور میانگین ۳2 تا ۳۴ میلیون تن بود که جای تامل 
دارد اما این سهم در سال ۹۶ به ۴۷ میلیون تن رسید که 

این موفقیت فقط با کاهش حق دسترسی شرکت راه آهن 
به ریل از ۵۷ به ۱۹ درصد محقق شده است بنابراین باید 

مزیت های حمل و نقل ریلی را افزایش دهیم.
مدیرعامل ش���رکت راه آهن بیان داش���ت: در سال 
۹۶ معادل ۱۳۳ میلیون تن کاال از کش���ور صادر و ۴۰ 
میلیون تن وارد ش���ده اس���ت اما سهم ریل از این میزان 
تجارت کاال فقط ۱۵ میلیون تن بوده در حالی که ما به 
کشورهای مختلف از جمله چین از طریق کریدورهای 

مختلف متصل هستیم.
وی تاکید کرد: فق���ط از طریق مرزهای میرجاوه، 
سرخس، اینچه برون، امیرآباد، ترکیه،جمهوري آذربایجان، 
ع���راق و ... م���ی توانیم ۷2 میلیون تن بار از طریق ریل 

صادرات و واردات داشته باشیم.
معاون وزیر راه افزود: در چند س���ال اخیر ۱2۰۰ 
کیلومتر خط ریلی دوم به بهره برداری رسید و قرار است 
تا قبل از هفته دولت سال آینده ۱۰۰۰کیلومتر ریل دیگر 
هم به بهره برداری برسد همچنین خط آهن محور جنوب 

پس از ۶۰ سال در دولت یازدهم نوسازی شد.
محمدزاده ادامه داد: شورای اقتصاد با سرمایه گذاری 
۷/۵ میلیارد دالری در بخش ریلی موافقت کرده و آن را 

به تصویب رسانده است.
دکتر شاپورمحمدی رئیس سازمان بورس و اوراق 
بهادار هم در این همایش گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ میلیارد 
تومان از منابع مالی بازار س���رمایه برای توسعه حمل و 
نقل ریلی در کشور استفاده شده که با توجه به حجم و 

گستردگی این بازار، این رقم بسیار ناچیز است.
وی افزود: بین س���ال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ مجموع 
اوراق بهادار منتشر شده برای بخش ریلی از طریق بازار 
س���رمایه، حدود ۹2 میلیارد تومان بود اما در سال ۱۳۹۵ 

این رقم به ۵۱ میلیارد تومان و در س���ال ۱۳۹۶ به ۱۳۵ 
میلیارد تومان رسید.

رئیس سازمان بورس اوراق بهادار ادامه داد: کل اوراق 
بخش ریلی که امسال از طریق بازار سرمایه تامین مالی 

شده تاکنون به ۱۶۰ میلیارد تومان رسیده است.
محمدی خاطرنش���ان کرد: ایران در میان کشورهای 
اس���المی دارای متنوع ترین ابزاره���ای مالی در بازار 
سرمایه است و باید از این ظرفیت گسترده برای تکمیل 
زیرساخت های مختلف کشور و از جمله زیرساخت های 

ریلی کشور استفاده کنیم.
به گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور، 
تکمیل زیرس���اخت  در اقتصاد کالن کشورها آثار بسیار 
مثبتی دارد و هرچند ممکن است در بازگشت سرمایه آن 
تاخیر یا ابهاماتی وجود داشته باشد در نهایت سرمایه گذاری 
در این بخش به رونق س���ایر بخش های اقتصادی منجر 

می  شود.
وی افزود: تامین مالی مبتنی بر اوراق بدهی که اکنون 
گردش مالی آن به بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده 
ظرفیت بس���یار خوبی برای تامین منابع مالی مورد نیاز 
توسعه حمل و نقل ریلی است که می توانیم با اختصاص 
آن به بخش خصوصی از این ظرفیت به خوبی به نفع 

اقتصاد ملی استفاده کنیم.
محمدی با تاکید بر اینکه وظیفه ما کمک به توسعه 
کشور و اقتصاد ملی است ادامه داد: بازار سرمایه می تواند 
مانن���د معامالت بخ���ش انرژی در این بازار، بلیت های 
فروخته شده را براساس قراردادهای سلف )مبادالت آینده( 

به زمان حال منتقل کند.
رئیس سازمان بورس گفت: همه مقررات حاکم بر 
بازار بورس بسیار شفاف است و شرکت  های تامین مالی 
بازار س���رمایه می توانند با استفاده از روش های مختلف 
و ابزارهای مالی، سرمایه مورد نیاز صنعت حمل و نقل 

ریلی را فراهم کنند.
وی افزود: وظیفه سازمان بورس، تامین مالی ارزان 
قیمت است که با انتشار اوراق و مهندسی آن و با استفاده 
از ابزارهای متنوع مالی، تامین س���رمایه را برای بخش 
خصوصی عملیاتی کند و در این زمینه نمی توان توسعه 
بخش های مختلف حمل و نقل هوایی ،دریایی، ریلی و 

زمینی را نادیده گرفت.
گزارش خبرنگارما حاکیست این همایش با هدف 
معرفی بس���ته های تشویقی به منظور کاهش ریسک و 
افزایش بازدهی راه آهن، معرفی ظرفیت های بازار سرمایه 
و تامین مالی، توسعه ایستگاههای مبتنی بر حمل و نقل 
ترکیبی و همچنین توسعه ترمینال ها براساس حمل و نقل 
ترکیبی و فعال سازی کریدورها و اتصال مراکز تجاری 

و صنعتی به شبکه ریلی برگزار شد. 

وزیر نیرو در تش���ریح دستاوردهای سفر به 
روسیه گفت: تحریم های امریکا فرصت بی نظیری 
را برای شکوفایی امکاناتی از جمله منابع طبیعی و 
انسانی جمهوری اسالمی ایران فراهم کرده است.

به گزارش پایگاه اطالع رس���انی وزارت نیرو 
)پاون(، رضا اردکانیان با بیان این مطلب در بخش 
ویژه خبر ساعت 2۱ صدا و سیما به منظور تشریح 
دستاوردهای سفر خود به روسیه که به عنوان رئیس 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه به این 
کشور سفر کرده بود، افزود: این سفر به دعوت وزیر 
انرژی روسیه برای آشنایی با زمینه های همکاری، 
تبادل نظر روی موضوعات در حال انجام و ایجاد 
زمینه های مناسب برای اجالس کمیسیون مشترک 

انجام شد.
وی با اش���اره به مالقات با وزیر امور قفقاز 
شمالی، دبیرکل اتحادیه اقتصادی اوراسیا، تعدادی 
از شرکت های فعال روسی در زمینه های مختلف 
انرژی و صنعتی، موسسات بیمه ای و بانکی در این 
سفر گفت: سطح باالیی از تفاهم و دیدگاه مشترک 

بین دو کشور ایران و روسیه وجود دارد.
وزی���ر نیرو ادامه داد: در حالی که جمهوری 
اسالمی ایران با تحریم های ایاالت متحده مواجه 
است و روسیه هم به نحوی مشمول تحریم هایی 
اس���ت، این تحریم ها فرصت بی نظیری را برای 

ش���کوفایی امکاناتی از جمله منابع طبیعی و منابع 
انسانی فراهم کرده است.

اردکانیان با بیان اینکه وزارت نیرو پروژه های 
مشترکی را با استفاده از خط اعتباری روسیه بهره 
گرفته است، افزود: مراحل ساخت نیروگاه ۱۴۰۰ 
مگاواتی در اس���تان هرمزگان با اعتبار ۱/2 میلیارد 
یورو آغاز ش���ده همچنی���ن برقی کردن راه آهن 
گرمسار - اینچه برون با حدود یک میلیارد یورو 

در حال پیگیری است.
وی اظهار داش���ت: به دنبال همزمان شدن و 
سنکرون کردن شبکه برق کشور با روسیه از طریق 
آذربایجان، ارمنس���تان و گرجستان هستیم که این 
موض���وع فواید زیادی برای ایران به دنبال خواهد 
داشت.جلساتی برگزار شده تا این موضوع به زودی 

به مرحله اجرا برسد.
وزیر نیرو تاکید کرد: از سوی شرکت بزرگ 
سازنده در روسیه برای تولید مشترک توربین های 
گاز عالقمندی باالیی نشان داده شد تا برای دریافت 
دانش س���اخت این توربین ها بازار روسیه را در 
اختیار محصوالت ایرانی قرار دهند و قرار اس���ت 
همکاری نزدیکی را با گروه مپنا آغاز کنند.رئیس 
کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و روسیه تصریح 
کرد: ۱۰ کارگروه زیرمجموعه کمیس���یون مشترک 
طراحی شده که یکی از آنها کارگروه بانکی بوده 

و قرار است به زودی به منظور رفع برخی موانع 
موجود بانکی جلسه مشترکی در ایران برگزار شود.
وزی���ر نیرو با بی���ان اینکه در بخش حمل و نقل 
ریلی فعالیت خوبی آغاز ش���ده، اضافه کرد: پروژه 
س���اخت ۶۰۰۰ واگن باری و مسافری در دستور 
کار است و طرف روسی اعالم آمادگی کرده است 
تا دانش ساخت را در فرایند اجرای این پروژه به 

ایران منتقل کند.
وی پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا را 
تضمینی برای باال بردن امکان عملیاتی شدن توافقات 
مذکور دانست و افزود: این اتحادیه اقتصادی بین 
پنج کشور روسیه، بالروس، قزاقستان، قرقیزستان 
و ارمنس���تان به امضا رسیده و اخیرا اعالم آمادگی 
ک���رده اند که ای���ران را هم به عنوان همکار این 
اتحادیه اقتصادی بپذیرند.مراحل قانونی ش���دن آن 
در حال انجام است و تصویب نامه هیات وزیران 
و س���پس تصویب مجلس شورای اسالمی آن را 

نهایی خواهد کرد.
اردکانی���ان با تاکید بر اینکه پس از عملیاتی 
شدن این مهم، عمال یک منطقه آزاد تجاری مجازی 
ایجاد خواهد شد، بیان کرد:اکنون ۹ شرکت لبنی و 
۱۹ شرکت در زمینه شیالت ایران در بازار روسیه 
فعال هس���تند و محصوالت آنها در فروشگاه های 

زنجیره ای آن کشور ارائه می شود.

پیرو منویات مقام معظم رهبری در مورد تعیین تکلیف اراضی و امالک 
موسوم به علوی و شبه علوی،تعداد ۱۴۱ سند به ارزش 2 میلیارد و ۶۰۰ میلیون 

تومان به مردم بخش فیروز استان اردبیل واگذار می شود.
 به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رس���انی بنیاد مس���تضعفان، طی 
مراسمی با حضور  رئیس بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی ۳۸۵۵۰ متر مربع از 
ام���الک عل���وی به ارزش 2 میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به مردم بخش فیروز 

شهرستان کوثر استان اردبیل تقدیم می شود.
 واگذاری امالک علوی توسط بنیاد مستضعفان پیرو منویات مقام معظم 
رهبری در اجرای طرح محرومیت زدایی واگذاری امالک بنیاد مستضعفان به مردم 
محروم و واجد شرایط صورت می گیرد که در راستای همین طرح تاکنون 2۸۰۰ 

سند امالک علوی در سه نوبت به مردم آذربایجان شرقی اهدا شده است.
این اسناد با کاربری مسکونی، تجاری و زراعی به مساحت ۳۴ هکتار به 
مردم شهرستان میانه واگذار شده که ارزش آن معادل ۴۴ میلیارد تومان است.

بنابراین گزارش بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی تاکنون اقدامات دیگری را 
هم در حمایت از خانواده های محروم استان اردبیل انجام داده است که حمایت 
از مادران باردار و شیرده، طرح مسکن دومعلول و سبد غذایی ویژه در حمایت 

از اهالی محروم شهرستان گرمی از جمله این اقدامات است.
بنیاد علوی بازوی محرومیت زدایی بنیاد مستضعفان در راستای حمایت 
از مادران باردار کم برخوردار هر دو ماه ۱۱۰۷ سبد غذایی برای جلوگیری از 
سوء تغذیه مادران باردار و شیرده استان توزیع می کند که در همین راستا تاکنون 

۶۶۴2 سبد بین مشموالن طرح حمایتی بنیاد توزیع شده است.
 بنیاد علوی در جهت حمایت از خانواده های دارای چند معلول با همکاری 
بهزیستی و بنیاد مسکن 2۵ منزل مسکونی در شهرستان اردبیل به ارزش ۹۰۰ 
میلیون تومان تحویل داده و ۳۴ منزل مسکونی به ارزش ۹۶۰ میلیون تومان هم 

به خانواده های واجد شرایط در روستا ها تحویل داده شده است. 

طرح های حمل و نقل ریلی در بورس عرضه می شود
سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت 22 شرکت تولید 

فرآورده های لبنی به جرم گران فروشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید یاسر رایگانی در برنامه گفتگوی 
ویژه خبری سیما افزود: این شرکت ها در مجموع به پرداخت ۸2۹ میلیارد 

ریال به عنوان جریمه گران فروشی محکوم شدند.
وی با بیان اینکه پرونده هفت ش���رکت دیگر در ش���عب تعزیرات 
حکومتی در حال رسیدگی است، گفت: در چند روز گذشته یک شرکت 
تولید فرآورده های لبنی به جرم گران فروشی به پرداخت 2۹ میلیارد ریال 

جریمه محکوم شد.
رایگانی افزود: ش���اهد کم فروشی های بی سابقه در محصوالت لبنی 
کش���ور هس���تیم و در این زمینه گزارش های بسیاری به سازمان تعزیرات 

حکومتی رسیده است.
 مدیرکل اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت هم در این برنامه 
گفت: قیمت نهاده ها از ۳2۰۰ تومان در پارسال به ۴2۰۰ تومان در سال 
جاری افزایش یافته که بخشی از افزایش قیمت فرآورده های لبنی مرتبط 
با آن است.محمدرضا کالمی افزود: افزایش هزینه های حمل و نقل هم از 

جمله عوامل باال رفتن قیمت محصوالت لبنی است.
وی درباره صنایع لبنی گفت: متأس���فانه با سربازان اقتصادی کشور 

خوب رفتار نمی کنیم.
 دبیر انجمن صنفی گاوداران هم در این برنامه گفت: تولید شیر خام 
در کشور در هشت ماهه اول سال به طور میانگین ۷/۵ درصد افزایش یافته 

است و به اندازه نیاز کشور شیر تولید می شود.
سید احمد مقدسی افزود: از تیر گذشته تاکنون ماهانه 2۵۰۰  تا ۳۰۰۰ 
تن جذب صنایع شیر خشک کشور شده و به عبارتی رابطه تولید کنندگان 

شیر با تولید کنندگان شیر خشک مستقیم شده است.
وی گفت: 2۵ تا ۳۰ درصد ش���یر تولیدی کش���ور صرف تولید شیر 
خش���ک می ش���ود. دبیر انجمن صنایع لبنی کشور هم گفت: ۷۰ درصد 
محصوالت لبنی در صنایع بزرگ تولید می شوند که برای خرید هر لیتر 

شیر خام  22۰۰ تا 2۴۰۰  تومان می پردازند.
رضا باکری افزود: در س���ه ماهه بهار امس���ال هر ماه 22۵۰ تن شیر 
خشک صادر اما با افزایش قیمت ها روند دریافت شیر خام از تولید کنندگان 
معکوس شد.وی گفت: در شهریور امسال کارخانجات صنایع لبنی کشور 
با ۳۰ درصد کسری دریافت شیر خام مواجه بودند که اکنون این کسری 

به 2۰ درصد رسیده است.
باکری با بیان اینکه پارسال ۴۶۵ هزار تن محصوالت لبنی از کشور 
صادر شد، افزود: میزان صادرات در مهر امسال به ۱۱ هزار تن و در آبان 
هم به ۱۰ هزار تن رسید و شاهد کاهش ۳2 درصدی صادرات هستیم.

وی با بیان اینکه آخرین قیمت مصوب ابالغی در دوم مرداد امسال بود، 
گفت: تا زماني که ستاد تنظیم بازار در ابالغ قیمت جدید محصوالت لبنی 
تأخیر داشته باشد شاهد ناهماهنگی ها در قیمت این محصوالت هستیم.

باکری افزود: کم فروشی تخلف است و هر کارخانه ای که مرتکب 
آن شود باید با آن برخورد قانونی صورت گیرد.

وی گفت: هیچ کارخانه تولید فرآورده های لبنی به هیچ عنوان حق 
کاستن از کیفیت محصوالت تولیدی خود را ندارد.

رشد 40 درصدي صادرات منسوجات کاهش متوسط رشد نقدینگی به 23/7 درصد
و پوشاك

مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت با رد 
شایعات وجود مشکل در تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنایع، تاکید کرد: هیچ 

مشکلی در تامین پوشاک شب عید وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، افس���انه محرابی در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه 
بین المللی صنعت نساجی ایران در جمع خبرنگاران، افزود: هر چند گالیه هایی 
از سوی تولیدکنندگان در باره تامین مواد اولیه وجود دارد، اما همه تالش و سعی 

وزارتخانه آن است تا مشکلی برای تامین پوشاک شب عید نداشته باشیم.
وی عمده مش���کالت اصلی و صنعتگران این حوزه را تامین سرمایه در 

گردش و مواد اولیه برشمرد.
این مقام مسئول همچنین بخش دیگری از مشکالت را ترخیص منابع 
ارزی بیان کرد و گفت: هر چند وزارت صنعت، معدن و تجارت به تایید ثبت 
سفارش ها می پردازد، اما تولیدکنندگان در تامین منابع ارزی دچار مشکل می شوند.

محرابی تاکید کرد:در این زمینه به دنبال اتخاذ راهکار ویژه ای هستیم.
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت در ادامه افزود: ایران از 
پتانس���یل باالیی در صنعت پوشاک برخوردار است و گردش مالی آن سالیانه 
۱۴ میلیارد دالر برآورد می شود.وی نیاز سالیانه پوشاک کشور را ۵2۰ هزار تن 
اعالم کرد و گفت: این صنعت از اشتغال باال، سرمایه بری کم و ارزش افزوده 
خوبی برخوردار است که می تواند در شرایط تحریم، کمک حال تولید و اشتغال 
باشد.وی گفت: واحدهای تولیدکننده پوشاک کشور به این باور رسیده اند که 
می توانند کمبود پوشاک را تامین کنند و چنین رویکردی را امسال در نمایشگاه 

حاضر نظاره گر هستیم.
محرابی خاطرنش���ان ساخت: اگر سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای 
تولیدی و همچنین منابع ارزی مورد نیاز آنها برای تامین مواد اولیه تامین شود، 

وضع خوبی را در این صنعت شاهد خواهیم بود.
به گفته وی، در هفت ماهه امسال صادرات پوشاک و صنایع نساجی ۴۰ 
درصد از نظر وزنی رشد داشته که از آن جمله رشد ۱۷۷ درصدی صادرات 

نخ و رشد ۳۶ درصدی صادرات پوشاک بوده است.
محرابی همچنین به موضوع قاچاق پوشاک به داخل کشور اشاره کرد و 
افزود: با باال رفتن نرخ ارز اگر قاچاقی هم به داخل کشور انجام شود با قیمت 
های باال خواهد بود، مگر اینکه کاالهای بی کیفیت یا با کیفیت پایین وارد شود 

که قیمت های پایین تری خواهند داشت.
وی یادآورشد: برآورد وزارت صنعت 2۱۰ هزار تن ظرفیت خالی و کمبود 
پوشاک است که با کمک انجمن ها و تشکل ها در پی اجرایی کردن برنامه ای 

هستیم که بتوان با استفاده از ظرفیت های داخلی این کمبود را جبران کرد.
محرابی ادامه داد: یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر برای تکمیل این ظرفیت 
خالی در نظر گرفته ش���ده و امید می رود برنامه در نظر گرفته ش���ده تا پایان 
هفته نهایی شود بر این اساس منابعی از صندوق توسعه ملی برای پر کردن 
این ظرفیت های خالی اختصاص می یابد.وی در باره تامین مواد اولیه داخلی 
و افزایش قیمت ها هم گفت: باال رفتن قیمت ها به دلیل افزایش نرخ ارز در 
ش���رایط کنونی طبیعی است که منجر به افزایش هزینه کارخانجات شده، اما 

تاکنون حداکثر 2۰ درصد افزایش قیمت پوشاک را شاهد بودیم.
مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت ادامه داد: به فکر کسری 
مواد اولیه و تامین آنها هستیم و ثبت سفارش هایی که به داخل کشور می آید 

با اولویت پوشاک در نظر گرفته می شود.
محرابی همچنین اظهار داشت: یکی از مشکالت کنونی تولیدکنندگان، نقدی 
شدن پرداخت ها برای تامین مواد اولیه است که در گذشته به صورت مدت دار 
بوده؛ این موضوع هر چند در ابتدا سخت به نظر می رسد اما به نفع همه از 

جمله تولیدکنندگان و بازرگانان است زیرا تکلیف آنها را مشخص می کند.
این مسئول وزارت صنعت در مورد برنامه راهبردی پوشاک، خاطرنشان 
س���اخت: بخش���ی از برنامه های آن در حال انجام است و تشکل ها به ویژه 

انجمن صنایع نساجی ایران در حال همکاری در این زمینه هستند.
وی تاکید کرد: همه تصمیم گیری ها در سیاست های کالن نساجی کشور 

با اخذ نظر از بخش خصوصی انجام می شود.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی و ششمین نمایشگاه 
بین المللی پوشاک ایران دیروز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 

آغاز به کار کرد.
در بیس���ت و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی ایران ۱۴۱ 
ش���رکت داخلی و ۸۰ ش���رکت خارجی از ۹ کشور ایتالیا، سوئیس، رومانی، 
بلژیک، تایوان، فرانس���ه، ترکیه، آلمان، چین و اتریش جدیدترین تولیدات و 

خدمات خود را ارائه کرده اند.

چک های تضمین شده صرفاً در وجه ذینفع 
صادر می شود و پشت نویسی و انتقال چک تضمین 

شده به دیگری، فاقد اعتبار است.
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی 
شرایط جدید صدور و استفاده از چک های تضمین 

شده را ابالغ کرد.
 بر اساس بخشنامه فوق از این پس چک های 
تضمین ش���ده صرفا در وجه ذینفع صادر می شود 
و درج مش���خصات ذینفع ب���ر روی برگ چک 

الزامی است.
 به گزارش روابط عمومی بانک مرکز ی، این 
بانک در سال جاری تالش کرده با اتخاذ تدابیر و 
اقدامات مقتضی، نسبت به مد یر یت نقد ینگی، ثبات 
بخشی به وضع اقتصاد ی کشور در حوزه ها ی پولی، 
ارز ی و بانکی و همچنین تعمیق شفافیت و حذف 
زمینه های احتمالی ارتکاب جرا یم در حوزه ها ی  یاد 

شده اقدام کند.
در همی���ن رابطه از آن جایی که حس���ب 
گزارش���ات و بررسی ها ی صورت گرفته در مورد 
فرآ یندها ی مرتبط با صدور، انتقال و گردش چک های 
تضمین شده، مشخص شد سازوکار کنونی حاکم 
بر چک ها ی مذکور، تأمین کننده اهداف یاد ش���ده 
نمی باشد و اختالالتی را در این زمینه ایجاد  کرده؛ 
لذا بالفاصله مراتب اصالح و تغییر فرآیند های صدور 
و استفاده از چک های تضمین شده در دستور کار 

این بانک قرار گرفت.
بر همین اساس و با استناد به مصوبه شورا ی 
عالی هماهنگی اقتصاد ی س���ران قوا در این باره، 
دایر بر ممنوعیت انتقال و ظهرنویس���ی چک های 
تضمین شده، بدینوسیله شیوه و شرایط جدید صدور 
و اس���تفاده از چک های تضمین شده را با هدف 
جلوگیری از اس���تفاده های نامتعارف از چک های 
مزب���ور، احراز هو یت دقیق اش���خاص ذ ینفع در 

گردش چک های موصوف و همچنین پیشگیری 
از پولشویی با استفاده از این چک ها، به شرح زیر 

اعالم می دارد:
از تاریخ ابالغ این بخش���نامه، شرایط صدور 
و اس���تفاده از چک های تضمین ش���ده با رعایت 
قوانین و مقررات مربوط، در چارچوب شرایط زیر 

امکان پذیر خواهد بود:
۱- صدور و تحویل چک تضمین شده مستلزم 
تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک 
و در حضور متصدی بانکی و درج نکات زیر در 

فرم مزبور می باشد:
الف - مش���خصات متقاضی مشتمل بر نام 
و نام خانوادگی اش���خاص حقیقی /نام اشخاص 
حقوقی و ش���ماره ملی /شناسه ملی /شماره فراگیر 

اتباع خارجی.
ب - شماره سریال و مبلغ چک تضمین شده.

پ - علت درخواست چک تضمین شده توسط 
متقاضی.

ت - مش���خصات گیرنده چک تضمین شده 
)ذینفع( شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی /
نام اش���خاص حقوقی و شماره ملی /شناسه ملی /

شماره فراگیر اتباع خارجی.
2- چک تضمین ش���ده صرفاً باید در وجه 
گیرنده )ذینفع( که توسط متقاضی در فرم درخواست 

مربوطه درج گردیده، صادر شود.
۳- مش���خصات گیرنده چک تضمین شده 
)ذینفع( شامل نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی /
نام اش���خاص حقوقی و شماره ملی /شناسه ملی /
شماره فراگیر اتباع خارجی، حسب مورد باید روی 

برگ چک تضمین شده درج گردد.
۴- وصول مبلغ چک تضمین ش���ده توسط 
بانک، صرفاً در وجه گیرنده )ذینفع( که مشخصات 
وی ب���ر روی چک تضمین ش���ده درج گردیده، 

امکان پذیر است.
۵- ظهرنویسی و انتقال چک تضمین شده به 

دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود.
۶- ابطال چک تضمین ش���ده به درخواست 
متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی بدون نیاز به 

ظهرنویسی گیرنده )ذینفع( امکان پذیر است.
۷- ثبت مش���خصات کامل اشخاصی که به 
نمایندگ���ی از گیرنده )ذینفع( برای وصول چک 

تضمین شده اقدام  می نمایند، الزامی است. 
۸- دارندگان چک های تضمین شده ای که قبل 
از ابالغ این بخشنامه صادر شده اند، حداکثر ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این بخشنامه، می توانند 
وجه آن را نقداً دریافت یا به حساب بانکی خود 
واریز نمایند. ظهرنویسی این چک ها برای دیگری 
در ای���ن مهل���ت زمانی اعتبار ندارد و پس از این 
مهلت، دارنده چک فقط تا پایان سال جاری باید 
به یکی از ش���عب بانک صادرکننده آن مراجعه و 
اطالعات مربوط به مبادله مالی منشأ دریافت چک 

تضمین شده را ارایه نمایند.
۹- اعضای هیأت مدیره و هیأت عامل بانک ها 
مس���ئول حسن اجرای مفاد این مصوبه بوده و در 
ص���ورت قصور و تخلف،عالوه بر اعضای هیأت 
مدی���ره و هی���أت عامل بانک، با کارمند خاطی و 
مسؤول شعبه مربوط حسب مورد برخورد قانونی 

خواهد شد.
در پایان این بخش���نامه تاکید شده است: با 
توجه به مالحظات اشاره شده و ضرورت و اهمیت 
اج���رای دقیق مفاد مصوبه ، مراتب با لحاظ مفاد 
بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳      /۹۶ مورخ ۱۶      /۵      /۱۳۹۶، به 
قید تسریع به تمامی واحدهای بانک ها و موسسات 
اعتباری ابالغ شده و ضمن تدارک فوری تمهیدات و 
مقدمات الزم برای اجرای دقیق مفاد مصوبه مذکور، 

بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید. 

ابالغ بخشنامه شرایط جدید صدور چک تضميني

گسترش همكاري هاي اقتصادی ایران و روسيه

هم���راه اول ب���ا امضای یک 
تفاهمنامه چندجانبه با هفت نهاد و 
سازمان دولتی قرار است به گسترش 
کس���ب و کارهای نوپای دیجیتالی 

کمک کند.
به گ���زارش روابط عمومی 
ش���رکت ارتباطات س���یار ایران، 
تفاهمنام���ه همکاری چندجانبه با 
محتوای هم���کاری، هماهنگی و 
هم افزایی قابلی���ت و ظرفیت در 
موضوع کسب و کارهای نوپا بویژه 

از نوع دیجیتال  امضا شد.
در ای���ن آیین ابوالحس���ن 
فیروزآب���ادی رئیس مرکز ملی و 
دبیر شورای عالی فضای مجازی، 
حمید فرهنگ مدیرعامل همراه اول، 
عیسی منصوری معاون کارآفرینی 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
محمدهادی ایازی معاون اجتماعی 
وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و نمایندگانی از معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
سازمان فناوری اطالعات و مرکز 

توسعه رسانه های دیجیتال وزارت 
فرهنگ و ارش���اد اسالمی حضور 

داشتند.
با امضای این تفاهمنامه هفت 
جانبه، همراه اول متعهد ش���د در 
شتابدهی رسانه ای کسب و کارهای 

نو کمک کند.
از دیگر تعهدات اپراتور اول در 
این تفاهمنامه »همکاری در معرفی 
استارت آپ ها با استفاده از ظرفیت 
س���امانه های هوشمند دراختیار«، 
»اختصاص سهمیه تبلیغی صداوسیما 
به اس���تارت آپ ها با استفاده از 
ظرفیت توسکا«، »انجام تبلیغات ویژه 
کس���ب و کارهای نوپای دیجیتال 
در صداوسیما با تخفیف مصوب«، 
»ایجاد سامانه آموزش الکترونیک 
برای برگزاری دوره های آموزشی 
مدیریت کسب و کار، منتورینگ 
و ...« و »پیگیری همکاری و برگزاری 
فعالیت ها و برنامه های فرهنگی- 
ترویجی کارآفرینی مانند استارت 

آپ ویکندها« است. 

حمایت اپراتور همراه اول از کسب و 
نرخ ارز درالیحه بودجه 98کار دیجيتالی

واگذاری اراضی بنياد مستضعفان به محرومان

رئیس کل بانک مرکزي نرخ 
ارز درالیح���ه بودجه ۹۸ راحدود 

۵۷۰۰ تومان اعالم کرد.
عبدالناصرهمت���ي  دکت���ر 
درگفتگو با پایگاه خبري انتخاب 

اظهارکرد:ارقام بودجه هنوزنهایي 
نشده است ولي به نظر من دربودجه 
۹۸نرخ دالربراي تسعیردرآمدهاي 
نفتي چی���زي حدود۵۷۰۰تومان 

خواهدبود.
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بنياد خيريه معلوليــــن ايرانيان در ابتدا 
خيريه فاطمه زهرا(س) ايرانيان نام داشت 
ولي به خاطر تشابه اسمي با يك خيريه ديگر 
نام خود را تغيير داد. اين بنياد از سال 1392 
مجوز فعاليت دريافت كرده است و اكنون 
1600 عضو دارد كه 700 نفر از آنها زنان 
معلول خودسرپرست يا سرپرست خانوار 

هستند. 
ناهيد كلوشاني، مديرعامل اين بنياد، 
خودمبتال به فلج اطفال بوده و از موسسان 
جامعه معلولين كشور است. پس از بازگشت 
امام خميني(ره) از فرانسه به ايران و وقوع 
انقالب اسالمي، خانم كلوشاني و چند نفر 
ديگر نزد امام رفته و پس از دريافت تأييد 
ايشــــان، به اتفاق جامعه معلولين كشور را 
تأسيس مي كنند. ازآنجا كه خانم كلوشاني 
از كودكي مبتال به فلج اطفال بوده، همواره 
دغدغه اين را داشــــته كه كاري براي افراد 

معلول انجام بدهد.
اما داســــتان علي كرمي كبير، عضو 
هيأت مديره بنياد معلولين ايرانيان، فرق دارد. 
اودر سال 1382 زماني كه دانشجوي سال 
سوم رشته كارشناسي مهندسي ماشين هاي 
كشاورزي بود، طي تصادفي در راه دانشگاه 
دچار آسيب نخاعي شد. چيزي كه او به ياد 
مي آورد اين اســــت كه در خودرو را باز 
كرده، پياده شده و از اتوبان عبور كرده و به 
دشتي در سمت مقابل رسيده است. مردي 
قدبلند را ديده كه با پسربچه اي مشغول بازي 
هستند. مرد با اشاره، سايه ساري را در دامنه 

كوه به او نشــــان مي دهد و مي گويد: آنجا 
بنشين كه سايه است. علي به سمت سايه اي 
مي رود كه ناشي از حفره ايجادشده در كوه 
و به غاري شبيه است. وقتي در آنجا آرام 
مي گيرد چشم باز مي كند و متوجه مي شود 
روي تخت بيمارستان در اتاق آي سي يوست 
و پس از دوهفته در كما بودن به هوش آمده 

است.
واقعيت اين بــــود كه علي در صندلي 
عقب تاكسي به خواب رفته و اصال متوجه 
نشــــده بود كه خودرو در چاله اي افتاده و 
به دنبال آن چندين بار دور خودش چرخيده 
است. او كه خواب بود از خودرو به بيرون 
پرتاب و بيهوش مي شود اما ديگران جان 
ســــالم به در مي برند. خــــودش مي گويد: 
اوضاعم آن قدر بد بود كه مردم به خيال آن كه 

مرده ام رويم پول ريخته بودند.

فرصت و محدوديت
در كشوري كه باالترين آمار تصادفات 
رانندگي در دنيا را دارد هرلحظه ممكن است 
يك تصادف، زندگي   هريك از ما را زيرورو 
و دچار عوارض ناشي از معلوليت كند. علي 
كرمي كبير نه تنها با مسايل پس از معلوليت 
خود كنار آمده است بلكه سعي دارد تا به 

كساني كه وضعيتي مشابه خودش را دارند 
كمك كند.

خودش مي گويد: من از ســـال 1382 
با بچه هاي دچار ضايعه نخاعي در ارتباط 
بودم. اطرافيان و خانواده كســـي كه چنين 
بحراني برايش پيش مي آيد نقش پررنگي 
در چگونگي كنارآمـــدن او با اين موضوع 
دارند. من اين شانس را داشتم كه اطرافيانم 
اميدوارانه صحبت مي كردند.استادي داشتم به 
اسم دكتر مهدي طباطبايي كه خيلي به من 
روحيه داد و وجود اين افراد مرا زودتر به 

زندگي برگرداند.
او مي افزايد: معلوليـــت در جامعه ما 
يك بحران است، شبيه همه بحران هاي ديگر 
مثل عاشقي، طالق و ورشكستگي. بهتر است 
اين طور نگاه كنيم كه به هردليل محدوديتي 
به وجود آمده و بايد با آن به درستي برخورد 
كرد. در اين ميان افرادي موفق مي شوند كه 
بحران را مديريت كنند، با شرايط كنار بيايند 

و خودشان را با آن وفق بدهند.
آقاي كرمي تأكيد مي كند: اتفاقي مانند 
معلوليت دوبعد دارد، يك بعد غم انگيز به 
اين معني كه مـــن از برخي چيزها محروم 
مي شـــوم، مثال همه جا نمي توانم حضور 
داشته باشم. اما بعد ديگرش اين است كه 
دريچه هاي ديگري را به روي آدم باز مي كند 
و نگاه موشـــكافانه تري به او مي دهد. اين 
همان فرصتي است كه معلوالن مي توانند از 

آن استفاده كنند.

فعاليت هاي بنياد معلولين ايرانيان
علي كرمي كبير دربـــاره فعاليت هاي 
بنياد خيريه معلولين ايرانيان مي گويد: پايه 
خدمات اين بنياد، اشتغال زايي براي معلوالن 
است، به اين شكل كه براي توانمندسازي 
و امرارمعاش آنها از يك مســـير درست، 
كارگاه هاي آموزشـــي برگـــزار مي كنيم. 
همچنين به معلوالن خدمات توانبخشـــي، 
معيشتي، فرهنگي و تفريحي ارائه مي دهيم. 
اعضاي بنياد را هرسه ماه يك بار به اردوي 
مسافرتي مي بريم. اول مهر ماه سال جاري 
طي مراســـمي در باغ كتاب به معلوالن يا 
فرزندانشان كه در مقاطع دبستان تا دبيرستان 

تحصيل مي كنند، لوازم التحرير اهدا كرديم.
اين بنياد خيريه عموما معلوالن جسمي- 
حركتي شامل عزيزان مبتال به ام.اس، فلج، 
ديستروفي و آسيب هاي نخاعي را پوشش 
مي دهد و فعال در حوزه هاي تخصصي ديگر 

وارد نشده است.
از خدمات توانبخشـــي و فيزيوتراپي 
بنياد مي پرسم. آقاي كرمي مي گويد كه براي 
ارائه چنين خدماتي با چند پزشك نيكوكار 
درحال رايزني هســـتند. مي پرسم معلوالن 
بيشـــتر به كدام تخصص هاي پزشكي نياز 
دارند؟ پاســـخ مي دهد: بيشتر به متخصص 

اورولوژي، جراحي عمومي، ارتوپدي، قلب 
و عروق و مغز و اعصاب نياز داريم.

ريزش تعداد نيكوكاران
عضو هيأت مديره بنياد معلولين ايرانيان  
 مي گويد: مشكل آن است كه به  دليل مشكالت 
اقتصادي اخير در كشور، اين بنياد خيريه با 
ريزش تعداد نيكوكاران مواجه شده و بخشي 

از حاميان خود را از دست داده است.
آقاي كرمي مي افزايد: افرادي كه دچار 
آسيب نخاعي شده اند معموال زخم بستر دارند 
و هزينه هاي جراحي آنها باالست. در اين گونه 
موارد سعي مي كنيم آنها را با نيكوكاران مرتبط 

كنيم.

ما مشكالت زيادي داشتيم. دفتر بنياد در 
خيابان خواجه عبداهللا انصاري را از سازمان 
بهزيستي اجاره كرده ايم و اين موضوع قدري 
غم انگيز است كه ما داريم در راستاي اهداف 
آن سازمان كار مي كنيم و درواقع بازوي آن 
هستيم اما آنها از ما اجاره دريافت مي كنند. 
اخيرا فرد نيكوكاري به نام دكتر عباس زمرديان، 
مجموعه ســـاختمان دوطبقه اي در خيابان 
پاسداران در اختيار ما قرار داده كه از آن براي 
برپايي كارگاه هاي اشتغال زايي استفاده مي كنيم.

مينا نوحي فرد، از يـــاوران بنياد خيريه 

معلولين ايرانيان مي گويد: معلوالن همزمان 
دچار دو مسأله هســـتند، از يك طرف درد و 
مشكالت جسماني و از طرف ديگر مشكالت 

اقتصادي آنها را تحت فشار قرار مي دهد. 

كارگاه هاي آموزشي
در كالس هاي بنيـــاد معلولين ايرانيان 
چه آموزش هايي به معلوالن داده مي شود؟ 
يكي از اعضاي هيأت مديره بنياد در پاســـخ 
به اين پرسش مي گويد: كارگاه هاي ما شامل 
كالس هاي آموزش مونتاژكاري (تابلوهاي
LED )، خياطي، خط و موســـيقي است و 
قصد داريم كالس زبان هـــم برگزار كنيم. 
همچنين يك نشست مشـــورتي براي زنان 

داراي معلوليت داريم، زيرا باتوجه به اينكه 
زنان شكننده تر هستند و در جامعه آسيب هاي 
بيشتري متوجه آنهاست، آموزش وضعيت 
و آگاهـــي دادن به زنان معلـــول مي تواند 
كمكشان كند. در كنار همه اينها كارگاه هاي 
مشتركي با انجمن هاي ديگر نيز داريم، مثل 
كارگاه هاي عوارض بعـــد از معلوليت كه 
به شكل تخصصي- پزشكي راهكارهاي الزم 
در مواردي مانند جلوگيري از زخم بســـتر، 
نگهداري از كليه هـــا يا اين كه يك نفر مبتال 
به فلج اطفال بايد چه كند تا انحناي ستون 

فقراتش بيشتر نشود را آموزش مي دهد.
علي كرمي كبير مي افزايد: خط مميزي 
عضوگيري ما سازمان بهزيستي است، يعني 
افرادي را مي پذيريم كه در اين سازمان ارزيابي 
شده و كارت معلوليت دريافت كرده  باشند. 
آنها ضمن دريافت ايـــن كارت، با توجه به 
نوع و ميزان معلوليتشان طبقه بندي مي شوند 
و اين طبقه بندي هنگام استفاده از كارگاه هاي 
آموزشي به كار مي آيد، مثال كالس مونتاژ براي 
كساني است كه دست هايشان سالم است و 

پاهايشان مشكل دارد. 
اودرباره جزييات كارگاه هاي آموزشي 
مي گويد: طرحي به نام توانمندســـازي داريم 
كه خود سازمان بهزيستي ارائه مي دهد و بر 

اساس آن هرســـال حدود صدنفر را به ما 
معرفي مي كند و بودجه اي درنظر مي گيرد تا 
اين افـــراد را آموزش بدهيم و توانمند كنيم. 
توانمندســـازي فقط به معناي ايجاد اشتغال 
نيست، بلكه مواردي وجود دارد كه فرد به دليل 
نامناسب بودن محل زندگي اش هرگز از اتاق 
بيرون نمي آيد و بايد خانه اش را مناسب سازي 
كرد تا بتواند دست كم در محل زندگي خود 
حركت داشته باشد. اين گونه كمك ها معموال 
براي افرادي است كه بين يك تا سه سال از 

معلوليتشان  مي گذرد. 

ويلچر در برابر در بطري
يكي ديگر از كارهاي بنياد خيريه معلولين 
ايرانيان اهداي ويلچرهايي اســـت كه از محل 
جمع آوري در بطري هاي پالســـتيكي تهيه 
مي شود و اين بنياد از مقرهاي اصلي جمع آوري 
آنهاست؛ به طوري كه وقتي براي عكاسي به دفتر 
بنياد در خيابان شريعتي مراجعه مي كنيم، دو سبد 
بزرگ را كه به اين كار اختصاص داده شده در 
دوطرف در ورودي مي بينيم. مردم عزيز تهران 
مي توانند درهاي بطري هاي پالستيكي را جمع 
كنند و به اين دفتر واقع در ابتداي خيابان خواجه 
عبداهللا انصاري، پالك 129 تحويل بدهند. اگر 
باالي 30-20 كيلو دربطري جمع كرده باشيد، 
مي توانيد با دفتر بنياد تماس بگيريد تا خودشان 

براي تحويل آنها به درب منزلتان مراجعه كنند. 
تهيه هر ويلچر به   جمع آوري 500 كيلو در 
بطري نياز دارد. برخي شركت هاي بازيافت، در 
بطري ها را دريافت مي كنند و به جايشان ويلچر 

تحويل مي دهند.
جمع آوري درهاي بطـــري و اهداي آن 
به منظور تهيه ويلچر بـــراي معلوالن يكي از 
قشنگ ترين اقدامات مردمي در سال هاي اخير 
است؛ كاري آسان كه مهرباني را از پاي سفره 
شما به خانه همنوعانتان مي برد و گره از كار 

فروبسته اي  مي گشايد.

مشكالت حمل و نقل معلوالن
علي كرمي كبير با اشاره به اين كه يكي 
از مشكالت اساسي هر فرد معلول، موضوع 
حمل و نقل اســـت، مي گويد: شـــهرداري 
تهران براي تردد معلوالن در سطح شهر 65 
خودروي ون مناسب سازي شده در نظر گرفته 
كه اولويتشان تردد به منظور تحصيل، درمان 
و كار است. اما باتوجه به اين كه رفت وآمد، 
دغدغه تمامي معلوالن است اين ميزان خودرو 
پاسخگوي نياز آنها نيست. هروقت ما قرار 
است براي مصاحبه يا گفتگو با مسئوالن جايي 
برويم، بچه ها درباره اين دغدغه تأكيد مي كنند 
و از ما مي خواهنـــد حتما درباره حمل ونقل 

معلوالن صحبت كنيم.
وي مي افزايد: ايســـتگاه هاي اتوبوس، 
سطح شيب دارمناســـبي براي عبور معلوالن 
ندارد و فرد نمي تواند به تنهايي از آنها باال برود. 
وجود اين قبيل مشكالت در شهر، استقالل 
فردي افراد معلول را زيرسوال مي برد. سوار و 
پياده شدن به اتوبوس داستان ديگري است. 
وجود همه اين مشكالت باعث شد ما تصميم 
بگيريم براي بنيادمان دو خودروي ون تهيه 
كنيم كه فعال با توجه به وضعيت اقتصادي 
جامعه و ريزش نيكوكاران امكان پذير نيست.

جمعيت ايران رو به سالمندي
بايد توجه داشت كه جمعيت كشور ما 
به سوي سالمندي مي رود و نيازهاي سالمندان 
و معلوالن تقريبا مشـــابه يكديگر است ولي 
متأســـفانه دغدغه  برطرف كردن اين نيازها 
وجـــود ندارد.علي كرمي كبيـــر با بيان اين 
موضوع مي افزايد: موقع تهيه پايان كار براي 

ساختمان ها صاحب كار از باالبرهاي اجاره اي 
استفاده مي كند و مهندس ناظر باتوجه به آن 
پايان كار را تأييد مي كند، سپس صاحب كار، 
باالبر را پس مي دهدتا هزينه آن را صرفه جويي 

كرده باشد!
مينا نوحي فرد، ياور بنياد خيريه معلولين 
ايرانيان، در همين زمينه مي گويد: چرا بايد 
جايي كه براي پارك خـــودروي معلوالن 
درنظر گرفته شده اســـت، توسط افراد ديگر 
اشغال شود؟ متأسفانه برخي از مردم ما حتي 
نمي دانند محل مخصوص پارك خودرو يا 
صندلي مخصوص معلوالن چيست! درك 
متقابل، نكته اي اســـت كه معلوالن به آن 
احتياج دارند ولي متأسفانه در فرهنگ جامعه 

ما درست جانيفتاده است.
او مي افزايد: يكي از اعضاي خيريه ما 
درباره نصب آسانســـور در ساختمان محل 
سكونتش با همســـايه مشكل داشت، چون 
همســـايه او در طبقه اول زندگي مي كرد و 
مي گفت اگر آسانسور نصب كنيم، از قيمت 
خانه من كم مي شود! معلوالن نياز به دلسوزي 
ندارند، نياز به درك دارند، درك اين كه آنها 
به عنوان يك معلول به چه شكلي مي توانند 

كارها را انجام بدهند يا چـــه كارهايي را
نمي توانند انجام بدهند.

خانم نوحي فرد حدود شش ماه است كه
از طريق آقاي كرمي با بنياد خيريه معلولين
ايرانيان آشنا شده  و مي گويد: در همين مدت
كوتاه متوجه  شده ام كه اين بنياد چه مجموعه

فعال و خوبي دارد.

لزوم آگاهي بخشي درباره معلوالن
پاييز رو به پايان است و به زودي زمستان
ســـرد و يخزده از راه مي رسد. اين موضوع،
تردد در كوچه ها و خيابان ها را براي همه ما
دشوارتر مي كند، چراكه بسياري از معابر چنان
نامناسب هستند كه حتي در روزهاي عادي
و براي افراد عادي هم رفت وآمد در آنها كار
سختي است؛ چه برسد به آن كه يك سالمند
يا يك معلـــول بخواهد بدون كمك ديگران
از آنها عبور كند. اندكـــي دقت و توجه از
سوي مسئوالن مي تواند زندگي شهري را به
تجربه اي راحت تر براي مردم و به ويژه براي

اقشار خاص تبديل كند.
علي كرمي كبير مي گويد: خيلي وقت ها
ساختمان فقط به يك رمپ با شيب مناسب
(بين 6 تا 8 درصد) نياز دارد كه هزينه خاصي
هم ندارد، كافي است بخشي از پله ها حذف و
به جاي آن رمپ احداث شود اما نمي شود. 

او با بيـــان اين كه بايـــد در اين زمينه
فرهنگ سازي شود، مي افزايد: چند سالي هست
كه آمار تلفات چهارشنبه سوري در كشور شيب
نزولي داشته و اين به خاطر آگاهي بخشي از
طريق رسانه هاست. متأسفانه هرسال فقط در
روز 12 آذر كه روز جهاني معلوالن است، به

ياد اين قشر مي افتيم، درحالي كه رسانه ها بايد
بيش از اينها به موضوع مشـــكالت معلوالن

ورود پيدا كنند و به مردم آگاهي بدهند.
آقاي كرمي در همين راستا ماجرايي را
تعريف مي كند كه شايد خيلي از ما آن را شنيده
باشيم: يك تيم خارجي به ايران آمده بود و
اعضاي آن از تعداد كم معلوالن در ايران اظهار
خوشحالي كرده بودند، غافل از اين كه جامعه
ما براي حضور معلوالن مناسب سازي نشده و

اغلب معلوالن مجبورند در خانه بمانند!
او مي افزايد: خود من يك بار در خيابان با
رمپي مواجه شدم كه جلوي آن ديوار كشيده
شده بود و متأسفانه از اين قبيل بي توجهي ها

زياد است.
آقاي كرمي در پايان يادآوري مي كند كه
اگرچه برخورد مسئوالن و نگهبانان روزنامه
اطالعات با آنها خيلي خوب بوده و نهايت
همكاري را با او داشته اند اما شيب رمپ در
ورودي ساختمان موسسه خيلي زياد است و
فرد با واكر يا ويلچر نمي تواند به تنهايي از آن
استفاده كند. به او قول مي دهم اين موضوع را

منعكس كنم تا فكري برايش بشود.
ارمغان زمان فشمي

به  مناسبت 12 آذر، روز جهاني معلوالن

* جمع  آوري درهاي بطري و اهداي آن به منظور تهيه ويلچر براي معلوالن 
يكي از قشنگ ترين اقدامات مردمي در سال هاي اخير است

* مينا نوحي فرد- ياور بنياد خيريه معلولين ايرانيان: معلوالن نياز به 
دلسوزي ندارند، نياز به درك دارند

* از  يك طرف مشكالت جسماني و از طرف ديگر مشكالت اقتصادي معلوالن 
را تحت فشار قرار مي دهد

داستان يك خيريه

* علي كرمي كبير- عضو هيأت مديره بنياد معلولين ايرانيان: به  دليل 
مشكالت اقتصادي اخير در كشور، اين بنياد خيريه با ريزش تعداد نيكوكاران 

مواجه شده و بخشي از حاميان خود را از دست داده است
* جمعيت كشور ما به سوي سالمندي مي رود و نيازهاي سالمندان و معلوالن 
تقريبا مشابه يكديگر است ولي متأسفانه دغدغه برطرف كردن اين نيازها 

وجود ندارد

فدراسيون فوتبال جمهورى اسالمى ايران

آگهى مناقصه عمومى انتخاب پيمانكار 
امور نگهدارى فضاى سبز و زمين چمن طبيعى شماره يك  مركز ملى فوتبال ايران

فدراسيون فوتبال جمهورى اسالمى ايران در نظر دارد مناقصه مذكور را بر اساس آيين نامه مالى و معامالتى از طريق فراخوان عمومى اجرا نمايد.
1- نام و نشانى مناقصه گزار: تهران- خيابان شيخ بهايى شمالى- خيابان دوازده مترى سوم- پالك 4- كدپستى 73781- 19958 تلفن هاى تماس : 88213307 

- 88213306 و دورنگار 88213302
2- شرح مختصرى از كار: امور آماده سازى ،ايجاد و نگهدارى فضاى سبزمركز ملى فو تبال ايران و زمين چمن طبيعى شماره يك.

3-نوع و مبلغ تضمين شركت در فرايند ارجاع كار: مبلغ تضمين شركت درفرايند ارجاع كار 200/000،000 (دويست ميليون ريال) به صورت يكى از موارد ذيل
ــات اعتباري غير بانكي كه داراي مجوز فعاليت از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي  ــوي مؤسس ــده از س الف– ضمانتنامه بانكي و يا ضمانتنامه هاي صادر ش

ايران هستند، با اعتبار سه ماهه و قابل تمديد براى سه ماه ديگر درداخل پاكت الف.
ب– وجه نقد واريز به شماره حساب 20925868 نزد بانك تجارت شعبه سپهبد قرنى به نام فدراسيون فوتبال جمهورى اسالمى ايران(كد اقتصادى فدراسيون 

فوتبال 411431934381– شناسه ملى 14006789423– شماره ثبت 41728 )
4-مدت و محل اجرا: از 97/10/01 لغايت 98/09/30 دوازده ماه شمسى- تهران- كيلومتر پنج اتوبان تهران كرج- باالتر از ورودى غربى مجموعه ورزشى 

آزادى- مركز ملى فوتبال جمهورى اسالمى ايران.
5- زمان دريافت اسناد مناقصه:  دوشنبه  97/09/12 الى چهارشنبه. 97/09/14 

6-آدرس دريافت اسناد: تهران- كيلومتر 5   اتوبان تهران كرج- باالتر از ورودى غربى مجموعه ورزشى آزادى- مركز ملى فوتبال ايران- ساختمان ادارى 
دفتر معاونت مركزملى فوتبال.

7-شرايط شركت كنندگان در فرايند ارجاع كار: داشتن شخصيت حقوقى و حداقل سابقه در ايجاد ، نگهدارى فضاى سبز و زمين چمن طبيعى.
ــام فدراسيون فوتبال جمهورى اسالمى ايران  ــپهبد قرنى تهران به ن ــاب 20925868نزدبانك تجارت شعبه س  8-ساير مدارك: ارائه فيش بانكى واريزبه حس

به مبلغ 500,000 (پانصد هزار) ريال جهت خريداسناد مناقصه.
ــتى 73781-19558 ،تلفنهاى تماس:  ــالك4- كدپس ــوم- پ ــمالى-خيابان دوازده مترى س ــيخ بهايى ش 9-آدرس محل تسليم پيشـنهادها: تهران- خيابان ش

88213307 و 88213306 ودورنگار 88213302حراست فدراسيون فوتبال.
10-آخرين مهلت تسليم پيشنهادها: تاپايان وقت ادارى روزشنبه مورخ 97/09/24 با معرفينامه كتبى شركت مربوطه.

11- زمان بازگشايى پاكت ها: پيشنهادهاى واصله شامل تضمين شركت در مناقصه و پرينت بانكى داخل پاكت الف و پاكت ب  حاوى مدارك فنى، ثبت ، گواهى 
ــنهادى ، آناليزدقيق هزينه ها ، دو موردحسن انجام كار و  ــنامه شركت ، شرايط مناقصه مهر و امضاءشده ، فرم پيش ارزش افزوده ، گواهى كداقتصادى ، اساس
ــيون مناقصه در محل فدراسيون فوتبال جمهورى  ــليم پيشنهادها ، دركميس ــايرمدارك مورد نياز. پس از مهلت تس مدارك مربوط به صالحيت انجام كار و س
ــروط ، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از  ــنهادهاى فاقد امضا ، مش ــنبه مورخ97/09/25 ساعت 11صبح بررسى مى شود. به پيش ــالمى ايران در روز يكش اس

موعد مقرر در بند 10 آگهى مناقصه واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
12- هزينه چاپ آگهى بر عهده برنده مناقصه مى باشد.

13-درج اين آگهى هيچگونه تعهدى براى دستگاه مناقصه گزار ايجادنمى نمايدو فدراسيون دررد ياقبول هريك از پيشنهادها مختار است.
     14- سپرده شركت در مناقصه نفرات اول و دوم در صورتى كه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند ، به نفع فدراسيون ضبط خواهد شد. 

فدراسيون فوتبال جمهورى اسالمى ايران

نوبت دوم
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افـقـى: 
  1 - تيــره روزان جهان را به چراغى درياب / تا پس 
از مرگ تو را ...... باشــند ( صائب ) - داراى توانايى 

انجام كار هاى با اهميت
 2 - كشورآفريقايى با مركز « كيگالى» - اندوه

 3 – مخفف هستم - آشفته عشق - ژوپيتر - رايحه
 4 - چه بسيار - دفع مزاحم – اثر رطوبت - تو در تو

 5 - پارچه دست بافت نفيس جانماز  - جانشين - در 
آتش نمى سوزد

 6 - بزرگى و تشخص - خفگى - ابزار نجارى
 7 - ظاهر ساختمان - كم نور - كتابى از دكتر على شريعتى

 8 - پهلــوان - گنــدم گونــگان مانند جو ، ذرت و 
برنج - توبه كننده - مرواريد درشت

 9 - جاى كم ژرف رودخانه - شكيبايى - كلمه سوالى
 10 - زير قرآنى - رودى در برزيل - خوار و ذليل

 11 - خوبرو - فرق سر - مثل و مانند
 12 - سلول - ترديد – مرغ مى رود - لون

 13 - فلز ســرخ - مقاصد - ظرف دم كردن چاى - 
خطاب نزديك

 14 - غزوه صدر اسالم - بسيار زياد
 15 - پناه بر خدا - كنايه از زرنگ و تو دار

عـمـودى:
 1 - سنگ آسمانى - پينگ پنگ
 2 - كهنه - زود رنج و عاطفى

 3 - تكرارش نام درختى است - نژاد هند و اروپايى - 
فيلمى ساخته كيومرث پور احمد - هزار كيلو

  4 - لقمه چرب گربه ! - خودم - خودرأى و يكدنده -
 بيدار شونده از خواب غفلت

 5 - اضافى - سخن - فيلمى از رسول مالقلى پور
 6 - كم - كشور " ابوظبى " - واحدى در مساحت 

7 - خرقه - اول - از مراحل زراعت
 8 - حرف گزينش - پيمان ناقال - ســتون فلزى يا 

چوبى - نت چهارم
 9 - كره خاكى - جنب و جوش ؛ پويايى - نزديكى
 10 - منسوب به بم - كشور مجمع الجزاير- پروانه كسب

 11 - چپ چشم - نوع ، قسم - كاشف گردش خون 
 12 - نــام  « ون گوگ» نقاش هلندى - نوعى كاغذ -

 سرما – دلدار
    13 - فشفشه - عرصه - دم بريده - منقار كوتاه

14 - كريستال - مجنون
 15 - از نقاط تاريخى و ديدنى استان فارس - بليط فروشى

آگهى مناقصه محدود
شركت كشــت و صنعت زرين خوشه اراك در نظر دارد طراحى و 
جانمايى طرح توسعه دامپرورى شيرى خود را از 1250 رأس به 2000 

رأس مولد را به مشاوران واجد شرايط واگذار نمايد.
متقاضيـــان جهت دريافت برگ مناقصه مى تواننـــد از تاريخ چاپ به 
مدت سه روز كارى به آدرس ذيل جهت دريافت برگ مناقصه مراجعه 

نمايند.
اراك – كيلومتر 7 جاده تهران شــركت كشت و صنعت زرين 

خوشه اراك  شماره تماس 08633546981-2
      مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره

 شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك
 محمد على مشيدى

آگهى مناقصه محدود
شــركت كشت و صنعت زرين خوشــه اراك در نظر دارد جهت 
طراحى دســـتگاه و ســـاختمان شيردوشـــى و خريد دستگاه هاى 

شيردوشى 30×2    (60 واحده) خود از طريق مناقصه اقدام نمايد.
متقاضيـــان جهت دريافت برگ مناقصه مى تواننـــد از تاريخ چاپ به 
مدت سه روز كارى به آدرس ذيل جهت دريافت برگ مناقصه مراجعه 

نمايند.
اراك – كيلومتر 7 جاده تهران شــركت كشت و صنعت زرين 

خوشه اراك  شماره تماس 08633546981-2
مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره

 شركت كشت و صنعت زرين خوشه اراك
 محمد على مشيدى

ميزان سپرده شركت در مناقصه (ريال)مبلغ اعتبار پيشنهادي (ريال)مرحلهمناقصهرديفنام پروژهرديف
3/500/000/000175/000/000اول*63030019706 پروژه تهيه و پخش آسفالت دستي در منطقه يك1
3/500/000/000175/000/000اول*63030019701پروژه تهيه و پخش آسفالت دستي در منطقه دو2
3/500/000/000175/000/000اول*63030019708پروژه تهيه و پخش آسفالت دستي در منطقه سه3
3/000/000/000150/000/000دوم*63030019705پروژه تهيه  و پخش آسفالت دستي در سطح شهر4
5/000/000/000250/000/000دوم*63030019709پروژه تهيه و پخش آسفالت ماشيني در سطح شهر5
4/000/000/000200/000/000اول*63010029706پروژه فاز سوم مميزي امالك شهر پاكدشت6
3/000/000/000150/000/000اول*63030019715پروژه مخلوط ريزي و زيرسازي در منطقه دو7

ــناد مناقصه  ــند جهت دريافت اس ــا گواهي فعاليت) مي باش ــوع (رتبه بندي ب ــركت مرتبط با موض ــرايط كه داراي ش ــذا از متقاضيان واجد ش ل
ــناد مناقصه به جز  ــت مراجعه نمايند و جهت تحويل اس ــهرداري پاكدش ــار آخرين آگهي تا تاريخ 97/9/27 به امور قراردادها ش پس از انتش
ــت هنگام  ــت (امور قراردادها) مراجعه نمايند الزم به ذكر اس ــهرداري پاكدش روزهاي تعطيل تا پايان وقت اداري  97/9/28  به دبيرخانه ش
ــب  ــد. براي كس ــركت، معرفي نامه همراه با مهر و امضاء مديرعامل الزامي مي باش ــناد مناقصه اصل و يا كپي برابر اصل مدارك ش خريد اس

اطالعات بيشتر به سايت شهرداري پاكدشت به آدرس  www.pakdashtcity.org مراجعه نماييد.
 شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

  سپرده نفرات دوم و سوم پس از تنظيم قرارداد با برنده اول مناقصه مسترد خواهد شد.
 شهردار پاكدشت ساير اطالعات و جزئيات در متن اسناد مناقصه موجود مي باشد.

آگهي مناقصه عمومي (نوبت اول)
شهرداري پاكدشت درنظر دارد پروژه هاي مشروحه ذيل را از طريق مناقصه عمومي به شركت ها و 

افراد واجدشرايط واگذار نمايد.

خالصه آگهي مناقصه عمومي 
شماره 130/97/14181 مورخ 1397/09/11

شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران درنظر دارد مقدار 2000تن 
خمير الياف بلند سفيد وارداتي مورد نياز خود را از طريق آگهي مناقصه 
عمومي از افراد واجد شرايط خريداري نمايد. لذا فروشندگان مي توانند 
از تاريخ انتشـــار آگهي حداكثر تا تاريخ 1397/09/24 جهت دريافت 
اســـناد مناقصه و قرارداد به دبيرخانه مجتمع و به نشـــاني: مازندران 
ســـاري كيلومتر12 جاده ســـاري به ســـمنان امور بازرگاني مراجعه 
نماينـــد. در ضمن زمـــان تحويل پاكت قيمت تا ســـاعت 14:30 روز 
شنبه مورخ 1397/09/24 مي باشـــد. همچنين متقاضيان مي توانند 
جهت كسب اطالعات بيشـــتر به سايت اينترنتي شـــركت به نشاني 
WWW.Mazpaper.com مراجعه و يا با شماره هاي 33455236 

و 33455308ـ011 تماس حاصل نمايند.
روابط عمومي شركت صنايع چوب و كاغذ مازندران

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 10/000/000 ريال

بدينوسيله به اطالع كليه ســـهامداران محترم شركت مي رساند، جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده اين شـــركت رأس ساعت 10/30 روز يكشنبه 
مورخ 97/9/25 در محل: تهرانـ  خيابان وليعصرـ  باالتر از ميدان ونكـ  خيابان 
ياسميـ  شركت مادر تخصصي توانير، سالن كنفرانس دفتر امور مجامع تشكيل 
خواهد شـــد. لذا از سهامداران محترم دعوت به عمل مي آيد كه خود و يا نماينده 

رسمي آنان در موعد مقرر در جلسه يادشده حضور يابند.
 دستور جلسه:  1ـ انتخاب حســـابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1397
2ـ تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني  3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار

هيات مديره شركت توزيع نيروي برق مازندران

اطالعيه

(آگهي مزايده)
شماره: 1ـ97/3

شركت ايران ترانسفو
درنظر دارد اقالم ســـالم و مازاد خود را به شـــرح ذيل از طريق مزايده به 

فروش برساند.
1ـ قطعات برنجي، مسي خالص و فوالدي

2ـ پيچ استيل، پيچ و مهره آهني، بلسن آهني و الكترود
3ـ سيم مسي و تسمه مسي
4ـ قطعات يدكي و ابزارآالت

لذا متقاضيان مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ انتشار آگهي 
جهت بازديد و اخذ ليســـت اقالم و  شرايط شركت در مزايده از ساعت 9 تا 
11 و 14 تا 16 به  آدرس ذيل مراجعه نمايند. شركت ايران ترانسفو در رد يا 

قبول پيشنهادها مختار است.
آدرس: زنجان، كيلومتر4 جاده زنجان ـ تهران، 

شركت ايران ترانسفو، تلفن: 6ـ33790761ـ024 
(داخلي2386)

www.iran-transfo.com :وب سايت

(آگهي مناقصه عمومي)
شماره 1ـ97/148
شركت ايران ترانسفو

در نظـــر دارد 10/000 كيلوگرم ســـيم جوش آرگون با مشـــخصات 
فنـــي AWS-A5.18=ER70S-6=12 را از طريق مناقصه عمومي 

خريداري نمايد.
متقاضيـــان مي تواننـــد جهت اخذ اطالعات بيشـــتر با شـــماره تلفن 
6ـ33790761ـ024 (داخلـــي 2386) از ســـاعت 12ـ10 تمـــاس 
حاصـــل نمـــوده و حداكثر ظرف مـــدت 7 روز از تاريخ انتشـــار آگهي 
 نســـبت به دريافت اسناد و مشـــخصات كامل از طريق مراجعه به سايت
 www.iran-transfo.com و يـــا اعـــزام نماينده خـــود به همراه 

معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاسخ اقدام  نمايد.
شركت ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.

هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.
آدرس: زنجان، كيلومتر5 جاده تهران

كارخانه هاي ايران ترانسفو 
شركت ايران ترانسفو[خريد داخلي]



درآمد
دكارت در اصول فلســـفه آغاز كتاب خود را با 
اصل شك درباره همه چيز به عنوان امر ضروري آغاز 
ميكند و تأكيد ميكند هرآنچه شـــك كردن درباره آن 
ممكن باشـــد، بايد باطل تلقي كنيم.1 در اصل اول از 
اصول معرفت انساني اظهار ميكند: براي آزمون حقيقت 
هركسي بايد در طول زندگي خود، تا آنجا كه ممكن 
اســـت، يك بار در مورد همه چيز شك كند. تابع اين 
اصل من در اين نوشته ميخواهم درباره عقيده دكارت 
دربارة جوهر امتداد تشكيك كنم و سستي رأي او را 
در اين بارة آشكار سازم و آن را باطل اعالم كنم؛ زيرا 
اصل دوم ميگويد هر آنچه شك كردن در آن ممكن 

باشد، بايد باطل تلقي كرد.
آيا ميتــوان در وجود امتداد دكارتي شــك 

كرد؟
در اصل پنجم درباره اين كه چرا در صحت براهين 
رياضي هم ميتوان شـــك كرد، ميگويد: «ما شنيدهايم 
[تاكيد از من است] خداوندي كه ما را آفريده است، بر 
انجام هرچه بخواهد، تواناست و معلوم نيست كه خدا 
نخواســـته باشد ما را چنان بيافريند كه حتي در مورد 
اشيايي كه فكر ميكنيم آنها را كامال ميشناسيم، هميشه 

فريب بخوريم...»2
معذلك در نظر دكارت معلوم اســـت خدايي كه 
خالق تمام اشـــياي موجود در جهان است، فهم ما را 
به هيچوجه چنان نيافريده است كه در احكام مبتني بر 
ادراكات صريح و متمايز خود از اشيا فريب بخوريم. 
سرچشمة همه اصولي كه ما درباره اشياي غيرمادي يا 
مابعدالطبيعي به كار ميبريم و اصول اشياي جسماني 
يا طبيعي را با صراحت تمام از آنها استنتاج ميكنيم و 
درمييابيم كه اجســـام ممتد در طول و عرض و عمق 
وجود دارد كه داراي اشكال گوناگوناند و در جهات 
گوناگون حركت ميكنند، در همين جاست. به عبارت 
اجمالي پايه همه اصول درباره اشـــياي مابعدالطبيعي و 
اصول اشـــياي طبيعي و از جمله امتداد، در اين است 
كه خداوند ما را در ادراكات صريح و متمايز خودمان 

فريب نميدهد. 
دكارت معتقد است پيش از وي كسي آنها را به 
عنوان «اصول فلســـفه»، يعني اصولي كه بتوان معرفت 
تمام چيزهاي موجود در جهان را از آنها نتيجه گرفت، 
نشناخته است و نيازي به جستجوي اصولي ديگر غير 

از آنچه خود او آورده، نيست.3
در تأمل ششم ميگويد اشياي مادي از آن حيث 
كه به عنوان موضوع براهين هندسي ملحوظ ميشوند، 
ممكن اســـت [تأكيد از من است] وجود داشته باشند؛ 
زيـــرا از ايـــن حيث ميتوان آنها را با وضوح و تمايز 
كامل تصور كرد: «چون خداوند قادر است هر چيزي را 
كه من بتوانم با تمايز ادراك كنم، به وجود آورد و من 
هرگز چيزي را براي او محال نميدانم، مگر آنكه ببينم 

در ادراك آن به طور واضح تناقضي وجود دارد.»4
البته روشـــن است كه حتي اگر در ادراك امتداد 
تناقضي وجود ندارد، اين هنوز به معني ضرورت وجود 
آن نيست. در تصورات متمايز در ذهن ما هيچ چيزي 
وجود ندارد كه داّل بر ضرورت وجود آن باشد؛ فقط 
در تصور خدا وجودي را درمييابيم كه ضروري مطلق 
و ابدي است. در آغاز اصل چهاردهم ميگويد: ضرورت 
وجود خدا در مفهوم كلي انديشه ما از خدا نهفته است. 
در خاتمه اين اصل ميگويد: ذهن درمييابد كه هستي 
ضروري و ابدي در ذات تصوري [تأكيد از من] است 

كه وي از يك وجود كامل دارد. 
در اصل بعدي نيز ميگويد وجود ضروري جزء 
ذاتي تصور كلي ما از ديگر چيزها نيست. چنانچه ذهن 
توجه كند كه تصوري از هيچ شئ ديگري وجود ندارد 
كه ضرورت مطلق هستي نيز در آن نهفته باشد، خواهد 
دانست تصور دروني يك وجود كامل مطلق، يعني تصور 
ما از خداوند مانند تصورات موهوم [از ممكنالوجود] 
معلول خود وي نيست، بلكه برعكس از آن ذات نامتغير 

و حقيقي است كه نميتواند وجود نداشته باشد.
حاصل تأمل پنجم دكارت اين است كه: يقين به 
هر امر ديگري، يكسره بر شناخت كامل اين حقيقت 
متكي است كه خدايي (يعني ذات متعالي) وجود دارد 
كه وجود تنها به ماهيت او تعلق دارد. بدون شناخت 
اين حقيقت، شـــناخت كامل هيچ چيز از جمله امتداد 
ممكن نيست. اگر ندانيم كه خدايي وجود دارد، به آساني 

ميتوان در صحت وجود امتداد ترديد كرد؛ زيرا ميتوان 
باور داشـــت كه آفرينش ما به گونهاي است كه حتي 
در اموري كه معتقديم آنها را در حد اعالي بداهت و 
يقين ادراك ميكنيم، ميتوانيم به آساني به خطا بيفتيم.5

امـــا بعد از دريافتن اين كه خداوند وجود دارد، نتيجه 
ميگيريم هر چيزي كه با وضوح و تمايز ادراك ميكنيم، 
حقيقت دارد و هيچ َكس نميتواند در صحت آن، ما را 
به ترديد اندازد. پس شناخت ما نسبت به آن، شناختي 
حقيقي و يقيني است. با شناخت خداوند، وسيلهاي در 

دست ما هست تا نسبت به طبيعت جسماني كه موضوع 
رياضيات محض است، علم يقيني داشته باشيم.

در مانحـــن فيه تصور دربـــارة امتداد مصون از 
خطاست. در اصل سي و سه ميگويد وقتي ما چيزي 
را درك ميكنيم، اگر به نحوي از انحا در مورد آن حكم 
نكنيم، در معرض خطر اشتباه نيستيم و چون بخواهيم 
حكم كنيم، اگر فقط به شناختهاي صريح و متمايز خود 
دربارة آن بسنده كنيم، اشتباه نخواهيم كرد. اما دكارت 
ميگويد: «آنچه معموال ما را به اشتباهي مياندازد، اين 
است كه ما اغلب بيش از آن كه موضوع حكم را به 

دقت بشناسيم، دربارة آن حكم ميكنيم.»6
تابـــع نظر دكارت، اراده همچون فاهمه در حكم 
درباره امتداد دخيل است و چون اراده در تأييد شناخت 
امتداد مطلقاً الزم اســـت، صدور حكم خود به خود 
به معني اين نخواهد بود كه شناخت ما تاّم و تمام و 

بدون نقض است. 
ما هم اراده آزادي داريم كه ما را از باورداشتن به 
اشياي مشكوك بازميدارد و نميگذارد فريب بخوريم.7

چنانچه گاهگاهي فريب ميخوريم، چرا هميشه فريب 
نخورده باشـــيم و نخوريم؟ پاســـخ به اين را در اصل 
ششم چنين ميدهد كه: ما اراده آزادي داريم كه ما را از 
باور داشتن به اشياي مشكوك بازميدارد و نميگذارد 
فريب بخوريم؛ يعني حتي اگر ثابت شـــود [تاكيد از 
من است] خدا بخواهد ما را فريب بدهد، اين اراده ما 

فريب نخواهد خورد.8
بنا بر اصل ششم از اصول معرفت انساني، «ما اراده 
آزادي داريم كه ما را از باور داشـــتن به اشيا مشكوك 
بازمـــيدارد و نميگذارد فريـــب بخوريم.»9 و هم از 
ســـوي ديگر چون پهنة اراده وسيعتر از قلمرو فهم و 
حتي نامحدود اســـت، وقوع خطا امري غيرشگفتآور 

و طبيعي است.
پس ميدان اراده، گستردهتر از قلمرو فاهمه ماست و 
خطاهاي ما ناشي از همين امر است و دكارت نيز مرتكب 
همين خطا در تشخيص جوهر جسماني شده است. ما 
هنگامي فريب ميخوريم كه درباره چيزي كه شناخت 
كاملي از آن نداريم، حكم ميكنيم. اراده ما همچون فاهمه 
براي حكم كردن الزم است و چون دخالت اراده براي 
تأييد چيزي كه شناخت دقيقي از آن نداريم، مطلقاً الزم 
اســـت، صدور حكم به خودي خود بدين معنا نيست 

كه شناخت تام و تمامي داشته باشيم.
سرچشمه خطاهاي ما آنقدر كه در اراده ماست، در 
فهم ما نيست و خطاها از اموري نيست كه تحقق آن 
منوط به دخالت واقعي خدا باشد؛ بهطوري كه وجود 
خطاها نسبت به ذات خدا در حكم انتفاست، يعني خدا 
همة آنچه ميتوانسته است به ما بدهد، داده است. (اصل 

سي ويكم از در اصول معرفت انساني)
خالصه مطلب اين كه تصور واضح و متمايز ما 
از امتداد خطا نيست و علم ما از امتداد، مبتني بر همين 

تصور و محدود به آن است؛ ولي آنجا كه ما حكم به 
وجود امتداد ميكنيم و آن را جوهر اشيايي ميدانيم كه 
وجود دارند، براي اين حكم دليلي وجود ندارد و منشأ 
اين حكم، اراده دكارت اســـت؛ زيرا تنها تصوري كه 
وجود آن ضروري اســـت، تصور وجود كامل و مطلق 
است و ديگر تصورات از جمله تصور ما از امتداد به 
اراده خداوند در ذهن ما جعل شـــده و ادعاي اين كه 
اين تصور موجود در خارج است، نيازمند دليل است 
و صرف درك درست و يقيني ما از امتداد، داللت بر 
واقعي بودن امتداد نميكند و منشأ حكم بر وجود امتداد 

ميتواند غيرفاهمه و صرفاً اراده ما باشد.
تصور امتداد و جوهر نفس

از نظر دكارت مفهوم امتداد را نميتوان از مفهوم 
نْفس استنباط كرد و متقابال ادراك و انديشه در جوهر 
اين بدن نيســـت و با شناخت بدن نميتوان شناخت 

متمايز از نفس را حاصل كرد؛ ولي ما تصوري در ذهن 
خود داريم و آن، تصور امتداد است. تصور ما از امتداد، 
همچون تصور ما از نفس خود حالتي است از نفس و 
بنابر اين، اين دو چندان تفاوتي با هم ندارند؛ اما مابهازاي 
اين دو تصور مختلف است. دكارت معتقد است هرچه 
محتوا يا مضمون اين تصورات كاملتر باشد، مابهازاي 

آنها نيز به همان نسبت كاملتر خواهد بود.
دكارت در كتاب اصول فلســـفه خود ميگويد: 
«گرچه هر صفتي براي اينكه شـــناختي از جوهر به 
ما بدهد بهتنهايي كافي اســـت، اما همين يك صفت 
در جوهر هست كه طبيعت و ذات جوهر را تشكيل 
ميدهد و همه صفات ديگر تابع آن است. مقصود من 
امتداد در طول و عرض و عمق است كه تشكيل دهندة 
طبيعت جوهر انديشه است؛ زيرا همه صفات ديگري 
كه به جسم نسبت دارد، منوط به امتداد و تابعي از آن 
اســـت.» همه تصورات و مفاهيم درباره جسم، به اين 
صفت خاص بازميگردد و بهواسطه صور امتداد است 
كه ما اندازه، شكل و حركت و ديگر صفات جسم را 

درك ميكنيم.
دكارت «كوژيتو» را از محدودة روانشناختي خارج 
ميكند و به آن اعتباري كلي و فلســـفي ميبخشد و 
تأكيدش بر اصل تقدم در وجود انديشـــه است؛ اما به 
رغـــم يقين به اصل «من»، او همچنان در اصل وجود 
هرگونه جسم در جهان شك ميكند و با آنكه نسبت 
به شك خود در اين باره ترديدي ندارد، اما نسبت به 
وجود موضوع حكم خود كه امتداد يا جوهر جســـم 

ميباشد، شك دارد10
انديشيدن و شك كردن درباره امتداد كه بيرون از 

من و انديشه من است.
بايد توجه نمود كه دكارت پس از ذكر اصل ششم 
درباره اصالت و اســـتقالل اراده انساني، اصل هفتم را 
ميآورد كه اظهار ميدارد: شك كردن ما درباره وجود 
خودمان مبتني بر وجود ماست و لذا ما درباره وجود 

خودمان نميتوانيم شك كنيم. اين ترتيب نشان ميدهد 
كه اوالً شك كردن از زمرة افعالي ارادي برشمرده شده 
و در اراده شـــك كردن بهرغم عنوان آن، آن متحد با 
وجود شناخته ميشود. وجود به اراده شناخته ميشود و 
با آن متحد است. پس همچنانكه در اصالت و استقالل 
اراده شكي وجود ندارد، در وجودِ شك كردن، همچون 

عملي ارادي، شكي وجود ندارد.
دكارت از يقين به شك كردن ما كه از آن گريزي 
نيست، به اين نتيجه ميرسد كه ما وجود داريم. روشن 
است كه او وجود ما را عين وجود شك كردن ما فرض 
ميكند و از وجود شك من به وجود من پي ميبرد. 
در ايـــن اجمال به تفصيل يك مقدمه كبري مخزون 
اســـت كه دكارت آن را به صراحت نميآورد؛ يعني 
اين كه از وجود جزء به وجود كل ميتوان رســـيد. از 
انديشه به وجود من 
كه فاعل آن هســـتم 

نايل ميشود.
در اصـــل نهم 
درباره ماهيت انديشه 
منظور  ميگويـــد: 
مـــن از فكر، همه 
آن چيزي اســـت 
كـــه در ما ميگذرد 
و مـــا وجودش را 
بيواسطه در خودمان 
ادراك ميكنيم. به اين 
دليل، نه فقط فهميدن، خواستن، خيال كردن، بلكه حس 
كردن نيز چيزي جز فكر و انديشه نيست. اگر بگويم: 
«مـــن ميبينم يا راه مـــيروم، پس وجود دارم» و اگر 
مقصودم از ديدن يا راه رفتن، كار چشـــم يا پاي من 
باشد، نتيجهاي كه از آن ميگيريم، چنان استوار نيست 
كه نتوان در آن شك كرد؛ اما اگر مقصودم اين باشد كه 
فقط از احســـاس خود، يا از اين كه آگاهانه درمييابم 
كه ميبينم يا راه ميروم، سخن بگويم، اين نتيجهگيري 
چنـــان اعتبار مطلقي دارد كه ترديدي در آن نميتوان 
كرد؛ زيرا اين حالت ديگر به نفس من برميگردد كه 
تنها با احساس من يا با فكر من در اين كه ميبينم يا 

راه ميروم، مربوط است.11
دكارت دو جوهر انديشه يا روح و جوهر مادي و 
جسماني امتداد را در بدن متحد ميبيند. «سخت با بدن 
متحـــدم و به تعبيري آنچنان با آن درهمآميختهايم كه 
با هم يك واحد تمامي را تشكيل ميدهيم».12 چگونه 
انديشـــه از جمله تشـــكيك و ترديد و شككردن كه 
جوهري غيرمادي است با امتداد كه جوهري جسماني 
است، يكي شدني و در يك جا بودني است؟ دكارت 
پاســـخي ندارد و گفتههاي او در كتاب «تأثرات» كمتر 

كسي را قانع كرده است.
در نظر دكارت نفس را نيازي وجودي به امتداد، 
شكل، واقع بودن در مكان، يا چيز ديگري از صفات 
بدن يا جسم نيست و تنها دليل وجود نفس در انديشه 
ماست.13 من چيزي هستم كه ميانديشد و امتداد ندارد؛ 
اما ســـنگ چيزي است كه نميانديشد و داراي امتداد 
اســـت. به همين جهت ميان اين دو تصور اختالف 
بـــارزي وجـــود دارد؛ با اينهمه اين دو تصور در اين 
امر مشـــتركند كه هر دو از جوهر حكايت ميكنند.14
البته نيازي به سنگ و حتي موم نيست تا دكارت تعدد 
جوهر جسم و انديشه را بيان كند. بدن من و دستان 
من چيزي هست كه نميانديشد و داراي امتداد است و 
من انديشندة آن چيزي است كه ميانديشد و اين من 

امتداد جسماني ندارد.
مـــن امتداد را با وضوح و تمايز درك ميكنم و 
از آنجا كه من خود را آن امتداد نمييابم، زيرا من به 
يقين ميدانم كه هستم و در همان حال غير از اين كه 
ميبينم چيزي هستم كه ميانديشم، هيچ چيز ديگر از 
جمله امتداد را متعلق به طبيعت يا ذات خود نميدانم. 
ذات من همان انديشيدن از جمله انديشيدن من درباره 
امتداد و يا شـــك در امتداد اســـت و در عين حال من 
از خود مفهوم واضح و متمايزي دارم، بدون امتداد و 
اگر مفهوم متمايزي هم از بدن دارم كه آن امتداد است 
و فكر نيست پس اين من، از بدن ممتد متمايز است 
و بدون بدن ممتد من، و بدون انديشه من درباره بدن 

ممتد، ميتواند وجود داشته باشد.
اصل يازدهم از در اصول معرفت انساني ميگويد 
شناختي كه ما از انديشه خود داريم، نه فقط مقدم بر 
شناختي است كه از بدن خود داريم، بلكه بديهيتر از 
آن نيز هست، بهطوري كه حتي اگر بدن وجود نداشته 
باشـــد، شناخت ما نسبت به انديشه، همچنان به قوت 

خود باقي است.15
ادامه دارد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
پينوشتها:

1. رنه دكارت، اصول فلسفه، ترجمه منوچهر صانعي درهبيدي، 
تهران: انتشارات بينالمللي المهدي، 1371، ص40.

2. همان، ص42.                  3. همان، ص24ـ23.
4. رنه دكارت، تأمالت در فلســـفه اولي، ترجمه دكتر احمد 

احمدي، تهران: سمت، 1381، ص92.
5. دكارت، اصول فلسفه، ص61.

6. همان، ص61.                   7. همان.
8. الزمة اين ســـخن اين اســـت كه ارادة ما از اراده خداوند 
باالتر است. دكارت براي بيان اصالت اراده ما به اين سخن 

نيازي ندارد.
9. فلســـفه دكارت، ترجمه منوچهر صانعي درهبيدي، از در 

اصول معرفت انساني، ص230.
10. دكارت، اصول فلسفه، ص44.

11. همان، ص45.                12. تأمالت، ص13.
13. دكارت، اصول فلسفه، ص43.

14. تأمالت، ص63.         15. فلسفه دكارت، ص233.

اقتصاد فعال
مدرس ضمن اينكه به احياى 
كشـــاورزى، حمايت از زارعان و 
توليدكنندگان محصوالت دامى توجه 
مىكرد و در اين راســـتا تذكرات 
ســـودمند ميداد و راهنمايىهاى 
ارزنـــدهاى مىكرد، مىگفت نبايد 
رشـــد اقتصادى بر اساس صنعت 
و فرآوردههاى كارخانهاى را از نظر 
دور داشـــت، اما در مسير مذكور 
الگوبردارى نســـنجيده از جوامع و 
كشورهاى ديگر، خود بر مشكالت مىافزايد. وى در نطقى گفت: 

«رعايت اقشـــار جامعه در اين است كه ضمن آبادانى زمينها، 
مردم را ترغيب نماييم تا سرمايههاى خويش را در امور توليدى اعم 
از صنعتى و كشاورزى به كار گيرند تا هم خودشان سود ببرند و هم 

اهل ايران از بركت آن برخوردار گردند.» 
البته براى اينكه سرمايههاى افراد در امور ربوى، داللى، واسطهگرى 
و ورود به كاالهاى مصرفى به كار گرفته نشـــود و در چرخة توليد 
فعال شود، مقدمات و شرايطى ضرورت دارد؛ از جمله اين كه دولت 
از سرمايهگذاران حمايت عملى كند، امنيت مالى را برقرار سازد، نظام 
مالياتى خود را دربارة فعاالن بخش توليد كاالى ايرانى اصالح و نهايت 

مساعدتها را دربارة آنان اعمال كند.31
مدرس طى نطقى در جلســـه 313، ســـوم ذيقعده 1329ق در 
مجلس شـــوراى ملى گفت: «انشاءاهللا تعالى اميدواريم همهروزه در 
مجلس دارالشوراى ملى امتياز نسبت به چرخهاى توليدى داده شود 
و با مساعدت دولت، كشور رو به ترقى بگذارد. اولياى امور اعم از 
هيأت وزرا، وكالى ملت و ســـايرين بايد كمال مساعدت را در اين 
گونه مسائل بكنند و هّم خود را بر اين بگمارند كه اجناس داخلى 

رواج گيرند و مقدم باشند.»32
مدرس در نطق 25 ربيعاالول 1341ق در مجلس شـــوراى ملى 
خاطرنشان ساخت: «بنده گمان مىكنم براى استفاده از لباس وطنى از 
روزى كه به دنيا آمدهام، شروع كردهام. آقايان وكال هم بهتدريج امتعه 
و لباس ايرانى مىپوشند. هر كس ايرانى و طالب اين است كه مملكت 
ترقى كند، بايد صاحب اين عقيده باشـــد؛ لكن بايد عمل را از يك 
وقتى شروع كرد. مستخدمينى كه براى ادارات استخدام مىكنيد، اگر 
لباس خود را از پارچهاى كه ملت توليد كردهاند تهيه كنند، به مملكت 
منفعت اقتصادى رساندهاند. اين احتياج ما جهتش اين است كه پول ما 
مىرود به خارجه و در عوض يك لباسهايى مىدهند كه مىپوشيم. 

بايد مردم را نصيحت كنيم كه از امتعة داخلى استفاده كنند.»33

مدرس در مادة پنجاه و چهارم قانون استخدام مادة الحاقيهاى را 
پيشنهاد كرد كه در مجلس به مضمون زير قرائت گرديد: «تمام كاركنان 
دولت بايد لباس ايرانى بپوشند. متخلفين از اين ماده معادل 20درصد 

كسر حقوق خواهند داشت!»34
مدرس براى جلوگيرى از صدور سرمايههاى كشور، محدودساختن 
واردات كاالها و اشـــياى غيرضرورى را الزم مىدانســـت. به گواهى 
مذاكـــرات ادوار پنچگانـــه مجلس كه مدرس در اين دورهها حضور 
داشت، وى از هر فرصتى در دفاع از اين تفكر استفاده كرد. مدرس 
در جلسه 24 آذر 1301 با دريغ و درد مىگويد كه عالج نابسامانى 
اقتصادى كشور منحصر به اين است كه مخارج را كاهش دهيم و به 
هرچه داريم، قناعت كنيم و از واردات به كشور بكاهيم. وظيفه مردم 

است كه از متاع خارجى كمتر استفاده كنند. 
مدرس بر تقليل و ممانعت از ورود اشيا و محصوالت غيرضرورى 
به كشـــور و جلوگيرى از خروج ســـرمايه ايرانيان تأكيد وافرى دارد. 
اين سخنان از زبان كسى گفته مىشود كه نه در گفتار، بلكه در عمل 
مقيد به استفاده از كاالهاى ايرانى و صداقت آميخته به قناعت مشى 

عملى او بود.35
او معتقد بود نبايد بر محصوالت توليدى كشور كه صادر مىشود، 
ماليات بست، بلكه دولت و مجلس بايد زمينههايى را فراهم كنند كه 
كاالهاى ساخته شده در داخل كشور، بيشتر صادر شود تا سرمايه اين 
سرزمين افزايش يابد. مدرس به منظور رونق توليدات داخلى و رشد 
صنايع كشـــور، تأكيد سرسختانهاى بر مهار واردات و همگانى شدن 
مصرف محصوالت ملى داشت و در هر ماده قانونى كه ظرفيت پذيرش 
اين ايده را داشـــت، بهنحوى از انحا پيشنهادى متناسب و راهكارى 
عملى ارائه مىداد تا به اين تفكر خود جامه عمل بپوشـــاند. وى در 

جلسهاى از مجلس شوراى ملى گفت: 
«بايد پولى كه بابت خريد برخى امور غيرضرور از مملكت بيرون 
مىرود، صرف خريد كارخانجات شود. امروزه نبرد از زمين به هوا رفته 
است. بايد كارخانجات هواپيماسازى تأسيس شوند. حتى اگر ضرورت 

دارد كسى دارو مصرف كند، نوع داخلى آن را بخورد.»36
تربيت نيروهاى انسانى متخصص 

از محورهاى بحثهاى مدرس در سنگر مجلس، تربيت نيروهاى 
انسانى متخصص و ماهرى است كه مىتواند كليد رشد و توسعه كشور 
باشد و زمينه را براى خوداتكايى، خودكفايى و تمدنسازى فراهم آورد. 
كارشناسانى كه از فنون و تجاربى در رونق صنايع برخوردار باشند، 

مىتوانند بازدهى توليدات كشور را باال ببرند.37
در جلســـه 170 مورخ 26 آبان 1301ق مدرس در جواب سيد 
يعقوب انوار، علت عقبافتادگى ايران را در اين واقعيت تلخ مىداند 
كه سرمايهها در كارهاى توليدى به كار نمىافتند و دليل عدم رغبت 

به سرمايهگذارى در بخش توليد را اين موارد مىداند:
1ـ عدم امنيت اقتصادى

2ـ وجود موانع ادارى و ضعف مساعدت دولت در اين راستا
3ـ تحميل مالياتهاى سنگين

4ـ فقدان عرق ملى براى خريد كاالهاى داخلى.38
از صالبت مدرس در مجلس چهارم

در آغاز مجلس چهارم شهيد مدرس با تصويب اعتبارنامه وكالى 
موافق قرارداد منحوس وثوقالدوله مخالفت كرد و با نفوذ و اقتدارى 
كه داشت، مانع تصويب اعتبارنامه اكثر آنان شد. در اين دوره، او رهبر 
اكثريت اعضا، نايبرئيس اول مجلس و تعيينكننده هيأت دولت و از 

قدرت معنوى و اجتماعى فوقالعادهاى برخوردار بود.39
رضاخان در مقام وزير جنگ تالش كرد امور انتظامى، بودجه و 
قواى نظامى را تحت اختيار خود درآورد و چون با مخالفت مجلس 
و دولت روبرو شد، در سطح شهر تهران اختالل و ناامنى به وجود 
آورد. در شـــرايطى كه ديگر نمايندگان، جرأت برخورد علنى با او 
را نداشتند، مدرس طى نطقى در مجلس شوراى ملى گفت: «اكنون 
امنيت كشور در دست كسى است كه اغلب ما از اين وضع رضايت 
نداريم. از رضاخان هم هيچ واهمهاى نداريم، ما قدرت داريم شاه و 

نخستوزير را عزل كنيم.»40
ادامه دارد

پىنوشتها:
31- آرا و انديشـــهها و فلسفه سياسى مدرس، محمد تركمان، 
ص92، مدرس در پنج دوره تقنينيه، ج1، ص362-363، مدرس، تاريخ 

و سياست، ص112.
32- مدرس در پنج دوره تقنينيه، ج1، ص59.

33- همان مأخذ، ص94-93.
34- همـــان منبـــع، ص37، كيهان فرهنگى، شـــهريور 1363، 

ص64.
35- آراء، انديشهها و فلسفه سياسى مدرس، ص72-71.

36- مـــدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شـــوراى ملى، ج1، 
ص278-279، مأخذ قبل، ص71.

37- يادنامه پنجاهمين سالگرد شهيد مدرس، ص72-71.
38- مدرس در پنج دوره تقنينيه ، ج1، ص356، آرا و انديشههاى 

مدرس، ص90.
39- مدرس، بنياد تاريخ انقالب اسالمى، ج1، ص45.

40- مـــدرس در پنج دوره تقنينيه مجلس شـــوراى ملى، ج1، 
ص327.

در فعل انديشـيدن و شـك كردن، انديشيدن 
و شـك كـردن وجود دارد و در اين كه شـك 
ميكنيـم، شـكي نيسـت و به آن كه قسـمي 
انديشيدن است، يقين داريم. اين به معني از 
انديشه به وجود رسيدن است، در حالي كه 
همة كوشش دكارت براي رسيدن به دانشي 
يقيني اسـت؛ امـا او يقيـن را مقدمهاي براي 

نيل به وجود و تصديق آن برميشمارد

 نظرها و انديشهها
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تازههاي انتشارات ققنوس
هستى و زبان 

در انديشه هايدگر
 طالب جابرى
چاپ اول: 1397

9500تومان 120صـ 
هـــدف كتاب نشـــان دادن 
اين حقيقت اســـت كه هنوز هم 
مىتـــوان حيرت كرد و از زيبايى 
و حرمت جهان ســـخن گفت. در 
عصـــر تكنولوژى و توليد انبوه كه 
انسان همهچيز، از موجودات زنده 
گرفته تا خاك و سنگ و درخت، 
را با نگاهى علمى و پوزيتيويستى، 
شناختپذير و درنتيجه كمارزش و 
بىاهميت مىبيند، در زمانهاى كه 
عصـــر كنجكاوى علمى بىقرار و 
اختراعات بىوقفه در جهت ارضاى 
آن و در نهايت كهنه شـــدن سريع 
هر چيز نـــو و تبديل آن به زباله 
است، شجاعت اندك متفكرانى كه  
هنوز گوشـــى براى شنيدن طنين 
غريب هستى و زبانى براى بيان آن 
دارند، اميدى اســـت تا شايد بتوان 
از زيبايى، ستايشانگيزى و حرمت 
جهان سخن گفت. آموختن چنين 
نحوه وجـــودى، تفكرى ژرف و 
پر شـــكيب مىطلبد كه بايد آن را 
نزد معلمانى سختگير مانند مارتين 

هايدگر فراگرفت. 

پرســـش «آيا كتاب هستى و 
زمان فراموشى دوباره پرسش هستى 
است؟» آغازگر بحث كتاب است. 
در نهايت در فصل ســـوم آشكار 
مىشود كه چگونه هايدگر پرسش 
هستى را همواره در ارتباط با پرسش 

زبان ديده است.
معنا، معرفت و ديگرى 

در فلسفه ديويدسن
محمدرضا اسمخانى
چاپ اول:1397

45هزار تومان 464صـ 
معنـــا، معرفت و ديگرى در 
فلسفة ديويدســـن، در دو بخش 
تأليـــف و ترجمه، به معرفى دانلد 
ديويدسن، فيلسوف پراگماتيست 
تحليلى معاصـــر مىپردازد. در  ـ
بخش تأليف، ايده  هاى كليدى اين 
فيلســـوف به طور خاص در سه 

حوزة فلســـفة زبان، فلسفة ذهن، 
و معرفتشناسى گزارش مىشوند: 
نظرية شـــرايط صدقى معنا، آموزة
«وحدت  گرايى غيرقاعدهمند» و نفى 
دو ايدة «شـــّكاكيت جهانشمول» 
و «چارچوبهـــاى مفهومـــى 

سنجشناپذير». 
ايـــن اثر همچنين با مبنا قرار 
دادن مســـئلة اصلى فلسفة مدرن، 
يعنى نسبت سوژه با اُبژه، راه حل 
بديع ديويدسن براى اين معضل را 
كه بر ايدة «اينترسوبژكتيويته» استوار 
است شرح و بسط مىدهد. اما در 
بخش ترجمه مقايسهاى بين مواضع 
ديويدســـن و آراي سه فيلسوف 
برجستة اروپايى (هايدگر، گادامر، 
دريدا) صورت مىگيرد. اين كتاب 
از معدود آثار فارســـى در تقرير و 
تفسير آراي ديويدسن است با اين 
اميد كه بتواند تصويرى از تحوالت 

جديد در حوزة فلسفة غرب ارائه 
دهد و منبعى براى آشـــنايى با اين 

فيلسوف دشوارنويس باشد.
سوژه الكانى
بروس فينك

مترجم: محمدعلى جعفرى
چاپ اول:1397

35هزارتومان 368صـ 
الكان روانكاو، برخالف بيشتر 
پساســـاختارگرايانى كه به دنبال 
واســـازى و حذف مفهوم سوژه 
انسانىاند، مفهوم سوبژكتيويته را 
بسيار مهم مىداند و به كاوش در 
معناى ســـوژه بودن، نحوه سوژه 
شدن فرد، عوامل شكست در سوژه 
شدن، و امكانات روانكاو در القاى 
«رسوب سوبژكتيويته» مىپردازد.
تالش بـــروس فينك معطوف به 
ارائه ديدگاهى به انديشـــه الكان 

است كه بســـيارى آن را بيش از 
حد ايســـتا و بسته تلقى مىكنند، 
در حالى كـــه يكى از جاذبههاى 
كار او در دگرسانىها، خودپيرايىها 
و واژگونىهاى بىوقفه چشمانداز 
ريشـــه دارد. او همچنين كوشيده 
اســـت بياني از چند مفهوم مهم 
الكانى را عرضه كند و نظريههايى 
را مطرح سازد كه براى درمانگران 
و نظريهپردازان به يك اندازه مفيد 

و نيرومند است.
فينـــك در اين كتاب جنبهاى 
از كار الكان را معرفـــى مىكنـــد 
كه در اقبـــال به نظريه او مغفول 
مانده اســـت و همچنين به شرح 
و بسط مفاهيم محورى او از قبيل 
ديگرى، ابژه، بيگانگى و جداسازى، 
ساختار زبانمانند ناخودآگاه، استعاره 
پدرى، ژوئيسانس، و تفاوت جنسى 

مىپردازد.

اصل بنياد
مارتين هايدگر

مترجم: طالب جابرى
چاپ اول: 1397

17هزار تومان 240صـ 
اصل بنياد متن درسگفتارى مهم 
و تأثيرگذار است كه مارتين هايدگر 
آن را در نيم سال 1955ـ1956 در 
دانشگاه فرايبورگ ارائه كرده است 
و از آخرين نوشتههاى او محسوب 

مىشود.
پس از چند دهه تفكر فلسفى، 
موضوع اصلى انديشههاى هايدگر 
هنوز هم «هستى» است، اما او اين 
بار مىكوشد از منظر اصلى كه آن 
را به نام اليب نيتس مىشناســـيم، 
يعنى «اصل جهت كافى» يا «اصل 
بنياد» به هستى نزديك شود. هايدگر 
قصد دارد در اين كتاب نشان دهد 
كـــه اصل بنياد در واقع يك اصل 

هستى است.
در قســـمتى از ايـــن كتاب 

مىخوانيم: 
شايد اصل بنياد رازآميزترين 
اصل در ميان همه اصلهاى ممكن 
باشد. اگر اين حقيقت داشته باشد، 
بهتر است نســـبت به گذشته به 
آن التفات بيشـــترى داشته باشيم. 
اگـــر براى انجام دادن چنين كارى 
آمادهايـــم، الزم اســـت با تأمل به 
گفتـــه اين اصل به نحوه گفتن آن 

گوش سپاريم.

نشسته از راست: مساوات، مدرس، حسين پيرنيا



7 اقتصادى
خرما يكى از محصوالت مهم كشاورزى 
كشور است كه علىرغم ارزش غذايى باال 
و قابليتهايى كه براى اين محصول وجود 
دارد، تاكنـــون راه خود را بهخوبى در بازار 
نيافته اســـت؛ اين در حاليست كه ايران در 
زمينه توليد خرما در دنيا پس از كشور مصر 
رتبـــه دوم را دارد، اما برخى بى برنامگى و 
كم توجهى ها باعث شـــده تا تلخى هاى 
اين ميوه مناطق گرمســـيرى براى توليد و 

صادركنندگانش بيش از شيرينى آن باشد.
ناگفته نماند: اســـالم بر ارزش هاى 
غذايى ميوه خرما تاكيد زيادى دارد، طورى 
كه 42 بار در قرآن به نام خرما اشاره شده 
است. خرما از درختى به نام نخل با نام علمى 
phoenix dactyliferaبه دست مى آيد، 
اين ميوه پرفايده از لحاظ غذايى و طبى در 
كشورهاى اروپايى و آمريكايى به طور خام 
كمتر مصرف مىشود و بيشتر در شيرينىها 
و شكالتها مورد استفاده قرار مىگيرد اما در 
خاورميانه به ويژه كشورهاى عربى جزو سبد 

اصلى غذايى مردم به شمار مىرود.
خرما ميوهاى با اندازهاى كوچك ولى 
ارزش غذايى باال و خواص درمانى فراوان 
است كه مصرف آن براى همه گروههاى سنى 
مفيد است. اين ميوه منبع خوبى براى تامين 
ويتامين هاى آ، اى، گروه ب، ث و عناصر 

فلور، منگنر، پتاسيم، روى و آهن است.
ارزش غذايى خرمـــا به دليل وجود 
مقادير قند باالى آن بسيار زياد و مواد قندى 
موجود در آن شـــامل 25درصد ساكاروز 
و 50درصد گلوكز اســـت. همچنين اين 
ميوه پرخاصيت حاوى مواد آلبومينوئيدى، 
پلىفنولها، مشتقات پيپرين، فيبر گياهى، آنتى 

اكسيدانها، استرول، پكتين و آب است.
انجمن ســـرطان آمريكا مصرف 35

تا20گرم خرما (دو تا ســـه عدد) در روز 
را توصيـــه مىكند زيرا خوردن اين مقدار 
خرما بخشـــى مهم از نياز روزانه بدن را به 
قند، چربى، پروتئيـــن و ويتامينها تامين 

خواهد كرد.
مصرف خرمـــا داراى خواص طبى 
تببر، آرام بخش، ضد ســـرطان، محرك 
و تقويتكننده، بهبود ضعف و خستگى و 
خونسازى است، طورى كه اين ميوه سرشار 
از آهن است و به خونسازى كمك مىكند 
به همين دليل مصرف خرما براى زنان باردار 
بسيار مفيد است و سبب بهبود گردش خون 

و خون رسانى به اعضاى بدن مىشود.
اين ميوه، خوراك مفيدى براى پيشگيرى 
و درمان كم خونى محســـوب مىشود و با 
خـــوردن 15گرم خرما در روز مىتوان نياز 
آهن بدن را تامين و كم خونى يا عوارض 

ناشى از كمبود آهن را برطرف كرد.
بايد گفت: سطح زير كشت نخيالت 
كشور 250 هزار هكتار با 93 واريته محلى 
و منطقه اى است كه از اين شمار 16 رقم 
تجارى و پنج رقم بيشتر در عرصه صادرات 

استفاده مى شود.
در زمان حاضر يك ميليون و 200 هزار 
تن خرما در ايران توليد مى شـــود كه پس 
از مصر دومين توليد كننده اين محصول به 
شمار مى رود، ولى ايران در بخش بهره ورى

جايگاه مناسبى در دنيا ندارد.
فعاالن عرصه توليد و صادرات خرما 
در كشـــور بر اين باورند كه با پرداختن به 
اين محصول و صنعت فرآورى وابســـته به 
آن عالوه بر ايجاد اشتغال، ارز آورى مناسبى 

براى كشور به دنبال دارد.
آنان در شرايط كنونى خرما را بهترين 
محصول براى ســـرمايه گذارى در بخش 
صادرات غيرنفتى مى دانند كه عالوه بر ارز 
آورى مناسب براى كشور مى تواند منجر به 

اشتغال پايدار شود.
اين فعاالن حـــوزه توليد و صادرات 
خرما معتقد هستند كه جايگزينى واريته هاى 
جديد، اجراى شيوه هاى نوين آبيارى، تجهيز 
كارگاه هاى صنايع تبديلى و بسته بندى و 
مكانيزاسيون شدن اين بخش مى تواند زمينه 
بازارپســـندى محصول را فراهم و از خام 
فروشـــى فاصله گرفت و به سمت توليد 

محصوالت متنوع خرما حركت كرد.
با اين وجود بايد اشاره داشت: به نظر 
مى رسد نبض اقتصاد نخل در دست دالالنى 
است كه خرما را به قيمتى ارزان از نخلداران 
مىخرند و پس از مدتى با قيمتى چند برابرى 
آن را وارد بازار مىكنند و البته اغلب خرما 
در داخل كشور مصرف مىشود و راه خوبى 

به بيرون از كشور نيافته است.
ســـاالنه حدود 7ميليون تن خرما در 
ســـطح جهان توليد مىشود كه سهم ايران 
از ايـــن ميزان حدود يكميليون و 50هزار 
تن اســـت و ايران بهعنوان دومين كشور 
توليدكننده خرما بعد از كشور مصر شناخته 

مىشود.
ميزان توليد خرماى كشور بسيار بيشتر 
از ميزان مصرف خام آن است و براى اينكه 
چرخ اقتصاد اين محصول بچرخد بايد صنايع 
تبديلى و فرآورى اين محصول گسترشيافته 
و راه مناســـب و هموارترى را در بازارهاى 

جهانى پيدا كند.
توسعه صادرات خرماى كشور نيازمند 
بســـتهبندىهاى شـــيك و مشترىپسند، 
اســـتاندارد، بهداشتى و مطابق با سليقه و 
ذائقه مشتريان است كه در گذشته كمتر به 
اين مهم بهويژه براى محصول خرماى استان 
بوشهر توجه شده است و بايد در اين مسير 

حركت شود.
ايجاد زنجيره پيوسته توليد تا صادرات 
يكى از نكات مهمى اســـت كه مىتواند 
بيشترين تاثيرگذارى را در بهبود وضعيت 
اقتصاد نخيالت داشـــته باشد؛ در حالى كه 
اكنون كشاورزان كمترين سود را از فروش 
محصول خود دارند و ســـود اصلى نصيب 
دالالن مىشود، ايجاد زنجيره پيوسته توليد 
و فـــرآورى تا فروش و صادرات مىتواند 

اقتصاد نخل را متحول كند.
يكـــى از مهمترين اقداماتى كه بايد در 
اين راســـتا انجام شـــود، تقويت نهادها و 
انجمنهاى محلى نخل و خرما است كه با 
ايجاد همبستگى بين نخلداران، بازار از دست 
دالالن خارج شده و نخلداران بر بازار خرما 

حاكم مىشوند.
توسعه صنايع تبديلى و بستهبندى هم 
از ديگر نكاتى است كه بايد مد نظر باشد. 
ارتباط بين صادركنندگان با توليدكنندگان كه 
همان نخلداران هســـتند بايد تقويت شود 
تا مســـائلى همچون كيفيت، استاندارد و 
وضعيت بهداشـــت و سالمت خرما بهتر و 

بيشتر رعايت شود.
در سالهاى گذشته برخى صادركنندگان 
محصول خرما اقـــدام به صادرات فلهاى 
يا بستهبندىهاى بىكيفيت، غيراستاندارد و 
غيربهداشتى خرماى استان بوشهر مى كردند 
كـــه اين موضوع باعث شـــد تا بازار اين 

محصول در جهـــان با چالشهايى روبرو 
شود.

خرما براى حضور در بازارهاى جهانى 
بايد به خوبى بستهبندى و فرآورى شود و 
با بازاريابى مناسب كه اكنون حلقه مفقوده 
صادرات خرما است، خرما بر اساس سليقه 
مشـــتريان خارجى آماده شود تا بازار اقبال 

بيشترى به آن نشان دهد.
رئيس انجمن ملى خرماى ايران گفت: 
هم اكنون بيش از نيم ميليون اشـــتغال در 
حوزه خرما در كشور ايجاد شده است كه 
از اين شمار 450 هزار شغل مستقيم و 75

هزار اشتغال غيرمستقيم است.
محسن رشيد فرخى افزود: اين ميزان 
اشـــتغال بدون احتساب كارگرانى است كه 
در طول ســـال به صورت فصلى به كار در 

اين حوزه مى پردازند.
وى يادآور مى شـــود: سطح زيركشت 
نخيالت كشـــور 250 هزار هكتار است كه 
استان كرمان بيشترين سطح زير كشت را به 

خود اختصاص داده است.
رئيس انجمن ملى خرماى ايران اظهار 
مى دارد: بوشهر، فارس، خوزستان، هرمزگان 
و سيســـتان و بلوچستان ديگر استان هاى 
خرما خيز كشور هستند كه در مجموع ساالنه 
يـــك ميليون و 200 هزار تن معادل 25 تا 
30 درصـــد خرماى دنيا را توليد مىكنند. 

با اين ميزان توليد و احتســـاب ارزش هر 
كيلوگرم خرما فقط يك دالر مىتوان بازار 
بزرگى به ارزش يك ميليارد و 200 ميليون 
دالر بوجود آورد؛ اين درحالى اســـت كه 
هـــم اكنون و از اين ميـــزان تنها 250 تا 
300 ميليـــون دالر ارزآورى براى كشـــور 

دارد.
وى مى گويد: امروز نگرانى هاى فعاالن 
صنعت خرما در بخش توليد، صنايع تبديلى 
و صادرات بيش از مزيت هايى است كه در 

اين صنعت حاكم شده است.
نامبـــرده اظهار مى دارد: تغيير مقاصد 
صادراتـــى و يافتن بازارهاى جديد خرما با 
توجه به شرايط تحريم در دستور كار جدى 
انجمن ملى خرماى ايران اســـت و انتظار 
مى رود بر اثر اين شـــرايط ميزان صادرات 

اين محصول كمتر نشود.
وى با اشاره به اينكه در چند سال اخير 
كشورهاى اروپايى، چين، هند و روسيه عمده 
مقاصد صادرات خرماى ايران بوده اســـت، 
اضافه مى كند: مهمترين بخش در اين صنعت 
برگزارى نمايشگاه هاى تخصصى است كه به 
عنوان ويترين اقتصاد داخلى و خارجى براى 
يك صنعت به حساب مى آيد و اگر لطمه اى
به آنها وارد شـــود، اقتصاد كشور در بخش 

صادرات با مشكل روبرو مى شود.
رشـــيد فرخى ادامه مى دهد: بسيارى 

از كشـــورها در بخش صادرات آنچنان به 
نمايشگاه ها اهميت مى دهند و بودجه هايى

نزديك بـــه بخش تعليـــم و تربيت آن 
كشـــور را بـــراى اين بخـــش درنظر 

مى گيرند.
وى اضافه مى كند: كشور تونس با اينكه 
در بخش توليد رتبه هفتم و هشتم دنيا را 
دارد ولى در بخش صادرات به دليل توجه 
دولت به نمايشـــگاه ها از جمله كشورهاى 
برتر در اين بخش به شمار مى رود. همچنين 
در بخشـــى از كشور آمريكا با وجود اينكه 
هنوز خرمايى توليد نكرده اند ولى در حال 
برنامه ريزى و محك زدن ســـليقه مشتريان 
براى بازاريابى اين محصول هستند. اين در 

حالى است كه در ايران با وجود اينكه دومين 
كشور توليد كننده خرما در دنيا هستيم ولى 
در بحث بازاريابى و به ويژه نمايشـــگاه ها 

ضعيف عمل كرده ايم.
رئيس انجمن ملى خرماى ايران تاكيد 
مى كند: امروز به دليل مشكالت بى شمار 
در بخش صادرات فعاالن اين صنعت تنها 
از روى غيرت نسبت به محصول و كشور 
فعاليت مى كنند. در اين ميان حمل و نقل 
مشـــكل ديگر در بخش صادرات است كه 
پس از تحريم ها و قطع ارتباط چند شركت 
كشتيرانى بزرگ با كشور، هزينه هاى حمل 
و نقل دو تا سه برابر و زمان رسيدن كاال به 

مقصد هم دو برابر طوالنى شده است.

وى اضافه مى كند: بايد قوانين متناسب 
با اين شرايط ايجاد شود و يافتن راه حل و 
تكرار نكردن آزمون و اشتباه هاى گذشته از 
راه هاى مهم براى مقابله با شرايط تحريم 
است. البته در اين بين نبايد همه مشكالت 
خرمـــا را به گردن تحريم ها بيندازيم بلكه 
بايد با بكارگيرى ظرفيت ها براى رسيدن به 

شرايط مطلوب تالش كرد.
اين مقام مسئول تاكيد مى كند: قوانين و 
مقررات بخش اقتصاد كوتاه مدت و آنچنان 
درسياست تنيده شده است كه صادركنندگان 
و فعـــاالن بخش هاى مختلف همواره بايد 
منتظر برگزارى انتخابات ها باشـــند؛ اين 
درحالى اســـت كه در بسيارى از كشورها 
سياست هاى تنظيم شده بلند مدت تنظيم 

و اعمال مى شود.
وى اضافـــه مى كند: خرما، پســـته و 
خشكبار از جمله محصوالتى هستند كه در 
دنيا تداوم همكارى مى خواهند و اگر تنها 
يك ســـال شركت نكنيم اعتماد دنيا را از 
دست داده و درليست سياه قرار مى گيريم 
و كشورهاى ديگر جايگزين شده و امكان 

بازاريابى را از دست مى دهيم.
رشـــيد فرخى با تاكيد براينكه قبل از 
توليد بايد به فكر صادرات و بازاريابى باشيم، 
مى افزايد: امروز به دليل تصميم هاى متعدد و 
لحظه اى فعاالن اين بخش سردرگم و هميشه 
منتظر دستورالعمل هاى مختلف هستند و 
به دليل مشكالت متعدد صادركنندگان تنها 
با غيرت خود كار مى كنند و نفس و ناى 

رفتن به جلو را ندارند. 
وى بيـــان مى كند: با توجه به كمبود 
منابع آب در دنيا هدف ما گســـترش در 
واحد ســـطح در بخش نخيالت نيست و 
بايد براى ارتقاى بهره ورى و گســـترش 
صنايع بســـته بندى در اين بخش تالش

 كرد.
رئيس انجمن ملى خرماى ايران با تاكيد 
بر اينكه سياست فعاالن بخش خرما امروز 
خام فروشى نيست و بايد با توسعه صنايع 
بستهبندى و تبديلى ميزان بهره ورى را افزايش 
دهيـــم، مى گويد: رونق وضعيت محصول 
خرمـــا نيازمند حمايت جدى بخش هاى
مختلف دولتى به ويژه در حوزه هاى ماليات 
و تامين اجتماعى اســـت. همچنين براى 
بســـتهبندى محصول خرما كه براى 10 تن 
آن 10 كارگر نياز است بايد براى حمايت 
از نيروى كارى اين حوزه راهكارهاى الزم 

پيش بينى شود.
رئيس انجمن خرماى استان بوشهر هم 
مى گويد: اين استان با دارا بودن 6 ميليون 
اصله نخل و توليد 150 هزار تن خرما، 57
واحد صنعتـــى، 12 واحد فرآورى و 370
واحد سنتى در زمينه صنعت بسته بندى خرما 

به مراتب رتبه اول كشور را دارد.
ابوالقاسم كاووسى مى افزايد: با وجود 
تـــالش هاى بى وقفه واحدهاى صنعتى و 
فعاالن اين بخش براى ارتقاى ميزان صادرات 
و كسب سهم باالترى از بازار، به دليل صدور 
مصوبه ها و بخشنامه هاى غيركارشناسانه 
و همچنين تحريم هاى ظالمانه و ســـوء 
مديريت هاى داخلى تاكنون به نتيجه مطلوبى 

نرسيده ايم.
وى با اظهار اينكه با وجود كم آبى هاى 
شديد، هنوز نخيالت استان به روش غرقابى 
100 سال پيش آبيارى مى شوند، هدر رفت 
آب از كانال هاى خاكى را از ديگر مشكالت 

آبيارى نخيالت عنوان كرده و اضافه مى كند:
يكـــى از كانال هاى شـــهر "وحدتيه" 70
هـــزار اصله نخل را پوشـــش مى دهد
ولـــى بـــه دليل نبود نظـــارت يكهزار و
400 متر در وســـط اين كانال خاكى رها

شده است.
رئيس انجمن خرماى استان بوشهر با
اشاره به روند الك پشتى احداث سد دالكى
مى افزايد: اگر احداث اين سد با اين روند
ادامه يابد تا 15 سال آينده هم به سرانجام نمى
رسد و با مرگ زودرس نخيالت زيرپوشش

اين سد روبرو خواهيم شد.
وى در ادامه با اشاره به اينكه به علت
نداشتن توجيه اقتصادى، تسهيالت پرداختى
مكانيزاسيون و شركت هاى پيمانكارى قابل
توجه دربخش خرما در استان وجود ندارد،
مى گويد:جايگزينى واريته هاى مناسب به
جـــاى نخيالت پير كه ميزان ثمردهى آنها
كاهـــش يافته و از ضرورت هايى اســـت
كـــه بايد مورد توجه مركز تحقيقات جهاد

كشاورزى قرار گيرد.
كاووســـى اضافه مى كند: اين مركز
20 ســـال پيش بايد واريته هاى مناســـب
بـــا آب و هـــوا و اقليم اين اســـتان را
شناســـايى و معرفى مى كرد كه اين كار
انجام نشـــد و امروز باغداران به دليل نبود
توجيه اقتصادى بـــاغ هاى خود ناراضى

 هستند.
وى همچنيـــن نبود جـــاده هاى بين
نخيالت، نوسازى خطوط توليد، نبود سرمايه
در گردش ارزان قيمت، دشـــوارى سورت
(درجـــه بندى) خرماى نامرغوب، افزايش
نجومى حق بيمه سهم كارفرما، صدور اجرائيه
تامين اجتماعى، اخراج كارگران و تعطيلى
كارخانه ها را از ديگر مشكالت اين بخش
عنوان كـــرده و تاكيد مى كند: يك واحد
روستايى بسته بندى خرما مانند شركت هاى
بزرگ پتروشيمى و پااليشگاهى درآمد قابل
توجهـــى ندارد به هميـــن دليل مى طلبد
مسئوالن مصوبه اى از ستاد اقتصاد مقاومتى
بگيرند تا اين واحدها از پرداخت حق بيمه

كارفرما معاف شوند.
رئيس انجمن خرماى اســـتان بوشهر
همچنين برضرورت ايجاد مراكز تحقيقاتى
فرموالسيون فرآورى خرما در همه استانهاى
خرماخيز كشـــور براى رفع نياز فناورانه

واحدهاى صنعتى تاكيد كرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگانى
بوشـــهر هم اظهار مى دارد: نخل درخت
گرمســـيرى و نيمه گرمســـيرى است كه
به دليل شـــرايط خاص قابليت كشت در
سراســـر جهان را ندارد ولى در ايران اين
درخـــت با واريته هاى مختلف كشـــت

 مى شود.
نديرپورجم با اشاره به سالمت محور
بودن خرما مى افزايد: از نظر ميكروفاكتورها
و ريز مغذى ها اين ميوه مفيد و منبعى براى
توليد انرژى است و با توجه به بازارپسندى
محصول با داشتن برنامه جامع راهبردى و
رقابت پذيرى آن مى توانيم طيف وسيعى

از كشور را هدف قرار دهيم.
وى مى افزايد: 30 تا 40 درصد خرماى
كشور به دليل كارآمد نبودن دستگاه ها به هدر
مى رود كه براى پيشگيرى از اين امر استفاده
از تكنولوژى روز دنيا از مرحله برداشت تا

بسته بندى ضرورى است.
ادامه دارد

تلخ و شيرين خرما

ميزان توليد خرماى كشور بسيار بيشتر از ميزان مصرف خام آن است و 
براى اينكه چرخ اقتصاد اين محصول بچرخد بايد صنايع تبديلى و فرآورى 
اين محصول گسترشيافته و راه مناسب و هموارترى را در بازارهاى جهانى 

پيدا كند؛ از اين رو به نظر مى رسد توسعه صادرات خرماى كشور نيازمند 
بستهبندىهاى شيك و مشترىپسند، استاندارد، بهداشتى و مطابق با سليقه و 

ذائقه مشتريان است كه در گذشته كمتر به اين مهم توجه شده است
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آگهي دعوت سهامداران شركت بيمارستان مهر (سهامي خاص) 
ثبت شده به شماره 12248 و شناسه ملي 10100475673

جهت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده

معاونت آماد و پشتيباني ناجا 

آگهي مناقصه عمومي 

آگهى مناقصه عمومي (نوبت اول)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده 
شركت سهامي خاص سالمت بخش (بيمارستان شهرام) 
به شماره ثبت 12683 و شناسه ملي 10100488588

آگهي مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده
 شركت موتورسازي پويا نيستانك (سهامي خاص)
 به شماره ثبت 176 و شناسه ملي 10260045265

آگهي مزايده عمومي

نام روزنامه:  اطالعات 
تاريخ درج آگهى نوبت دوم 

روزدوشنبه 1397/9/12

Subject
WWW MPC IR

آگهي مناقصه عمومى 

روابط عمومي پتروشيمي مارون

تضمين شركت در مناقصه نحوه دريافت اسناد 
آخرين مهلت ارسال 

پيشنهادها توسط 
فروشندگان

آخرين مهلت دريافت 
اسناد  شماره تقاضا شماره مناقصه نوع

مناقصه موضوع مناقصه رديف

 ارائه ضمانت نامه بانكي 
شركت در مناقصه به ارزش

2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

atalavari@mpc.ir

10روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAP-963697 97-T-214 تجديد

مناقصه
كابل ولتاژ متوسط:

XLPE/SWA/PVC 3.6/6(7.2)kv 1

 ارائه ضمانت نامه بانكي 
شركت در مناقصه به ارزش

2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

atalavari@mpc.ir

10روز پس از درج 
آگهي  نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAS-96231 97-T-215 مناقصه

عمومى EX TURBO FAN "RAM" 2

 ارائه ضمانت نامه بانكي 
شركت در مناقصه به ارزش

2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

bnorozi @mpc.ir

10روز پس از درج 
آگهي نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAS-970664 97-T-216 مناقصه

عمومى SODIUM CARBONATE 3

 ارائه ضمانت نامه بانكي 
شركت در مناقصه به ارزش

2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

                            mmohebifar@mpc.ir

10 روز  پس از درج 
آگهي نوبت دوم

5 روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ايميل 
اعالم آمادگى شركت ها 

KAD-964156 97-T-217 تجديد
مناقصه

 FILTER ELEMENT With 
V-Shaped 

(فقط سازنده هاى داخلى)
4

HSE

IR

IR

http iets mporg ir
http t ww tpww co ir

http www nww ir
http tender bazresi ir

آگهي مناقصه عمومي دو مرحلهاي به شماره د97/7/م2(دو مرحلهاي)

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه  صاحبان سهام 
شركت مديريت سرمايهگذاري ملي ايران (سهاميخاص) 

شماره ثبت 281793  تهران و شناسه ملي 10103195710

هيأتمديره شركت مديريت سرمايهگذاري ملي ايران (سهاميخاص)

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده  صاحبان سهام شركت مديريت سرمايهگذاري 
ملي ايران (سهاميخاص) شماره ثبت 281793 تهران و شناسه ملي 10103195710

هيأتمديره شركت مديريت سرمايهگذاري ملي ايران (سهاميخاص)

آگهى تمديد مهلت استفاده از حق تقدم خريد سهام
شركت دامدارى تليسه نمونه (سهامى عام)

 به شماره ثبت 859 و شناسه ملى 10101021508

www talisehnemooneh ir



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        
نام شركت نام شركت  آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات
پتروشيمي پارس

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
سرمايهگذاريمسكن

گروه صنعتي پاكشو
تامينماسهريختهگري

سرمايه گذاري ساختمان ايران
سيمانكرمان

كمباينسازيايران
ليزينگايران

پرداخت الكترونيك سامان كيش
فراوردههاينسوزايران

ايركاپارت صنعت
گروه مپنا(سهامي عام)

سيمانداراب
صنايعخاكچينيايران

واسپاري ملت
لبنياتكالبر
پارسدارو

توسعهمعادنوفلزات
معدنيدماوند

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
صنايع پتروشيمي خليج فارس

شهدايران
پتروشيميخارك

سيمانغرب
بانك خاورميانه
پمپسازيايران

ايرانياساتايرورابر
عمرانوتوسعهفارس

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
سرمايهگذارينيرو
سرمايهگذاريسپه

كارخانجاتقندقزوين
بينالملليتوسعهساختمان

س.صنايعشيمياييايران
سيمانشاهرود

سرمايه گذاري پرديس
صنايعريختهگريايران

بانككارآفرين
شيشههمدان

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
فرآوريموادمعدنيايران

آسان پرداخت پرشين
چرخشگر
البرزدارو

ذغالسنگنگينطبس
بيمه دانا

كارتنايران
پارسمينو
گلوكوزان

ماشينسازياراك
پتروشيميآبادان

بانكپارسيان
لبنياتپاك

گلتاش
داروسازيزهراوي

افست
داروسازيكوثر

بانك ملت
سامانگستراصفهان

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
بيمه البرز

تجارت الكترونيك پارسيان
بيسكويتگرجي
سيمان فارس نو
پتروشيمي مبين

سختآژند
صنايعآذرآب

كابلالبرز
داروسازياكسير

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
ايرانترانسفو

به پرداخت ملت
نوسازيوساختمانتهران

فرآوردههاينسوزآذر
سرماآفرين

داروسازيفارابي
آلومراد

سيمانشمال
سراميكهايصنعتياردكان

سيمانبهبهان
سيماناروميه

ليزينگصنعتومعدن
سبحان دارو

گروهصنعتيبوتان
سيمانفارسوخوزستان
گروهصنايعبهشهرايران

نفتپارس
سرمايهگذاريتوسعهملي

توسعه معدني وصنعتي صبانور
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

گروه دارويي سبحان
شهد

لنتترمزايران
ايرانارقام

آبسال
صنايعكاشيوسراميكسينا

فنرسازيخاور
بهنوشايران
دشتمرغاب
سبحان دارو

فوالدمباركه اصفهان
سرمايه گذاري اعتبارايران

ايراندارو
داروسازيروزدارو

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
سرمايهگذاريبهمن

فرآوردههايتزريقيايران
ايراندارو

حفاري شمال
ايرانمرينوس

بينالملليمحصوالتپارس
دودهصنعتيپارس

مهندسينصيرماشين
كالسيمين

داروسازي زاگرس فارمدپارس
توليدي چدن سازان

باما 
سيمانبجنورد

شيشهوگاز
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

كربنايران
پتروشيمي شازند
گروهصنعتيبارز

درخشانتهران
پتروشيمي فجر

پااليش نفت اصفهان
نفت سپاهان

نوردآلومينيوم
سرمايهگذاري صنعتنفت  

زامياد
صنايعشيمياييفارس

فوالدآلياژي ايران
قندهكمتان

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
رينگسازيمشهد

صنعتيبهشهر
تايدواترخاورميانه

توسعهمعادنرويايران
پااليش نفت بندرعباس

پست بانك ايران
پااليش نفت تبريز

مهركامپارس
فوالدمباركه اصفهان

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي
توسعهشهريتوسگستر

الكتريكخودروشرق
ايرانخودرو

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
پارسخودرو

سرمايهگذاريسايپا
ليزينگ رايانسايپا

گروهبهمن
پااليش نفتتهران
داروسازيامين

حفاري شمال
سايپاآذين

مليصنايعمسايران  
پاكسان

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
ايرانتاير

نيرومحركه
معدنيامالحايران

بانك سينا
الكتريكخودروشرق

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

كنترلخوردگيتكينكو
معدني وصنعتي گلگهر

لولهوماشينسازيايران
فرآوردههاينسوزپارس

قطعاتاتومبيلايران
فوالدكاوه جنوب كيش

بانك تجارت
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

رادياتورايران
مليسربورويايران

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
سرمايهگذاريآتيهدماوند

سايپا
محورسازانايرانخودرو

آهنگريتراكتورسازيايران
المپپارسشهاب

معادنمنگنزايران
آلومينيومايران

كمكفنرايندامين
صنايعشيمياييسينا

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
تكنوتار

كويرتاير
كيميدارو

صنايعجوشكابيزد
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
نيروكلر

دادهپردازيايران
سيمانهگمتان

گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو
پالسكوكار

پارسالكتريك
تراكتورسازيايران

نفتبهران
ماشينسازينيرومحركه

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
نيروترانس

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
بانك صادراتايران

معدنيوصنعتيچادرملو
فوالدخوزستان

كارت اعتباري ايران كيش
گسترش نفت وگازپارسيان

صنايعكاغذسازيكاوه
بانك ملت

سرمايه گذاري خوارزمي

فوالداميركبيركاشان
سيمانآرتااردبيل

سيمانهرمزگان
همكاران سيستم

قندمرودشت
جامدارو

خوراكدامپارس
صنايعالستيكيسهند

صنايع سيمان دشتستان
داروسازيسينا

سرمايهگذاريصنعتومعدن
سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان

پشمشيشهايران
سرمايه گذاري شفادارو

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

قندنيشابور
سرمايه گذاري دارويي تامين

پتروشيمي مبين
بانكاقتصادنوين

تامين سرمايه اميد
مخابرات ايران

بيمه پارسيان
سالمين

داروييرازك
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

لعابيران
فرآوردههايتزريقيايران

شركت ارتباطات سيارايران
سازهپويش

سيماناصفهان
ليزينگايرانيان

قنداصفهان
سيمانايالم

سرمايهگذاريمليايران
پارسسويچ

شيميداروئيداروپخش
سيمانقائن

سيمانخاش
كاشيالوند

داروييلقمان
فروسيليسايران

پارسخزر
گروهصنعتيسپاهان

سيمانشرق
خدماتانفورماتيك
سيمانسفيدنيريز

نوردوقطعاتفوالدي
فوالدخراسان

سرمايهگذاريصنعتبيمه
پگاهآذربايجانغربي

فوالدخوزستان
حملونقلتوكا

تامين سرمايه اميد
داروسازيابوريحان

بيمه ملت
مليصنايعمسايران  

داده گسترعصرنوين-هايوب
سيمانتهران
كاشيپارس

توليدمحورخودرو
سيمانفارس

سايپاشيشه
گسترش نفت وگازپارسيان

سيماندورود
موتوژن

سرمايه گذاري پارستوشه
مارگارين

توليديكاشيتكسرام
كارخانجاتداروپخش

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
كشاورزيودامپروريمگسال

قندثابتخراسان
قندلرستان

داروسازياسوه
گروه توسعه صنعتي ايران

پتروشيميشيراز
داروسازيجابرابنحيان

كشتوصنعتپياذر
كارخانجات توليدي شهيدقندي

شكرشاهرود
سيمان كردستان

مسشهيدباهنر
ريختهگريتراكتورسازيايران

سپنتا
بيمه ما

سرمايهگذاريشاهد
صنعتيآما

پتروشيمي فناوران
سيمانمازندران

داروپخش(هلدينگ)
گروه مپنا(سهامي عام)
كشتوصنعتچينچين

توليدمواداوليهداروپخش
موتورسازانتراكتورسازيايران

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
كاشيسعدي

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

بيمه آسيا
گروه دارويي بركت

سيمان خوزستان
سرمايهگذاريبوعلي

سيمانصوفيان
سيمانخزر

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
الميران  

11401
7218
6997
5350
5010

9567
8987
3001

2498
15199
1340
4695
4402
3510
7700
1660
3821
5341
8200

1748
395

2340
1290

5818
10563

1434
2339
7625
19159
20100
5822

1151
11203
3153

2090
5419

3750
10390

10478
3490
2275
6928

15559
4837

870
11749

18473
9997
9220
4710
2070

9467
1685
1574
7300

2476
3642
6607
1740
6210
2700

5248
3039
4112
1145

5338
2880
2929
1586
6731
3700
3298
3400
6150
6201

2805
5769
4782
4379
2856
2729
1051

7500
3280

31093
1756
1129
2500

49664
1820

10603
4850
10199
6720

4845
5600
2156

5534
9143
1916

1425
4370
1460

2534
2739
9868
7939

-37
-182

-368
29

-40
-503

-473
-3

-131
132
-6

-247
-144

29
128

30
-20

85
-13
-16

-4
-8
13

-196
-555

-51
-18

-401
-70
128

-180
-2

-11
-115
-43

-285
2

-389
-124

117
74

-364
529

-32
-8

-126
-972

186
-482
-176

-5
-98

5
8

-266
-72
-43

-122
-23

-141
-7

-276
-1

-84
-17

-280
58
13

-44
-3

-111
-50

-103
-174
-326

-90
-102
-251
-77

-114
-24
-32

-219
-39

-1618
-92
-23
-84

-2613
-73

-558
-203
-122

-317
-254
-183

-91
-249
-481
-100
-62

-180
-54

-133
-143
-274
-417

5850
702

1410
9375
3323
8541
3268
7204
8502

3775
8799
5014
6154
2486

11254
4278
3420
5526
7236
7224

26650
2589
3953

985
3106

2377
8069
1420
1881

3227
4949

4345
11310
1633

15264
1981
5118

4389
2425
1875
2521

1388
934
862

1295
1048

5304
2076
2676
3276
3869
8265
8687
3455
2390

19350
938
800

1711
2041

13510
6971
4092

4469
1758
4004
1189
2260
2480
4404
1898
1767
1225
4230

4634
4689
5690
3029
1515

15589
878

3529
4000
3129
8131

4349
6083
5080
3761
3167
3610
1100

6347
3490

13160
1430
1390
4120
2099
1095
5200
9750
2829
4300
2400

2246
905

308
28

109
446
158
406
155

343
313
179
419

238
293
118

535
203
160

263
344
344

1237
123
188

46
147
113

382
61
89

153
231
206

538
77

726
94

243
206
115
89

120
66
44
41
61
49

252
98

127
156
184
393
410
125
100

123
44
29
81
97

540
242
136
212
74
190
56
76
86

209
61
69
58

164
170

223
234
144

67
693

39
116
151

134
387

196
169
152
105
150
104
37

195
142
626

53
31
97
85
23

127
185

65
104
65
73
27

33400
2820

894
20500
4902
2650
3950
874

900
15450

8500
1630
5120
1481

11395
1115

1824
10009
4620

25785
1146

4975
5615

39093
4999
2600
2135
2410
1918
890

1088
2270

6378
903

3558
1537
1499
1650

1453
3468
5097

30174
14365

1650
4280
6667
2360
8135
2460

10471
1210

4590
1123
1540
8699

16020
3990
1511
2210
1670
1809
1121

2402
4555

6100
8444
2428
2340
2049

6889
1834
7260

14151
2340
2137
2602

5785
4444

1320
3195

25505
2990
1371

3484
8248
1318
1418

13500
1797
5019

2525
3880
10200
5000

3328
3450
3728
3839
4750
10999
3463
4875
2767
1693
2083
2184
1150

1157
92
25

436
231
73

-123
23
13

209
309

10
67
13

469
16
52

227
47

942
19

126
89

1521
91
60
46
69
55
16
21

42
109
25
35
58
19
17
69

3
85

1436
147

11
33

155
20

63
27

498
20
8

25
30

302
314

95
27
37
30
24
15
32

216
-23
231

28
65
59

134
0

139
337

29
-13

19
-24
146

8
34

162
68
-5
21

100
-9
27
-6
22

113
35
41
46
21

44
69

120
28

120
523

0
0

-145
3

-93
0

-4

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

مديـــر نظارت بر نهادهاى مالى ســـازمان بـــورس با بيان اينكه مدل 
صندوقهاى قابل معامله براى سهام تخصيص يافته هر صنعت در سبد سهام 
عدالت هنوز در حد اليحه است، گفت: صندوقهاى امالك و مستغالت 
بـــا تحصيـــل امالك و اجاره دارى ، در فرصت مناســـب اقدام به فروش 

دارايىها مىكنند.
محمد رضا معتمد از راه اندازى صندوق سرمايه گذارى فروش و اجاره 
امالك و مســـتغالت خبر داد و گفت: تفاوت اين صندوق با صندوقهاى 
سرمايه گذارى زمين و ساختمان به گونه اى است كه با تحصيل امالك و 

اجاره دارى آن ، در فرصت مناسب اقدام به فروش دارايىها مىكنند.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)،مدير نظارت بر نهادهاى 
مالى سازمان بورس از اعالم جزييات سازوكار فعاليت صندوقهاى تأمين 
مالـــى جمعى ( CrowdFunding) تا يك هفته آينده خبر داد و گفت: 
ابالغيه شوراى عالى بورس براى صندوقهاى تامين مالى جمعى تهيه شده 
اما مصاديق نهادهاى مالى كه بايد عامليت اين صندوقها را بر عهده گيرند، 
بايد از سوى هيات مديره سازمان بورس تهيه شود تا اينكه مشخص شود 
چه نهادهاى مالى با چه ويژگىهايى مىتوانند پلتفرم كراود فاندينگها را 

مديريت كنند.
وى در مورد تفاوت ســـازوكار اين صندوقها با صندوقهاى سرمايه 
گذارى جسورانه يا خطر پذير ( Venture Capital) عنوان كرد: مكانيزم 
صندوقهاى تأمين مالى جمعى يا كراود فاندينگ با ســـاختار صندوقهاى 

جسورانه براى كسب بازدهى باال و توأم با ريسك متفاوت است.
مدير نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس ادامه داد: حداقل سرمايه 
گذارى براى اين صندوقها 1000 واحد 100 هزار تومانى است كه باعث 
مىشود سرمايه گذار براى ورود به صندوقهاى كراود فاندينگ حداقل 100

ميليون تومان پول نقد در اختيار داشته باشد و اظهار نمايد كه اين منابع را 
مىتواند ســـرمايه گذارى كند و اگر هر زمانى مدير صندوق از وى منابع 
بيشترى را درخواست كند، مىتواند اين آورده را با توجه به  آگاهى كامل 

به عملكرد صندوق افزايش دهد.
معتمد از راه اندازى صندوق ســـرمايه گذارى فروش و اجاره امالك 
و مستغالت خبر داد و گفت: تفاوت اين صندوق با صندوقهاى سرمايه 
گذارى زمين و ساختمان به گونه اى است كه با تحصيل امالك و اجاره 

دارى آن، در فرصت مناسب اقدام به فروش دارايىها مىكنند.
مدير نظارت بر نهادهاى مالى سازمان بورس با بيان اينكه اين صندوقها 
به دنبال خريد و فروش تسهيالت خرد و تخصيص آن به متقاضيان خريد 
مسكن نيست، پيرامون آخرين اقدامها براى تعيين مدل واگذارى سهام عدالت 
به بيش از 49 ميليون ايرانى گفت: متولى سهام عدالت سازمان خصوصى 
ســـازى اســـت اما با همكارى سازمان بورس مدل مورد بررسى براى آزاد 
سازى سهام عدالت ميان مشموالن، بر اساس صندوقهاى سرمايه گذارى 
قابل معامله (ETF) براى سهام تخصيص يافته از هر صنعت پيشنهاد داده 

شده كه هنوز در حد اليحه و بررسى است.
خبر ديگر اينكه شركت فروشگاه هاى زنجيره اى افق كوروش با نماد « افق» 

در فهرست نرخهاى بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.
به گزارش روابط عمومى بورس تهران، با توجه به موافقت هيئتپذيرش 
بورس اوراق بهادار در جلسه مورخ 17شهريور 1397 با پذيرش سهام شركت 
فروشگاه هاى زنجيره اى افق كوروش در بورس اوراق بهادار تهران و با 
عنايت به احراز موارد تعيين شده در مصوبه  ى مزبور از سوى آن شركت، 
از تاريخ هفتم آذر 1397 شركت فروشگاه هاى زنجيره اى افق كوروش به 
عنوان پانصد و بيســـت و ششمين شركت پذيرفته شده در بخش « خرده  
فروشى، به استثناى وسايل نقليه موتورى »، گروه و طبقه « خرده  فروشى 
انواع موادغذايى، نوشيدنى و غيره » با كد «4711» و نماد « افق » در فهرست 

نرخهاى بازار دوم بورس اوراق بهادار تهران درج شد.

ورود صندوقهاى
 فروش و اجاره امالك به بورس

دوره  دوميـــن  و  بيســـت 
مجمع عمومى گروه شـــركتهاى 
ســـپردهگذارى هاى مركزى آسيا و 
اقيانوســـيه (ACG ) در حالى طى 
هفته گذشته در شهر كلمبو سريالنكا 

برگزار شـــد كه نماينـــده ايران با 
اكثريت آرا بـــه عنوان نايب رييس 
گروه شـــركت هاى سپرده گذارى 
 (ACG ) مركزى آســـيا و اقيانوسيه
برگزيده شـــد تا به طور مستقيم به 
عضويت هيات رييسه انجمن سپرده 
 (WFC) گذارى هاى مركزى جهان

درآيد.
در همين رابطه، در اجالس آتى 
اين انجمن كـــه در مراكش برگزار 
خواهد شـــد، شركت سپرده گذارى 
مركزى ايران به طور رسمى به عنوان 
عضو جديد هيات رييسه فدراسيون 
ســـپرده گذارى هاى مركزى جهان 

(WFC ) معرفى مى شود.
شركت سپرده گذارى مركزى 
ايران آذر ســـال 95 ميزبان بيستمين 

دوره مجمع عمومى گروه شركت هاى 
ســـپرده گذارى هاى مركزى آسيا و 
اقيانوسيه  (ACG20) بود و توانست 
با كســـب اكثريت آراء عضو كميته 

اجرايى اين گروه بين المللى شود.

پيش از اين شـــركت سپرده 
گذارى مركزى پاكســـتان از گروه 
شـــركت هاى سپرده گذارى مركزى 
آسيا و اقيانوسيه عضو هيات رييسه 
WFCبود كه اين شركت در مجمع 
اندونزى از ســـمت نايب رييس اين 
گروه كناره گيرى كرد تا شرايط براى 
نامزدى سمات و حضورش در اين 

پست افزايش يابد.
حسين فهيمى مديرعامل شركت 
ســـپرده گذارى مركزى ايران پس از 
مذاكـــره و رايزنى با اعضاى كميته 
اجرايى ACG، نامزدى ايران را براى 
احراز پست نايب رئيسى اين گروه 
اعالم كرد و ســـمات با اكثريت آراء 
اين كرسى مهم بين المللى را كسب 
كرد تا دستاورد بزرگى نصيب بازار 

سرمايه ايران شود.
شركت سپرده گذارى مركزى با 
حضور در نشست ها و كميته هاى 
تخصصى WFCو  ACGمى تواند 
از آخرين تحوالت در اين حوزه مطلع 

و از تجربيات و نوآورى هاى اعضاى 
آن براى فراهم كردن زير ساخت هاى 
مناسب براى توسعه بازار سرمايه ايران 

استفاده كند.
شركت سپرده گذارى مركزى 
ايران آذر ســـال 95 ميزبان بيستمين 
دوره مجمع عمومى گروه شركت هاى 
ســـپرده گذارى هاى مركزى آسيا و 
اقيانوسيه  (ACG20) بود و توانست 
با كســـب اكثريت آراء عضو كميته 

اجرايى اين گروه بين المللى شود.
اين در حالى اســـت كه سمات 
ماه گذشته هم در نشست فدراسيون 
 (FEAS) بورس هاى آســـيا و اروپا
كه در ابوظبى امارات برگزار شد، بار 
ديگر به عضويت هيات رييســـه اين 

فدراسيون در آمد.

ارتقاى عضويت سازمان بورس و اوراق بهادار در 
آيسكو نمايانگر رشد و تكامل جهانى بازار سرمايه ايران 
است، چراكه به منظور تحقق اين موضوع، تمام قوانين و 
استانداردهاى موجود در بازار سرمايه ايران با استانداردهاى 

موجود در اين نهاد بين المللى منطبق شد.
رئيس ســـازمان بورس و اوراق بهادار با اعالم اين 
خبر، به پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، گفت: ارتقاى 
عضويت در اين نهاد بين المللى نمايانگر رشد و تكامل 
جهانى بازار سرمايه ايران است و براى دست يابى به اين 
جايگاه، تمامى قوانين و استانداردهاى موجود در بازار 
سرمايه ايران با استانداردهاى موجود در آيسكو منطبق 
شـــد.دبير شوراى عالى بورس با اشاره به اينكه آيسكو 
تقريبا 95 درصد بازارهاى سرمايه دنيا را در برمىگيرد، 
ادامه داد: پس از 10 سال تالش و پيگيرى هاى مستمر 
و طى برگزارى جلسات متعدد با دبيركل و مقامات ارشد 
آيسكو و انجام رايزنى هاى الزم با مقامات ساير بازار هاى

ســـرمايه دنيا، ســـازمان بورس و اوراق بهادار ايران در 
فروردين 1395 به عنوان يكى از اعضاى پيوسته آيسكو 
پذيرفته شد.وى تصريح كرد: تالش هاى بىوقفه سازمان 
بورس به منظور ارتقاى عضويت از «پيوسته» به «عادى» 
از همان ابتدا آغاز شـــد كه اين مهم اكنون به سرانجام 
رســـيد.رييس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به 
تالش ها و زحمات بى وقفه تيمى در ســـازمان بورس 
به منظور تحقق اين هدف، گفت: نكته حائز اهميت اين 

است كه از اين پس بستر هاى الزم براى جذب سرمايه 
گذارى هاى خارجى بيشـــتر فراهم مى شود و سرمايه 
گذاران خارجى قادر خواهند بود تا با اطمينان بيشترى 

در بازار سرمايه ايران سرمايه گذارى كنند.
دكتر محمدى خاطرنشان كرد: حضور سازمان بورس 
در آيســـكو منجر به تبادل اطالعات در باالترين سطح 
حوزه بازار سرمايه با نهاد هاى ناظر بر بازار سرمايه عضو 
آيسكو مى شود همچنين انتقال تكنولوژى، تخصص و 
استفاده از برنامه هاى آموزشى آيسكو فرصتى بى نظير 

براى بازار سرمايه ايران فراهم مى كند.
ســـخنگوى ســـازمان بورس با تاكيـــد بر اينكه 
تمامى اركان بازار ســـرمايه ايران از جمله شركت هاى 
بـــورس تهران، بورس انرژى، بورس كاال، فرابورس و 
سپرده گذارى مركزى و تسويه وجوه و كانون ها مىتوانند 
به عضويت آيسكو درآيند، افزود: از مزايا و ويژگى هاى 
مهم ارتقاى عضويت براى بازار سرمايه ايران، مشاركت 
در همه رأى گيرى هاى آيسكو، امكان عضويت در تمامى 
كميته هاى آن، شـــركت در تمامى رويداد ها و فعاليت 
هاى آيسكو بطور فعالتر و پررنگتر است.يادآور مى شود؛ 
با ارتقاى صورت گرفته، سازمان بورس و اوراق بهادار 
مى تواند رياست و معاونت كميته هاى عضو از جمله 
«كميته منطقه اى شمال آفريقا و خاورميانه» و «كميته رشد 
و بازار هاى نوظهور» را به دست آورد و امكان عضويت 

در هيئت رئيسه آيسكو را هم خواهد داشت.

ايران در هيات رييسه فدراسيون سپرده گذارىهاى مركزى جهان 

گامى مهم در بين المللى شدن بازار سرمايه ايران

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (يكشنبه 97/9/11)
مجموع حجم معامالت
مجموع ارزش معامالت
جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/553
ميليون ريال 10/735/488
112/985 معامله 

ميليارد ريال   6/202/345

بازار در يك نگاه
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آگهى دعوت سهامداران جهت تشكيل مجمع عمومى فوق العاده و عادى بطور فوق العاده 
شركت تجهيز مواد پيشگام با مسئوليت محدود به شماره ثبت 195032 و شناسه ملى 10102369190

آگهى مناقصه عمومى (نوبت دوم)

آگهي اصالحيه مجمع نوبت اول و دوم مجمع عمومي عادي 
كانون بازنشستگان شركت مخابرات ايران

رونوشت آگهي حصر وراثت

B

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي بهطور فوقالعاده شركت ريسندگي بافندگي نجفآباد آگهي تمديد مزايده شماره 97/1
(سهامي خاص) در حال تصفيه به شماره ثبت 3 و شناسه ملي 10240001001

آگهى تغييرات 
شركت پيك افروز غرب شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 1819 و شناسه ملى 10660031700

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (289092)

آگهى تغييرات شركت صحت گستر تخت جمشيد شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 14700 و شناسه ملى 10100547610

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (289397)

آگهى تغييرات 
شركت ماموت خودرو شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 3025 و شناسه ملى 14004708727

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ (289400)

آگهى تغييرات شركت ماموت خودرو شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 3025 و شناسه ملى 14004708727

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ 
(289401)

آگهى تغييرات شركت ناروين لوله غرب شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 16391 و شناسه ملى 10660161178

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (289653)

آگهى تغييرات 
شركت ابنيه سازان پيشگام انديشه سبز شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 14328 و شناسه ملى 10660139853

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (289655)

آگهى تغييرات شركت فنى و مهندسى نور نيرو ماد شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 12267 و شناسه ملى 10660122624

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه
(289556)

آگهى تغييرات شركت پترو كيمياى بيستون شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 720 و شناسه ملى 14005774851

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قصر شيرين (289553)

آگهى تغييرات انتقال شركت تكين معمار رادمان سهامى خاص 
به شماره ثبت 13067 و شناسه ملى 14006482413

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (292021)

آگهى تغييرات شركت فنى و مهندسى نور نيرو ماد 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 12267

و شناسه ملى 10660122624

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (290969)

آگهى تغييرات شركت مديريت توليد برق بيستون 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 6328

و شناسه ملى 10660067825

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (291851)

آگهى تغييرات شركت پارسيان پارت پاسارگاد سهامى خاص 
به شماره ثبت 8689 و شناسه ملى 10260492051

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قم (292378)

آگهى تغييرات شركت ابنيه سازان پيشگام انديشه سبز 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 14328

و شناسه ملى 10660139853

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (290972)

آگهى تغييرات شركت پتروشيمى توسعه پارك صنعتى گوهر افق 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 1865 و شناسه ملى 14004090194

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كنگان (292195)

آگهى تغييرات شركت صنعت پالست پارس ليان شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 7617 و شناسه ملى 10960006513

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بوشهر (292201)

آگهي اطالعرساني



زاهـــدان ـ  خبرنـــگار اطالعـــات:     242 
ميليارد تومان امســـال در بخش صنايع تبديلي 
و غذايي سيســـتان و بلوچستان سرمايه گذاري

 شده است .
 مدير صنايـــع تبديلي و غذايي ســـازمان 
جهادكشاورزي سيستان و بلوچستان با بيان اين 
خبر، افزود: از ابتداي سال جاري تاكنون 93موافقت 
اصولي دربخش  هاي صنايع شيالتي، دام و طيور، 
كشاورزي و باغباني استان صادر شده است كه 43 
فقره آن با سرمايه گذاري 242 ميليارد تومان موفق 

به دريافت جواز تاسيس شدند .
 محمـــد راحتي اعالم كرد: بـــا اجراي اين 

طرح  ها 73 هزار و 250 تن به ظرفيت نگهداري 
و فرآوري محصوالت كشـــاورزي سيستان و 

بلوچستان افزوده شد .
   وي ايجاد امنيت غذايي، افزايش صادرات، 
جلوگيري از صادرات محصوالت خام كشاورزي، 
افزايش ماندگاري، تسهيل و ارتقاي فعاليت هاي 
بخش كشاورزي، افزايش توان صنعت منطقه اي 
و ملي، باالبردن بهره وري توليد و ارتقاي درآمد 
خانوارهاي كم درآمد روستايي، ايجاد اشتغال نوين 
در كنار فعاليت هـــاي درون مزرعه اي و كاهش 
ريســـك و ايجاد توازن چرخه درآمد روستايي 
را از جملـــه مزيت هاي ايجـــاد صنايع تبديلي 

برشـــمرد وگفت: ايجاد صنايع تبديلي و غذايي 
بخش كشـــاورزي امســـال زمينه اشتغال 637 
نفر را به طور مســـتقيم درسيستان و بلوچستان

 فراهم كرد .
   او با اشاره به كه سيستان و بلوچستان دومين 
توليد كننده خرماي كشور است،ياد آورشد: 60 
درصد مجوزهاي صادره  امسال مربوط به بسته 

 بندي، فرآوري و نگهداري خرما بوده است .
   به گفته راحتي تمامي فرآيند درخواســـت 
و صدور مجوز صنايع تبديلي و غذايي از طريق 
سامانه الكترونيكي پنجره واحد جهاد كشاورزي 

انجام مي شود .

سرمايه گذاري در حوزه صنايع تبديلي سيستان و بلوچستان
تبريـــز - خبرنگاراطالعات: 
با راي هيـــأت وزيران محمدرضا 
پورمحمدي رئيس پيشين دانشگاه 
تبريز به عنوان استاندار آذربايجان 

شرقي انتخاب شد. 
 پورمحمـــدي از چهره هاي 
شناخته شده و علمي تبريز است كه 
يك بار در دولت اصالحات و بار 
دوم در دولت تدبير و اميد، رياست 
دانشگاه تبريز به عنوان دومين مركز 
دانشـــگاهي قديمي كشور پس از 

دانشگاه تهران را بر عهده داشت.
وي پـــس از پايـــان دوران 
تحصيالت ابتدايي و متوســـطه در 
ســـال 1356 وارد دانشگاه تبريز 
شـــد و دوره كارشناسي خود را در 
رشته جغرافيا و برنامه ريزي شهري 
در ســـال 1363 به انجام رساند. 
پورمحمدي در سال 1365 با استفاده 
از بورس تحصيلي عازم انگلستان 
شد و فوق ليسانس و دكتراي خود 
را در رشته برنامه ريزي شهري در 

دانشگاه كارديف ( UWIST ) اخذ 
كرد. 

او پـــس از اتمام تحصيالت 
در ســـال 1369 به ايران بازگشت 
و در دانشـــگاه تبريز شروع به كار 
كرد و سال هاي 1370 تا 1384 در 
سمت هاي رئيس دانشكده، معاون 
دانشـــجويي و فرهنگي، معاون 
آموزشـــي و تحصيالت تكميلي و 
رئيس دانشگاه تبريز مشغول خدمت 

بود. 

رئيس پيشين دانشگاه تبريز استاندار آذربايجان شرقي شد

بيرجنـــدـ  خبرنگار اطالعات: درخواســـت 
هماهنگي و همكاري همه جانبه دستگاه هاي اجرايي 
ذيربط به منظور انجام اقدامات پيشگيرانه در حوضه 
آبريز تاالب كجي نمكـــزار نهبندان و جلوگيري از 
تبديل آن به كانون گرد و غبار در دومين جلســـه 
كارگروه تخصصي مخاطرات زيست محيطي استان 

خراسان جنوبي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. 
دومين جلســـه كارگروه تخصصي مخاطرات 
زيســـت محيطي استان خراســـان جنوبي در سال 
جاري در ســـالن جلسات اداره كل حفاظت محيط 

زيست اســـتان به رياست اكبري مديركل حفاظت 
محيط زيست استان برگزار شد.  

اكبري مديركل حفاظت محيط زيست و رئيس 
كارگروه مخاطرات زيست محيطي استان با اشاره به 
اينكه كارگروه مخاطرات زيست محيطي ذيل شوراي 
هماهنگي مديريت بحران در استان برگزار مي شود 
گفت: استان خراسان جنوبي، استاني در حال توسعه 
است و در صورت رعايت نكردن الزامات، قوانين و 
مقررات زيست محيطي در مسير توسعه، اين استان 
مي تواند در آينده اي نه چندان دور دچار مشكالت 

زيست محيطي شود. 
  مديركل حفاظت محيط زيست خراسان جنوبي 
گفت: اين كارگروه با توجه به حساسيت هاي موجود 
پيرامون زيست بوم تاالب كجي نمكزار نهبندان و 
به منظور پيشگيري از آسيب بيشتر اين اكوسيستم 

ارزشمند تشكيل شد.  
رئيس كارگروه مخاطرات زيست محيطي استان، 
ارائه راهكار و پيشـــنهاد از سوي دستگاه هاي عضو 
در اين كار گروه در خصوص تاالب كجي نمكزار 
نهبندان را هدف اصلي تشكيل اين كارگروه بيان كرد 

و افزود: پناهگاه حيات وحش و تاالب كجي نمكزار 
نهبندان يكي از كانون هاي مهم فرســـايش بادي در 
استان بوده و مديريت صحيح آن با استفاده از كنترل 
چراي دام، تعيين حقĤبه تاالب، آموزش جوامع محلي 
در راستاي هدايت به ســـوي مشاغلي كه كمترين 
آسيب را به طبيعت بزند و... به حفاظت اين تاالب 
و جلوگيري از بحران هاي متاثر از خشك شدن اين 

تاالب كمك شاياني خواهد كرد. 
 وي با اشـــاره به مشكالت حال حاضر تاالب 
از قبيل چراي بي رويه دام، تخريب پوشش گياهي، 

حفر چاه هاي متعدد، افت سفره آب زيرزميني، شكار 
غيرمجاز و درگير شـــدن آن با پديده گرد و غبار در 
سال هاي اخير، خواستار اجراي مديريت زيست بومي 
تاالب مذكور با رويكرد فراگير و در مقياس  حوضه اي 
شد. در ادامه نمايندگان دستگاه هاي اجرايي به بيان 

نظرات و ديدگاه هاي خود پرداختند. 
 در پايان اكبري رئيس كارگروه خواستار همكاري 
و هماهنگي همه جانبه دستگاه هاي اجرايي ذيربط به 
منظور انجام اقدامات پيشگيرانه در حوضه آبريز تاالب 

و جلوگيري از تبديل آن به كانون گرد و غبار شد.  

 ضرورت انجام اقدامات پيشگيرانه  در حوضه آبريز تاالب كجي نمكزار نهبندان  

كسب 8 رتبه كشوري همدان در «جشنواره دانايي» 
همدانـ  خبرنگار اطالعـــات: مديركل آموزش و 
پرورش استان همدان از كسب هشت رتبه برتر كشوري در 
جشنواره «دانايي، توانايي» توسط دانش آموزان استان خبرداد. 
محمد پور داوود با اشاره به كسب هشت رتبه كشوري در 
جشنواره «دانايي، توانايي» توسط دانش آموزان همداني، 
اظهاركرد: اين دانش آموزان توانستند عنوان كتابخوان برتر 

كشوري را در جشنواره «دانايي، توانايي» كسب كنند. 
وي افزود: مرحله اســـتاني اين جشنواره با شركت 
بيش از 6 هزار دانش آموز برگزار شد كه در اين مرحله پس 
از داوري 22 نفر در دوره متوسطه اول و 19 نفر در متوسطه 
دوم در استان به رقابت پرداختند كه در نهايت هشت نفر از 

دانش آموزان به مرحله كشوري راه يافتند. 
مديركل آموزش و پرورش استان همدان بيان كرد: 
دومين جشنواره «دانايي، توانايي» با هدف ترويج فرهنگ 
مطالعه و كتابخواني بين دانش آموزان متوسطه اول و دوم 
سراسر كشور برگزار شد. وي با اشاره به اينكه در مرحله 

استاني اين جشنواره دانش آموزان سه عنوان كتاب را مطالعه 
مي كنند و سپس برگزيدگان به مرحله كشوري راه مي يابند، 
اعالم كرد: در مرحله ملي اين مســـابقات دانش آموزان به 
اختيار خودشـــان چهار عنوان كتاب را انتخاب و با ارائه 
كنفرانس در حضـــور داوران در رقابت هاي كتاب پژوهي 
شـــركت مي كنند. پورداوود اضافه كرد: جشنواره «دانايي، 
توانايي» 27 آبان با حضور نويسندگان كتاب هاي مسابقات 
«دانايي، توانايي» در اردوگاه شهيد باهنر برگزار شد كه در 

اين مراسم برگزيدگان معرفي شدند. 
وي اعالم كرد: فائزه صادقي از سامن، فاطمه سماخاني 
از كبودرآهنگ، طاها رحيمي از مالير، اميرحسين محمدي 
از كبودرآهنگ، فاطمه نجاتي پارسا از ناحيه يك همدان، 
مائده شيرين آبادي از مالير، رضا كاظمي از قروه درجزين 
و اميرمحمد رستمي از مالير دانش آموزان برگزيده استان 
همدان هستند كه در جشنواره «دانايي، توانايي» حائز رتبه 

برتر شدند. 

اصفهان - خبرنگار اطالعات: تخصيص 200 
ميليون دالر اعتبار از محل صندوق توســـعه ملي 
براي اجراي طرح هاي آبخيزداري ســـبب اجراي 
يك ميليون هكتار طرح در 648 حوضه آبخيز 341 

شهرستان كشور شده است.  
مدير كل دفتر روابط عمومي و امور بين الملل 
ســـازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور در 
مراسم تكريم و معارفه مدير روابط عمومي اداره 
كل منابع طبيعي استان اصفهان با بيان اين مطلب 
و با اشـــاره به اينكه اين طرح هـــاي آبخيزداري، 
8 ميليون هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي كشور را 
پوشش مي دهد افزود: تاكنون 70 درصد طرح هاي 
آبخيزداري كشـــور اجرا شده اســـت و تا 2 ماه 
آينده تمامي ايـــن طرح ها با بهره برداري خواهند

 رسيد.  
عباس سميعي افزود: مطالعات آبخيزداري در 

25ميليون هكتار از عرصه هاي منابع طبيعي كشور 
انجام شـــده كه امسال با تخصيص اعتبار از محل 
صندوق توسعه ملي توانسته ايم فقط يك ميليون 

هكتار آن را اجرايي كنيم.
 او با بيان اينكه در هر حوضه آبخيز به طور 
تقريبي يك ميليارد تومان هزينه مي شـــود، اظهار 
اميدواري كرد: ســـال آينده اعتبارات خوبي براي 
اجراي طرح هاي آبخيزداري در اختيار ســـازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشـــور قرار داده 
شود تا اين ســـازمان بتواند طرح هاي آبخيزداري 
را كه باعث كنترل روان آب ها، تغذيه ســـفره هاي 
زير زميني و افزايش دبي چاه ها و قنات ها مي شود،

 اجرايي كند.  
  او در ادامه با بيان اينكه طرح تنفس جنگل ها 
به منظور جلوگيري از تخريـــب و بهره  برداري 
بي  رويه از جنگل ها به مدت 10 ســـال در حال 

اجرا است، سياست كلي اين سازمان براي حفظ 
جنگل ها را زراعت چوب اعـــالم كرد و گفت: 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در اين رابطه 
تفاهمنامه اي  با نكا چوب امضاء كرده اســـت تا 
براي زراعت و بهره بـــرداري از چوب، زميني در 
اختيار آنها قرار دهد. او افزود: امسال براي حوزه 
مرتع 60 ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده شده 
كه اين رقم در طول 40 ســـال گذشته بي سابقه

 بوده است. 
سميعي با اشـــاره به اينكه در طول 8 سال 
گذشـــته يك ميليون هكتار به سطح جنگل هاي 
كشـــور اضافه شـــده اســـت، گفت: امسال 
در ســـطح 120 هزار هكتار نهالـــكاري انجام

 شده است. 
به گفته وي، وقوع آتش سوزي در جنگل هاي 
كشور در نيمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه 

پارسال به دليل فرهنگ سازي و مشاركت مردم در 
اين زمينه و همچنين ارتقاي تجهيزات آتش نشاني 

38درصد كاهش داشته است. 
طرح هاي آبخيزداري اصفهان

مديركل منابع طبيعي و آبخيزداري اســـتان 
اصفهان نيز سهم استان از اعتبارات صندوق توسعه 
ملي براي اجراي طرح هاي آبخيزداري را 36 ميليارد 
تومان اعالم كرد و گفت: در اين رابطه 21 پروژه 
اعم از سازه اي و بيولوژيك براي كنترل روان آب ها 
و كنترل سيالب ها در تمامي شهرستان هاي استان 
اجرا شده است كه تا دهه فجر امسال به بهره برداري 

خواهد رسيد. 
  محمد حســـين شـــاملي افزود: بر اساس 
تفاهمنامه امضا شده بين رئيس سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور و استانداري اصفهان، 
120 ميليارد تومان نيز اعتبار ملي و اســـتاني براي 

طرح هاي آبخيزداري استان اصفهان در سال هاي 98 
و 97 تخصيص داده شده است. 

او با اشـــاره بـــه اينكه تاكنـــون مطالعات 
آبخيـــزداري در ســـطح 2/5ميليـــون هكتار از 
عرصه هاي منابع طبيعي استان انجام و 1/5ميليون 
هكتار آن اجرايي شده است اظهار اميدواري كرد: 
با حمايت مسئوالن، تا پايان برنامه ششم توسعه، 
مطالعات يك ميليون هكتـــار ديگر از طرح هاي 
آبخيزداري استان كه نقش مؤثري در كنترل سيالب، 
جلوگيري فرسايش آبي، كمك به ذخيره بارش هاي 
آســـماني و تغذيه ســـفره هاي زير زميني دارد، 

اجرايي شود. 
در اين مراسم، عباس قاسمي رامشه به عنوان 
مدير جديد روابط عمومي اداره كل منابع طبيعي 
و آبخيزداري استان اصفهان معرفي و از خدمات 

17ساله رضا خليلي قدرداني شد. 

نوادگان مولف مفاتيح الجنان در قرچك درمانگاه مي سازند اجراي يك ميليون هكتار طرح آبخيزداري در 341 شهر 

جشنواره پاييز هزار رنگ در گرگان

برگزاري المپياد استعدادهاى برتر ورزشي در بندرعباس

قرچـــكـ  خبرنگار اطالعات: نوادگان مرحوم 
شيخ عباس قمي مولف «مفاتيح الجنان» در قرچك 

درمانگاه مي سازند. 
اين خبر در آيين ويژه اي كه براي آغاز عمليات 
احداث خدمات جامع سالمت روستايي محدث قمي (ره) 

در قرچك ترتيب يافت، اعالم شد. 
مراســـم احداث مركز خدمات جامع سالمت 
محدث قمي (ره) در روســـتايي قشالق داوود آباد با 
حضور امام جمعه و فرماندار قرچك، معاونان اجتماعي 
و فني معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي شهيد  
بهشتي، مدير شبكه بهداشت و درمان قرچك و جمعي 

از مسئوالن محلي برگزار شد. 
در ابتداي اين مراسم مدير شبكه بهداشت قرچك 
گفت: عدالت در سالمت و اهميت ارائه خدمات به 
همگان در راستاي طرح تحول سالمت، مورد تاكيد 
قرار دارد و از همكاري دكتر محدث زاده قمي براي 

ساخت اين مركز تشكر مي كنيم. 
دكتـــر جواد نوراللهي افزود: اين مركز به همت 
نـــوادگان معزز آقا شـــيخ عباس قمي مولف كتاب 
مفاتيح الجنان و «مركز خيريه محدث» در روســـتاي 
داود آباد قرچك احداث مي شـــود و در اختيار شبكه 

بهداشت و درمان شهرستان قرار مي گيرد. 
او گفت: اين مركز در زميني به مســـاحت يك 
هزار مترمربع و اعتباري بالغ بر 7 ميليارد ريال احداث 
مي شود كه البته زمين اين مركز دولتي است و تمامي 
هزينه هاي احداث آن توســـط نوادگان مرحوم شيخ 
عباس قمي و مركز خيريه محدث تأمين مي شود. 

فرماندار شهرســـتان قرچك نيز در اين مراسم 
گسترش خدمات سالمت و دسترسي عادالنه تمامي 

مردم را از اولويت  هاي دولت دانست و گفت: مجموعه 
دانشـــگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي براي تجهيز و 
تامين نيروي انساني اين مركز براي خدمت رساني به 

مردم، اهتمام ويژه دارد. 
امام جمعـــه قرچك هم بـــا قدرداني از معاون 
اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي و مدير شبكه بهداشت 
و درمان قرچك براي پيگيري مجدانه ساخت مركز 
ياد شده، از دكتر محدث زاده قمي كه ادامه  دهنده راه 

محدث قمي (ره) است، تشكر كرد. 
حجت االسالم اسماعيلي همچنين به خلوص 
نيت محدث قمي (ره) اشاره و تاكيد كرد كه همگان 

نسبت به شناخت بزرگان ديني همت كنند. 
همچنين معاون اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي 
فرصت به وجود آمده در وزارت بهداشـــت، درمان 
و آموزش پزشكي و باالخص در مجموعه دانشگاه 
علوم پزشكي شهيد بهشتي در جذب خيرين سالمت 
را غنيمت شمرد و بر استفاده از ظرفيت هاي خيرين 

حوزه سالمت، تاكيد كرد. 
دكتر خدادوســـت گفت: به استفاده از تمامي 
ظرفيت هاي شهرســـتان قرچك براي تامين سالمت 

مردم نياز است. 
در اين مراسم دكتر محدث زاده قمي از نوادگان 
مولف كتاب مفاتيح الجنان، از خداوند متعال به دليل 
ســـعادتي كه نصيب او در خصوص ساخت مركز 
خدمات جامع ســـالمت روستايي و خدمت رساني 
به مردم اين منطقه شـــده است، شكرگزاري و ابراز 
اميدواري كرد كه با ســـاخت اين مركز به دسترسي 
راحت تر مردم منطقه به خدمات حوزه ســـالمت، 

كمك شود. 

گرگان - خبرنگار اطالعات: 
جشنواره پاييز هزار رنگ گرگان از 
هفتم تا نهم آذر ماه برگزار شد. 

عبدالرضا دادبود شهردار گرگان 
با اعالم اين خبر افزود: اين جشنواره 
بهانه اي براي توسعه گردشگري در 
شهر گرگان بود كه مي توانيم با آن 
ويژگي هاي طبيعي را به مردم معرفي 
كنيم. بنا به گزارش روابط عمومي 
شهرداري گرگان وي افزود: تالش 
كرديم پاييز هزار رنگ گرگان را به 

صورت ملي و بين المللي معرفي كنيم 
و در اين رابطه از ظرفيت رسانه ها و 
حتي افراد مطرح و مشهور استفاده 

كرده ايم.  
دادبود گفت: در اين جشنواره 
موضوعات متنوعي برگزار شـــد 
كه مسابقات عكاسي، فيلم كوتاه، 
دوچرخه سواري و رالي خانوادگي، 
مســـابقات كودك و نوجوان، تور 
گرگان گردي در سه روز، برگزاري 
جشنواره تور بافت قديم از جمله 

برنامه هايي بـــود كه در قالب اين 
جشـــنواره برگزار شد. وي افزود: 
برنامه افتتاح اين جشنواره هفتم آذر 
و اختتام آن نيز روز نهم آذر در پارك 
جنگلي النگدره برگزار  شد و برنامه 
گذر ورزشي، فرهنگي و جشنواره 
غذا، پياده روي خانوادگي، تخفيف 
بليت نيم بها ســـينماهاي گرگان و 
همچنين تخفيف 20 تا 50 درصدي 
هتل هاي گرگان از ديگر برنامه هاي 
مدت برگزاري اين جشنواره بود. 

بندرعباس ـ خبرنگار اطالعات: نخستين دوره المپياد 
استعداد هاى برتر ورزشى كشور در رشته اسكيت و در 
بخش دختران به مدت 2 روز در بندرعباس برگزار شد. 
در اين المپياد 270 ورزشكار از 27 تيم در قالب 26 استان 
كشور در پيست خليج فارس بندرعباس با هم رقابت 
كردند.مسابقات بخش پسران نيز روزهاى دوم و سوم 

آذر  برگزار و تيم آذربايجان غربى قهرمان شد.

همچنين المپياد استعداد هاى برتر ورزشى كشور در 
رشـــته واليبال ساحلى به ميزبانى بندرعباس با قهرمانى 

تيم قزوين به پايان رسيد.
شناســـايي و جذب استعدادهاي برتر، تقويت و 
حمايت از تيم هاي ملي و معرفي ظرفيت هاي فرهنگي 
و ورزشـــي هرمزگان از اهداف برگزاري اين رقابت ها 

در بندرعباس بود.
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رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

agahi.ettelaat@yahoo.comايميل پذيرش آگهي ها:
sazeman@ostan.org

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،
 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي
 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك
6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

66935043آزادي509123198085-77136720نارمك
88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا
3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري
76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

اينجانـــب مجيد كارگر بيده مالك اتومبيل ســـواري پژو 405 به شـــماره 
پالك 64ايران829د33 و با شـــماره موتور 12488134586 و شاســـي 
NAAM01CA99E854608 به علت فقدان اســـناد فروش تقاضاي 
رونوشت (المثني) اسناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه هركس ادعايي در مورد 
خودرو مذكور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران 
خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  كرجـ  شهرك پيكانشهرـ  
ساختمان سمند مراجعه نمايد بديهي است پس از انقضاي مهلت مذكور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

خيابان انقالبـ  خيابان نورمحمدي 
ملك كلنگي حدود 850متر سند اداري و كارگاهي مناسب 
براي ساخت مجتمع تجاري فروشنده واقعي بي واسطه 

(داخلي201) 9 الي 77637261
09120859376

ساعت تماس: 9 الي16

برگ سبز سواري پژو405 رنگ نقره ايـ  متاليك مدل1389 
شماره موتور12489076892 و شماره شاسي 

NAAM01CA9AR521502 شماره انتظامي 24ص728 ـ  
57 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. «دليجان»

اصل سند مالكيت و برگ سبز سواري سايپا132 
مدل90 به شماره پالك 549ن55 ـ ايران72 موتور 
4070287 شاسي S1422290258413 به نام 

غالمعلي خلج مفقود از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

يك فقره مجوز حمل سالح شكاري به شماره 
سريال 2264187 مربوط به آقاي سعيدرضا 

شيرمحمدي فرزند نقي مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.(اراك)

سند مالكيت پژو آردي مدل 84 به شماره 
انتظامي 441د79ايران46 به شماره موتور 

11784003650 و شماره شاسي 13408694 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند قطعي وانت پيكان مدل 1392 
تنظيمي دفترخانه 3 رشت به شماره 
انتظامي 132ط19ايران56 مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

پروانه بهره برداري چاه نيمه عميق كالسه 
22/4/2251/881 مورخ 86/6/6 به نام 
علي اشرف شيخ زاده مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.ملكانـ  عينالو

سند كمپاني و برگ سبز كشاورزي تراكتور 
مدل1390 پالك 87ـ737ك11 شاسي: 
J13536 موتور: LFW00281X مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (اراك)

كارت دانشجويي اينجانب هوتن طاهري زاده به 
شماره دانشجويي 93133358 صادره از موسسه 
آموزش عالي جهاد دانشگاهي خوزستان در رشته 

مهندسي برق مفقود و فاقد اعتبار است.

برگ سبز و سند پژو GL مدل72 شاسي 
71007446 موتور 12417103977 

پالك 755ل23ـ28 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. «مالير»

شناسنامه خودرو كاميونت ون نيسان مدل1387 
به شماره شهرباني 145ع16ـ ايران48 به شماره 
موتور 448049 به شماره شاسي L158659 گم 

شده از درجه اعتبار ساقط است. (بوكان)

جواز حمل به شماره 2124694 اسلحه دولول ساچمه زني 
مدل  كوسه ساخت ايران و دفترچه سهميه فشنگ متعلق 

به جمشيد محمودي فرزند جهانگير به ش ش 155 صادره  
از سميرم مفقود از درجه اعتبار ساقط است. (سميرم)

سندكمپاني، شناسنامه مالكيت و كليه اسناد و 
بنچاق پژو206 تيپ6 مدل 1387 به شماره پالك 
62ـ454د27 شماره موتور 13587006131 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز و كارت ماشين سواري پيكان 1600 رنگ سفيدـ  سفيد با 
نوار نارنجيـ  روغني مدل 1382 شماره موتور 11158229551 و 
شماره شاسي 0082511350 به شماره انتظامي 18ـ  635ت47 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.«دليجان»

هوشمند ناوگان كاويان 
به شماره 2532760 
مفقود و فاقد اعتبار 

است.كليشاد

برگ كمپاني سواري سمند LXEF7 مدل1390 به 
شماره شهرباني 397ن16 ـ ايران27 به شماره موتور 

 NAACR1HS3CF503986 14790049183 شاسي
گم شده از درجه اعتبار ساقط است. (بوكان)

كارت هوشمند كاميون باري شماره كارت 
2035803 شماره پرونده 752320673 به 

شماره شهرباني 116ع22ـ ايران18 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكان عينالو

 2800CC-Z28NDشناسنامه مالكيت متعلق به وانت زامياد تيپ
رنگ آبي روغني مدل 1390 شماره موتور 80030439 شاسي 
NAZDL104TKA033326 پالك 19ـ  948 ص 36 به نام 

حجت اله شورآباد زاده مفقود و فاقد اعتبار است. 

اينجانب عليرضا زارعي مالك خودروي سواري 
پژو405 مدل1393 به شماره شهرباني 
411هـ18ـ ايران83 و شماره موتور: 

124K0378102 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور 
را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعايي در 
مورد خودروي مذكور دارد ظرف مهلت ده روز 
به دفتر حقوقي سازمان فروش شركت ايران 

خودرو واقع در شيرازـ  سازمان فروش شركت 
ايران خودرو واقع در شيرازـ  جاده سيميان 
نرسيده به گويمـ  بعد از دوكوهكـ  روبروي 
تاالر رودكيـ  دفتر منطقه اي شيراز مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

كارت هوشمند ماشين 
به شماره 2070569 و 
شماره انتظامي 128 ع 
67 ايران 71 و كارت 
هوشمند راننده به 
شماره 3298163 

به نام آقاي احمد حيدري 
سورشجاني مفقود 

گرديده اعتبار ندارد. 
(شهركرد) 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي نوبت اول 
گواهينامه موقت كارشناسي ارشد 
اينجانب سحر نجف آبادي فرزند رضا 
به شماره شناسنامه 6726 صادره از 

تهران در مقطع كارشناسي ارشد رشته 
مهندسي  شيمي نساجي صادره از سوي 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 

اصل مدرك را به نشاني تهران خيابان 
كريم خان زند، خيابان ايرانشهر شمالي، 
نبش آذرشهر پالك209 و ياكدپستي 

1584715414 ارسال نمايد.

آگهي مفقودي
سند سبز خودرو مگان 
به رنگ سفيد و شماره 

انتظامي 986ط81ـ 
ايران77 و شماره شاسي 

 NAPLM050EA1029824
 C136678 و شماره موتور
به نام شركت توزيع و پخش 

نوشابه ساتراپ دينا مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

اينجانب مجتبي زيراني مالك خودرو 
پژو تيپ 206 مدل1395 انتظامي 

ايران 56ـ155ل43 به شماره شاسي 
NAAp03ED0BJ525112 و شماره 

موتور 14190030848 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 

اسناد مذكور را نموده ام لذا چنانچه هركس 
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران 

كرج شهرك پيكانشهر ساختمان سمند 
طبقه1 مراجعه نمايد. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. فومن

مدارك فارغ التحصيلي اينجانب 
اميرحسين صالحي فرزند حاجيگل به 
شماره شناسنامه 2640063804 

صادره از بندرانزلي در مقطع كارداني 
ناپيوسته رشته كاردان فني عمرانـ  

كارهاي عمومي ساختمان صادره از واحد 
دانشگاهي آزاد اسالمي بندرانزلي با 

شماره 1411211ـ  17 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده 

تقاضا مي شود اصل مدارك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد بندرانزلي 

به نشاني بندرانزلي جاده انزلي به رشت 
ـ طالب آبادـ  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

بندرانزلي ارسال نمايد. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب ياسر 

سياه كمري فرزند محمودرضا به 
شماره شناسنامه 3240421364 
صادره از كرمانشاه در مقطع كارداني 

رشته معماري صادره از دانشكده 
فني و حرفه اي سما كرمانشاه مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه فني و حرفه اي سما 

كرمانشاه به نشاني كرمانشاهـ  
الهيه شهرك شهيد محرابي، بلوار 
سما، دانشكده فني و حرفه اي سما 

ارسال نمايد.

كليه اسناد خودرو (برگ سبز 
سندـ كارت سوخت) سواري 

استيشن هيونداي تراژد رنگ 
سفيد روغني، شماره پالك 44 

ايران 814ن72 به شماره 
 ،G6BA6553516 موتور

به شماره شاسي 
 KMHMG81CP7UC5564

به نام آقاي عليرضا چگني آشتياني 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
سيده صديقه حسيني فرزند 
سيدجواد به شماره شناسنامه 

4252 صادره از ميناب در مقطع 
كارشناسي رشته پرستاري 

صادره از دانشگاه علوم پزشكي 
هرمزگان مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد از يابنده 

تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه علوم پزشكي 

هرمزگان، معاونت آموزشي واحد 
امور فارغ التحصيالن به نشاني 

بندرعباس مجتمع آموزشي 
درماني پيامبر اعظم ارسال نمايد. 

برگ سبز خودرو 
وانت پيكان ساده كار 

مدل1364 به شماره پالك 
15ـ288ع72 و شماره 

موتور1516401294 و 
شماره شاسي 16159199 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

اروميهـ  اسماعيل جعفري

برگ سبز خودرو سواري پژو 
405 مدل 1383 به شماره 

پالك 17ـ  817 ب 14 و شماره 
شاسي 83021964 و شماره 

موتور 12483048378 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اروميه

 محمدرضا عبدالعلي زاده 

آگهي مفقودي
برگ سبز خودروي سمند تيپ 

LXEF7 رنگ خاكستري متاليك 
مدل1395 به شماره انتظامي 
ايران33ـ466ي82 و شماره 

موتور147H0189174 و شماره 
 NAACR1HE8GF336519 شاسي
به نام آقاي سيداحسان مجتبايي مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني سواري رنو لوگان 
L90 مدل 1395 به شماره 

انتظامي 134 ص 43 ايران 79 
با شماره موتور

 R117359-K4MA690 
و شماره شاسي 

 NAPLSRALDG1254018
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين) 

گواهينامه موقت پايان تحصيالت 
اينجانب سميه سراواني فرزند 

خان محمد شماره شناسنامه 
208 مواليد رشته حقوق در دوره 
كارشناسي از دانشكده ادبيات و 
علوم انساني به شماره گواهينامه 
98296/آ ك مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. 
زابلـ  سميه سراواني 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
خودرو سواري پرايد 132 

مدل 1391 به شماره 889 د 
49 ايران 85 و شماره موتور 
4524580 و شماره شاسي 

S5420090089252 به نام 
عبدالواحد بجاز مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است. 
زابلـ  عبدالواحد بجاز 

سند، برگ سبز و كارت 
وانت پيكان مدل 1385 

پالك 94ـ165ب19 شماره 
موتور 11285001761 و 
شماره شاسي 12168758 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

مهريز

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1386 به شماره 
پالك 45ـ165د46 با 

شماره موتور 2218855 
و شماره شاسي 

S1412286656590 به 
نام مريم سهرابي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كرمان

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1393 به شماره پالك 

45ـ381ط52 با شماره موتور 
5106026 و شماره شاسي 

 NAS412100E3645449
به نام محبوبه محمدي همت 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كرمان

سند كمپاني و برگ سبز 
سواري پژو 405 جي اِل ايكس 

مدل 1377 به شماره هاي 
پالك 72ـ952ب38 موتور 
22527609843 شاسي 
0076310161 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
(آمل)

سند كمپاني سواري پژو 
پارس مدل 1393 به شماره 
پالك 45ـ193ل73 با شماره 

 124K0353277 موتور
و شماره شاسي 

 NAAN01CA0EH106259
مفقود و از درجه اعتبار

 ساقط مي باشد.
كرمان

برگ سبز و سند سواري 
پژو مدل 1383 پالك 
54ـ921د28 شماره 
موتور 24695072 

شماره شاسي 
83624141 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

مهريز

برگ سبز اتومبيل سواري 
سايپا 131 با شماره 

پالك 75ايران813ج28 
و با شماره موتور 

M13/5566170 و شاسي 
 NAS411100G3476164

مفقود شده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كارت و شناسنامه مالكيت 
خودرو (برگه سبز) هيوندا 

سوناتا به شماره شاسي 
 KMHEU41DBAA776898
موتور G4KEAA294446 پالك 
637 ل 67 ايران 13 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

پروانه تردد يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم هيونداي تيپ 

النترا مدل2014 به رنگ سفيد و با 
 G4NBDU922189 شماره موتور

شماره شاسي 
 KMHDH41EBEU085064

شماره پالك 17199ـ اروند شخصي 
به نام رضا قلعه وردي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

كارت هوشمند ناوگان كاميون 
كشنده فوتون مدل1394 به 

شماره 663ع72ـ ايران85 و شماره 
 ISME4203071032598 موتور

و شماره شاسي 
NAB374526FA000013 به نام 
مهدي محمد قاسمي مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است.
زابل ـ مهدي محمد قاسمي

شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز) خودرو سواري 
ليفان مدل1392 به شماره 

827م77ـ ايران63 و شماره 
موتور 131200899 و شماره 
شاسي 104386 به نام شمايل 
قرباني مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط است.
زابل ـ شمايل قرباني

شناسنامه مالكيت 
(برگ سبز خودرو) وانت 

پيكان1600 به شماره 948ب47ـ 
ايران95 و شماره موتور 

11518008465 و شماره شاسي 
80911180 به نام ماشااهللا 

ساالري شهري مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. 

زابل ـ ماشااهللا ساالري شهري

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پرايد 131 مدل 
1393 به شماره پالك 

45ـ689ق64 با شماره موتور 
5118171 و شماره شاسي 

 NAS411100E1020451
به نام وحيد ترك زاده ماهاني 

مفقود و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد.كرمان

برگ سبز موتورسيكلت 
نامي مدل 1394 به 

شماره پالك 323ـ29571 
با شماره موتور 

 0199NBE042299
و شماره شاسي 

 NBE***R9412964
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.(قزوين)

«نوبت دوم» 
كارت هوشمند پايانه به شماره 
2107124 مربوط به اينجانب 
عين اله طايفه مال اصغري به كد 
ملي 1728840848 متولد 
1340 به شماره شناسنامه 

4881 فرزند ابراهيم مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

(تسوج) 

سند كمپاني و سند مالكيت خودرو 
(برگ سبز) سواري پرايد مدل88 

رنگ مسي ـ متاليك به نام آقاي 
حسن حاتمي چهارافشار به شماره 

ملي 3310128970 شماره 
موتور: 3133893 شماره شاسي: 

S1412288046720 شماره 
انتظامي: 29ـ733ن41 مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند مالكيت (برگ سبز) خودرو 
وانت دوكابين تويوتا مدل 2006 
به شماره 169 ج 25 ايران 85 و 
 2TR6245797 شماره موتور
و شماره شاسي 763019113 
به نام محمد علي علي زاده شيخي 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. 
زابلـ  محمدعلي زاده شيخي 

برگ سبز و سند سواري 
پرايد مدل 1383 

پالك 64ـ498ص32 
شماره موتور 682621 

شماره شاسي 
 1412283223621

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

مهريز

سند مالكيت وسيله نقليه (برگ سبز) 
و كارت شناسايي متعلق به تراكتور 

كشاورزي ITM تيپ 4*4ـ475 مدل 
1395 رنگ قرمزـ  روغني شماره 

پالك 15ـ672ك22 شماره موتور 
MT4A2W5854D شماره شاسي 
N3HKTAD2CGER13223 بنام 

شهرام خاني فرزند عبداله مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم پرايد تيپ 

جي تي ايكس آي مدل 1386 به 
رنگ نقره ايـ  متاليك شماره 

موتور 2010640 شماره شاسي 
S1412286350161 شماره پالك 

34ـ812د18 بنام مريم شعباني 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.آبادان

برگ سبز و سند كمپاني خودروي 
سواري پژو پارس رنگ سفيد 
روغني مدل 1390 به شماره 
پالك ايران17ـ223ص59 به 

شماره موتور 12490069677 
به شماره شاسي 

 NAAN21CA8BK456019
مفقود گرديده و از درجه اعتبار

ساقط مي باشد.اصفهان

برگ سبز و كارت ماشين 
 R611ST كاميون ماك تيپ
مدل 1975 به شماره پالك 

ايران23ـ628ع13 به شماره 
موتور 008244 به شماره 
شاسي T686ST8244 به 
نام محمود گازري جوشقان 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم پرايد تيپ 

جي ال ايكس آي به رنگ نقره اي 
ـ متاليك مدل 1389 شماره 

موتور 3735388 شماره شاسي 
S1412289670781 شماره 
پالك 24ـ998ب71 به نام زهرا 
احمدي مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.آبادان

سند كمپاني موتورسيكلت نيما 
تيپ CDI 125 رنگ مشكي 
مدل 1389 شماره موتور 

156FMINBEB018119 شماره 
 NBE***125B8925659 تنه
شماره پالك 827ـ79118 به نام 

عيسي دهقاني فرزند ابراهيم 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

گناوه: خالقي

برگ سبز يك دستگاه خودروي 
سواري هاچ بك دانگ فنگ تيپ 
A-H30TU5 مدل1396 به 

رنگ مشكي ـ متاليك شماره موتور 
FA173B0008276 شماره شاسي 

NAAE4CFZ7HX021760 شماره 
پالك 24ـ519ج14 به نام رضا فالحتي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد. آبادان

برگ سبز و سند كمپاني و كليه 
اسناد محضري سواري پرايد 
مدل 1394 به شماره پالك 

75ـ385ب72 با شماره موتور 
5389604 و شماره شاسي 

NAS412100F1139116 به 
نام مسعود سبزعلي پور مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
كرمان

برگ سبز وانت نيسان 
مدل 1378 رنگ 

آبي شماره پالك 25ـ  
399ي31 شماره موتور 
117634 شماره شاسي 

00C33383 مفقود 
شده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
آذرشهر

برگ سبز وانت پيكان 
OHV سفيد روغني مدل 
1382 به شماره موتور 

11538209854 شاسي 
 IRFC821X0VA910104

پالك 73ـ594ب68 مالك 
غالمعلي كاردوست مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.الرستان

برگ سبز خودرو رنو ساندرو هاچ بك 
رنگ سفيد روغني مدل 1397 به 
شماره پالك ايران55ـ517د61 

و شماره موتور 
 R103795_K4MC697

و شماره شاسي 
NAPBSRBYNJ1094576 به 

نام شكوفه ثابتي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند اينجانب 
حسين سلطانيه به شماره 
كارت 2961793 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
(قزوين)

دانشنامه موقت 
كارشناسي رشته شيمي 

محض دانشگاه آزاد 
خرم آباد ايرن دبيريان 
در تاريخ 86/10/30 
مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مي باشد. 

برگ سبز + كارت موتورسيكلت پيشتاز 
CDI  CC125 مدل 1390 رنگ 

نقره اي شماره پالك 579ـ  43399 
 NEG***125A9051795 شماره تنه
شماره موتور NEG1105435 متعلق 
به اينجانب بهزاد مرادي نام پدر محمد 

كدملي 1829317423 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

اصل پروانه مطب 
جناب آقاي دكتر كامبيز 

گلستاني به شماره 
744ـ78146ـ280 به 
تاريخ 1393/05/02 
مربوط به شير صدرا 

از توابع شيراز مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.



زاهدان- خبرنگار اطالعات: 
رئيس ســـازمان صنعـــت، معدن 
و تجارت (صمت) سيســـتان و 
بلوچستان گفت: ذخيره شناسايي 
شده مواد معدني اين استان تاكنون 
بيش از يك ميليارد و 100ميليون تن 

برآورد شده است. 
نـــادر ميرشـــكار در گفتگو 
بـــا خبرنگار ما اظهار داشـــت: از 
ذخاير معدني شناســـايي شـــده 
سيســـتان و بلوچســـتان بيش از 
720 ميليون تـــن آن داراي پروانه 
بهره برداري و 380 ميليون تن آن 

آماده واگذاري به ســـرمايه گذاران
 است. 

وي مهمترين مـــواد معدني 
سيستان و بلوچستان را شن و ماسه، 
خاك رس، آهك و مارن، لوماشل، 
شيل و ماسه سنگ، گرانيت، مرمر، 
آنتيموان، كروميت، منگنز، مس، آهن 

و تيتانيوم اعالم كرد. 
رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجارت سيستان و بلوچستان بر 
سرمايه گذاري بخش خصوصي در 
حوزه مواد معدني استان تاكيد كرد. 
ميرشـــكار بـــا اشـــاره به

ســـرمايه گذاري دولت در حوزه 
معادن سيستان و بلوچستان گفت: 
دولت سرمايه گذاري هاي مناسبي در 
زمينه معدن و صنايع معدني در اين 
استان انجام داده است به طوري كه 
طرح آنتيموان، فوالد مكران چابهار، 
مس چهل كوره، اكتشـــافات 85 
هزار كيلومتري در اســـتان و انجام 
عمليات ژئو فيزيك هوايي و تهيه 
نقشه هاي زمين شناسي در مقياس 
يك صد هزارم و يك پنجاه هزارم 
از مهمترين اين اقدامات محسوب

 مي شوند. 

  زرين شهر- خبرنگار اطالعات: 
اجراي نمايـــش( حكايتي ناتمام 
براي دخترم مده آ)بـــه كارگرداني 
سميه سليمي به عنوان تنها نماينده 
شهرستان لنجان در سي امين جشنواره 
تئاتر استان اصفهان در دومين روز 
برگزاري اين جشنواره در دو نوبت به 

روي صحنه رفت كه با استقبال خوب 
عموم مردم و هنر دوســـتان مواجه 
شد. خانم ســـليمي فارغ التحصيل 
رشته ادبيات نمايشي و مدير مسئول 
آموزشگاه تخصصي هنرهاي نمايشي 
متد است. فرهاد نيك نام رئيس اداره 
فرهنگ و ارشاداسالمي شهرستان 

لنجـــان با حضور در اين مراســـم 
براي اين كارگردان جوان و مستعد 
آرزوي موفقيت كـــرد. از مجموع 
29 اثر رسيده از شهرهاي مختلف 
به دبيرخانه جشـــنواره 11 اثر از 5 
شهرســـتان موفق به راهيابي به اين 

جشنواره شدند.  

شناسايي 1/100ميليارد تن ذخاير معدني
 در سيستان و بلوچستان

اجراي نمايشى از لنجان در جشنواره تئاتر استان اصفهان  

دفتر سرپرستي غرب اســـتان تهرانـ  خبرنگار 
اطالعات: در بيست و پنجمين نمايشگاه نقشه برداري 
كشـــور برتري «پهپاد هصا4» ســـاخت مهندسان و 
كارشناسان شركت هما صنعت اكباتان، از نمونه خارجي 

پيشي گرفت.
به گفته مديرعامل شـــركت هما صنعت اكباتان، 
«پهپاد هصا3» توليد اين شركت ادامه خواهد داشت و 
نمونه توليد پهپاد جديد با نام «پهپاد هصا4» مورد استقبال 
بسياري از بازديدكنندگان از اين نمايشگاه قرار گرفت.

از پهپاد هصا4 توليد شركت هما صنعت اكباتان در 
كارهاي تحقيقاتي، پژوهشي، عكسبرداري هاي هوايي و 
نقشه برداري كاربرد بسيار بااليي دارد، با حضور دكتر 
نوبخت معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه 
و بودجه و دكتر شـــفيعي رئيس سازمان نقشه برداري 
كشورمان در غرفه اين شركت كه اخيرا در سازمان مزبور 
برگزار شد، رونمايي به عمل آمد. معاون رئيس جمهوري 
در بازديد از غرفه شركت هما صنعت اكباتان در جريان 

روند توليد پهپاد هصا4 و كاربرد موثر آن قرار گرفت. 
 دكتر نوبخت با قدرداني از مهندســـان و مديران 
شركت هما صنعت اكباتان بر توجه به نبوغ و استعدادهاي 

درخشان جوانان كشور در قالب شركت هاي دانش بنيان 
تاكيد كرد. در جريان اين بازديد مديران و مهندســـان 
شـــركت هما صنعت اكباتان نيز توضيحات الزم را به 
معاون رئيس جمهوري كشورمان ارائه كردند. در جريان 
بازديد معاون رئيس جمهوري از غرفه شـــركت هما 
صنعت اكباتان، اعالم شد كه عليرغم واردات و استفاده 
از پهپادهاي مختلف خارجي در حوزه نقشـــه برداري 
اســـتقبال زيادي از توليدات هصاي 3و4 به عمل آمده 
است و در حالي با حضور دكتر نوبخت شركت هصا 
از پرنده جديد خود با نام «هصاي4» رونمايي كرد كه 
همچنان پرنده قبلي توليد خواهد شد. توليد محصوالت 
شركت هما صنعت اكباتان از تمامي توليدات اينگونه 
پهپاد هاي هصا و هواپيما هاي بدون سرنشـــين از همه 
جهات برتر است و جايگاه بهتري نسبت به توليدات 

خارجي دارد.
از ساير مزاياي آن ها كيفيت ساخت باالتر، مداومت 
پروازي بيشتر، قيمت فوق العاده مناسب تر و نيز امكان 
تصويربرداري با حجم 50 برابر هكتار بيشتر تصوير برداري
در هر پرواز نسبت به نمونه هاي خارجي در صدر توليد 

پهپاد هاي غيرنظامي موجود در كشور است.

برتري «پهپاد هصا4»
 دربيست وپنجمين نمايشگاه نقشه برداري كشور

1010اخبار شهرستانها

كرمـــانـ  خبرنگار اطالعات: 
معاون امور مجلـــس، حقوقي و 
استان هاي وزير كار و رفاه اجتماعي 
و مدير عامل صندوق بازنشستگي 
كشور با دكتر فدايي استاندار كرمان 

درمحل استانداري ديدار كرد   . 
  وي در اين ديدار از ساماندهي 
ارائه تسهيالت به بازنشستگان خبر 
داد و افزود: پيـــش از اين به 300 
هزار بازنشسته تسهيالت 4 ميليون 
توماني اعطا مي شـــد كه در حال 
حاضر به 400 هزار نفرتسهيالت 
5 ميليون توماني با كارمزد 4 درصد 

پرداخت مي شود .
 جمشـــيد تقي زاده با اشاره 
به پرداخـــت وام هاي كم بهره براي 
اشتغال خانگي بازنشستگان، گفت: 

با برگـــزاري انتخابات كانون هاي 
بازنشستگي در اســـتان ها تمامي 
وظايف خود را بـــه آنها تفويض 
مي كنيم تا در اجرا با مشكلي روبرو 
نشـــوند.   او در ادامه اعالم كرد: در 
صورت آمادگي اســـتان كرمان، 
مقدمات ساخت مجتمع فرهنگي، 
هنري و ورزشـــي پيشكسوتان در 
زميني به مساحت 20 هكتار فراهم 

خواهد شد.   
  وي با اشاره به وجود 32 هزار 
و 700 بازنشسته مبتال به بيماري هاي 
صعب العالج در كشور و 2000نفر 
در استان كرمان، گفت: پيش از اين 
بيمه تكميلي بازنشستگان توسط سه 
بخش دولت، صندوق بازنشستگي 
و ذينفع پرداخت مي شد، اما مجلس 
دولت را از اين مجموعه حذف كرد 
كه مشـــكالتي را براي ما به وجود 
آورد، بنابراين از مجلس انتظار داريم، 
بار ديگر دولت را به اين بخش اضافه 
كند، زيرا بيمـــه تكميلي بايد همه 
جانبه باشد تا بتوانيم، بازنشستگان را 

زير پوشش قرار دهيم .
 او در باره ســـهميه ســـفر 
بازنشستگان گفت: پيش از اين 100 
هزار سفر شـــامل عتبات عاليات، 
مشـــهد مقدس و ديگر شهرهاي 
ايران به بازنشســـتگان اختصاص 

داشت كه به 200 تا 250 هزار سفر 
افزايش يافت وبا توجه به استقبال 
بازنشستگان درصدد افزايش بيشتر 

آن هستيم   .
 تقي زاده با اشاره به صنع صندوق 
بازنشستگي از سرمايه گذاري، تاكيد 
كرد: بايد از بنگاهداري خارج شده 
و بنگاه هايـــي كه زيانده و كم بازده 
هستند را در بورس و فرابورس ارائه 
كنيم و فقط در طرح هايي كه توجيه 
اقتصادي داشته باشند، سرمايه گذاري 
انجام خواهد شـــد و براي استان 
كرمان نيز چنين طرح هايي پس از 
تأييد كميته سرمايه گذاري صندوق 

اجرايي مي شود .
 مديـــر عامـــل صنـــدوق 
بازنشســـتگان كشـــور در ادامه با 
اشـــاره به وضع خوب 7مجموعه 
جهانگردي و ايرانگردي در استان 
كرمان، اعالم كرد: در اين مراكز به 
بازنشستگان 50 درصد در اسكان 
و 25 درصـــد در غذا تخفيف داده 

مي شود .
 تقي زاده گفت: ما در صورتي 
مي توانيم در بخش پتروشيمي ورود 
كنيم كه تمامي صندوق هاي كشوري 
براي صنعت پتروشيمي در سطح 
استان كرمان سرمايه گذاري كنند كه 
در اين صورت ما نيز با آنها مشاركت 

مي كنيم .
  در ادامه اين نشست نماينده 
مردم كرمـــان و راور در مجلس 
شوراي اســـالمي خواستار اعطاي 
وام به بازنشســـته ها شد و گفت: 
در صـــورت موافقـــت صندوق 
بازنشســـتگي 1000 نفر را براي 
دريافت وام معرفـــي مي كنيم تا 
بتوانند از تسهيالت آن استفاده كنند، 
همچنين بســـياري از بازنشستگان 
به امكانات ورزشـــي نياز دارند كه 
پيشنهاد مي شود يا مجموعه اي براي 
آنها ايجاد شود يا با مجموعه هاي 

ورزشي فعلي قرارداد بسته شود   .
 محمد رضـــا پورابراهيمي 
همچنين با توجه بـــه حقوق كم 
بازنشستگان پيشـــنهاد كرد: تعداد 
سفرهاي بازنشستگان افزايش يابد 
و به بيماران خاص توجه بيشتري 

شود. 
  وي با اشـــاره به ظرفيت هاي 
خوب گردشـــگري استان كرمان 
و همچنيـــن وجـــود 7مجموعه 
جهانگردي و ايرانگردي متعلق به 
صندوق بازنشستگي در اين استان، 
تاكيد كرد:بايد فعاليت هاي صندوق 
در اين بخش توســـعه يابد و يك 
مجموعه جديد گردشـــگري در 

كرمان ايجاد شود .

 عضو كميســـيون اقتصادي 
مجلس با اشاره به اخذ مجوزهاي 
الزم توسط پتروشيمي فجر ازوزارت 
نفت و انجام مكان يابي آن در كرمان، 
افزود: بانك مركزي با حضور بانك 
پاسارگاد به عنوان سهامدار اصلي در 
اين پروژه موافقت نكرده، زيرا اين 
بانك سرمايه گذاري هاي زيادي در 

كشور انجام داده است .
 پورابراهيمي پيشنهاد كرد ؛طرح 
توجيهي پتروشيمي فجر با حضور 
صندوق بازنشستگي اجرا شود و 
جايگاه مديريتي از بانك پاسارگاد به 
هلدينگ پتروشيمي صندوق منتقل 

شود تا بتوان آن را اجرا كرد . 
 او افزود: يكي از شركت هاي 
بزرگي كه در هلدينگ صنايع شير 
ايران قرار دارد، شـــركت شير پگاه 
كرمان است كه خط جديد آن با سفر 
دكتر تقي زاده به كرمان افتتاح شد و 
طرح توسعه جديد آن براي افزايش 
توليد شير تا دو برابر ظرفيت بايد در 
دستور كار قرار بگيرد كه بتواند به 
عنوان توليدكننده در جنوب كشور 

مطرح باشد .
 نماينده مـــردم كرمان و راور 
در مجلس شوراي اسالمي با تأكيد 
بر توســـعه دامداري ها و مشاركت 
صندوق بازنشستگي در اين بخش 

گفت: روزانه 17 هزار تن شـــير در 
سطح كشور توليد مي شود كه سهم 
اســـتان كرمان 200 تن معادل 1/2 
درصد توليد كشور است، بنابراين 
بايد در اين زمينه با جديت بيشتري 

ورود شود.   
 استاندار كرمان نيزدر اين ديدار 
با اشاره به اين كه بازنشستگان پس 
از سال ها تالش بايد بتوانند زندگي 
نسبتا مطلوبي داشته باشند، افزود:به 
دليل محدوديت ها و تنگناها كارهاي 
اساسي براي اين قشر انجام نشده 

است .
 محمد جواد فدايي از اشتغال 
فرزندان بازنشستگان و ترميم حقوق 
آنها به عنوان دو مساله مهم نام برد  و  
گفت: تا جايي كه امكان داشته باشد، 
سعي مي كنيم مشكالت بازنشستگان 

را حل كنيم.  
وي همچنين پيشـــنهاد كرد، 
صنـــدوق بازنشســـتگي بحث 
سرمايه گذاري در پتروشيمي كرمان 

را بررسي و نتيجه را اعالم كند .
 او در پايان از ســـرمايه گذاري 
صندوق بازنشستگي در واحدهاي 
صنعتي راكد كه بـــه دليل كمبود 
نقدينگي و مســـائل بانكي تعطيل 
شده و توجيه پذير هستند به عنوان 

گزينه اي خوب نام برد. 

برگزاري يادواره سرداران بيمه تكميلي بازنشستگان نياز به كمك دولت دارد
و 124 شهيد سرافراز كهنوج

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: يادواره سرداران و 124 شهيد سرافراز 
كهنوج برگزار شد . 

   در اين آيين فرمانده قرارگاه عماردر جمع خانواده معظم شـــهدا، 
ايثارگران و بسيجيان به تبيين جايگاه واالي شهادت و نقش ايثارگري هاي 
شهدا در پيروزي و تداوم انقالب و نظام اسالمي پرداخت و بر ضرورت 
گســـترش فرهنگ ايثار، شـــهادت و پيروي از واليت و راه شهدا تاكيد 
كرد . حجت االسالم مهدي طائب گفت: ملت هميشه در صحنه ايران اسالمي 
پيوسته در مسير هدف كه همانا حكومت ولي عصر(عج) است گام برداشته 

و گام هاي آخر را نيز محكم بر مي دارد تا وعده الهي محقق شود .
برگزاري كنگره بين المللي وحدت دانشجويان 

جهان اسالم در دانشگاه سيستان و بلوچستان
زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: نخســـتين كنگره بين المللي وحدت 
دانشجويان جهان اسالم امروز (12 آذر) در دانشگاه سيستان و بلوچستان 

برگزار مي شود. 
دبير انجمن اسالمي دانشگاه سيستان و بلوچستان افزود: پيام اين 
كنگره به دشمنان مسلمين جهان، وحدت و يكدلي تمامي مسلمانان در 

برابر دشمنان است . 
  لطف اهللا بســـتاني شعار اين كنگره را «صداي واحد، امت واحد» 
اعالم كرد و گفت: هدف از برگزاري كنگره اين است كه دشمنان اسالم 
و مسلمين بدانند ما مسلمانان در برابر ظلم و ستم آنها وحدت و يكدلي 
خود را حفظ كرده و از نقشه هاي شوم آنها در برهم زدن اين وحدت 
آگاه هستيم و با حفظ هوشياري هرگز اجازه ايجاد اختالف و تفرقه به 

آنان را نخواهيم داد . 
  وي تاكيد كرد: امروز جهان اســـالم بيش از هر زمان ديگري به 
وحدت نياز دارد، زيرا بسياري از گرفتاري هاي نظام اسالمي ريشه در 

دودستگي، تفرقه و اختالف بين امت مسلمان دارد . 
دبير انجمن اســـالمي دانشگاه سيستان و بلوچستان گفت: در اين 
كنگره منوچهر متكي وزير خارجه دولت نهم و دهم جمهوري اسالمي 
ايران، شيخ دقاق نماينده آيت اهللا عيسي قاسم از بحرين، ناصر ابوشريف 
نماينده جهاد اســـالمي فلسطين، مولوي عبدالحميد اسماعيل زهي امام 
جمعه اهل ســـنت مسجد مكي زاهدان و مولوي سالمي نماينده مردم 
سيستان و بلوچستان در مجلس خبرگان رهبري و ديگر شخصيت هاي 

فرهنگي و مذهبي استاني حضور دارند. 
گشايش مركز نخبه پروري حافظان قرآن 

در نيشابور  
نيشـــابورـ  خبرنگار اطالعات: مركز استعداديابي و نخبه پروري 
قاريان و حافظان قرآن كريم مشكات نيشابور با حضور امام جمعه و 
فرماندار اين شهرستان و حجت االسالم شجاع رئيس دارالقرآن آستان 

قدس رضوي افتتاح شد. 
مدير اين ســـمن قرآني گفت: ايـــن مركز قرآني نزديك به 100 
نونهـــال و نوجوان نخبه را در امر تخصصي آموزش حفظ، روخواني، 
تجويد و قرائت قرآن كريم از سنين 4تا 15 سال در دو بخش خواهران 
و برادران تحت تعليم دارد كه اين امر زير نظر كادر اســـتادان مجرب 

صورت مي پذيرد. 
ايرج رضواني افزود: اين مركز كار خود را به صورت غير رسمي 
و با مجوز فرمانداري نيشابور از اواخر سال 96 آغاز كرد كه در همين 
مدت كوتاه دســـتاوردهاي بســـيار خوبي به دست آورده كه مي توان به 
انتخاب دو نخبه اين مركز قرآني در طرح استعداديابي كشوري اسوه زير 
نظر شوراي عالي قرآن در تهران اشاره كرد كه اين دو تن از بين 120 
نخبه كشور و جزو 12 منتخب اين طرح هستند كه اين از دستاوردهاي 

اين مركز است كه در همين ابتداي راه به دست آمد.  
وي اضافه كرد: در مســـابقات دانش آموزي قرآن و عترت اداره 
آموزش و پرورش شهرستان نيشابور نيز 20 تن از نخبگان قرآني اين 

مركز حائز رتبه هاي برتر شهرستاني و استاني شدند. 
مدير مركز استعداديابي و نخبه پروري قاريان و حافظان قرآن كريم 
مشكات نيشابور اضافه كرد: كالس هاي آموزش حفظ نونهاالن از سن 
4 تا 7 ســـال، روخواني و روانخواني، تجويد مقدماتي، تجويد عالي، 
صوت و لحن مقدماتي، عالي و حفظ بزرگساالن از سن 7 تا 15 سال 
در دو بخش خواهران و برادران برگزار مي شود و پذيراي عالقه مندان 

به قرآن كريم است.

يك فروند هواپيما در فرودگاه تبريز دچار سانحه شد  
تبريزـ  خبرنگار اطالعات: مديركل فرودگاه هاي آذربايجان شـــرقي 
گفت:چرخ هاي هواپيماي يكي از شـــركت هاي هواپيمايي به دليل ترمز 

سخت در فرودگاه تبريز دچار آتش سوزي شد.  
مصطفي صفايي اظهار داشت: هواپيما هنگام فرود در فرودگاه تبريز 
دچار مشكل شد.  وي ادامه داد: به دليل اشكال در سيستم هواپيما، خلبان 
مجبور به ترمز سخت شد كه اين امر باعث داغ شدن بسيار زياد برك چرخ 

شد و به الستيك ها صدمه وارد شد. 
صفايي با بيان اينكه علت اين ترمز و اشكال موجود در سيستم بايد 
از سوي شركت مورد نظر اعالم شود، افزود: در باند فرودگاه هيچ مشكلي 
براي هواپيما پيش نيامد و مســـافران به راحتي از هواپيما پياده شدند. وي 
گفت: به دليل گداخته شدن الستيك ها و به تشخيص مسئول فني شركت 
هر 4 الستيك هواپيما تعويض شد و هواپيما بدون مسافر به سمت تهران 

پرواز كرد.
جلوگيري از يك فاجعه شيميايي در استان قزوين

قزوينـ  خبر نگار اطالعات: مديريت بحران استان قزوين با اقدام به 
موقع، از وقوع يك فاجعه شيميايي در اين استان جلوگيري كرد . 

سرپرســـت اداره كل مديريت بحران استان قزوين با اعالم اين خبر 
گفت: يك تريلر 18 تني حامل آمونياك هنگام عبور از زير گذر اتوبان، دچار 
انحراف شد كه خوشبختانه با اقدام سريع و به موقع اداره كل مديريت بحران 

استان و دستگاه هاي امدادي از واژگوني آن جلوگيري به عمل آمد  . 
   قدرت اهللا مهديخاني افـــزود: در اين عمليات يك جرثقيل 40 تني 
از نيروگاه شهيد رجايي و 2 جرثقيل از بخش خصوصي به صحنه حادثه 

فراخوانده شدند و تريلر به حالت عادي برگردانده شد .
به گفته وي ماده شـــيميايي آمونياك بسيار سمي بوده و در صورت 

تماس با موجودات يا اشيا، موجب يخ زدگي فوري آنها مي شود .
كشف 10 تن شير خشك قاچاق در سراوان 

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: 10 تن شير خشك قاچاق در بازرسي از 
يك دستگاه تريلر در سراوان كشف و ضبط شد. 

جانشـــين فرماندهي انتظامي سيستان و بلوچســـتان گفت: ماموران 
فرماندهي انتظامي سراوان هنگام كنترل خودروهاي عبوري در مسير خاشـ  
سراوان به يك دستگاه تريلر كه به سمت يكي از شهرهاي مرزي در حركت 
بود، مشـــكوك شدند و در بازرسي از آن 400 كيسه 25 كيلويي پودر شير 

خشك قاچاق كشف كردند. 
ســـردار احمد طاهري افزود: ارزش اين محموله كه از استان فارس 
بارگيري شده بود، 2 ميليارد و 500 ميليون ريال برآورد مي شود. وي اعالم 
كرد: در اين رابطه تريلر حامل شير خشك قاچاق توقيف و فرد متخلف با 

تشكيل پرونده روانه دادسرا شد. 
انتقال مادر باردار توسط بالگرد اورژانس 115  

نيشـــابور- خبرنگار اطالعات: رئيس مركـــز مديريت حوادث و 
فوريت هاي پزشكي نيشابور از اعزام بالگرد اورژانس 115 نيشابور براي 

انتقال مادر باردار با شرايط اضطراري خبر داد. 
دكتر قاســـم مشـــارموحد گفت: به دنبال تماس بـــا مركز ارتباطات 
اورژانس و درخواســـت آمبوالنس براي مراقبت و انتقال مادر باردار از خانه 
بهداشت روســـتاي بقيع، بالفاصه آمبوالنس جاده اي كالته محمد جان به 

محل اعزام شد. 
وي ادامه داد: با توجه به شـــرايط اورژانسي مادر باردار و درخواست 
بالگرد براي انتقال، ســـريعا اتاق عمل زايشـــگاه بيمارستان هماهنگ و 
يكدســـتگاه آمبوالنس به همراه ماما و پرستار زايشگاه در پد فرود بالگرد 
مجموعه فجر مستقر شد و پس از تحويل گرفتن مادر باردار از بالگرد وي 

را به مركز آموزشي پژوهشي و درماني حكيم منتقل كرد. 
ناكامي قاچاقچيان در انتقال 400 كيلوگرم ترياك

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: پليس، قاچاقچيان مسلح را در انتقال 400 
كيلوگرم موادمخدر در رودبار جنوب ناكام گذاشت . 

فرمانده انتظامي رودبار جنوب گفت: ماموران ايستگاه بازرسي بهادرآباد 
رودبار جنوب هنگام كنترل خودروهاي عبوري در محور رودبار جنوبـ  
جيرفت به يك دستگاه خودرو پژو 405 مشكوك شدند و دستور ايست 
دادند . ســـرهنگ رضا فيروز بخت افزود: سرنشينان اين خودرو با گشودن 
آتش به روي ماموران قصد فرار از صحنه را داشـــتند كه پليس توانست با 

آتش پر حجم خودرو آنان را متوقف كند . 
به گفته وي در اين عمليات يك قاچاقچي به هالكت رســـيد و يك 
دستگاه خودرو به همراه مقاديري سالح و مهمات توقيف و 400 كيلوگرم 

ترياك نيز كشف شد .    
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نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد
021-22225333

شماره نمابر نيازمنديها 22224963-22224886

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول 
تعاوني مسكن كاركنان مجتمع دخانيات تهران به شماره ثبتي 356612

بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم شـــركت تعاوني مذكور دعوت به عمل مي آيد رأس ساعت 14 روز چهارشـــنبه 97/10/12، در سالن اجتماعات باشگاه 
فرهنگيان واقع در خيابان كمالي نرسيده به سه راه اكبر آباد حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:
1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس

2ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره
ضمنا يادآوري مي گردد:

الف: كانديداهاي هيات مديره تعاوني مي توانند از روز نشر اين آگهى به مدت يك هفته (از ساعت 9 صبح لغايت 15) تا روز يكشنبه 97/9/18 نسبت به تكميل 
فرم مربوطه جهت ثبت نام، حضوراً به دفتر تعاوني مراجعه نمايند.

 مدارك الزم: تصاوير شناســـنامهـ  كارت ملي و آخرين مدرك تحصيلي(برابر اصل) دو قطعه عكـــس 4×3 و دريافت معرفينامه از تعاوني جهت اخذ گواهي
عدم سوء پيشينه.

ب: اين مجمع با حضور(نصف+1) كل اعضاي شـــركت تعاوني، رسميت مي يابد و تصميماتي كه در آن اتخاذ مي شود براي كليه اعضا(اعم از غايب و مخالف) 
نافد و معتبر خواهد بود.

ج: مجوز ورود به جلسه فقط با ارائه برگه عضويت تعاوني و يا وكالتنامه و كارت شناسايي، ميسر خواهد بود.
د: هـــر عضو مي تواند وكالت 3نفر از اعضاي تعاوني و هر غير عضو وكالت يك نفر از اعضا را تقبل نمايد.(حضور وكيل و موكل جهت دريافت وكالتنامه در دفتر 

هيأت مديرهتعاوني الزاميست).

آگهي مزايده 
فروش خودرو و  ليفتراك

يك شـــركت خصوصي در نظـــر دارد تعدادي 
اتومبيل سواري و يك عدد ليفتراك را از طريق 
مزايده به فروش رســـاند. متقاضيان مي توانند 
جهت بازديد و دريافت برگ شـــرايط شركت 
در مزايـــده در تاريـــخ 17 الـــي 19 آذر ماه از 
ســـاعت 8 صبح لغايـــت 4 بعدازظهر به آدرس 
كيلومتـــر 48 اتوبان تهرانـ  قزوين، شـــهرك 
صنعتي بهارستان، خيابان رباط ماشين، شركت 

اتوشاسي اينترنشنال پارس مراجعه نمايند.
شركت در قبول يا رد هر يك يا كليه پيشنهادها 

مختار است.
هزينه آگهي بر عهده برنده يا 

برندگان مزايده مي باشد.

توضيح و تصحيح
بدينوسيله به اطالع مي رســـاند در آگهي دعوت به 
جلســـه مجمع عمومي فوق العاده نوبت اول كانون 
بازنشستگان بانك مسكن به شماره ثبت 7672 كه 
در تاريخ 1397/9/7 صفحه 10 شـــماره نشـــريه 
27157 چاپ شده، دستور جلسه به شرح زير صحيح 

مي باشد.
* اصالح اساسنامه كانون(تغيير محل كانون)

هيات مديره 
كانون بازنشستگان بانك مسكن

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم)
شركت تعاوني مسكن كاركنان آموزش و پرورش منطقه هجده

بدينوســـيله به اطالع كليه اعضاء محترم شـــركت تعاوني مي رساند به دليل عدم 
حصول حد نصاب قانوني جلســـه مجمع عمومي فوق العـــاده نوبت اول در تاريخ 
97/9/10 كه رســـميت پيدا نكرد با توجه به مجوز نامه شماره 962/15/189219 
مورخه 97/8/5 اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي استان تهران درخصوص تمديد 
فعاليت تعاوني، مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم اين شركت رأس ساعت 10 روز 
شـــنبه مورخه 97/9/24 در محل دفتر تعاوني واقع در بلوار معلم ميدان معلم بلوار 

مدائن روبه روي كاوشكده پالك 6 واحد 1 برگزار مي شود، حضور به هم رسانند.
ضمناً يادآوري مي شـــود اين مجمع با حضور اكثريت كل اعضاء شـــركت تعاوني 

رسميت مي يابد.
دستور جلسه:

 ـ تمديـــد مدت فعاليت شـــركت تعاوني مســـكن كاركنان آمـــوزش و پرورش 
هيئت مديره منطقه هجده 

تعاوني مسكن كاركنان آموزش و پرورش منطقه هجده

مزايده فروش آپارتمان در كرج
 شركت ليزينگ پارسيان (سهامي عام) در نظر دارد يكدستگاه آپارتمان مسكوني 
به متراژ 126/35 مترمربع (طبقه اول) واقع در كيانمهر كرج را از طريق مزايده عمومي 
به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت دريافت اسناد مزايده، بازديد و تحويل 
پيشنهاد قيمت از تاريخ درج آگهي (97/09/12 لغايت 97/09/25) به مدت ده روز 
 www.parsianleasing.com كاري از ساعت 8/30 الي 16/30 به سايت شركت 
 يــا آدرس تهرانـ  بلوار كشــاورز ـ  نبش خيابان شــوريده پــالك 53 طبقه 5 
 واحد دبيرخانه مراجعه و يا جهت اطالعات بيشــتر با تلفــن 89372300ـ  021 

و همراه 09194441161 تماس حاصل فرمايند.

 L90 برگ سبز و كارت شناسايي خودرو سواري رنو تندر
 NAPLSRALD81030354 :مدل: 1387 به شماره شاسي
به شماره پالك: 55 ـ ايران   228ج59 به نام ليال صالحي كراب 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

گواهينامه پايان تحصيالت دوره متوسطه رشته 
علوم تجربي مهرناز پودينه فرزند ناصر به 

شماره شناسنامه 3660358622 به شماره 
1641 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

كليه مدارك خودرو وانت تويوتا به شماره 
شاسي: 015935 به شماره پالك: 79ـ ايران 
787 الف13 به نام سازمان تعاون روستايي 
ايران مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري پژو206 
مدل:1383 به شماره شاسي: 82618307  
به شماره پالك: 96 ايران 127ص71 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز پرايد سواري 
سفيد روغني مدل1386 
پالك ايران34ـ 356ط37 
موتور2140728 شاسي 
 S1412286405384
به مالكيت ناصر حميد 
فرزند مناحي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط 

مي گردد. اميديه

برگ سبز خودرو نيسان 
رنگ آبي مدل83 

پالك72ـ653ق81 و 
شماره موتور255547 و 
 D48507 شماره شاسي

به نام سيداسماعيل 
سيدي محمودي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (بندرگز)

كارت هوشمند 
ميني بوس هيونداي به 
شماره 3211577 و 

شماره انتظامي
 192 ع 59 ايران 71 

مفقود گرديده 
اعتبار ندارد. 
(شهركرد) 

سند كارخانه خودرو سواري هاچ 
بك پژو TU5206 مدل1395 
به رنگ سفيد روغني به شماره 
پالك 84ـ 663ص35 شماره 

موتور163B0259076 و شماره 
 NAAP13EF1GJ864844 شاسي
به نام فرزانه احمدي مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
(بندرعباس)

مفقودي برگ سبز
سواري پرايد تيپ132 

مدل1388 سفيدـ 
روغني به شماره موتور 

2779942 و شماره شاسي 
 s1422288051665

پالك141م12ـ ايران23 
مفقود گرديده اعتبار ندارد. 

(نايين)

برگ سبز، برگ كمپاني و 
بنچاق مربوط به خودرو 

سواري سوزوكي گرند ـ ويتارا 
مدل1387 شماره موتور 

J20A-539183 شماره شاسي
 NAAS19KE28K000254

شماره پالك 22ـ733ل98 به نام 
فاطمه معارف چي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز، برگ كمپاني 
و كليه سندهاي قطعي 

دفترخانه اسناد پژو405 
رنگ نقره اي شماره شاسي 

 NAAM01CA99E396990
شماره موتور 12487248205  
شماره پالك 66ـ486ي29 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط اند.

سند كمپاني و سند مالكيت 
خودرو (برگ سبز) وانت نيسان 
مدل65 رنگ آبي به نام آقاي 

علي گنجي هرسيني فرزند محمد 
ش ش 8271 هرسين شماره 

موتور: 173751 شماره شاسي: 
041293 شماره انتظامي: 

19ـ649ع51 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند كاميون كشنده ولوو 
تيپ اف اچ12(4×6) مدل1382 

رنگ سفيد روغني شماره 
موتور 366867 شماره شاسي 
 yv2A4CFD74T839268

شماره پالك ايران48ـ 159ع39 
به نام اميد رستمي فرزند سبزعلي 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

گناوه ـ خالقي

 (اطالعيه)
اصل اسناد مالكيت دو دستگاه خودروي اسقاطي متعلق به اين دانشگاه به مشخصات ذيل 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشند. 
مدارك مفقوديمدل رنگ شماره شاسيشماره موتور شماره انتظامي نوع خودرو رديف

سند مالكيت 1376خاكستري3182252760246476303624الف25 ايران 22پژو 1405
شناسنامه 

آمبوالنس 2
پروانه گمركي (برگ سبز)1990سفيد 96437114004025 فاقد پالك تويوتا هايس

روابط عمومي و امور بين الملل دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان 

دفترچه تراكتور روماني مدل 1360 به شماره 
موتور 231784 و شماره شاسي 236693 

به نام عنايت مفيدي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.حسينيـ  آباده

كليه مدارك خودرو وانت مزدا 1600 به 
شماره شاسي: 72603975 به شماره پالك: 
21861 ساري به نام سازمان تعاون روستايي 

ايران مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

دفترچه ثبت ساعت مسافربري 
پايه دوم به شماره كارتكس 

024809 مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط گرديده است.(ساري)

كارت دانشجويي آيت جعفري دانشجوي 
داروسازي دانشگاه علوم پزشكي زابل 
به شماره دانشجويي 921174014 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

گواهي موقت كارشناسي اينجانب ندا 
مومن در رشته رياضيات و كاربردها 

صادره از دانشگاه صنعتي شريف مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

مجوز سالح شكاري ساچمه زني يك لول ته پر 
چخماقي به شماره سالح

 C12-96190 به نام رضا بخشايشي مفقود 
گرديده از اعتبار ساقط است (مراغه) 

شناسنامه مالكيت پژو 206 مدل 1384 به 
شماره پالك 44ـ 713ن68 و شماره موتور 

10FX5X2417180 و شماره شاسي 13803119 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.(ساري)

برگ سبز خودرو سواري مزدا 3 مدل: 1386 به 
شماره شاسي: NAGASX7CC11C00285 به 

شماره پالك: 99 ايران 771ب78 به نام گلي ردائي 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت مشخصات خودرو پژو 405GLX مدل 1389 رنگ خاكستري به 
شماره پالك ايران 53ـ  529 ب83 به شماره موتور 12489021284 
به شماره شاسي NAAM01CA7AR511633 به نام فرح ناز شخصي 

دهاقاني مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان 

سند كارخانه پرايد به ش ش 
S1412286615297 و ش م 2148316 

شماره پالك 75 ايران 934د34 مالكيت 
سميرا بيات مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت پرايد 111 به شماره شاسي 
NAS431100G5879217 و شماره پالك 

84 ايران 124د81 به مالكيت زينب فرازنده 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت وانت پيكان به ش 
ش 22114382 و ش م 11285050655 شماره 

پالك 65 ايران 136ص63 به مالكيت محسن 
رئيسي رودباري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.
شناسنامه مالكيت پرايد به شماره شاسي 
S1412288948762 و شماره پالك 65 
ايران 773ص36 به مالكيت محمد گرجي 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.
سند كارخانه و شناسنامه مالكيت وانت زامياد 

به ش ش NAZPL140BG0459260 و ش م 
Z24723862Z و شماره پالك 75 ايران 865د34 به 
مالكيت رسول مرسلپور مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت پرايد به شماره شاسي 
S1412289130923 و شماره پالك 65 

ايران 265ص59 به مالكيت مرضيه سمندري 
بحرآسمان مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت پرايد به ش 
ش S1412285825976 و ش م 1492677 
و شماره پالك 65 ايران 582ص22 به مالكيت 
فضل اهللا گيالني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز (شناسنامه) و كارت 
شناسايي پرايد SL 132 مدل 

1390 به شماره انتظامي 
141ن98ـ ايران63 به شماره 
موتور 3958655 به شماره 

 S14122290240140 شاسي
به نام حكمت اله آزاده مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.(شيراز)

برگ سبز(شناسنامه) خودرو 
پرايد GTXI مدل 1385 به 
شماره انتظامي 653ل32 
ايران 63 به شماره موتور 

1755710 به شماره شاسي 
S1412285271863 به 
نام زهرا اسدزاده شيخ جاني 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.(شيراز)

آگهي مفقودي
سند خودرو سواري هاچ بك جك 
مدل 1397 به شماره انتظامي 

54ـ925ص74 و به شماره موتور 
 HFC4GA31DJ0005933

و به شماره شاسي 
NAKSH7321JB159937 متعلق 
به سيدجعفر امامي مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.«يزد»

پروانه دامداري كوچك روستايي 
شماره 13735ـ  رس/د مورخ 
تير 85 مربوط به گاوداري 12 
راسي دورگ شيري صادره از 

جهاد كشاورزي استان گلستان 
به نام طيبه حسين نژاد نوديجه 
فرزنداصغر متولد 57 ش ش 
1491 مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. گرگان 

برگ سبز سواري سايپا 
تيپ SE131 به رنگ سفيد 

روغني مدل 1395 به 
 شماره پالك 53ـ  628 ن 22 

و شماره موتور 
M13/5544235 متعلق 

به آقاي مصطفي كرمي 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. چادگان 

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري سيستم 

سايپا 131SE به رنگ سفيد 
مدل 1396 به شماره انتظامي 

54ـ188ق73 و به شماره موتور 
M13/5932498 و به شماره شاسي 
NAS411100H3375249 متعلق 

به اميد طايفي نصرآبادي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.«يزد»

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
 405GLXI سواري پژو

مدل: 1389 به شماره شاسي: 
 NAAM11CA5BR462334

به شماره موتور: 
12489240856 به شماره 

پالك: 66 ايران 931د44 به نام 
حسن فروغي فرد مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و سند كارخانه خودروي 
سواري سمند تيپ سورن رنگ 
سفيد مدل 1391 شماره پالك 
25ـ  436س48 شماره موتور 

12490302758 شماره شاسي 
 (NAACC1CF1CF442112)

مفقود شده و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد. آذرشهر 

اصل شناسنامه سواري پرايد تيپ 
131 به شماره شهرباني 987ب21 

ايران 98 به رنگ نوك  مدادي 
به شماره موتور 4281822 و شماره 

 S3412290980663 شاسي
به نام محمد حسين فاضلي راد به 

شماره ملي 4500064184 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. ايالم

آگهي مفقودي 
كارت و برگ سبز و كارت سوخت كاميون رنو 

باري تك به شماره پالك ايرانـ   19ـ  186ع11 
مدل 1383 رنگ سفيد به شماره شاسي 

NAD45A3AO00023091 به شماره 
موتور 83M0585237 به نام اينجانب 

اردشير ناصري نادرآبادي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. صحنهـ  سميعيان 

شناسنامه كاميونت ون 
شخصي نيسان 2400 
مدل 1379 آبي روغني 
شماره موتور 139952 
شاسي C46211 پالك 
73ـ  918 ج 51 مالك 

اسماعيل خندان مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. الرستان 

برگ سبز خودرو و فاكتور 
فروش سند كمپاني مزدا 

N3 به شماره پالك 99 ايران 
268ل25 و شماره موتور 

LF11605828 و شماره شاسي 
 NAGS7CC26JC625017
به نام مهرداد عمو حبيب مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است.

آگهي مفقودي
سند و فاكتور فروش خودرو هاچ 

بك سيستم ام.وي.ام تيپ 
MT-X22 به شماره موتور 

 MVMD4G15BAFH004968
و به شماره شاسي 

 NATFBAAV6H1005155
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.«يزد»

كارت طالييـ  سند كمپاني 
ـ بيمه ماشين پژو پارس 

مدل 97 به شماره انتظامي 
ايران89ـ492ج72 به شماره موتور 
164B0204412 و شماره شاسي 
NAAN11FE1JH953775 بنام 

چنگيز قديمي محمدي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بوئين زهرا

آگهى تغييرات شركت زاگرس مس سازان سهامى خاص
 به شماره ثبت 316545 و شناسه ملى 10103533072 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/27 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: سرمايه شركت از مبلغ 100000000000 ريال به مبلغ360000000000 ريال منقسم 
به360000 سهم1000000 ريالى با نام تماماً پرداخت شـــده از محل مطالبات حال شده 
افزايش يافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شـــرح فوق اصالح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش 

سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل و امضاء گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283641) 

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور آماتيس رابين سهامى خاص
 به شماره ثبت 316376 و شناسه ملى 10103556927 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/18 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: اعضاى هيئت مديره به شـــرح ذيل براى مدت دو سال 
انتخاب شدند آقاى شهرام هاشـــمى مرغزار كد ملى0870308823 به سمت رئيس 
هيئت مديره. آقاى حســـين پورخادم نمين كد ملى 1467015865 به سمت مدير 
عامل و نايب رئيس هيئت مديره. خانم پروين فرخ فـــر كد ملى 0322565235 به 
سمت عضو هيئت مديره كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت به امضاء رئيس 
هيئت مديره بتنهايى و يا امضاء مشترك مدير عامل و يك عضو هيئت مديره همراه با 
مهر شركت داراى اعتبار مى باشـــد و ساير نامه هاى ادارى با امضاى هر يك از اعضاى 
هيئت مديره همراه با مهر شـــركت معتبر خواهد بود. ترازنامه و حساب سود و زيان 
ســـال مالى منتهى به 95/12/30 مورد تصويب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسى بهداد 
حساب آريا (حسابداران رسمى) به شناســـه ملى 10320849506 به عنوان بازرس 
اصلى و آقاى مصطفى جوادى نيا به شـــماره ملى 1285057090 به عنوان بازرس 
على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شـــدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283642) 

آگهى تغييرات شركت عمران ارگ سهامى خاص
 به شماره ثبت 99536 و شناسه ملى 10101435252 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/04/16 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: اعضاء هيئت مديره براى مدت 2ســـال به قرار ذيل انتخاب 
گرديدند – شـــركت صنايع خودروسازى كرمان با شناســـه ملى 10630022080 – 
شركت توســـعه عمران و علوى كرمان با شناسه ملى 10102837162 – آقاى مسعود 

فاضل با كدملى 0039913031 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283640) 

آگهى تغييرات
 شركت ابتكار توسعه درمان شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 486270 
و شناسه ملى 14005572137 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/04/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: حامد مخلوقى نيار با شماره ملى 1379322448 
به ســـمت مدير عامل و عضو هيئت مديره -مرتضى ابراهيمى با 
شماره ملى 2753747008 به سمت رئيس هيئت مديره -كامران 
صانعى با شـــماره ملى 0452677858 به ســـمت نايب رئيس 
هيئت مديره -شـــركت مديريت تجهيزات پزشكى ايران سهامى 
خاص به شناســـه ملى 10101415137 به نمايندگى ابوالفتح 
صانعى به كدملى 1229604499 به ســـمت عضو هيئت مديره 
-شركت ارســـان درمان انديش ســـهامى خاص به شناسه ملى 
10320499843 به نمايندگى ســـميرا درمنى عراقى با كد ملى 
0532493931 به سمت عضو هيئت مديره انتخاب گرديدند كليه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك، سفته، برات، 
قراردادها و عقود با امضاى آقايـــان حامد مخلوقى نيار يا مرتضى 
ابراهيمى و كامران صانعى يا شـــركت مديريت تجهيزات پزشكى 
ايران سهامى خاص به شناسه ملى 10101415137 به نمايندگى 
ابوالفتح صانعى متفقا همراه با مهر شـــركت و اوراق عادى و ادارى 
با امضاى آقايان حامد مخلوقى نيار يا مرتضى ابراهيمى و كامران 
صانعى يا شـــركت مديريت تجهيزات پزشكى ايران سهامى خاص 
به شناســـه ملى 10101415137 به نمايندگى ابوالفتح صانعى 

متفقا همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (283639) 

آگهى تغييرات
 شركت ماشين سازى سداد ماشين شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 96731 و شناسه ملى 10101407820 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 
1397/03/12 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: ترازنامه و صورت 
حساب ســـود و زيان براى ســـال مالى 1396 مورد تصويب 
قرار گرفت. موسســـه حسابرســـى و خدمات مديريت سامان 
پندار به شناســـه ملى 10100525069به عنوان بازرس اصلى 
و موسســـه حسابرســـى و خدمات مديريت مميز به شناسه 
ملى10100121718 به عنـــوان بازرس على البدل براى مدت 
يك سال مالى انتخاب شـــدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 

جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران
 (283638) 

شركت سيمان فارس نو (سهامي عام) درنظر دارد نسبت به فروش چند قطعه زمين 
با كاربري كشـــاورزي در منطقه باوريان شهرســـتان فيروز آباد با شرايط مشروحه 

ذيل اقدام نمايد:
زمان دريافت اسناد مزايده: از تاريخ 1397/09/12 لغايت 1397/09/21

محل دريافت اسناد مزايده: شيرازـ  بلوار شـــهيد رجايي (فرهنگ شهر)ـ  روبروي 
www.Farsnov.com :بلوار شهيد كسائيـ  پالك 132 و يا از طريق وب سايت

ميزان تضمين شركت در مزايده: مبلغ 300/000/000 ريال (سيصد ميليون ريال) 
به صورت ضمانت نامه بانكي يا واريز وجه نقد در وجه مزايده گزار

مهلت تحويل پيشـــنهادها: حداكثر تـــا پايان وقت اداري روز پنج شـــنبه مورخ 
1397/09/22

بازگشايي پاكت هاي پيشنهاد قيمت حداكثر تا پايان آذر97 صورت مي پذيرد.
ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسنادمزايده مندرج است.

مزايده گزار در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها يا رد كليه آنها مختار است.
متقاضيان براي كسب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 36332690ـ071 

(امور قراردادها) تماس حاصل فرمايند.
هزينه درج آگهي در يك نوبت برعهده برنده مزايده مي باشد.

شركت سيمان فارس نوـ  سهامي عام

آگهي مزايده عمومي
 به شماره 97/13030

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه نوبت اول 
جمعيت خيريه بنيس

به اطالع كليه اعضاي محترم جمعيت خيريه بنيس مي رساند. مجمع عمومي عادي 
ساليانه نوبت اول اين جمعيت روز چهارشنبه 97/9/28 رأس ساعت 9:30 صبح در 

محل مجتمع خيريه بنيس برگزار مي گردد.
 دسـتور جلسـه: 1ـ تالوت آياتي چند از كالم اهللا مجيد 2ـ انتخاب هيئت رئيسه 
 3ـ گـــزارش هيئت مديره 4ـ گـــزارش مالي و بيالن كار 5ـ گزارش بازرســـين 
6ـ تصويب ترازنامه مالي جمعيت 7ـ تعيين روزنامه كثيراالنتشـــار جهت آگهي ها 
 و دعوت نامه هـــاي جمعيت 8ـ انتخابـــات هيئت مديره و بازرســـين دوره 33
از اعضاي محترمي كه مايل به كا نديداتوري در ســـمت هيئت مديره يا بازرســـين 
مي باشند خواهشمند است تا 48ساعت قبل از انتخابات درخواست كتبي خود را در 

2 نسخه به دفتر جمعيت تحويل نموده و رسيد دريافت نمايند.
هيئت مديره جمعيت خيريه بنيس
دوره32



اشاره: «عدالت كيفري كودكان از منظر جرمشناسي خانواده» عنوان 
مقالهاي است كه بخش اول آن در شماره قبلي صفحه حقوقي اطالعات 

چاپ شد. بخش دوم و پاياني اين مقاله را ميخوانيم.
***

متعاقب اين اعالميه كنوانسيون حقوق كودك مصوب 1989 در ماده نهم ضمن 
آنكه عدم جدايي كودكان از والدين را در جريان رسيدگيهاي قضايي مورد تأكيد 
قرار داده اســـت، لزوم و ضرورت جدايي آنان را به تشخيص مقامات ذيصالح در 
موارد بخصوص از قبيل سوءرفتارها و بيتوجهي والدين كودك و جدايي آنها مورد 

تأكيد قرار ميدهد.
از ســـوي ديگر، گاه نقش تربيتي والدين در آموزش ارزشها، قوانين، اصول 
و ... با روش غيرمســـتقيم و از طريق الگوبرداري و تقليد صورت ميگيرد، مشروط 
بر آنكه والدين الگوي نامناسبي براي فرزندان تلقي نگردند. در واقع تأثيرات منفي 
سوءرفتار خانواده و تقليد ناپسند رفتاري آنان توسط فرزندان از عوامل جرمشناختي 
بسيار مهمي است كه آمار بااليي از بزهكاري اطفال را به خود اختصاص داده است. 
ظهور پديده جوانگرايي در خانواده نمودي از خانوادههاي بدرفتار ميباشد كه اخيراً
در كشور ايران و باألخص در خانوادههاي مرفه رواج يافته و تبعات منفي فراواني به 

جاي گذارده است.
 اين پديده در جوامعي اتفاق ميافتد كه معيار سنجش ارزشها براساس اصول 
مادي تعيين ميشود. يعني جوان بودن، قوي بودن، زيبا بودن و ... صرفنظر از آموزش 
غيرمستقيم رفتاري به صورتي كامًال نامناسب، والدين در تعقيب اين پديده، وظايف و 

تعهدات خويش را در اعمال سرپرستي و تربيت فرزندان به فراموشي ميسپارند.
فرزندساالري نيز از مصاديق ديگر سوءرفتار والدين محسوب ميشود. 
اجابت فوري درخواستهاي فرزندان آثاري مانند غرور، خودسري و متعاقب 
آن عدم توانايي حل مسائل عادي زندگي و احساس سرخوردگي و تعهدي را 

به جاي خواهد گذاشت. 
كيفيت سرپرســــتي خانواده و به تعبير ديگر عدم قابليت پدر و مادر در 
تربيت اطفال كه منبعث از فقر فرهنگي و مادي ميباشد، نيز از عوامل مهم ديگر 
تأثيرگذار در بروز انحرافات و اعمال هنجارشكنانه فرزندان ميباشد. اين ضعف 
تربيتي موجب نقيصه شخصيتي در مصاف با مشكالت شده و كودك را دچار 
ناتواني و عقبماندگي و اختالالت خلقي و عاطفي ميسازد. در مقابل والدين 
تحصيل كرده توانايي بيشتري نسبت به حل نيازهاي روحي و معنوي اطفال خود 
خواهند داشت. واقعيات مربوط به جوانگرايي، مصرفزدگي، ماديگرايي در 
نزد اكثريت والدين زمينه انتقال معيارها و ضوابط اخالقي و انساني به كودكان 
را به شدت تضعيف ميســــازد، حال آنكه فرهنگ و عقايد محكم اخالقي و 
تجهيز والدين به دانش و علوم تربيتي، نقش وااليي در سالمت رفتار كودكان 

خواهد داشت. 
از اين رو در بند اول ماده 19 كنوانســــيون حقوق كودك (1989) تمامي 
كشورهاي عضو متعهد گرديدهاند تا كليه اقدامات قانوني، اجرايي و اجتماعي 
و آموزشــــي را در جهت حمايت از كودك در برابر تمام اشكال خشونتهاي 
جسمي و روحي، بدرفتاري، بيتوجهي، سهلانگاري و آسيبرساني در زماني 
كه كودك تحت مراقبت والدين يا قيم قانوني يا هر شخص ديگر قرار دارد به 

عمل خواهند آورد. 
همچنين اتخاذ تدابيري جهت فراهم آوردن فرصتهاي آموزشي براي 
خانوادهها، جهت آشناسازي ايشان با نقش و مسئوليت والدين در پرورش و 

مراقبت از كودكان
 ارتقاء روابط مثبت والدين و فرزندان، جلب توجه والدين به مســــائل 
كودكان و نوجوانان و تشويق مشاركت ايشان در فعاليتهاي مبتني بر خانواده 
و جامعه در رهنمودهاي رياض مورد عنايت قرار گرفته اســــت (رهنمودهاي 
رياض، پيشين، بند 16 قاعده چهارم). رهنمودهاي فوق در صورت عدم وجود 
ثبات و استواري در محيط خانوادگي و عدم موفقيت تالشهاي جامعه در ارائه 
مساعدت به والدين اين خانوادهها و عدم امكان ايفاي اين نقش توسط خانوادهها، 
مراقبتهاي جايگزين از جمله نظام شــــبه خانواده و فرزند خواندگي را مورد 

توجه قرار داده است (رهنمودهاي رياض، پيشين، بند 14 قاعده چهارم). 
تمامي عوامل ياد شده در زير مجموعهاي تحت عنوان بزهكاري رفتار 
مورد مالحظه قــــرار خواهند گرفت كه هر يك به نوبه خود پرورش دهنده و 
تسهيل كننده در رفتار بزهكارانه ميباشد. الزم به ذكر است كه تأثير جرمزايي 
محيطهايي از جمله محيط تحصيلي و كارآموزي كه عهدهدار استمرار وظيفه 
خانواده در جامعهپذيري جوانان و نوجوانان ميباشد، نيز حائز اهميت بسياري 

است.
 معالوصف اين برداشت مانع از آن نيست كه نقش عوامل اجتماعي بهويژه 
علل اقتصادي و فرهنگي را در پروســــه مجرم پروري نقش محوري ندانيم؛ 
عواملي كه در صورت مثبت بودن نهتنها اثر منفي عوامل فردي و خانوادگي را 
تضعيف ميكند، بلكه با زدايش بسترهاي نامناسب، سازگاري را نتيجه خواهد 
داد. اتخاذ تدابيري از جانب دولت و جامعه جهت صيانت از تماميت خانواده با 
هدف فراهم آوردن امكانات مراقبت و حمايت از كودكان و تأمين سالمت و رفاه 
جسمي و رواني ايشان و طرحريزي روشهاي ابتكاري و از لحاظ اجتماعي 
رهنمودهاي رياض ميباشد كه نقش عوامل اجتماعي را برجسته ساخته است 

(رهنمودهاي رياض، پيشين، بند 12 قاعده چهارم). 
5ـ  2ـ  پيشگيري از رشد مدار: 

در پيشگيري رشد مدار با شناسايي اطفال كه زودتر از سنين معمول بهنوعي 
ناسازگاري يا رفتارهاي منحرفانه از خود نشان ميدهند، تالش ميشود تا ضمن 
شــــناخت خألها و كمبودها و مشكالت خاص عاطفيـ  تربيتيـ  تحصيليـ 
فرهنگي و اقتصادي كه به اين دسته از رفتارها منجر شدهاند، نسبت به آنان يا 
اعضاي خانواده آنان و يا گروه همساالن و همبازيهاي آنان برخورد مناسب 
صورت گيرد. بدينترتيب در بحث پيشــــگيري رشدمدار تحقق چهار هدف 

عمده تعقيب ميشود: 
1. گسترش صالحيت و قابليت پرورشي والدين. 2. گسترش صالحيت 
و ظرفيت اجتماعي اطفال 3. برانگيختن قدرت ادراك، اســــتنباط و استدالل 
كودكان. 4. تركيب اقدامات مناســــب و اعمال آنها نسبت به والدين و اطفال از 

طريق مدارس و مراكز آموزشي.

لــــذا عالوه بر توجه به كودك منحرف يا بزهكار، والدينـ  دوســــتانـ 
آموزگاران و... نيز مشمول نوعي اقدامات و مداخالت رواني و اجتماعي واقع 
ميشوند كه هدفشان پيشــــگيري از مزمن شدن جرم در آينده است. تقويت 
مسئوليتهاي پرورشي والدين و مدارس و نيز تقويت احساس وابستگي به 
مراكز جامعه  پذيري نظير خانواده و مدرسه و محيط كار از جمله اين اقدامات 

است. 
درخصوص خانوادههاي بد سرپرســــت بايستي مراجعه خاصي براي 
اصالح خانواده و يا نگهداري مؤثر از فرزندان آنان ايجاد گردد. الزمه هرگونه 
اقدام در اين زمينه آگاهي از وجود چنين اوضاع خطرناكي در خانوادههاست. كه 

اين امر ايجاد يك دستگاه اطالع  رساني دقيق را ضروري ميسازد. 
بند دوم از مادهي 18 كنوانسيون حقوق كودك (1989) تضمين همكاري 
الزم با والدين و قيم قانوني را در جهت اجراي مسئوليتهايشان براي تربيت 
كودك و ايجاد مؤسسات، تسهيالت و خدماتي براي نگهداري كودكان از سوي 
دولت خواستار شده است. همه اعضاي جامعه بايد از وجود نهادهاي خاص 
حمايتي از كودكان نظير پليس كودك و سازمانهاي حمايتي غيردولتي با چنين 
فعاليتي آگاهي يابند تا وضعيت خطرناك را به آنان گزارش دهند. الزم به ذكر 
است كه پس از طي دوران محكوميت، اقدامات پس از خروج به عنوان تداوم 
تدابير روند اصالح و تربيت دوران محيط بسته ضروري است. تالش جهت 
فراهم آوردن امكان بازپروري بعد از خروج از طريق مراكز ارائه خدمات بعد از 
خروج، مراكز آموزش و كارورزي و ساير تسهيالتي كه از امكان تالش جهت 
ادغام مجدد نوجوانان و اطفال در جامعه برخوردار باشند. به عنوان يكي ديگر از 
قواعد، مطرح در حداقل مقررات استاندارد سازمان ملل متحد براي دادرسي ويژه 

نوجوانان در اين رابطه ميباشد. 
6ـ  تدابير تكميلي سياست جنايي در نهاد خانواده 

6ـ  1ـ  تصويب قانون حمايتي: 
مقصود از قوانين حمايتي، تصويب مقرراتي با هدف حمايت از اطفال كه 
به علت ناتواني والدين، خشونت و تندروي آنان، فساد اخالقي يا فقدان والدين 
و سرپرست در معرض خطر قرار دارند و همچنين پيشبيني اقداماتي مانند سلب 
صالحيت سرپرستي والدين و سپردن اطفال به مراكز خصوصي يا عمومي كه 

بدينمنظور تأسيس شده است و يا خانوادههاي داراي صالحيت است. 
اطفالي كه والدين خود را به علت فوت از دست دادهاند و يا والدين به دليل 
طالق امكان نگهداري اطفال خود را ندارند و يا كودكاني كه از منزل فرار كردهاند 
و يا اطفالي كه به كارهاي اجباري و شاق وادار ميشوند و يا والدين آنان دچار 
اعتياد و فساد اخالقي ميباشند، ميتوانند به واسطه وضع اين قوانين و مقررات 
تحت حمايت قرار گيرند. در ضمن به منظور جلوگيري از اعمال خشــــونت 
و تنبيهات بدني غيرمتعارف قوانين فوق ميتواند حسبت مورد مجازاتهايي 
را براي والدين از جمله جريمه نقــــدي، كار در مراكزي نگهداري كودكان و 

نوجوانان، آموزش در مراكز روانشناسي و غيره در نظر گيرد. 
6ـ2ـ  ايجاد و توسعه مراكز اصالحي و تربيتي: 

تشويق بخش خصوصي براي ايجاد مؤسســــات اصالحي، تربيتي و 
نگهداري، بااعطاي وامهاي بدون بهره و حمايت از مراكز موجود دولتي از تدابير 
تكميلي سياست جنايي محسوب ميشود. توسعه مراكز خصوصي ميتواند 
موجب آن شود كه اوالً: دادگاه اطفال در مواردي كه كودكان و نوجوانان مرتكب 
جــــرم. فاقد پدر و مادر بوده و يا اصوالً آنان صالحيت نگهداري فرزندان خود 
را نداشــــته باشند، به جاي اعزام به مراكز اصالح و تربيت، اطفال به موسسات 
خصوصي كه عمدتاً جنبهي تربيتي داشته تا تنبيهي، سپرده شوند و بدين ترتيب 
از تجمع اطفالي كه از لحاظ سني، نوع جرم، اهميت جرم، سوابق كيفري، چندان 

با يكديگر سنخيت ندارند در يك مكان احتراز نمود.

ثانياً: كودكان و نوجواناني كه متهم به ارتكاب بزه نيستند ولي به دليل فقدان
سرپرست و يا ناتواني سرپرستان و يا به علت آنكه در معرض خطر جسمي و
روحي و رواني قرار دارند يا در مورد صغار بيخانمان و فراري، بيماران رواني،
مصدومين، عقب افتادگان ذهني كه رها نمودن آنها به حال خود به نفع جامعه
و آينده آنها نميباشد، به مؤسسات خصوصي يا دولتي مخصوص اطفال غير

بزهكار و يا مراكز تخصصي درماني منتقل شوند.
بديهي است براي كنترل روند جامعهپذيري و يا نظرات بر تربيت، آموزش
و پرورش و بهسازي اين اطفال، بايستي بخشــــي از نظام قضايي مانند اداره
سرپرستي و يا دادگاه اطفال و يا بخش اجرايي مانند اداره بهزيستي و شهرداري
سازماندهي و فعال شــــوند. چگونگي آمادهسازي اين كودكان براي ورود به
جامعه و اشتغال آنان نيز مستلزم همكاري بخش خصوصي و دولتي ميباشد
(نجفي توانا: 260ـ257). در پايان اشاره مينماييم كه رهنمودهاي سازمان ملل
متحد براي پيشگيري از بزهكاري نوجوانان از كژمداري (انحراف) و بزهكاري

نوجوانان در سطوح مختلف است كه از آن جمله ميتوان به مقررات زير اشاره
نمود: 

1ـ اقدامات عمومي به منظور پيشــــبرد عدالت اجتماعي و فرصتهاي
مساوي كه در نتيجه با ريشههاي قابل تصور بزهكاري مانند فقر و ساير اشكال

حاشيهراني افراد و خانوادهها مبارزه ميكند. 
2ـ اقداماتي بهمنظور كمك به كودكاني كه در معرض خطر بزهكاري قرار
ميگيرند مانند كسانيكه والدين آنها با مشكالتي مواجه هستند و يا از مراقبت
كافي برخوردار نميباشند، در زمينه خط مشيهاي پيشگيرانه غير كيفري بر
پرورش اجتماعي به ويژه از طريق خانواده، اجتماع، گروه همساالن، مدارس،

مؤسسات كارورزي و سازمانهاي داوطلب تأكيد ميشود. 
ـ طرحهايي براي اجتناب از تماس غيرضروري با نظام قضايي رسمي 3
و ساير اقدامات به منظور پيشگيري از تكرار جرم،كه مشمول تدابير پيشگيرانه
كيفــــري قلمداد ميگردد. مقررات بينالمللي به نقش مهم خانواده، آموزش و
پرورش جامعه و رسانههاي گروهي اشاره دارد و تصريح مينمايد كه تمامي اين

نهادها در راستاي پيشگيري از بزهكاري اطفال سياستگذاري نمايند.
برآمد: 

كودكان به عنوان آسيبپذيرترين كنشگران جرم بهويژه در قالب بزهكار
همواره مورد توجه سياستگذاران، قانونگذاران، پژوهشگران و متخصصين
بودهاند تا جايي كه در صدد ارائه راهكارهايي براي مهار بزه توســــط آنان از
رهگذر راهبردهاي پيشگيري كنشي و واكنشي برآمدهاند. تفاوت رويكردها در
اتخاذ واكنش مناسب قانوني نظامهاي حقوقي باعث شده است كه در سطح
بينالمللي با مشاركت همه كشورها و طي فرايندي تدريجي، قواعد و هنجارها
و ضوابطي تدوين شــــود و متعاقب آن نظامهاي حقوقي داخلي خود را با اين
ضوابط هماهنگ نمايند. از مهمترين مؤلفهها براي نظامهاي حقوقي پيشرفته،
اتخاذ رويكردي افتراقي اســــت. مطالعه پديده بزهكاري و بررسي مؤلفههاي
اساسي آن و در نهايت احراز رابطه عليت ميان بزه و عوامل فردي و اجتماعي به
ما آموخته كه موجوديت چنين آفتي مولود شرايط نامناسب و محيط نامتعادل و
آلوده بأالخص در دوران اوليه زيستي يعني در محيط خانواده است. در حقيقت
افزايش ميزان بزهكاري حاكي از تضعيف مناسبات گروهي و روابط اعضاي
خانواده است. از اين رو وظيفه اساسي و بنيادين هر جامعهاي تعبيه بستر مناسب
فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، مدني و سياسي با رويكردي خانواده محور است
كه در آن رشــــد و نمو كودك در حد اعتالي كرامت انساني تأمين شود. تحقق
اين مهم فينفسه مستلزم تهيه سازوكار ويژه عدالت كيفري صغار و نوجوانان
ميباشد. لذا در نجات اين گروه اجتماعي آسيبپذير تنها مبارزه با جرايم ارتكابي
كافي نيست،بلكه جامعه بايد با وضع قوانين و مقررات الزم اين قشر خاص را
تحت حمايت قانوني خود گرفته و در مواقع ضروري از حقوق آنها در مقابل
بزرگســــاالن و حتي خانواده دفاع نمايد. از اين رو ضرري است كه عالوه بر
نيروي انتظامي و بهزيستي به عنوان تنها سازمان مسئول درخصوص پيشگيري
اجتماعي، تأسيس پليس محلي و متخصص كودكان و وظايف آنان، مشمول
تضمينهاي قانوني قرار گرفته تا با همكاري متقابل و مشاركت هماهنگ آنان
با نهادهاي مردمي و با بكارگيري شيوههاي نوين اين قشر آسيبپذير را تحت
كنترل و نظارت قرار دهند تا بدينوسيله سياست كيفري نوين را در برخورد با
اين معضل اجتماعي حول محور اصالح و تربيت قرار داده و ضوابط خود را با
جنبش جهاني تا حدي هماهنگ نماييم. ايجاد كميتههاي مشورتي شهروندان در
ادارات پليس و در سطح شهر، طريقي مناسب براي حصول به اين نتيجه است.
چنين سياست جنايي مشاركتي در عين احترام به اصول حقوق بشر، بر

همبستگي شهروندان و اعضاي جامعه و دولت تكيه ميكند. 
* برگرفته از شماره 128 ماهنامه دادرسي
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در ميان دعاوي مطروحه در مراجع كيفري دادگستري، موضوع 
پرخاشـــگري و نزاع اعم لفظي و فيزيكي يكي از مسائلي است كه 

پروندههاي زيادي را به خود اختصاص داده است.
اگر بخواهيم عوامل اين موضوع را به صورت ريشهاي بررسي 
كنيم بايد گفت، كاهش بهداشت رواني در برخي از افراد داراي علل 
مختلفي است كه نياز به واكاوي جداگانه دارد. از جمله اينكه در اين 
خصوص بايد ابعاد گوناگون اخالقي، تربيتي، اقتصادي، فرهنگي و 
آموزشـــي مورد مداقه قرار گيرد؛ اما قدرمسلم اين است كه ارتكاب 
چنين جرائمي، نســـبت به بزهديده و اطرافيان وي و اشخاصي كه 
ناظر چنين صحنههاي خشونتآميزي هستند، آثار مختلفي برجاي 
ميگذارد و به همين جهت است كه اساساً از ديدگاه همه اديان امري 

مذموم و ناپسند تلقي ميشود.
در اين ارتباط چنانچه به آمار بسيار باالي سابقه نزاع و خشونت 
در مراجع قضايي سركشـــي كنيم اول اينكه بايد اذعان داشت چنين 
آماري زيبنده جامعه ارزشـــي ما نميباشد؛ دوم اينكه اين موضوع از 
دو منظر قابل بررســـي است: از يك جهت مرتبط به عوامل فردي و 
در واقع ابعاد شخصيتي هر فرد است كه از تربيت خانوادگي نشئت 
ميگيرد، مانند رفتاري كه معموالً به تحقير ديگران منجر ميشود و 
باعث ناديده گرفتن حقوق ديگران ميشود. اين افراد، كساني هستند 
كه دبنال برنده شدن هستند و فكر ميكنند هميشه حق با آنها است و 
عبارت كلمه«من» در صحبتهايشان خيلي بيان ميشود. درخصوص 
راهحل و درمان اين افراد بايد گفت براي درمان بايد با ابزار روانشناسي 
برخورد كرد و بنابراين نميتوان صرفاً با برخورد ســـلبي به صورت 

ريشهاي آن را حل كرد. 
از جهت ديگر خدشه در روابط اجتماعي به سبب نقض تعهداتي 
كه در بعضي مناسبات اقتصادي و تعامالت ناشي از تجارت و كسب 
و كار پيـــش ميآيد و نيز علل ديگري از قبيل به هم ريختن اعصاب 
و روان شهروندان كه سرچشمه از عواملي مانند بيكاري، ترافيك در 
شهرهاي بزرگ، آلودگيهاي صوتي و حتي تصويري ميگيرد، آستانه 
صبر و تحمل آنان را كاهش داده اســـت. به عالوه گسترش بيرويه 
شهرهايي مانند تهران بدون نظام مشخص، وجود فرهنگهاي مختلف 
و مهاجرت از نقاط گوناگون، قدان امكانات و نظارتهاي الزم و هم 
چنين مشـــكالت فرهنگي از جمله عوامل بروز سلب امنيت رواني 
برخي شـــده است. شايد اغراق نباشد كه گفته شود، تهران امروزه از 
يك كالن شهر خارج شده و به يك ابر شهر رسيده است، بدون اينكه 

زيرساختهاي آن توسعه يافته باشد.
مراحل رسيدگي موضوع نزاع در مراجع قضايي

هنگام بروز هر ضرب و جرحي معموالً پروندههاي اين چنيني 
پس از تنظيم گزارش نيروي انتظامي به دادسراي عمومي و انقالب 
محل وقوع جرم فرســـتاده ميشود. در ادامه پرونده در دادسرا ثبت و 
توســـط واحد ارجاع، به يكي از شعب بازپرسي مستقر در آن دادسرا 
ارجاع ميشود. بازپرس پرونده با توجه به محتويات پرونده، به داليل 
جرم رســـيدگي و در صورتي كه جهت تحقيقات بيشتر نياز به اعاده 
سابقه به مرجع انتظامي نباشد در مورد متهم دعوي، قرار تأمين صادر 
ميكند. بدين صورت چنانچه متهم يك نفر از بستگان خود را به عنوان 
كفيل به شعبه بازپرسي معرفي نمايد، بازپرس ابتدا وضعيت مالي و 
صالحيت وي را براي كفيل شدن بررسي ميكند. از طرف ديگر، شاكي 
طينامهاي براي تعيين ميان جراحات وارد شده و اخذ طول درمان به 
پزشكي قانوني معرفي ميشود.در پي آن وقت رسيدگي توسط دفتر 
شعبه بازپرسي تعيين و در قالب احضاريهاي به طرفين دعوي ابالغ 
ميشـــود. پس از تحقيقات بيشتر، بازپرس در همان جلسه به متهم 
پرونده تفهيم اتهام ميكند. در اين جلسه رسيدگي، متهم دعوي ممكن 
است به ارتكاب جرم اقرار و يا انكار كند. ليكن بعد از اخذ نظريه نهايي 
پزشكي قانوني و ساير داليل از جمله استماع اظهارات شهود و تحقيق 
محلي، به اتهام ايراد ضرب و جرح عمدي قرار مجرميت صادر و با 
توجه به شكايت شاكي گزارش پزشكي قانوني، حسب مورد اقرار 
متهم و ساير داليل و امارات قضايي كيفرخواست تنظيم ميشود. درپي 
ارسال پرونده به محاكم كيفري، پس از طي شدن تشريفات مربوط 
به ثبت، توســـط واحد ارجاع به يكي از شعب كيفري ارجاع و وقت 
رسيدگي براي آن تعيين ميشود. جلسه دادگاه در وقت مقرر تشكيل 
ميشود و شاكي و نماينده دادستان در آن جلسه حضور مييابند. در اين 
جلسه دادگاه از شاكي تقاضاي توضيح در خصوص شكايت ميكند 
و شاكي نيز شكايت خود را با ذكر داليل بيان ميكند. نماينده دادستان 
نيز تقاضاي مجازات متهم را ميكند و متهم نيز از خود دفاع ميكند. 
دادگاه ممكن است به دليل نياز به ضرورت تحقيقات بيشتر پرونده را 
به دادسرا بازگرداند و چنانچه موجبات اتخاذ تصميم فراهم باشد، اقدام 

به صدور حكم نمايد.
تعريف حقوقي ضرب و جرح

ضرب و جرح از جمله جرايمي است كه به تماميت جسماني 
ديگري آســـيبوارد ميكند. در تعريف ضرب از منظر حقوقي بايد 
گفت: «به صدماتي گفته ميشـــود كه وارد كردن آنها موجب از هم 

گسيختگي ظاهري نسوج و جاري شدن خون از بدن نميشود». از اين 
رو تورم، كبودي، پيچ خوردن مفاصل بدون شكستگي، خون مردگي 
و... از مصاديق ضرب ميباشـــند. ضرب ممكن است با دست، پا يا 
تمام سنگيني بدن و امثال آن يا با استفاده از ابزاري مثل چوب و سنگ 
باشـــد؛ بنابراين مالك تشخيص وارد كردن صدمه بدون خونريزي 
ظاهري است.در حالي كه جرح به «ايراد آسيبهايي اطالق ميشود 
كه موجب از هم گسيختگي بافتها شده و با خونريزي ظاهري و 
بيروني همراه باشد»؛ مانند خراشيدگي، بريدگي يا پارگي دست، كه گاه 
ممكن است اين از هم گسيختگي همراه با شكستگي باشد؛ بنابراين 
قطع عضو، سوختگي، شكستگي و بريدگي و امثال آن از انواع جرح 

محسوب خواهند شد.
مجازات قطع يا جرح عضو عمدي

اگر شخصي به قصد قطع يا جرح عضو به ديگري صدمه وارد 
كند يا اينكه قصد اين عمل را نداشته باشد ولي عملش منجر به قطع يا 
جرح عضو شود، در اين حالت نيز عمل او عمدي محسوب ميشود؛ 
مانند آنكه قصدش دور كردن ديگري از صحنه درگيري يا ادب كردن 
او باشد و با چاقو به او صدمه وارد كند. در اينجا قصد او قطع يا جرح 
عضو نيســـت ولي نوع وسيلهاي كه از آن براي انجام اين كار استفاده 
كرده، منجر به اين نتيجه شده است.هم چنين ممكن است شخص نه 
قصد مصدوم كردن داشته باشد و نه عملش منجر به ايراد صدمه شود، 
ولي عمل او نسبت به طرف مقابل به واسطه پيري، بيماري، ضعف 
جســـماني يا سن كم منجر به قطع يا جرح عضو شود و او نيز به اين 
مسئله واقف باشد. در اين حالت نيز اقدام او عمدي محسوب ميشود. 
بايد توجه داشـــت كه اگر قطع يا جرح عضو عمدي باشد، شخص 
مصدوم ميتواند از دادگاه تقاضاي قصاص كند كه در صورت اثبات 
مجرميت، ضارب به موجب قانون مجازات اسالمي جديد با رعايت 

شرايط زير قصاص خواهد شد:
الفـ  محل عضو مورد قصاص،با مورد جنايت يكي باشد.

بـ  قصاص با مقدار جنايت، مساوي باشد.
جـ  خوف تلف مرتكب يا صدمه بر عضو ديگر نباشد.
دـ  قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.

هــ قصاص عضو اصلي، در مقابل عضو غيراصلي نباشد.
وـ  قصاص عضو كامل در مقابل عضو ناقص نباشد.

تبصرهـ  در صورتي كه مجرم دســـت راســـت نداشته باشد 
دست چپ او و چنانچه دست چپ هم نداشته باشد پاي او قصاص 

ميشود.
شايان ذكر است اوالً: چنانچه هريك از شرايط فوق يعني تساوي 
در سالم بودن، اصلي بودن و محل عضو وجود نداشته باشد يا قصاص 
موجب تلف جان يا عضو مجرم گردد، قصاص اجرا نخواهد شد و 

تبديل به پرداخت ديه ميشود.

ثانياً: در مواردي كه اجراي حكم قصاص قطعي باشـــد، شرط 
اصلي آن است كه نبايد اندازه آن بيشتر از اندازه صدمه وارد به شاكي 
باشد. براي رعايت اين شـــرط، حدود جراحت وارده به طور كامل 

اندازهگيري ميشود.
ثالثاً: نكتـــه دير در خصوص ضرب و جـــرح عمدي اينكه 

قانونگذار با اصالحاتي كه در قانون مجازات اسالمي جديد به عمل 
آورده نظر به جنبه پيشگيرانه هم دارد؛ زيرا در قانون سابق زماني كه 
در مورد جنبه عمومي و يا حتي بعد خصوصي جرم عمومي و يا حتي 
بعد خصوصي جرم بحث ميشد چنين بود كه حتماً ميبايست آثاري 
در بدن شخص ايجاد شده باشد. به عبارتديگر، وجود آثار ظاهري 
الزم بود، ليكن در حال حاضر قانون گذار مقرر داشته كه هرگاه رفتار 
مرتكب نه موجب آســـيب و عيبي در بدن شود و نه اثري از خودش 
در بدن وي برجا بگذارد، ضمان منتفي اســـت. البته چنانچه عمد او 
ثابت شود مرتكب به حبس تا 6 ماه و يا به شالق تا 30 ضربه محكوم

 ميشود.
رابعاً: درخصوص قطع و جرح و ضرب عمدي عضو به هنگامي 
كه به هر دليل امكان قصاص عضو نباشـــد، مثًال شاكي رضايت داده 
باشد يا شرط تساوي محقق نباشد، مقرر شده:«هركس عمداً به ديگري 
جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن 
عضوي از اعضا يا منتهـــي به مرض دائمي يا فقدان يا نقص يكي از 
حواس يا منافع يا زوال عقل آسيب ديده گردد. در مواردي كه قصاص 
امكان نداشته باشد چنانچه اقدامي وي موجب اخالل در نظم و صيانت 
و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد، به دو تا پنج سال 
حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست شاكي مرتكب به 

پرداخت ديه نيز محكوم ميشود.
تبصرهـ  در صورتي كه جـــرح وارده منتهي به ضايعات فوق 
نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه 
تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.»در فرضي كه نزاع به صورت 
دســـته جمعي باشد در اين موارد قانون گذار براي هر يك از شركت 
كنندگان در منازعه، چه آسيب ديده باشند و چه آسيب وارد كرده باشند، 
مجازات مقرر كرده است، كه صرفاً به خاطر حضور و شركت آنها در 
نزاع جمعي است. در اين ارتباط قانونگذار پيشبيني نموده: «هرگاه 
عدهاي با يكديگر منازعه نمايند هريك از شـــركتكنندگان در نزاع 

حسب مورد به مجازات زير محكوم ميشوند: 
1ـ در صورتي كه نزاع منتهي به قتل شود به حبس از يك تا سه سال.

2ـ در صورتي كه منتهي به نقص عضو شـــود به حبس از شش ماه تا 
سه سال.

3ـ در صورتي كه منتهي به ضرب و جرح شـــود به حبس از سه ماه 
تا يك سال.

تبصره 1 ـ در صورتي كه اقدام شخص، دفاع مشروع تشخيص داده 
شود مشمول اين ماده نخواهد بود.

تبصره2ـ مجازاتهاي فوق مانع اجراي مقررات قصاص يا ديه حسب 
مورد نخواهد شد.

*برگرفته از كتاب«حقوق جامع شهروندي»
تأليف دكتر محمود براتينيا
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پزشك
در رداى

 نخست وزير
542

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

همچنانكه مطبوعات خارجى نيز وقتى بشنوند تصميم به استعفا 
دارم ولى اســـتعفايم را تقديم نكرده ام، به ما خواهند خنديد. براى 
چندين ماه مشغول برنامهريزى براى كنارهگيرى بودم و با اينكه كسى 
را باخبر نكرده بودم شمار اندكى از دوستان از من درخواست كردند 
استعفا ندهم و ترديدهايى در مورد جانشينانم پيدا كرده بودند. اما من 
به وعدهاى كه به خود داده بودم، پايبند ماندم ولى اوضاع به رغم اينها، 
تنشآميز بود و احساسى بود كه در وصف نمىگنجيد زيرا پس از 21

ســـالى كه به عنوان نخست وزير سپرى كردم، آن زمان براى من گام 
بزرگى به شمار مىرفت. احساس كردم همچنان از محبوبيت مردمى 
زيادى برخوردارم ولى در همان حال كه پنهان نگهداشتن اين راز، بار 
ســـنگينى به شمار مىرفت، احساس كردم شايسته است با نهادن آن 
نيز كمترين ايدهاى  بر دوش ديگران، از سنگينى آن نكاهم. "حاسمه" 
درباره اين تصميم نداشت ولى فهميدم كه مىتوانم در همه احوال و 
اوقات به درك و حمايت او تكيه كنم. تنها كارى كه كردم اين بود كه 
تقريباً يكسال پيش از اعالم استعفا، از معاون خود "تون عبداهللا احمد 
پرسيدم آيا آماده جانشينى من هست كه او پاسخ مثبت داد و  بداوى" 

البته اشاره اى به زمان استعفايم نكردم.
من در ســـاعت پنج و 50 دقيقه بعد از ظهر 22 ژوئن 2002م. 
و نخست وزيرى را اعالم كردم. اين  استعفاى خود از رياست "امنو" 
اعالم، پيش از پايان سخنرانىام در مراسم پايانى مجمع عمومى "امنو" 
صورت گرفت. انتظار داشتم واكنشهايى صورت گيرد ولى نه به آن 
صورتى كه ديدم زيرا بالفاصله، حاضران به يكباره به تريبون حملهور 
شدند و از من خواستند تصميم خود را عوض كنم. "تان سرى رفيده 
عزيز" رئيس "وانيتا امنو" در آن زمان و "داتوك ســـيرى هاشـــمالدين 
حسين" رئيس جوانان امنو، تسليم احساسات خود شدند. "رفيده" ـ كه 
بعداً برايم گفت به هنگام شتافتن به سوى من، پاشنه كفشش شكسته 

بودـ  همهاش مىگفت: «چرا؟ چرا؟ چرا؟» 
"حاسمه" كه در بالكن بااليى نشسته بود بعدها از لحظه شگفتانگيزى 
كه پس از شـــنيدن اعالم اســـتعفايم دچارش شده بود برايم گفت. او 
همچون ديگران ماتش برده بود. تيم فيلمبردارى نيوزيلندى، عدســـى 
زوم كرد كه در حالى كه دهانش باز  دوربين را روى چهره "حاسمه" 
مانده بود او را نشان داد. چند دقيقهاى در آنجا نشست تا آنچه شنيده 
بود را هضم كند. سپس حاضران با مهربانى او را به سمت من هدايت 
كردند تا مرا از تصميمم منصرف سازد. در اينجا بود كه از صندلىاش 
برخاست هرچند به خوبى درك مى كرد كه نشست متعلق به "امنو" 
است و او نمىتواند دخالتى در آن داشته باشد. او دانسته بود كه من 
روزى استعفا خواهم داد ولى نمى دانست كه استعفايم در آن زمان و 

به اين شيوه خواهد بود.
پيش از اعالم استعفا، مى ترسيدم از پاى درآيم ولى آنچه اتفاق افتاد 
بدتر بود زيرا به رغم اينكه در ايراد سخنرانى كارآزموده بودم، نتوانستم 
جز چند جمله به هم پيوسته اندك، بر زبان آورم و هنگامى كه لحظه 
اعالم استعفا فرا رسيد به شكل خجالتآورى اشك از چشمانم جارى 
شد. من آنگونه كه مىخواستم نتوانستم با اين جنبه كليدى در زندگىام 
در اطراف من  برخورد داشته باشم. اين در حالى بود كه سران "امنو" 
كنار تريبون جمع شده و از من مىخواستند در تصميمم تجديد نظر 
كنم. يادم مىآيد با سر اشاره مىكردم كه تصميمم جدى است. "تون 
به سمت تريبون ديگر در جايگاه هياترئيسه رفت و فوراً به  عبداهللا" 
"تون ســـليمان نينام شاه" رئيس دائمى "امنو" اشـــاره كرد كه از مجمع 

بخواهد اين تصميم را رّد كند.
"تون ســـليمان" برخاست و كوشـــيد چيزى بگويد و از حاضران 
خواست سكوت را رعايت كنند ولى نوعى سر و صدا و شلوغى بر 

سالن حاكم شده بود. 
ادامه دارد

«بنيامين نتانياهو» يك ســـال مانده 
بـــه پايان دوره نخســـت وزيرى رژيم 
صهيونيستى با گسست چهرههاى كليدى 
كابينه و به تبع آن خطر فروپاشى كابينه 
ائتالفى روبرو است. آينده سياسى مبهم 
نتانياهو سبب شده تا وى حداكثر تالش 
خـــود را براى برون رفت از اين اوضاع 

به كار بندد.
به گزارش گروه تحليل، تفســـير و 
پژوهشهاى خبرى ايرنا، آتش بس هفته 
گذشته رژيم صهيونيستى به حماس براى 
پايان دادن به درگيرىهاى اخير بهانه اى 
شـــد تا «آويگدور ليبرمن» وزير جنگ 
اسرائيل از كابينه نتانياهو كناره گيرى كند. 
ليبرمن كه دو سال پيش مدعى شده بود 

در صورت رســـيدن به وزارت جنگ، 
دو روزه بســـاط حماس را در فلسطين 
برخواهد چيد، اخيرا از نخست وزير به 
خاطر عقب نشينى در برابر حماس انتقاد 
كرد و كوشيد عدم تحقق وعده خود را 

به گردن او بياندازد.
ليبرمن كه طى سالهاى گذشته يكى 
از نزديكترين چهرهها به نتانياهو بوده و 
در كابينه وى پستهاى كليدى را برعهده 
داشته، با اين تصميم دو چالش اساسى را 
پيش روى نخست وزير به وجود آورد؛ 
نخست اينكه حزب متبوع وى «اسرائيل 
بيتنا» از ائتالف حامى نتانياهو جدا شد و 
با رسيدن شمار كرسىهاى ائتالف به 61
در كنست (پارلمان اسرائيل)، كابينه روى 
مرز سقوط قرار گرفت. دوم بى صاحب 
شدن كرسى وزارت جنگ بود كه سبب 
شـــد ساير احزاب حاضر در ائتالف بر 
ســـر آن به رقابت برخيزند.در حالى كه 
رسانهها از تمايل نتانياهو براى قرار گرفتن 
اداره وزارت جنگ ذيل اختيارات نخست 
وزيرى و حزب حامى وى يعنى «ليكود» 
خبر مى دهند، «نفتالى بنت» وزير آموزش 
كابينه از حزب تندرو «خانه يهودى» تداوم 
همكارى با نتانياهو را مشروط به تصاحب 
وزارت جنگ دانسته و در مذاكرات اخير 
خود نشان داده قصد عقب نشينى از اين 
موضـــع را ندارد .تحليلگران اقدامات و 
مواضع كنونى چهرههايى چون ليبرمن و 
بنت را نخستين گامهاى انتخاباتى براى 
كسب دست برتر در كنست و كابينه آتى 
تلقـــى مى كنند. عالوه بر وزراى كابينه 
ائتالفى از احزاب دست راستى اسرائيل 
بيتنـــا و خانه يهودى، وزير دارايى كابينه 
نتانياهو از حزب «كوالنو» نيز ساز جدايى 

سر داده است.نتانياهو در مذاكرات خود با 
«موشه كحلون» وزير دارايى و رهبر حزب 
كوالنو نيز توفيقى به دست نياورده و گويا 
هماهنگىهايى بين جدايى طلبان از كابينه 
جهت انجام انتخابات زودهنگام صورت 
گرفته است؛ انتخاباتى كه قرار بود نوامبر 
2019 برگزار شود اما در صورت سقوط 
كابينه، احتماال در ماههاى آتى ســـاكنان 
اراضى اشغالى را پاى صندوقهاى راى 
خواهد كشـــاند. اين در حالى است كه 
نتانياهو خود را براى ركوردشكنى تصدى 
عالى ترين مقام اجرايى رژيم صهونيستى 
آمـــاده مى كرد. وى كه از اوايل ســـال 
2009 تاكنون نخســـت وزيرى اسرائيل 
را در دســـت داشته، پيش از دوره 10

ساله اخير نيز سه سال بر كرسى نخست 
وزيرى تكيه زده است. به اين ترتيب پايان 
دوره اخير زمامدارى وى مى توانســـت 
ركورد «ديويد بن گوريون» اولين نخست 
وزير رژيم اشـــغالگر قدس را شكسته و 
ركوردى جديد را به نام «بى بى» (لقب 

نتانياهو) ثبت كند. 
گروهى از تحليلگران مسائل داخلى 
اسرائيل مى گويند، جايگاه نتانياهو در ميان 
احزاب دست راستى از سكوالرها گرفته 
تــــا تندروهاى مذهبى و همچنين برخى 
اقدامات وى براى بهبود اوضاع شهروندان 
صهيونيست به خصوص شهرك نشينان 
باعث خواهد شد تا در انتخابات زودهنگام 
نيز نتانياهو و حزب وى يعنى ليكود بتواند 
در رده نخســــت در ميان رقبا قرار گيرد.
در برابر اين نگاه، بسيارى به پروندههاى 
متعدد سوء استفاده و فساد مالى نتانياهو و 
اختالس همسرش اشاره مى كنند كه تاكنون 
به دليل موقعيت سياسى نخست وزير و 

الپوشانىهاى صورت گرفته به نتيجه اى 
مشخص نرسيده و در صورت كنار رفتن 
نتانياهو از قدرت مى تواند راه وى را براى 
بازگشت مسدود سازد.شايد به همين دليل 
است كه نتانياهو كوششى فراوان را به كار 
بسته تا مانع از گسست كابينه شود. وى 
هشــــدار داده سقوط كابينه دست راستى 
مىتواند منجر به روى كار آمدن جريانهاى 
چپگرا شــــده و امنيت و منافع اسرائيل 
را به خطر اندازد. وى همچنين شــــركاى 
راستگراى خود در كابينه را مخاطب قرار 
داده و گفته امنيت اسرائيل را فداى سياست 
بازىهاى خود نكنند. گروهى از تحليلگران 
هم از موضعى ديگر به رخدادهاى داخلى 
رژيم صهيونيستى نگريسته و مى گويند 

مجموعــــه اقدامات اخير نتانياهو كه براى 
كوك ســــاز جدايى بهانه دست شركاى 
راستگراى او داده به راهكار «دونالد ترامپ» 
براى به ثمر رساندن فرايند سازش اعراب 
و اسرائيل موسوم به «معامله قرن» ارتباط 
مى يابد و وى عالوه بر تحمل فشــــار از 
ســــوى اعضاى كابينه متزلزل ائتالفى، با 
فشارهايى از سوى واشنگتن براى همراهى 
حداكثرى با برنامههاى ترامپ مواجه است.
در اوضاع كنونى، اعطاى امتيازات ويژه به 
شركاى راستگرا و ايجاد توازن و رضايت 
نســــبى ميان آنها طى يك ســــال آينده 
اصلى ترين راهكارى اســــت كه نتانياهو 
براى نجات نخست وزيرى خود در پيش 

گرفته است .
هر ماجراجويى نظامى جديد در منطقه 

بهاى سنگينى براى اسرائيل دارد
نواز غزه شاهد عمليات نقض نظامى 
اســـرائيل در منطقه خانيونس بود كه 
نيروهاى مقاومت فلســـطين با آن مقابله 

كردند و در نتيجه اين عمليات ناكام ماند 
اما به سرعت به جنگ گستردهاى تبديل 
شـــد كه با نتايج دردناك و هزينه گزاف 
خود اســـرائيل را غافلگير كرد، جنگ 
اين بار اســـرائيل در غزه در ســـايه سه 
پارادوكس قابل توجه اســـت.به گزارش 
ايسنا، سايت النشره در گزارشى نوشت:  
جنگ اين بار اســـرائيل در غزه در سايه 
سه پارادوكس قابل توجه است: نخست 
اينكـــه جنگ در غزه زمانى روى داد كه 
مصر از طريق راهكارى سياسى كه مسير 
طوالنى را پيموده است، تالش داشت به 
صورت دائمى به محاصره تحميلى غزه 
پايـــان دهد، دوم اينكه، بنيامين نتانياهو، 
نخست وزير اسرائيل همزمان با اين امر 

در جشنهاى سالروز پايان جنگ جهانى 
دوم در پاريس شركت داشت. سوم اينكه 
تعدادى از كشورهاى عربى مانند بحرين، 
مصر، اردن، كويت، عربســـتان و امارات 
رزمايش نظامى موسوم به «سپر عربى 1» 
را با مشاركت يگانهاى دريايى، هوايى 
و زمينى برگزار مىكردند.در پارادوكس 
نخست، مىتوان حمله به غزه را تالش 
اسرائيل براى نابودى ابتكار عمل مصرى و 
در نتيجه باقى ماندن محاصره غزه و تنش 
موجود در مرزهاى آن تفسير كرد، پس 
از موفقيت فلسطينىها در اعمال معادله 
جديد دردناك بر اسرائيل و از طرفى پرده 
بردارى مقاومت فلسطين از سالحهاى 
خود كه رژيم صهيونيستى آنها را محاسبه 
نكرده بود، به نظر مىرســـد اين تالش 
با اعالم توقف جنگ منتفى شده است.
در پارادوكس دوم، حمله اسرائيل به غزه 
دودستگى شديد داخل دولت اين رژيم 
ميـــان نتانياهو و آويگدور ليبرمن، وزير 
جنگش را آشكار كرد، نخستين نتايج اين 
دودستگى استعفاى ليبرمن و افتادن لرزه 

بر پيكره دولت اسرائيل در پى نتايج حمله 
ناكام و استعفاى وزير جنگ بود كه ليبرمن 
خواست با اين اقدام خود از خسارتى كه 
اسرائيل در اين جنگ متحمل شده انتقام 
بگيرد، بنابراين ضرر اين حمله به خود 

متجاوزان بازگشت.
اما پارادوكس ســـوم، اسرائيل از 
برگزارى رزمايشهاى نظامى كشورهاى 
عربى مذكور نگران نبود كه خودشان را 
براى عضويت در ائتالف "ناتوى عربى" 
آماده مىكننـــد، ائتالفى كه در خدمت 
آمريكاست و مشـــابه پيمان آتالنتيك 
شمالى است كه واشنگتن در حال حاضر 
احساس مىكند پس از پايان جنگ سرد 
ديگر ســـودى ندارد، چرا كه هدف از 

«ناتوى عربـــى» تحقق اميال آمريكا در 
ميان كشـــورهاى عربى و عادى سازى 
روابط با اســـرائيل است كه ممكن است 
بعدها به اين ائتالف بپيوندد تا نامش به 

«ناتوىخاورميانه» تغيير يابد.
اما در صحنه ديگر كه از ديد بسيارى 
به دور مانده اســـت، اسرائيل با هدف 
جبران خسارتهاى خود از زمان وصول 
سامانههاى موشكى «اس300» به سوريه 
به غزه حمله كرد و اين مساله جنجالى 
را در رسانههاى اسرائيل برانگيخت زيرا 
حمالت اسرائيل به سوريه از زمان ورود 
اين موشكها متوقف شده است و اين 
يعنى نه تنها معادله جديدى بر اسرائيل 
تحميل شده كه بسيار قوىتر و موثرتر از 
معادله موشكهاى "سام" است بلكه اين 
معادله كنونى گسترده بوده و شامل لبنان 
هم مىشود و اين عامل پس از محدود 
شدن حمله اسرائيل به شمال فلسطين اين 
رژيم را آشفتهتر كرد و موجب شد به غزه 
حمله كند كه به نظر برخىها نوعى آزمون 
توان نظامى فلسطين در غزه با هدف حمله 

به لبنان بود.نتيجه اينكه به دنبال حمله به 
غزه دســـت اسرائيل به لحاظ نظامى رو 
شـــده و تحركات نظامى اسرائيل تحت 
تاثير قدرت توازن تحميل شده از سوى 
سوريه و قدرت بازدارندگى موشكى از 
ســـوى لبنان قرار گرفته است و در حال 
حاضر اسرائيل با قدرت توازن جديد در 

نوار غزه نيز محدود شده است.
نتيجه نخست از اين محاصره رژيم 
صهيونيستى لرزه سياسى است كه بر پيكره 
دولت نتانياهو افتاد و احتمال دارد اين لرزه 
به زلزلههاى سياسى تبديل شده و دولت 
اين رژيم را برانداخته و منجر به برگزارى 
انتخابات پارلمانى زودهنگام شـــود .اما 
نتيجـــه دوم براندازى طرح معامله قرن 

دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكاست 
كـــه گويى پس از تحميل معادله جديد 
در منطقه و پس از اينكه اسرائيل طرف 
ضعيفتر در اين معادله شـــد، با وجود 
تالش برخى كشورهاى عربى براى لغو 
اين محاصره از طريق عادىسازى روابط 
با اسرائيل، تنها در حد يك خبر باقى ماند. 
در اين مرحله كه در سايه اختالل شديد 
توازن آن هم به نفع نيروهاى مقاومت در 
منطقه قرار دارد و اسرائيل طرف ضعيف 
در ايـــن معادله بوده و به دنبال راههاى 
فرار از اين بحران است، آغاز روند صلح 
امكان پذير نيست.آنچه مهم است اينكه 
كه معادلهاى كه محور مقاومت اعمال كرده 
و شروع آن سامانههاى موشكى است كه 
سوريه از روسيه تحويل گرفته سنگ بناى 
همه تحوالت نظامى و سياسى منطقه قرار 
گرفته و به راهبرى تبديل شده كه بر هر 
طرحى كه در منطقه مطرح مىشود كنترل 
دارد و اين يعنى سوريه به ويژه پس از 
پيروزى بر طرح تجزيه خود، شـــروع به 
بازپس گرفتن جايگاه خود در منطقه به 

عنوان بازيگر اصلى كرده است. 
با توجه به عوامل مذكور، مىتوان
گفت، امروز اســـرائيل در بحران بزرگ
و حادى به ســـر مىبـــرد زيرا مىداند
هرگونـــه ماجراجويى نظامى در منطقه
نتايج وخيمى عليـــه اين رژيم خواهد
داشـــت و به منزله خودكشى است و از
طرفى هم رزمايشهاى «سپر عربى1» يا
«سپر عربى10» مفهومى نخواهد داشت،
زيرا اين رزمايشها اســـتراتژى شفاف
و جهتگيرى يكپارچه درباره اســـرائيل
ندارند و تنها در راســـتاى منافع طرح
آمريكايى است كه نفسهاى آخر خود را
در منطقه مىكشد.به همين دليل هرگونه
تالش كشـــورهاى عربى براى نجات

اسرائيل محكوم به شكست بوده و دود
آن به چشم همه كشورهايى خواهد رفت
كه آشـــكارا و محرمانه روابط خود را با
اين رژيم عادى مىكنند .بنابراين مىتوان
گفت، زمان عربدهكشى اسرائيل بر اساس
«استراتژى جنگ در پى جنگ» پايان يافته
است و سوريه بر توطئهاى كه متعرضش
شـــده بود پيروزى شد و امروز طراحى
صحنهاى كه از هفت سال پيش در منطقه
جارى و ســـارى است را تغيير مىدهد.
قواعد استراتژيك جديدى وجود دارند
كه اســـرائيل نمىتواند آنها را نقض كند
وگرنه بهاى سنگينى بايد بپردازد، تجربهاى
كه در حمله به غزه كســـب كرده نمونه
كوچكى از توان سوريه و محور مقاومت
در حمله به اين رژيم بود كه تاثير بسيار
عميقى نه فقط در سطح نظامى بلكه در
امكان پايان بىبازگشت موجوديت رژيم
اشغالگر خواهد گذاشت.سوريه توانسته
قواعد استراتژيك جديدى كه شامل لبنان
هم مىشـــود اعمال كند و به سرعت

بهبودى خود را بازمىيابد.  

نتانياهو 
 و كابوس سقوط

* ليبرمن كه 2 سال پيش مدعى شده بود در صورت رسيدن به وزارت 
جنگ، دو روزه بسـاط حماس را در فلسـطين برخواهد چيد، اخيرا از 
نخسـت وزيـر بـه خاطر عقـب نشـينى در برابر حماس انتقـاد كرد و 

كوشيد عدم تحقق وعده خود را به گردن او بيندازد
*نواز غزه شاهد عمليات نقض نظامى اسرائيل در منطقه خانيونس 
بود كه نيروهاى مقاومت فلسطين با آن مقابله كردند و در نتيجه اين 
عمليات ناكام ماند،  اما به سرعت به جنگ گستردهاى تبديل شد كه با 

نتايج دردناك و هزينه گزاف خود اسرائيل را غافلگير كرد

 –  –  –

 آگهي مزايده شماره 97/43 و 97/44
   اقالم مازاد و ضايعات تك مرحله اي

شركت سرمايه گذارى گروه توسعه ملى( سهامى عام )

آگهى مزايده عمومى

آگهي مناقصه عمومي دو مرحلهاي به شماره 97/65/م2 (دو مرحلهاي) 
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آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي
 بهطور فوقالعاده 

شركت توزيع نيروي برق استان خراسانجنوبي 
به شماره ثبت 1736

و شماره شناسه ملي 10360034510
 و سرمايه ثبت شده 10/000/000ريال 

آگهى تغييرات شركت طلق و شيشه جى ليان جى شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 3698 و شناسه ملى 10860081246

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان بوشهر 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بوشهر (292210)

آگهى تغييرات شركت بارمان سازه شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 2351 و شناسه ملى 10660037095

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (292696)

آگهى تغييرات شركت ياسين شفا غدير سهامى خاص 
به شماره ثبت 12166 و شناسه ملى 10590042763

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قم (292377)

آگهى انتقال شركت پارسى يان شاد ( سهامى خاص ) 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قم
(292384)

آگهى تغييرات شركت نكو مسير سازان خاوران شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 19350 و شناسه ملى 14005364828

_

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (292703)
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ایمیل  خط ارتباطي :

 رسيدگي به 5 هزار پرونده در داوري 
خارج از محاکم قضايي

سرويس شهرستان ها: داوران خارج از محاکم قضايي پارسال پنج هزار 
فقره پرونده مرتبط با مسائل اقتصادي، تجاري، توليدي و تقنيني رارسيدگي 

کرده و رأي دادند.
الفت معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم دستگاه قضا در همايش 
نقش داوري در تحقق اقتصاد مقاومتي در رشت،  از عزم جدي قوه قضائيه 
براي ترويج و گسترش داوري خارج از محاکم قضايي در بستر بهره گيري 

از ظرفيت کارشناسان و داوران خبره و تخصصي خبر داد.  
وي کاهش اطاله دادرسي، رسيدگي تخصصي، افزايش ضريب مصالحه، 
پيش���گيري از سوء  استفاده هاي ناشي از خألهاي قانوني و حفظ حرمت 
دست اندرکاران و فعاالن اقتصادي و بازرگاني را از مواهب تشکيل داوري 
در خارج از محاکم قضايي بيان کرد و افزود: نقش مش���ورتي اين داوران 
پيش از انعقاد قراردادهاي تجاري به ويژه در حوزه تجارت قضايي از بروز 
بسياري از اختالفات جلوگيري مي کند. او اضافه کرد: دستگاه قضا با 70 

کشور خارجي بر سر نهاد داوري توافقنامه امضا کرده است.
همچنين معاون دستگاه قضا در نشست شوراي قضايي استان گيالن 
در رش���ت گفت: فقط 10 هزار قاضي ساالنه حدود 16 ميليون پرونده را 

در محاکم قضايي رسيدگي مي کنند.
الفت، گستردگي و تعدد اين پرونده ها را مانع از ايجاد فرصت براي 
ايفاي نقش نظارتي و مديريتي دستگاه قضايي دانست و افزود: تحقق عدالت 
قضايي در روند رسيدگي به پرونده ها از اولويت هاي دستگاه قضا است. 
اين کار مهم تنها با اقدامات پيشگيرانه و بهره گيري از آموزش هاي نوين 

و تعامل جمعي ميسر مي شود.

 مادري پس از 36سال، پيكر 
فرزند شهيدش را درآغوش گرفت  

سرويس شهرستانها:  مادر شهيدي دربرخوار اصفهان پس از 36سال 
نامه هاي نوش���ته شده براي فرزند شهيدش را دريافت کردوپيکر اورا 

درآغوش کشيد. 
مسئول کميته جستجوي مفقودين ستاد کل نيروهاي مسلح درحالي 
وارد شهرستان برخوار شد که حامل خبرپايان 36سال چشم انتظاري يک 
مادر شهيد بود.     سردار باقرزاده در خانه اين شهيد در شهر گرگاب برخوار 
استان اصفهان گفت: وقتي متوجه شدم مادر شهيد حق شناس در قيد حيات 

است، با شور و شعف، تصميم گرفتم، خود اين خبر را به او برسانم.
مسئول کميته جستجوي مفقودين ستاد کل نيروهاي مسلح گفت: وقتي 
اين شهيد تفحص شد در لباسش، کارت هاي شناسايي و نامه هاي مادر او را 
ديديم که اين ها خود گواهي بر شناسايي صحيح ما در پيدا کردن پيکرهاي 
مطهر شهداست. وي با نشان دادن نامه ها به مادر شهيد گفت: اين نامه بوي 
عزيز تو را مي دهد و اين پيراهن يوسف توست.  او گفت: نامه مادر شهيد، 
سند افتخار ماست، در اين نامه در تاريخ 28 خرداد 1361 مادر شهيد به 
فرزندش گفته است: هيچگونه ناراحتي ندارم بلکه برايم باعث افتخار است 

که فرزندي چون تو دارم که در راه خدا جهاد مي کند.
شهيد غالم حق شناس فرزند رجب متولد سال 1344در گرگاب 
است و تاريخ اعزام شهيد 22 ارديبهشت 1361 در کارت پالک شهيد و 
عضويت بسيجي او قيد شده است.اين شهيد با دستکاري شناسنامه اش 
و تغيير تاريخ تولد به سال 1342 توانست مجوز نبرد عليه صداميان را 
بگيرد.پيکر شهيد حق شناس پس از تفحص 18 مهر امسال در منطقه 
نهر کتيبان، منطقه عمليات رمضان شناسايي و با هماهنگي کشور عراق، از 
طريق مرز به تهران و سپس به اصفهان منتقل شد. مادر شهيد در وصف 
او مي گويد که بچه اي پرتالش بود و با کشاورزي درآمد کسب مي کرد. 
درحالي که هنوز به سن تکليف نرسيده بود، روزه مي گرفت و در نماز 
جماعت و جمعه شرکت فعال داشت و کمک هاي غير نقدي به جبهه 

مي فرستاد تا جايي که در محل به شيخ غالم معروف شد.
 غالم حق شناس در وصيت نامه خود به همان اعتقادات اشاره اي کرده 
و آورده است: بارالها مرگ من و شهادت من را در راه خودت قرار بده.

 مسئول کميته جستجوي مفقودين ستاد کل نيروهاي مسلح در شهر 
گرگاب از تفحص چهل شهيد ديگر در منطقه عندليب عراق خبر داد و 
افزود: اين شهدا به همراه جمع ديگري از همرزمانشان اواخر آذر فضاي 
کشور را عطرآگين مي کنند.سردار باقرزاده در آخرين لحظات خود در ديدار 
با خانواده و مادر شهيد حق شناس گفت: ما از خانه جهاد و مقاومت اين 
پيام را به دشمنان مي دهيم که اين اسناد حماسه، از برکت خون شهدا، 
 تر و تازه مانده اند و ما در آستانه چهل سالگي انقالب هستيم و دشمنان 
آرزوي شکست ما را به گور خواهند برد. پيکر اين شهيد تازه تفحص 

شده، ديروزدر زادگاهش شهر گرگاب تشييع و به خاک سپرده شد. 

بيانيه جامعه مدرسين حوزه علميه قم در 
محكوميت رأي ظالمانه دادگاه کويت 

سرويس شهرستانها: جامعه مدرسين حوزه علميه قم در محکوميت 
رأي ظالمانه دادگاه کويت نس���بت به حجت االسالم والمسلمين حاج 
شيخ حسين معتوق )دبير کل جريان همبستگي اسالمي ملي کويت( 
بيانيه صادر کرد.  در اين بيانيه آمده اس���ت: متاس���فانه باخبر شديم که 
دادگاه کيفري کويت بدون هيچ مستند قانوني، عالم جليل القدر کويتي 
حضرت حجت االسالم والمسلمين آقاي حاج شيخ حسين معتوق »دامت 
تاييداته« و يکي از همراهان ايشان را به تحمل ده سال مجازات )پنج 
سال حبس و پنج سال تحت نظارت امنيتي( و همچنين دوازده شهروند 

شيعه کويتي ديگر را به يک سال زندان محکوم کرده است. 
جامعه مدرس���ين حوزه علميه قم، ضمن محکوم کردن اين اقدام، 
رأي اين دادگاه را سياسي، ظالمانه و متاثر از نفوذ جريان آمريکايي � 
صهيونيستي و فتنه گران مي داند و از مسئوالن کويت انتظار دارد؛ ضمن 
تالش در جهت تحکيم روابط دوستي ملت هاي مسلمان و حفظ وحدت 
و آرامش در کويت، نسبت به رفع نگراني حوزه هاي علميه اقدام عاجل 
کرده و دستور ابطال اين رأي ظالمانه را که نوعي ناسپاسي نسبت به 

روحيه مسالمت آميز شيعيان کويت نيز است، صادر کنند. 

صالحي: ارتباطات، نياز به امكانات 
روزآمد و نيروهاي متخصص دارد

سرويس شهرستان ها: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در پيامش به 
نخستين همايش روابط عمومي هاي زير پوشش اين وزارتخانه در ساري 
گف���ت: ارتباطات در مفهوم جديد نياز به امکانات روزآمد و نيروهاي 

متخصص پرانگيزه دارد.
سيدعباس صالحي در اين پيام افزود: افراد متخصص و پرانگيزه با 
امکانات روز آمد در سايه تفاهم و تعامل از يک سو به پردازش و تجزيه 
و تحليل اطالعات مي پردازند و از سوي ديگر به افزايش اعتماد عمومي 

به عنوان عامل اصلي ارتقاي سرمايه اجتماعي ياري مي رسانند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، روابط عمومي ها را در جايگاه پل 
ارتباطي ميان دستگاه ها و سازمان ها با نهادها و مخاطبان بيروني خود 

دانست و بر نقش پيشرو و اثرگذاري روابط عمومي ها تاکيد کرد.
صالحي در پيامش نوشت: روابط عمومي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي با انتقال اخبار صحيح، دقيق و شفاف به مخاطبان، راهي به دل 
و جان و دهن و ذهن آنان مي گشايند تا ارتباطي دو سويه، تعاملي و 
اقناعي ميان مسئوالن و اصحاب فرهيخته فرهنگ شکل بگيرد.وي افزود: 
شريان حياتي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در سراسر کشور نيازمند 
جريان مداوم و مستمر روابط عمومي هاست تا با تحرک و پويايي خود 
جان تازه اي به درخت کهنسال فرهنگ و هنر اين مرز و بوم ببخشد.

نشست تخصصي ساالنه مديران روابط عمومي معاونت ها، سازمان ها و 
استان هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در فرح آباد ساري برگزارشد.  

تجليل از قضات برگزيده استان اردبيل
سرويس شهرستانها:  قضات برگزيده استان اردبيل در مراسمي با 

حضور دادستان انتظامي قضات کشورتجليل شدند.
ناصر عتباتي، احمد موس���ي پور، لطف اهلل کوهي، س���يد عباداهلل 
طباطباي���ي، علي رمضانپور، علي رضايي، اکبر نعمتي، مرتضي بابايي، 
حبيب اشرفي، سيد شاکر موسوي، جالل آفاقي، اکبر مرادي و حسن 
شاهي 13 قاضي بودند که از سوي دادسراي انتظامي قضات کشور به 

عنوان قضات برگزيده استان اردبيل شناخته شده بودند.
حجت االسالم والمسلمين موحدي دادستان انتظامي قضات کشور 
گفت: دادسراي انتظامي قضات براساس معيارهايي چون دقت و سرعت 
در رسيدگي به پرونده هاي قضايي، توجه به جهات پيشگيرانه و تربيتي 
در ام���ورات قضايي، تکريم ارباب رجوع و دانش و مهارت عملکرد 
قضات را بررسي و قضات نمونه را تشويق و قضات متخلف را توبيخ 
مي کند. وي عملکرد دادگستري استان اردبيل را ستود و گفت: دادگستري 
اس���تان اردبيل در حفظ حقوق بيت المال و حقوق عامه و حمايت از 

سرمايه گذاري در استان عملکرد بسيار خوبي داشته است.
قاصدي رئيس کل دادگستري استان اردبيل هم با اشاره به اين که قضاوت 
کار بسيار خطيري است، گفت: عليرغم چند برابر شدن پرونده هاي قضايي 
در سال هاي اخير و کمبود قاضي، قضات استان با دقت پرونده هاي قضايي 

را بررسي مي کنند و حکم مي دهند تا حقي از کسي ضايع نشود. 

روزنامه اطالعات ساعات برگزاري مسابقات را اعالم کند
مدتي است که در صفحه اخبار ورزشي روزنامه اطالعات برنامه و 
ساعات برگزاري مسابقات ليگ برتر فوتبال اعالم نمي شود. با توجه به اينکه 
خيلي از خوانندگان صفحات ورزشي اطالعات پيگير خبرهاي ورزشي 
از طريق اين روزنامه هستند، تقاضا داريم مانند گذشته درخصوص زمان 

و ساعات برگزاري مسابقات مهم ورزشي اطالع رساني بشود.
دوستدار خبرهاي ورزشي

گاليه از استاد شفيعي کدکني!
از اس���تاد شفيعي کدکني اين گاليه وجود دارد که چرا در مراسم 
رونمايي از کتاب خود حضور نداشتند اما در ديدار با بزرگان و فرهيختگان 
حضور يافتند؟ که بايد پرسيد آيا استاد شفيعي کدکني فقط در جلسه اي 
که بزرگان و فرهيختگان حضور دارند شرکت مي کنند يا در نشست هايي 

هم که دوستداران آثارش حاضر مي شوند، حضور مي يابند؟ 
 از عالقه مندان به آثار استاد شفيعي كدكني 
توضيح خط ارتباطي: جلس���ه  ياد شده در حضور استاد، جلسة 
جمعي از عالقه مندان بود که به محضر بزرگان و فرهيختگان مي رسيدند 
و قباًل خدمت اس���تاد موحد رسيده بودند و اين دفعه به محضر استاد 
شفيعي کدکني بار يافته بودند نه اين که عده اي از اساتيد و فرهيختگان 

به محضر ايشان رفته باشند. 
تقاضايي از دکتر فياض بخش

باتشکر از دکتر فياض بخش به دليل نگارش يادداشت هاي جالب 
و خواندني که سخن از دل ما مي گويند، خواهشي از ايشان دارم و اين 

که در مقاله هايشان از لغات عربي کمتر استفاده کنند.
خواننده روزنامه اطالعات

ذکر القاب و عناوين چه ضرورتي دارد؟
اين روزها در آگهي هاي ترحيم برخي از متوفيان ش���اهد امضاي 
بازماندگان آنان با ذکر القاب و عناويني مانند دکتر و مهندس هستيم 
که اگر بيان آن ها براي متوفيان مي تواند اشاره به مقام علمي و اجتماعي 

آنان باشد، براي بازماندگان چه لزومي دارد؟
تلفن به خط ارتباطي

وقتي اشك هايم بر روي صفحه روزنامه چكيد!
از خواندن يادداش���ت سردبير با عنوان »پويش دانايي« در روزنامه 
اطالعات 26 آبان ماه و اين که برخي از کودکان استان خوزستان به دليل 
نداشتن کفش به مدرسه نمي روند و يا 142 هزار کودک در سال جاري 
تحصيلي از درس خواندن بازمانده اند، بسيار متأسف شدم، تا جايي که 
اش���ک هايم بر روي صفحه روزنامه چکيد! چنين اوضاع آموزشي براي 
ملت شريف ايران بسيار دردناک و غم انگيز است و اميدواريم براي پايان 

دادن به آن، تدابير اساسي اتخاذ و اجرا شود.
خواننده روزنامه اطالعات

قدرداني از کارکنان بيمارستان آيت اهلل طالقاني
عليرغم شلوغي و ازدحام بيماران در بخش هاي گوناگون بيمارستان 
آيت اهلل طالقاني تهران، جا دارد از رفتار و نحوة برخورد کادر بيمارستان 
و بخص���وص بخش ارتوپدي و دکتر اخوت پور با بيماران و همراهان 
آنان تشکر و قدرداني شود. در حوزة بهداشت و درمان رسانه ها هم از 
زحمات و خبررساني هاي آقاي حسين آقايي، روزنامه نگار پيشکسوت 

روزنامه اطالعات تشکر مي کنم.
محمدحسين زوين

پليس راهور خودروي مسئوالن کشور را اسكورت کند
از شنيدن خبر تصادف مرگبار دکتر سيد تقي نوربخش و عبدالرحمن 
تاج الدين مديرعامل و معاون فقيد سازمان تأمين اجتماعي بسيار متأثر و 
متأسف شدم و ضمن تسليت به داغديدگان، به عنوان کارشناس راهنمايي 
و رانندگي متذکر مي شوم همان طور که پليس در سفرهاي درون شهري 
مس���ئوالن مملکتي براي دقايقي برخي از راه هاي ورودي و خروجي 
خيابان ها و بزرگراه ها را مس���دود مي کند تا آنان به همراه هيأت همراه 
بدون حادثه اي به مقصد برسند، پليس راهور هم بايد چنين کند و ضمن 
اسکورت مسئوالن بلندپايه کشور در جاده هاي اصلي و بزرگراه ها، براي 
دقايقي خودروهاي عبوري را متوقف سازد تا رانندگان مسئوالن با حفظ 

نکات ايمني، بتوانند از مسير عبور کنند و يا آن را دور بزنند.
جاللي

شرکت ايران خودرو پاسخگو باشد
مدتي است که براي تحويل خودرو سمند در شرکت ايران خودرو 
ثبت نام کرده ام و با اين که 2ماه از تاريخ تحويل خودرو گذشته است، 
متأسفانه مسئوالن شرکت پاسخگوي اين ديرکرد نيستند. با توجه به بيکاري 
و نداشتن منبع درآمد، از مديران ايران خودرو تقاضا دارم که نسبت به رفع 

معضل تحويل خودروهاي پيش خريد شده اقدام کنند.
مشتري ايران خودرو

براي انتقال خودروهاي اسقاطي چاره انديشي شود
با توجه به ترافيک س���نگين اغلب خيابان ها و کمبود جاي پارک 
خودروها در س���طح شهر، از مأموران نيروي انتظامي انتظار مي رود که 
در زمان گشت زني در خيابان ها نسبت به شناسايي و انتقال خودروهاي 
اس���قاطي اهتمام ورزند. مدتي است که يک دستگاه خودرو پاترول در 
خيابان شهيد باهنر نياوران، روبروي پاساژ نارون پارک شده است. با توجه 
به ترافيک هميشگي اين محدوده و مزاحمت ايجادشده، خواهان انتقال 

خودرو يادشده توسط پليس راهنمايي و رانندگي به پارکينگ هستيم.
از ساكنان نياوران

شمار کارخانه هاي توليد کالباس و سوسيس معدود شود
دربارة عدم استفاده از سوسيس و کالباس براي افراد و بخصوص 
کودکان بارها مسئوالن وزارت بهداشت و درمان از طريق رسانه ها تذکر 
و هش���دار داده اند، اما متأسفانه مأموران تعزيرات حکومتي و بهداشت 
موادغذايي تاکنون اقدام اساسي براي جمع آوري و حذف اين محصوالت 
در بازار انجام نداده اند. چرا دولت مجوز کارخانه هاي متفرقه و پُرشمار 
اين محصوالت را لغو نمي کند؟ آيا بهتر نيست فقط 2 الي3 برند معروف 

و قابل اطمينان براي توليد کالباس و سوسيس در بازار فعال باشند؟
محمدي ـ كرج

پيشنهاد کاهش دوران محكوميت زندانيان مالي
عليرغم سخنان رئيس محترم قوه قضائيه مبني بر حبس زدايي و کاهش 
جمعيت زندانيان، متأسفانه هر روز شاهد افزايش محکومان مهريه و بندهاي 
مالي هستيم. از مسئوالن زندان ها و قوه قضائيه انتظار مي رود براي اجرايي 
شدن عفو عمومي و يا کاهش مدت محکوميت زندانيان مالي اقدام کنند.
مددجوي بند مالي زندان اوين

صداي آژير خودروهاي آتش نشاني رعب آور است!
با علم به اينکه به موقع رس���يدن و نجات جان افراد براي پرسنل 
خدوم و زحمتکش آتش نشاني ضرورت دارد، اما قرار نيست با رعايت 
نکردن قوانين باعث س���لب آرامش ديگر افراد شوند! متأسفانه در زمان 
اعزام مأموران آتش نشاني به محل حادثه، صداي بلند و سرسام آور آژير 
خودروها و س���رعت غيرمجاز و رعايت نکردن قوانين رانندگي توسط 
برخي رانندگان خودروهاي آتش نش���اني باعث رعب و وحشت و آزار 
و اذيت ديگر افراد مي شود! از مسئوالن سازمان آتش نشاني تقاضا داريم 
ب���راي حف���ظ آرامش افراد و بخصوص رعايت حال بيماران، ضرورت 
اجراي دقيق مقررات رانندگي و کاهش صداي آژيرهاي ممتد خودروهاي 

آتش نشاني را به مسئوالن ايستگاه ها تذکر دهند.
حسيني

اين کتاب را چگونه تهيه کنم؟
در 30 آبان ماه روزنامه اطالعات خبر نقد کتاب »جاسوسان عليه 
آخرالزمان« از انتشارات مؤسسه اطالعات، چاپ شده بود که خواهان تهيه 

آن هستم، کتاب يادشده را چگونه مي توانم بخرم و بخوانم؟
باقر ميرزا از تهران
خط ارتباطي: عالقه مندان براي تهيه کتاب يادش���ده مي توانند به 
فروشگاه و نمايشگاه دائمي انتشارات مؤسسه اطالعات واقع در بزرگراه 
شهيد حقاني، روبه روي ايستگاه مترو مراجعه کنند و يا جهت هماهنگي 

با شماره تلفن 29993686 تماس بگيرند.
حق بيمه شخص ثالث خودروها را اقساطي دريافت کنند

با توجه به اهميت بيمه شخص ثالث براي تمامي خودروها، متأسفانه 
برخي از رانندگان بخصوص رانندگان خودروهاي قديمي به دليل هزينه 
باالي بيمه ش���خص ثالث و جريمه ديرکرد تمديد قرارداد آن، از بيمه 
کردن خودروهايش���ان منصرف مي شوند. اي کاش مانند سال هاي قبل 
حداقل چند روزي مهلت تمديد قرارداد بيمه شخص ثالث به دارندگان 
خودروها داده شود و يا قانوني مبني بر پرداخت اقساطي حق بيمه ها با 
باالترين ميزان تخفيف براي بيمه شخص ثالث تمامي خودروها به اجرا 

در آيد تا ديگر شاهد بيمه نبودن هيچ خودرويي نباشيم.
راننده خودرو از سمنان

چرا در بانك هاي خصوصي اعمال قانون نمي شود؟
مدتي است که در خبرها در مورد قانون منع به کارگيري بازنشستگان 
در بخش هاي دولتي مطالبي مي خوانيم، ولي متأس���فانه با وجود کثرت 
جوانان تحصيلکرده و بيکار در رشته هاي مديريتي و حسابداري، قانون 
يادشده در مورد کارمندان قديمي و بازنشسته بانک هاي خصوصي اعمال 
نمي شود. انتظار مي رود مصوبه هاي ابالغي از طرف دولت در تمامي مراکز 

و مؤسسات دولتي و غيردولتي يکسان به اجرا درآيد.
هموطن

ساالنه 80 هزار ميليارد تومان پولشويي مواد مخدر در ايران رخ مي دهد 
سرويس خبر: پولش����ويي 80 هزار ميليارد توماني 
عايدي از قاچاق موادمخدر، اقتصاد و جامعه را گرفتار 

کرده است.  
سود اغواکننده حاصل از خريد و فروش مواد مخدر 
موجب شده تا اين مساله خود به يک قاچاق خطرناک 
تبديل شود و پول هاي کثيف آن سيستم پولي و بانکي را 
آلوده کند و پيامدهاي آن عالوه بر تاثيرگذاري بر اقتصاد، 

آثار زيانبار فرهنگي و اجتماعي متعدد داشته باشد.
به گفته حميد ساکي، مديرکل دفتر روابط بين الملل 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و بر اساس گزارش دفتر مقابله 
 ،) UNODC ( با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد
ايران به تنهايي بيش از 75درصد کشفيات ترياک و نزديک 
به 30درصد کشفيات جهاني هروئين و مرفين را به خود 
اختصاص داده است. همچنين جمهوري اسالمي ايران سه 
هزار و 890 شهيد و 12هزار مجروح و جانباز در حوزه 

مقابله و مبارزه با مواد مخدر دارد.
* آمارهاي ايران در مجامع بين المللي

عبدالرضا رحماني فضلي، وزير کش����ور گفت: در 
ابتداي دولت يازدهم ظرفيت نگهداري معتادان در تهران 
400 نفر بود که اين ظرفيت به هشت هزار نفر افزايش 
يافته است. سال گذشته ميزان يکهزار و 200 تن انواع مواد 
مخدر و 830 تن ترياک کشف کرديم که اين اقدامات 
شامل 2 هزار مورد درگيري نيروهاي ايران بوده است.

وزيرکش����ور گفت: اين آمارها را همواره در مجامع 
بين المللي اعالم مي کنيم اما آنها در ابتدا تعجب و سپس 

از ايران سپاسگزاري مي کنند.
وي اف����زود:  گردش مالي مواد مخدر در اروپا 60 
ميليارد دالر اس����ت اما اروپاييان که مدعي اجراي قانون 
ضدپولش����ويي هستند، حتي کمترين اطالعاتي در زمينه 
برخورد و مبارزه با نقل و انتقاالت مالي و پولشويي مرتبط 

با مواد مخدر ارائه نمي دهند.
دکترحسن روحاني، رئيس جمهوري هم در جلسه 
30 آبان هيات دولت درباره پولشويي مواد مخدر گفت: 
متاس����فانه مواد مخدر در کشور وجود دارد و بايد با آن 
مبارزه کنيم؛ وقتي مواد مخدر هس����ت، پول کثيف هم 
هست؛ اين پول کثيف کجا مي رود، يعني يک گوشه و 
کناري پولشويي انجام مي گيرد و پولشويي ممکن است 

در افغانستان، ترکيه و اروپا انجام شود.
* پولشويي 80هزار ميليارد توماني موادمخدر

سعيد صفاتيان، کارشناس حوزه اعتياد و مديرعامل 
موسسه دانش اعتياد ايرسا به ايرنا گفت: اقتصاد موادمخدر، 
ستون اصلي پولش����ويي است و ساالنه حدود 80هزار 
ميليارد تومان پولشويي مواد مخدر در ايران رخ مي دهد 
که  رقم بسيار بااليي است و شايد به اندازه بودجه چند 

وزارتخانه باشد.
اقتصاد مواد مخدر س����بب پولشويي شده است و 
يک����ي از بحث هاي کالن پولش����ويي در دنيا مربوط به 

قاچاق مواد مخدر، کالهبرداري و قاچاق کاال است. بر 
اساس گزارش هاي مختلف، مواد مخدر در دنيا بيش از 
1500ميليارد دالر، گردش مالي دارد و اين عدد بس����يار 

بزرگي است.
وي گفت: در ايران، طبق جديدترين اعالم س����تاد 
مبارزه با مواد مخدر، مواد مخدر ساالنه نزديک به 200هزار 
ميليارد تومان، به اقتصاد کش����ور ضرر مي زند، البته اين 
هزينه تحميلي در سال 81 و 82 حدود 10هزار ميليارد 

تومان در سال بود.
رئيس کارگروه کاهش تقاضاي اعتياد کميته مستقل 
مبارزه با مواد مخدر مجمع تش����خيص مصلحت نظام 
اف����زود: از ميزان 200هزار ميليارد تومان هزينه تحميلي 
مواد مخدر در س����ال به اقتصاد کشور، حدود 40درصد، 
معادل 80 هزار ميليارد تومان توسط افراد مصرف کننده 
مواد، به قاچاقچيان پرداخت مي ش����ود که اين رقم نيز 

بسيار بزرگ است.
دکتر اسکندر مومني دبيرکل ستاد مبارزه با موادمخدر 
هم  21 آبان امسال در شوراي هماهنگي مبارزه با مواد 
مخدر قم گفت: بر اس����اس برآورد و تحقيقات علمي، 
199هزار ميليارد تومان هزينه ساالنه مواد مخدر از جمله 
مصرف و درمان معتادان در کشور است و اين هزينه برابر 
با 11/7درصد توليد ناخالص ملي است که مي تواند در 
بهبود وضع اقتصادي و توسعه کشور نقش آفرين باشد.

صفاتيان اظهارداشت: قاچاقچيان عمده مواد مخدر 
در رأس ه����رم قرار دارند. اين تعداد محدود، در اصل، 
واردکننده مواد به کشور هستند بنابراين کار اصلي قاچاق 

و پولشويي مواد مخدر را اين افراد انجام مي دهند.
مديرعامل موسس����ه دانش اعتياد ايرسا اضافه  کرد: 
قاچاقچيان خرده پا که روزانه 30 تا 50 گرم مواد مخدر 
مي فروشند، اگر چه پول حاصل از اين فعاليت، پول کثيف 
محسوب مي شود اما به راحتي و با مراجعه به فروشگاه 
نزدي����ک محل زندگي و تامين مايحتاج خود مي توانند، 
پولشويي کنند و پولشويي براي آنان راحت است؛ با اين 
وصف، پولش����ويي در مورد قاچاقچيان خرده پا معناي 
چنداني ندارد اما اصل پولشويي در مورد قاچاقچيان کالن 

و توليدکنندگان عمده و رده باال وجود دارد.
* ورود به  بازار ارز و سکه   

وي درباره چرخه تبديل پولشويي قاچاقچيان عمده 
گفت: راحت ترين کار اين اس����ت که آنها پول هاي خود 
را به نام اشخاص مختلف در بانک قرار مي دهند يا به 
ص����ورت نقدي و چمداني در مبادالت به کار مي گيرند. 
اين افراد در حجم باال وسايل مي خرند يا به ملک تبديل 

مي کنند.
صفاتيان اضافه کرد: اين افراد مي توانند در بازار ارز، 
س����که و سرمايه گذاري ورود پيدا کنند. حتي حاضرند 
در جايي اجناس را گران تر بخرند و ارزان تر بفروش����ند 

تا به پول برسند.

* راه هاي مقابله با پولشويي
وي درباره راه هاي مقابله با پولشويي اضافه  کرد: براي 
کنترل پولشويي در وهله نخست نيازمند قانونمندسازي و 

مديريت مصرف مواد مخدر هستيم.
مديرعامل موسسه دانش اعتياد ايرسا گفت: يکي از 
راه ها اين است که قيمت و هزينه قاچاق مواد مخدر باال 
برود اما سود آن براي قاچاقچيان پايين بيايد،زيرا هرچه 
ميزان سود حاصل از فروش مواد مخدر براي قاچاقچيان 

بيشتر باشد، ميزان پولشويي نيز افزايش مي يابد.
صفاتيان به موضوع قانونمندسازي مصرف موادمخدر 
در کشور اشاره کرد و افزود: برخي کشورها از جمله کانادا، 
آمريکا، اسپانيا و هلند موضوع قانونمندسازي مواد مخدر 
را مطرح کرده اند. علت اين است که بر اساس بررسي ها 
و تحقيقات ش����ماري از افراد جامعه با وجود اقدامات 

پيشگيرانه سراغ مصرف مواد مخدر مي روند.
وي اضافه کرد: دولت ها به اين نتيجه رسيده اند که 
اف����راد متقاضي مصرف مواد مخدر به جاي اين که نياز 
خ����ود را از طري����ق قاچاقچيان تامين کنند و اين پول ها 
موجب گسترش پولشويي شود، اين هزينه را به دولت 
پرداخت کنند تا دولت بتواند عوايد آن را براي جامعه در 

حوزه هاي مختلف از جمله پيشگيري هزينه کند.
رئيس کارگروه کاهش تقاضاي اعتياد کميته مستقل 
مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخيص مصلحت نظام به 
موضوع مديريت مصرف اش����اره کرد و اظهار داشت: 
مديريت مصرف در برنامه پنجساله ششم توسط مجمع 

تشخيص مصلحت نظام مورد تاکيد قرار گرفته است.
صفاتيان ادامه داد: بر اس����اس بند 57 سياست هاي 
مب����ارزه با مواد مخدر براي کاهش 25درصدي اعتياد در 

کشور به مسأله مديريت مصرف اشاره شده است.
او گفت: قانونمندسازي و مديريت مصرف موادمخدر، 
برنامه هاي مقابله اي و پيشگيرانه را نفي نمي کند اما به هر 
روي بايد پذيرفت که در هر جامعه اي عده اي به مصرف 

مواد مخدر تمايل دارند.
وي افزود: بر اس����اس ماده يک و 15 قانون مبارزه 
با مواد مخدر، مصرف مواد در ايران جرم تلقي مي شود 
اما در ماده 41 اين قانون آمده اس����ت که مصرف، توليد 
و صدور مواد مخدر جرم است اما در شرايط پزشکي، 
تحقيقاتي و درماني با مجوز وزارت بهداش����ت از مقوله 

جرم خارج مي شود. 
صفاتيان اضافه کرد: آزادسازي مصرف مواد مخدر با 
قانونمندسازي تفاوت دارد؛ منظور از قانونمندسازي اين 
نيست که به افراد اجازه استعمال مواد مخدر در خيابان داده 
شود بلکه بدين معنا است که قانونگذار بر اساس شرايط 

و ضوابط مشخص به افراد اجازه مصرف مي دهد.
وي گفت: تا زماني که ديدگاه ما به مصرف موادمخدر 
مجرمانه باش����د، پولشويي مواد مخدر وجود دارد اما در 
صورتي که به سمت قانونمندسازي و مديريت مصرف 

برويم اين موضوع قابل کنترل مي شود.
فرهاد شهبازوار، کارشناس حقوقي و وکيل دادگستري 
گفت: پولشويي از جرايم سازمان يافته است که در کشور 
قابل کتمان نيس����ت و افرادي از اين جرم بهره برداري 

مي کنند.
وي ادامه داد: کش����ور درگير جرايم سازمان يافته 
موادمخدر و اخيراً قاچاق کاال و ارز بوده است و وقوع 
جرائم س����ازمان يافته در سطح جامعه بسيار تاثيرگذار 
بوده و س����بب ناکارآمدي سيستم اقتصادي و نظام پولي 
و بانکي کش����ور مي شود و ش����يوع انواع فساد مالي را 

موجب مي شود.
اين حقوقدان گفت: پولش����ويي در قوانين جزايي 
کش����ور در سال 1386 در قانوني با عنوان "قانون مبارزه 
با پولشويي" جرم انگاري شده است. البته در اين قانون، 
تعريف خاصي از پولشويي ارائه نشده و به طور مصداقي 

پولشويي را تصور کرده است.
ش����هبازوار اضافه کرد: تحصيل، تملک، نگهداري، 
استفاده از عوايد حاصل از فعاليت هاي غير قانوني با علم 
بر اينکه در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده است يا 
تبديل، مبادله، انتقال عوايد به منظور پنهان کردن منشاء 
غيرقانوني آن با علم بر اين که ناشي از ارتکاب جرم است 
يا کمک به مرتکب به نحوي که او مشمول تبعات ارتکاب 

آن جرم نشود، از جمله مصاديق پولشويي است.
* قانون ساكت است

وي گفت: قانون مبارزه با پولشويي در زمينه مقابله 
با قاچاقچيان مواد مخدر و پولشويي جرائم مربوط با مواد 
مخدر ساکت است و در خصوص جرائم مواد مخدر به 
قانون خاص مبارزه با مواد مخدر ارجاع مي ش����ود و در 
صورتي که جرم آنها مصداق پولشويي باشد، طبق قانون 

مبارزه با پولشويي عمل مي شود. 
او اظهار داشت: مطابق بند پنجم ماده 4قانون مبارزه 
با پولشويي، متوليان امور بايد با تبادل تجارب و اطالعات 
با سازمان هاي مشابه در ساير کشورها و معاضدت قضايي 

در امر مبارزه با پولشويي اهتمام ورزند.   
وي در مورد کارآمد بودن قوانين مبارزه با پولشويي 
گفت: مطابق با ماده 9 قانون مبارزه با پولشويي، مجازات 
مرتکبان، يک چهارم عوايد حاصل از اين جرم است که 
اين مقدار مجازات با جرم پولشويي به عنوان جرم سازمان 
يافته، تناسب ندارد ضمن اينکه رعايت آيين نامه اجرايي 
قانون مبارزه با پولش����ويي که مصوب سال 1388 است 
نيز براي کارآمدي بيشتر اين قانون بايد توسط بانک ها و 
موسسات مالي و اعتباري به عنوان پيشقراوالن مبارزه با 

پولشويي فعاالنه پيگيري شود.
ش����هبازوار تاکيدکرد: به روزرساني قوانين، اجراي 
قانون، توجه به تحوالت جهاني و بهره مندي از تجارب 
ساير کشورها واصالح بهره وري سيستم اقتصادي کشور، 

ريسک ارتکاب جرم پولشويي را افزايش مي دهد.

سرويس شهرس����تان ها: وزير 
صنعت، مع����دن و تجارت گفت: 
تکميل طرح هاي نيمه تمام به ويژه 
طرح هاي با پيشرفت فيزيکي باالي 
60 درصد و نوس����ازي صنايع از 
اولويت هاي دولت براي امس����ال و 

سال آينده است.
رضا رحمان����ي در همايش 
135سالگي تاسيس اتاق بازرگاني 
کاشان افزود: منابع موجود به جاي 
طرح هاي با پيشرفت اندک، بايد به 
طرح هاي قابل بهره برداري اختصاص 
يابد و از س����وي ديگر صنايع براي 
نوسازي در جهت تقويت صادرات، 
تولي����د محصوالت به روز با قيمت 
قابل رقابت، مصرف انرژي کمتر و 
رعايت مسائل زيست محيطي يارانه 

مي گيرند.
وي افزود: افزايش 13درصدي 
صادرات، کاه����ش 11/7درصدي 
واردات، رش����د 20درصدي جواز 
تاسيس، افزايش 6/7درصدي حمل 
و نق����ل جاده اي کاالهاي داخلي و 
افزايش ميزان مصرف برق صنعتي 

در امسال نشان مي دهد که مردم در 
شرايط موجود نيز همچنان انگيزه 

دارند و مي خواهند فعاليت کنند.
وزير صنعت، معدن و تجارت 
تاکيد کرد: بايد بخش خصوصي با 
جديت وارد ميدان شود و ما نيز با 
تغيير رويکردها، امور را تسهيل کنيم 
چرا که همين واحدها در ش����رايط 
کنوني توانايي هاي الزم براي تامين 

نياز کشور را دارند.
او با اشاره به افزايش نرخ ارز 
افزود: بايد آنسوي ماجرا را هم ديد 
که اکنون بهترين شرايط براي جهش 
صادرات فراهم ش����ده و در مقابل 
قاچاق نيز توجيه ناپذير شده است.

رحمان����ي با اش����اره به تاکيد 
رئيس جمه����وري مبني بر تفويض 
اختيار به استان ها اضافه کرد: امروز 
کش����ور به تالش ما بيشتر نياز دارد 
و ش����اخص بهبود کسب و کار نيز 
ب����ه رفتارهاي ما بازمي گردد که در 
اين راستا بايد رويکردها و ديدگاه ها 

تغيير کند.
وي با اش����اره ب����ه اينکه با 

تفويض اختيار به استان ها، مشکالت 
صنعتگران و توليدکنندگان کاهش 
مي ياب����د، برتعامل وزارت صنعت، 
معدن و تج����ارت با صنعتگران و 
معدنداران تاکيد کرد و گفت: بايد 
ديوار بين اين وزراتخانه با صنعتگران 
کوتاه شود که اين مهمترين کار من 

در اين مسئوليت است.  
کمبود نقدينگ����ي، همکاري 
نکردن بانک ها، اختيار نداشتن اداره 
صنعت،  معدن و تجارت شهرستان 
و انتقاد از خام فروشي مواد از جمله 
مش����کالتي بود که از سوي برخي 

صاحبان صنايع مطرح شد. 
در همايش 135سالگي تاسيس 
اتاق بازرگاني کاشان، از توليد کنندگان 
و صنعتگران اين شهرستان تجليل 
شد.  وزير صنعت، معدن و تجارت 
در حاشيه ديدار با صاحبان صنايع 
کاشان گفت: مواد اوليه وارداتي بر 
اس����اس اولويت و منابع ارزي در 
اختيار وزارتخانه صنعت، معدن و 
تجارت براي صنايع تأمين مي شود.

وي تأمين مواد اوليه صنايع را 

از اولويت هاي نخست اين وزارتخانه 
دانست و گفت: بانک مرکزي وعده 
داده است ارز مورد نياز براي واردات 
اين مواد را تامين کند به خصوص 
صنايع کوچک ک����ه در زمينه هاي 
غذاي����ي، دارويي، و لوازم خانگي و 

غيره فعاليت دارند.
وزير صنعت، معدن و تجارت 
بر اولويت در توليد کاالهاي اساسي و 
تداوم زنجيره توليد تاکيد کرد و افزود: 
در حمايت از واحدهاي توليدي هيچ 
محدوديتي نيست البته برخي حوزه ها 

نيازمند اصالح است.
رحماني گفت: ساختار الزم را 
در وزارتخانه براي حمايت از مديران 
ايجاد خواهم کرد و مواد اوليه توليد 
شده در داخل نيازمند مديريت است 

تا به دست توليد کننده برسد.
وي درخصوص صنعت فرش 
ماشيني در منطقه کاشان افزود: باالي 
80درصد فرش ماش����يني کشور در 
کاشان توليد مي شود و اين هم افزايي 
و پش����توانه بزرگي براي پيشرفت 

کشور است.

رحماني: اولويت دولت، تكميل طرح هاي نيمه تمام و نوسازي صنايع است

محكوميت 22 شرکت لبني به جرم 
گرانفروشي

سرويس خبر:  سخنگوي سازمان تعزيرات حکومتي از محکوميت 
22 ش���رکت توليد فرآورده هاي لبني در ش���عب اين سازمان به جرم 

گرانفروشي خبر داد.
س���يد ياسر رايگاني افزود: اين شرکت ها در مجموع به پرداخت 
829 ميليارد ريال به عنوان جريمه گران فروش���ي محکوم شدند. وي 
با بيان اين که پرونده 7 شرکت ديگر در شعب تعزيرات حکومتي در 
حال رسيدگي است اضافه کرد: در چند روز گذشته يک شرکت توليد 
فرآورده هاي لبني به جرم گران فروش���ي به پرداخت 29 ميليارد ريال 
جريمه محکوم شد. رايگاني افزود: شاهد کم فروشي هاي بي سابقه در 
محصوالت لبني کشور هستيم و در اين زمينه گزارش هاي بسياري به 

سازمان تعزيرات حکومتي رسيده است. 

 شرکت هفت تپه فعاليت خود را 
از سر گرفت

س���رويس شهرستانها: آژير شروع به کار و فعاليت دوباره در شرکت 
کشت و صنعت نيشکر هفت تپه به صدا درآمد.

فرماندار شوش گفت: کارگران قول دادند که با مديرعامل جديد اين 
شرکت همکاري کامل داشته باشند.

عدنان غزي اضافه کرد: تمام واحدهاي مختلف اداري، صنعتي، ترابري، 
کوره بخار، بازرگاني، آسياب ها و توليد و تعميرات فعاليت خود را آغاز 
کردند. وي با بيان اين که با تالش مس���ئوالن اس���تاني و کشوري دوماه از 
حقوق کارگران پرداخت ش���ده است، اضافه کرد: اعتبار اورهال کارخانه 
هم به حس���اب ش���رکت واريز شده که با حضور کارگران بر سر کار، اين 

کار انجام مي شود. 
فرماندار شوش ادامه داد: به محض اين که فعاليت کارخانه از سر گرفته 
شود، ظرف 2 يا سه هفته آينده نيز دوماه حقوق باقيمانده کارگران پرداخت 
مي شود. غزي اضافه کرد: حدود 13ميليارد ريال هزينه اورهال اين کارخانه 

است که حدود 95 درصد کارخانه نيز نوسازي و بازسازي شده است.
مديرعامل جديد شرکت نيشکر هفت تپه هم گفت: سطح زير کشت 
نيشکر دراين شرکت هفت هزار و600 هکتار است که پيش بيني مي شود 
350هزار تن نيشکر از آن برداشت شود. به گفته کيومرث کاظمي 35هزار 

تن شکر سفيد ازاين سطح زير کشت توليد و روانه بازار مي شود.
کارگران ش���رکت کش���ت و صنعت نيشکر هفت تپه در اعتراض به 
پرداخت نشدن چهار ماه حقوق و پاداش، حق بيمه و طبقه بندي مشاغل 
و نيز براي مطالبه بازگشت کارخانه به بخش دولتي به مدت 27 روز دست 

از کار کشيده بودند. 

سرويس شهرس���تانها: نود 
و هفتمين س���الگرد ش���هادت 
ميرزا کوچک جنگلي و گراميداشت 
152 شهيد روحاني گيالن در مسجد 
محله سليمانداراب رشت برگزار 

شد. 
نماينده ولي فقيه در س���پاه 
پاس���داران انقالب اسالمي در اين 
مراس���م که با حضور جمعي از 
مسئوالن کش���وري و لشکري و 
قشرهاي مختلف مردم برگزار شد، 
با اشاره به اين که حفاظت و حراست 
از دي���ن خدا مهمترين رس���الت 
روحانيون است،  گفت: شهيد ميرزا 
کوچک، نماد روحاني مبارز است 
که به الگويي براي استکبار ستيزان و 

آزاديخواهان تبديل شده است. 
حجت االس���الم والمسلمين 
حاج صادقي با اش���اره به اين که 
اس���تکبار و استعمارگران 97 سال 
پيش به خيال خام خود با شهادت 
ميرزا، نهضت جنگل را به نابودي 
کشاندند گفت: امروز هزاران ميرزا 
در حوزه هاي علميه آماده دفاع از 

حريم دين و ميهن هستند. 
وي با اش���اره به توطئه هاي 
دش���منان و نظام سلطه عليه ملت 
ايران افزود: دشمن قصد دارد پيوند 
مردم و واليت فقيه را قطع کند اما 
امروز مردم و روحانيت در خصوص 
نقشه هاي دشمنان بصيرت دارند و 
ب���ا پيروي محض از واليت فقيه، 

مراقب دستاوردها و آرمان هاي نظام 
و انقالب هستند. 

او با اش���اره به چهل سالگي 
انقالب افزود: دشمنان بدانند مردم 
عزتمند ايران اس���المي امسال نه 
تنها چهل سالگي انقالب را جشن 
مي گيرند بلکه در دهه پنجم انقالب، 
مرگ استکبار و رژيم اشغالگر قدس 

را هم جشن خواهند گرفت. 
در اين مراس���م حاضران به 
ياد شهيد ميرزا کوچک جنگلي و 
شهداي روحاني استان نوحه خواني 
و ع���زاداري کردند. ميرزا کوچک 
جنگل���ي رهبر نهضت جنگل 11 
آذر 1300 در کوهستان هاي ماسال 

به شهادت رسيد. 

برگزاري سالگرد شهادت ميرزا کوچك جنگلي و شهداي روحاني گيالن 

س���رويس شهرستان ها: گروه هاي معاند از 
ابتداي انقالب با پشتيباني آمريکايي ها و استکبار 
جهاني با ش���عار حمايت از مردم، بر ضد آنان 

فعاليت کردند و دست به جنايت زدند.
سردار حسين اشتري، فرمانده ناجا ديروز 
در آيين تکريم و معارفه فرمانده انتظامي استان 
کردستان با بيان اين که بسياري از اين گروه ها به 
زباله دان تاريخ سپرده شدند،افزود: برخي از اين 
گروه ها امروز نيز تالش مي کنند تا عليه نظام و 
مردم فعاليت کنند اما با حضور مقتدر نيروهاي 
نظامي و انتظامي فعاليت آنها به شدت محدود 

شده است.
وي با يادآوري اين که اگر تاريخ کردستان 
رامرور کنيم بهترقدر امنيت را مي دانيم اظهارداشت: 

مردم غيرتمند، هوشيار و با ايمان کردستان همواره 
به ويژه در اوايل انقالب و گسترش يافتن فعاليت 
معاندين، در کنار رزمندگان ايستادند و از حقوق، 
مرزها و ناموس خود دفاع کردند تا با مجاهدت 
رزمندگان سبب شوند اين استان از امنيتي پايدار 

و باثبات برخوردار باشد.
وي با اشاره به اين که همدلي و هماهنگي 
که بين مردم و مس���ئوالن وجود دارد، يکي از 
اين داليل امنيت موجود استان کردستان است، 
گفت: پيش���مرگان ک���رد در اوايل انقالب پابه 
پ���اي رزمندگان جنگيدند و اين امنيت را ايجاد 

کردند.
اشتري با بيان اين که هيچ مسأله امنيتي در 
کشور وجود ندارد که نتوانيم آن را کنترل کنيم، 

اضافه کرد: منطقه اي در کش���ور وجود ندارد که 
نتوانسته باشيم امنيت آن را تامين کنيم و دشمنان 

به دنبال برهم زدن اين ثبات و امنيت هستند.
فرمانده ناجا، ادامه داد: فشارهاي زيادي بر 
مردم وجود دارد و مسئوالن وظيفه دارند آن را 
رفع کنند اما بعد از تحريم ها و توطئه هايي که انجام 

گرفت، با هوشياري مردم مشکلي پيش نيامد.
فرمانده ناجا در حکمي سردار علي آزادي 
را به عنوان فرمانده جديد انتظامي استان کردستان 
معرفي کرد.سردار مسعود خرم نيا فرمانده انتظامي 
کردس���تان هم  با حکم سردار اشتري به عنوان 
فرمانده انتظامي استان آذربايجان غربي منصوب 
شد.س���ردار آزادي پيشتر فرمانده انتظامي استان 

زنجان بود. 

فرمانده ناجا: گروه هاي معاند با شعار حمايت از مردم، عليه آنان فعاليت کردند

سرويس خبر: جمعي از ميهمانان خارجي 
شرکت کننده در همايش حقوق کودک، از 

کانون اصالح و تربيت ديدن کردند.
با هماهنگي معاون حقوق بشر و امور 
بين الملل وزارت دادگس����تري و دبير مرجع 
ملي کنوانسيون حقوق کودک، نمايندگاني 
از موسسه بين المللي ابناء بشر از کشورهاي 
عراق، س����وئيس، لبنان، پاکستان، فلسطين، 
افغانستان و اردن از کانون اصالح و تربيت 

ديدن کردند.
علي رستمي مدير کانون اصالح و تربيت 
در اين بازديد با تش����ريح وضع رسيدگي 
به مددجوي����ان کانون اصالح و تربيت در 
ايران، گفت: تحوالت جديد در مجازات هاي 
اس����المي در سال 2013 و تحول سياست 

کيفري در جرائم کودکان موجب شده است 
ت����ا کودکان و نوجوان����ان بزهکار در کنار 
نگهداري در مراکز اصالح و تربيت، در کنار 
خانواده هاي خود باشند و سوءسابقه آنها ثبت 
نمي شود تا آثار کيفري در پرونده مددجويان 

زير 18سال وجود نداشته باشد.
وي با اشاره به اصل 20 قانون اساسي 
کشورمان، گفت: به استناد اين اصل موظف 
هس����تيم آموزش رايگان را به مددجويان در 
کانون و س����اير مراکز تابعه ارائه دهيم که 
اي����ن اصل در کانون اصالح و تربيت کامال 
تحقق يافته است و در کانون شاهد موفقيت 
مددجوياني هستيم که پس از اتمام تحصيالت 
متوسطه در مراکز آموزش عالي مشغول به 

تحصيل هستند.

او ادام����ه داد: مددجويان مي توانند به 
بازپروري و باز ش����ناختي خويش بپردازند 
و در اي����ن امر هيچ کوتاهي نمي کنيم و با 
استفاده از تعليق، تخفيف، آزادي مشروط و 
جايگزين هاي حبس که با تعامالت با مسئولين 
قضايي انجام مي شود، مدت دوره نگهداري 

مددجويان را به حداقل مي رسانيم.
محمود عباس����ي معاون امور بين الملل 
وزارت دادگس����تري نيز به الحاقات تحول 
سياس����ت کيفري در جرائم کودکان در سال 
2013 اشاره کرد و افزود: يکي از تفسيرهاي 
غلط و ابهامات موجود در اذهان عمومي و 
حرفه اي کشورها در خارج از کشور مساله 
قصاص در کودکان است که بر اساس قانون، 
قصاص حق اولياي دم محس����وب مي شود؛ 

بنابراين اين حق حکومتي نيست که بتوان 
در آن انعطاف يا نرمشي از سوي مسئولين 

حکومتي لحاظ شود.
وي گفت: قانونگذار براي اين مس����اله 
2 مورد را متذکر شده است، چنانچه فردي 
کمتر از 18س����ال مرتکب قتل شود زماني 
مستوجب قصاص تشخيص داده مي شود که 
به ماهيت و حرمت موضوع اشرافيت داشته 
باش����د که اين موضوع از سوي متخصصان 
پزشکي قانوني و ساير مراکز مرتبط تائيد يا 
رد مي ش����ود و خوشبختانه با استناد به اين 
اصل، شاهد رهايي از قصاص اغلب مرتکبان 
قتل قبل از 18س����ال بوده ايم. در حاشيه اين 
بازديد، به س����ؤاالت ميهمان خارجي پاسخ 

داده شد. 

نمايندگان خارجي شرکت کننده در همايش حقوق کودک، از کانون اصالح و تربيت ديدن کردند
سرويس شهرستان ها:  رئيس سازمان بهزيستي کشور 
از کاهش مصرف مواد مخدر صنعتي به ويژه شيش���ه و 

روانگردان در کشور خبر داد.
محس���ني بندپي در هماي���ش منطقه اي صيانت و 
گفتمان س���ازي مبارزه با مواد مخدر در ملکان اس���تان 
آذربايجان ش���رقي افزود: ماده مخدر شيشه در سه سال 
گذشته 26درصد مواد مصرفي بين معتادان را شامل مي شد 
که خوشبختانه اين مقدار به 15درصد کاهش يافته است.

وي افزود: آگاه سازي و مردمي کردن مبارزه با مواد مخدر 
و هوش���ياري دادن به خانواده ها از مهمترين محورهاي 

مبارزه با مواد مخدر است.
رئيس س���ازمان بهزيستي کش���ور گفت: مصرف 
موادمخدر در زنان متاسفانه سير صعودي دارد به طوري 
که 4 درصد معتادان در سال هاي 90 و 91 زن بودند که 

اين رقم به 10درصد رسيده است.
نماينده مردم ملکان در مجلس شوراي اسالمي نيزدر 

اين همايش آمار معتادان را در کشور نگران کننده دانست و 
افزود: بيش از 5 ميليون نفر در کشور گرفتار مواد مخدر 
هستند و 5 تا 7ميليون نفر نيز يک بار مواد مخدر مصرف 
کرده اند.سلمان خدادادي گفت: همه دستگاه هاي دولتي، 
غيردولتي و مردمي بايد بسيج شوند و مبارزه بي امان با اين 

بالي خانمانسوز را در الويت کاري خود قرار دهند. 
وي ادامه داد: 55درصد طالق،37درصد قتل ها،40درصد 
سرقتها و 23درصد خشونت ها به علت مصرف مواد مخدر 
و اعتياد اس���ت.خدادادي اضافه کرد: دسترسي آسان به 
مواد مخدر، مسدود نشدن مرزهاي شرقي، پرداخت کم 
رسانه ها به معضل اعتياد و بيکاري از داليل عمده افزايش 

اعتياد در کشور است.
فرماندار ملکان نيز هدف از برگزاري اين همايش را 
استفاده از تمامي گروه هاي مردم براي مبارزه با موادمخدر 
دانس���ت و گفت: اجتماعي شده مبارزه با مواد مخدر از 

اهداف عمده اين همايش است.

  کاهش 11درصدي مصرف مواد مخدر صنعتي در کشور 



س���رویس سیاسی – اجتماعی: مراسم گرامیداشت عملیات مروارید به 
مناسبت روز نیروی دریایی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

دریادار ناصر سرنوشت، پیشکسوت دفاع مقدس در این مراسم در سخنانی، 
به تشریح عملیات غرورآفرین مروارید پرداخت و گفت: بزرگمردان ایران در 
این عملیات جاویدان، شجاعت ایرانیان را به نمایش گذاشتند، چرا که وقتی پای 

عشق به وطن در میان باشد، معامله با جان در اولویت قرار می گیرد.
 این جانباز دفاع مقدس همچنین به رش���ادت های نیروی دریایی طی 
س���ال های گذش���ته اشاره کرد و اظهار داشت: نیروی دریایی توانسته است با 
نمایش صالبت خود، تنگه هرمز و همچنین این جزیره را از چنگال اجنبی 

مصون نگاه دارند.
دکتر فرنگیس طوس���ی و فریدون جنیدی هم در این مراسم باشکوه به 

شاهنامه خوانی و همچنین سخنرانی پرداختند.
  اس���تاد جنیدی در س���خنانی به تبیین اهمیت ژرف شاهنامه فردوسی 
پرداخت و با اشاره به پیشینه تمدن اصیل ایران، تاکید کرد: کشورهای اروپایی 
و آمریکا فاقد چنین پیشینه ای هستند که همین موضوع دلیل حسادت ورزی 

آنها شده است.
در ادامه این مراسم دختر بچه ای به شاهنامه خوانی پرداخت که تسلط 

وی، تحسین حاضران را موجب شد.
کاپیتان محمود ضرابی از پیشکسوتان نیروی هوایی ارتش و دفاع مقدس 
هم در س���خنانی به تشریح عملیات باشکوه مروارید پرداخت و سپس شعر 

»ایران« که یکی از سروده هایش است را خواند.
یسنا خوش فکر دبیر همایش هم گفت: ایران همواره در پی حسد و کینه 
توزی برخی از همس���ایگان خود، مورد یورش و تجاوز قرار گرفته است.در 
این فراز و نشیب تاریخی هنگامی که ایرانیان از انسجام ملی و آمادگی دفاعی 
مناسب برخوردار بودند، در برابر دشمنان ایستادگی کردند و پیروز میدان شدند. 
اما در برخی از ادوار تاریخ، گسستگی جامعه،آشفتگی های درون کشور،نبود 
قوای نظامی منس���جم و عدم ش���ناخت از توانایی دشمن، سبب شد که ایران 

اشغال،پاره پاره و تجزیه شود. 
وی تاکید کرد: جنگ ایران و عراق با پایداری جاویدان نیروهای مسلح 
به ویژه ارتش ، س���بب ش���د که پس از 200 س���ال نشیب،رکود و اشغال و 
بی حرمتی،...غرور ملی و عزت نفس ایرانیان بازگردد و دشمنان سنتی پی به 
 این حقیقت ببرند که هرگز تمدن ایران زمین را با تمدن های فراموش شده 

قیاس نکنند.
خوش فکر گفت: در این جنگ نابرابر دالوران ارتش و سپاه ،چون دو 
بال ایران و به مانند»چمروش« پرنده اسطوره ای نگهبان ایران زمین ، با دیو 
سیرتان زمانه پنجه در پنجه افکندند و همچون پهلوانان شاهنامه رستم وار از 
خاک،ناموس و باورهای ارزشمند مردم ایران دفاع کردند که یاد آن پهلوانی ها 

هنوز لرزه بر پیکر دشمنان ایران می افکند.
وی اظهار داشت: نیروهای مردمی بسیج در دفاع مقدس همچون آرش، 
در مقابل گلوله دشمنان سینه سپر کردند تا یک وجب از خاک ایران به دست 
بیگانه نیافتد که در برابر آن همه شجاعت و از خودگذشتگی سر تعظیم فرود 

می آوریم.
خوش فکر تاکید کرد: دالورمردان ارتش ایران در جریان جنگ تحمیلی 
بارها در آفندهای گوناگون تار و پود دشمن را در هم پیچیدند که از جمله آنها 
عملیات غرور انگیز »مروارید« بود که در تاریخ  ۱۳۵۹7 آذر  بطور مشترک 
توس���ط نیروی های دریایی و هوایی ارتش اجرا شد که به گفته کارشناسان، 
نیروی دریایی عراق پس از این حمله برق آسا تا پایان جنگ نقش موثری در 

نبردهای دریایی نداشت.
بنا به این گزارش در پایان مراسم از پیشکسوتان دفاع مقدس تجلیل به 

عمل آمد و حاضران در همایش یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.
ش���هید ابراهیم شریفی، شهید حسین خلعتبری، شادروان مهدی دادپی، 
شادروان محمد ابراهیم کاکاوند، فریدون صمدی،علیرضا نمکی، قاسم محمد 
امینی، محمود ضرابی، محمد اسماعیل پیروان، منوچهر محققی هم در این مراسم 

مورد پاسداشت قرار گرفتند.
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اخبار کوتاه خارجیاخبار کوتاه داخلی رويارويي با فيليپين،  بهترين فرصت براي صعود به جام جهاني بسكتبال 

گروه بندي مرحله مقدماتی یورو ۲۰۲۰مشخص شد
تیم های اروپایی حریفان خود را در مرحله مقدماتی یورو 2020 شناختند.
به گزارش ایس���نا به نقل از آس، قرعه کش���ی مرحله مقدماتی یورو 2020 
در دوبلین برگزار ش���د و ۵۵ تیم حاضر در این رقابت ها حریفان خود را 
شناختند. این بازی ها قرار است در ۱0 گروه پنج و شش تیمی برگزار شود. 

گروه بندي این رقابت ها به این شرح است:
گروه A: انگلیس، چک، بلغارستان، مونته نگرو و کوزوو
گروه B: پرتغال، اوکراین، صربستان، لیتوانی و لوکزامبورگ
گروه C: هلند، آلمان، ایرلند شمالی، استونی و بالروس

گروه D: سوئیس، دانمارک، ایرلند جنوبی، گرجستان و جبل الطارق
گروه E: کرواسی، ولز، اسلواکی، مجارستان و آذربایجان
گروه F: اسپانیا، سوئد، نروژ، رومانی، جزایر فارو و مالت

گروه G: لهستان، اتریش، اسرائیل، اسلوونی، مقدونیه و التویا
گروه H: فرانسه، ایسلند، ترکیه، آلبانی، مولداوی و آندورا

گروه I: بلژیک، روسیه، اسکاتلند، قبرس، قزاقستان و سن مارینو
گ���روه J: ایتالیا، بوس���نی و هرزگوین، فنالند، یونان، ارمنس���تان و 

لیختن اشتاین
از هر گروه دو تیم برترصعود می کنند و چهار تیم دیگر از پلی آف 
لیگ ملت ها به این رقابت ها راه خواهند یافت.مسابقات یورو 2020، در ۱2 
شهر اروپایی برگزار خواهد شدکه آمستردام )هلند(، باکو )آذربایجان(، بخارست 
)رومانی(، بوداپست )مجارستان(، کوپنهاگ )دانمارک(، دوبلین )ایرلند(، گالسکو 
)اسکاتلند(، مونیخ )آلمان(، رم )ایتالیا(، سن پترزبورگ )روسیه(، لندن )انگلیس( 

و بیلبائو )اسپانیا( میزبان خواهند بود.
رونالدو به رکورد 61 ساله تاریخ بانوی پیر رسید

کریس���تیانو رونالدو فوق ستاره باشگاه 
یوونت���وس در بازی تیمش مقابل فیورنتینا به 
رکورد ۱0 گل زده در ۱4 بازی آغازین سری 
آ دس���ت پیدا کرد و بدین ترتیب رکورد 6۱ 
س���اله این باشگاه را شکست.به گزارش ایرنا، 
شبکه تلویزیونی فاکس اسپورتس نوشت: یک 
ب���ازی دیگر و یک رکورد دیگر به دس���ت 
رونالدو شکسته شد، مهاجم پرتغالی یووه عادت 

همیشگی خود را در شکستن و ثبت رکوردهای جدید تکرار و در بازی 
مقابل فیورنتینا به رکورد 6۱ ساله باشگاه ایتالیایی دست پیدا کرد.رونالدو پس 
از 6۱ سال، به نخستین بازیکنی تبدیل شد که در تاریخ صدرنشین سری آ، 
در ۱4 بازی ۱0 گل به ثمر رسانده است؛ پیش از او این رکورد در اختیار 
»ج���ان چارل���ز« بود که در فصل رقابت های ۱۹۵7 – ۱۹۵8 موفق به ثبت 

چنین رکوردی برای بانوی پیر شده بود.
گلزنی میالد محمدی در دمای 1۵- و زمین یخ زده!

یاران میالد محمدی در هوای منفی ۱۵ درجه در لیگ روسیه به میدان 
رفتند.به گزارش ایسنا، اخمت گروزنی در هفته شانزدهم لیگ یک روسیه 
برابر ینیسی قرار گرفت که این دیدار با تساوی یک بر یک به پایان رسید 
و تنها گل گروزنی را میالد محمدی به ثمر رساند.این دیدار در دمای منفی 
۱۵ درجه س���انتیگراد برگزار ش���د و داوران و مسئوالن برگزاری رقابت ها 
تصمیم گرفتند که بازی را لغو نکنند این در حالی بود که زمین یخ زده بود 
و تنها ۱800 نفر تماشاگر در ورزشگاه حضور داشت.میالد محمدی در این 
دیدار توانست ارسالی روی دروازه داشته باشد که توپ او بعد از برخورد با 

دروازه بان وارد دروازه حریف شد.
۴۰۰ برد برای »فیلسوف« فوتبال

پپ گواردیوال با برتری تیمش برابر بورنموث 
به رکورد 400 برد در عرصه مربیگری رس���ید.به 
گزارش ایسنا و به نقل از دیلی میل، منچسترسیتی 
صدرنشین لیگ برتر انگلیس موفق شد با برتری 
۳ بر یک برابر بورنموث جایگاه خود را در صدر 
جدول اس���تحکام ببخشد.پپ گواردیوال که در 
کاتالونیا به "فیلسوف" شهرت دارد، به رکورد 400 
برد در دنیای مربیگری رسید. این مربی اسپانیایی 
۹7 برد در منچسترسیتی به دست آورده است و تاکنون قهرمانی در لیگ برتر 
و جام حذفی را به دست آورده است.گواردیوال در بایرن مونیخ که ۳ قهرمانی 
در بوندسلیگا مهمترین دستاورد او بود، به رکورد ۱24 برد دست یافت و در 
بارسلونا نیز او ۱7۹ برد به دست آورد.منچسترسیتی سه شنبه شب باید در زمین 
واتفورد در لیگ برتر به میدان برود و در ادامه شنبه در دیداری حساس برابر 

چلسی قرار خواهد گرفت که در هر دو دیدار، سیتی مهمان خواهد بود.

آزادکاران ایران قهرمان جام الروسا روسیه شدند
تیم منتخب کشتی آزاد ایران در آخرین دیدار خود در رقابت های 
بین المللی جام الروسا در مسکو با پیروزی قاطع 6 بر صفر مقابل گرجستان، 
به عنوان قهرمانی دس���ت یافت.به گزارش ایرنا، رقابت های بین المللی 
کش���تی آزاد جام الروس���ا روزهای ۱0 و ۱۱ آذر در شهر مسکو روسیه 
و با حضور پنج تیم روس���یه، ایران، گرجس���تان، آذربایجان و ازبکستان 
و در 6 وزن المپیکی برگزار ش���د و در پایان تیم ایران با کس���ب چهار 
پیروزی به عنوان قهرمانی این مس���ابقات دس���ت یافت. پس از تیم ایران 
تیم های روس���یه و ازبکس���تان به ترتیب دوم و سوم شدند.تیم ایران در 
آخرین مس���ابقه خود برابر گرجس���تان قرار گرفت که ملی پوشان ایران 
با نتیجه 6 بر صفر حریف خود را شکس���ت دادند و جام قهرمانی را 
باالی س���ر بردند.نادر حاج آقانیا در وزن ۵7 کیلوگرم )4 بر 2(، پیمان 
بیابانی در وزن 6۵ کیلوگرم )حریف به روی تش���ک نیامد(، امیرحسین 
 کاووس���ی در وزن 74 )۱0 بر صفر(، احمد بذری در وزن 86 کیلوگرم 
)۱۳ بر صفر(، عباس فروتن در وزن ۹7 کیلوگرم )با ضربه فنی( و یداهلل 
محبی در وزن ۱2۵ کیلوگرم )۱0 بر صفر( حریفان خود را شکس���ت 

دادند.
حدادی با شینجیانگ چین به توافق رسید

س���تاره تیم ملی بسکتبال ایران به یک تیم 
چینی پیوست.به گزارش ایسنا، حامد حدادی که 
به چین سفر کرده در نهایت با تیم شینجیانگ 
به توافق رسید و قراردادش را برای حضور در 
ترکیب این تیم امضا کرد.حدادی که در فصل های 
 اخی���ر ورزش حرفه ای خ���ود در لیگ چین 
) CBA( بوده، امسال نیز در چین خواهد بود و 
در لیگ این کشور دست به توپ می شود.ستاره 
تیم ملی ایران سابقه قهرمانی در لیگ چین را هم دارد. او با سیچوان قهرمان 

این مسابقات شده است.
شطرنج ایران در المپیاد جهاني پنجم شد

تیم ایران عنوان پنجم المپیاد 
جهانی زیر ۱6 س���ال شطرنج را از 
آن خود کرد.به گزارش خبرگزاری 
فارس، رده بندی نهایی المپیاد جهانی 
ش���طرنج زیر ۱6 سال، اعالم شد و 
تیم کشورمان در رده پنجم مسابقات 
قرار گرفت.ایستادن ایران در رده پنجم 
در شرایطی است که پیش از شروع 

مس���ابقات نیز از ایران به عنوان ش���انس پنجم قهرمانی یاد می شد.در پایان 
المپیاد جهانی زیر ۱6 سال، ازبکستان به مقام قهرمانی رسید و تیم های هند و 
چین رده های دوم و سوم را از آن خود کردند. همچنین تیم بالروس عنوان 

چهارم مسابقات را از آن خود کرد.
ناظم الشریعه: محک خوردن بازیكنان برایمان مهم است

تیم ملی فوتسال ایران تهران را به مقصد 
اسلواکی جهت شرکت در تورنمنت سه جانبه 
فوتسال که با حضور تیم های ایران، روسیه و 
اسلواکی برگزار می شود، ترک کرد.به گزارش 
خبرگزاری فارس و به نقل از سایت فدراسیون 
فوتبال، تیم ملی فوتسال بزرگساالن تهران را به 
مقصد وین و س���پس اسلواکی ترک کرد تا در 
تورنمنت سه جانبه اسلواکی حضور یابد.سید 
محمد ناظم الشریعه، سرمربی تیم ملی فوتسال بزرگساالن درباره حضور در 
تورنمنت  اسلواکی گفت: در اردوی نهایی متصل به اعزام ، بازیکنان لژیونر 
نیز به تیم اضافه شده اند.در تورنمنت اسلواکی با تیم های روسیه و اسلواکی 
بازی خواهیم کرد. در این تورنمنت بدون شک کسب تجربه؛ اعتماد به نفس 

و محک خوردن بازیکنان حائز اهمیت بوده و نتیجه برایمان مهم نیست.
دومین شكست دختران هندبالیست ایران در آسیا

دختران هندبالیست ایران در دومین دیدار خود از رقابت های قهرمانی 
بانوان آسیا هم شکست خوردند.به گزارش ایسنا، تیم ملی بانوان هندبال ایران 
در دومین دیدار خود از رقابت های قهرمانی آسیا مقابل استرالیا قرار گرفت 
که این بازی را با نتیجه 24 بر 2۹ واگذار کرد.دختران هندبالیست ایران در 
نخستین دیدار هم مقابل قزاقستان شکست خورده بودند. تیم ملی هندبال 
ایران باید در سومین دیدار خود مقابل ژاپن بازی کند که این دیدار سه شنبه 

۱۳ آذرماه انجام خواهد شد.

تیم ملي بسکتبال کشورمان اگر قصد دارد که در پایان 
پنجره  هاي انتخابي جام جهاني 20۱۹ چین و بدون فکر 
کردن به بهترین تیم چهارم دوگروه شدن، به جام جهاني 
راه یابد، بدون ش���ک بهترین فرصت را، امروز پیش روي 
خود دارد. ملي پوش���ان کشورمان پس از شکست قابل  
پیش بیني مقابل استرالیا در ملبورن در اولین دیدار از پنجره 
پنجم انتخابي جام جهاني، امروز فیلیپین را پیش رو دارند. 
تیمي که شرایط خوبي ندارد و طي بازي هاي  تدارکاتي و 
رسمي اخیر، بسیار متزلزل ظاهر شده و حتي به یکي از 

ضعیف ترین تیمهاي گروه نیز، باخته است. 
در روزي که ایران به استرالیا باخت علي رغم اینکه 
همه انتظار داشتند فیلیپین، قزاقستان، تیم یکي به آخر جدول 
گروه را به راحتي از پیش رو بردارد، مقابل این تیم شکست 
خورد تا روند ناکامي هاي این تیم در ادامه شکست هایش 
در بازي هاي تدارکاتي مقابل تیمهاي نه چندان مطرح در 
آسیا مثل لبنان و اردن ادامه یابد. این اتفاق در حالي رخ 
مي دهد که فیلیپیني ها در پنجره پنجم انتخابي جام جهاني، 
بازیکنان شاخص محروم خود را نیز در اختیار دارند اما 
نتوانس���ته اند به نتایجي که از بسکتبال این کشور، انتظار 
مي رفت، دست یابند. شرایط  فعلي حاکم بر تیم فیلیپین به 
گونه اي است که مي توان انتظار داشت تیم ایران با همین 
ترکیب متحول شده و در غیاب تعیین کننده ترین ستاره هایش 
مثل حدادي، کاظمي، مشایخي و نیکخواه بهرامي، بتواند 
از پس فیلیپین متزلزل و پراس���ترس با کارنامه اي ناموفق 
طي بازي هاي اخیر، برآید. اصوالً اگرچه فیلیپین از تیمهاي 
مطرح آسیا به حساب مي آید اما شکي نیست که حتي با 
تمام ستاره هایش، از قدرت هاي بالمنازع آسیا و اقیانوسیه به 
حساب نمي آید و اصالً نباید آن را با تیمهایي چون استرالیا، 
چین و نیوزیلند، مقایسه کرد. فیلیپین در بهترین شرایط تیمي 
همتراز کره جنوبي و ژاپن به حساب مي آید در حالي که  
نتایج اخیر این تیم اثبات مي کند فیلیپین امروز در بهترین 
شرایطش هم نیست. بنابراین براي گذر از این تیم، همین 

تیم متحول شده  فعلي ایران هم، کافي است.
بزرگترین نقطه ضعف فیلیپیني ها که تیم ملي کشورمان 
به خوبي مي تواند از آن استفاده کند، ضعف و عدم انسجام 
دفاعي اس���ت. ضعفي که به صورت ساختاري در تمامي 
تیمهاي ملي رده هاي مختلف سني فیلیپین مشهود است 
چون فیلیپیني ها، بیش از هر موردي به گل زدن و حمالت 
و برنامه هاي هجومي، متکي هستند و بیشترین انرژي خود 
را صرف این ماجرا مي کنند. فیلیپین که بسکتبالش را از 
آمریکا گرفته، همیشه سعي مي کند بسکتبالي زیبا و جذاب 
را به نمایش بگذارد و قاعدتاً بس���کتبال جذاب و زیبا 
هم در چارچوب برنامه هاي هجومي و حمله اي منجر به 
گل زدن، رقم مي خورد مثل همان بسکتبال »N.B.A« که 
صحنه هاي زیباي گل زني، براي مخاطبان جذاب است و 
همین ماجرا نتایج بیشتر دیدارهاي »N.B.A« را به باالي 
۱20 و حتي ۱۳0 امتیاز مي رساند. اصوالً غلط نیست اگر 
گفته شود فلسفه بسکتبال فیلیپین در بازي هجومي و گل زدن 
خالصه مي شود و دفاع، اولویت کاري فیلیپیني ها نیست. در 
مقابل چند سالي است که پس از آمدن مربیان اروپایي به 

بسکتبال ایران، دفاع اولویت اول کاري ملي پوشان کشورمان 
در تمامي رده هاي سني شده است و همین شاخصه باعث 
شده تا تیمهاي ملي ایران، عمومًا  در جمع بهترین تیمهاي 
دفاع کننده آسیا قرار بگیرند. دفاعي که اما طبیعي بود به نسبت 
قابلیت هاي باالي استرالیایي ها و اختالف سطح بسکتبال آنان 
با بسکتبال ایران، موفق نباشد اما قطعاً مقابل آسیایي ها و 
بخصوص فیلیپیني  که حال و روز خوشي ندارد مي تواند 
به بهترین نحو اجرا شود بخصوص با تیم فعلي، چون 
پایة دفاع بر دوندگي هاي سریع و پي درپي متکي است و 
بازیکنان جوان تر در تیم ملي کشورمان، این شاخصه را به 

بهترین نحو ممکن مي توانند، اجرا کنند و از آنجا که دفاع 
فیلیپین، دفاع استرالیاي قدرتمند نیست، همان ملي پوشاني 
که مقابل استرالیا، امتیازات قابل توجهي کسب نکردند این 

قابلیت را دارند که مقابل فیلیپین به امتیاز برسند.
تیم امروز فیلیپین، یکي از آسیب پذیرترین تیمهاي 
سالهاي اخیر این کشور است و تحت فشاربودن به دلیل 
نتایج ضعیف اخیر، این آسیب پذیري را بیشتر هم مي کند 
تا کادر فني تیم ملي کش���ورمان بتوانند از این فرصت  

بهترین بهره را ببرند.
تحت فشاربودن فیلیپین را، اظهارنظر سرمربي این تیم 
»نیک گیاو« بیش از هر مورد دیگري نشان مي دهد آنجا که 
به نتایج ضعیف و دور از انتظار اخیر تیمش اشاره کرده 
و مسئولیت آن را مي پذیرد و تأکید مي کند براي پیروزي 
مقابل تیم ملي بسکتبال ایران، از شانس باالیي برخوردار 
است البته چون چاره اي غیر از آن ندارد. شکست غیرمنتظره 
فیلیپین مقابل قزاقس���تان قبل از آنکه براي خودش ضرر 
بزرگي باش���د، بدون شک به نفع تیم ملي بسکتبال ایران 
بود که خود را آماده مي کرد حتي به بهترین تیم چهارم 
شدن دو گروه،  براي صعود نیز فکر کند اما چون امروز 
فیلیپین در این شرایط قرار گرفته است ملي پوشان ایران  
با دور شدن از استرسها و فشارهایي که تحمل مي کردند  

با روحیه اي مضاعف به مصاف فیلیپین متزلزل مي روند. 
به عبارت دیگر شکست فیلیپین مقابل قزاقستان، نقطه قوتي 
شد براي تیم ملي ایران تا فشارهاي گذشته را فراموش کند 

و با امیدواري هاي بیشتري به مصاف این تیم برود.
درهرحال، ش���رایط به گونه اي رقم خورده است که 
بهترین فرصت براي صعود ایران به جام جهاني، همین 
بازي مقابل فیلیپین است چون اگرچه هنوز یک پنجره به 
اتمام رقابت هاي انتخابي باقیمانده اما در پنجره ششم، ایران 
یک بازي دوم اسفندماه مقابل ژاپن برگزار خواهد کرد و 
یک بازي هم ششم اسفندماه مقابل استرالیا که در هر دو 

بازي رفت هم شکست خورده و قطع به یقین، شرایط 
هردوي این تیمها به مراتب بهتر از فیلیپین است.

شایان ذکر است که دیدار دو تیم ایران و فیلیپین امروز 
ساعت ۱۵ به وقت ایران برگزار خواهد شد.

جمش��یدی: شانس زیادی برای برد برابر فیلیپین 
داریم

ملی پوش بسکتبال ایران 
گفت: می توانیم در مانیل فیلیپین 
را شکس���ت بدهیم و سهمیه 
جام جهانی بگیریم.به گزارش 
ایسنا، محمد جمشیدی در مورد 
بازی با استرالیا اظهار کرد: حریف 
ما تیم بسیار قدرتمند و سرسختی 

بود. واقعا عالی بودند. ما در ریباند خوب کار نکردیم و 
خیلی از فرصت ها را از دس���ت دادیم. با این حال بازی 
تمام ش���ده و به مس���ابقه بعدی فکر می کنیم و به نظرم 
شانس زیادی در مانیل داریم تا بتوانیم فیلیپین را شکست 
بدهیم. امیدوارم در بازی بعدی پیروز باش���یم و سهمیه 

جام جهانی را بگیریم.
اسالمي: فیلیپین را به راحتی شکست می دهیم

سرمربی تیم بسکتبال شیمیدر با اشاره به دیدار حساس 

ایران برابر فیلیپین در چارچوب 
رقابت های انتخابی جام جهانی 
گف���ت: با توجه ب���ه بازیکنان 
توانمندی که داریم به راحتی از 

پس این حریف برمی آییم.
محمدرضا اسالمی در گفت 
و گو با ایرنا، با اشاره به توانایی 
بازیکنان تیم ملی یادآور شد: در ترکیب تیم ملی بازیکنان 
خوبی داریم که هر زمان که بخواهند می توانند کارهای 
بزرگی انجام بدهند. حامد حسین زاده خیلی خوب شوت 
می زند، محمد جمشیدی در کنار شوت زدن قدرت نفوذ 
باالی���ی دارد، بهنام یخچالی بارها توانایی هایش را ثابت 
کرد و در کنار اینها بازیکنان خوبی هم مثل محمد ترابی 
در زیر سبد داریم که اگر تجربه بیشتری داشته باشند می 
توانند تاثیرگذارتر عمل کنند. اسالمي افزود: با توجه به 
تیمی که در اختیار داریم می توانیم خیلی راحت فیلیپین 
را شکست بدهیم. بازیکنان گردن کلفتی هم اکنون در تیم 
داریم و معتقدم که می توانند با عملکردی خوب در این 
دیدار پیروز شوند.کارشناس بسکتبال ادامه داد: بسکتبال 
فیلیپین بر پایه حمله و امتیازآوری اس���ت و دفاع ندارد. 
بر عکس ما خیلی خوب دفاع می کنیم و قدرت دفاعی 
ایران جزو بهترین های آسیا است. به نظر من با فاز دفاعی 
خ���وب می توانیم برابر گلزنی حریف قرار بگیریم و با 
استفاده از توانایی امتیازآوری بازیکنانمان برنده این دیدار 

حساس شویم.
استرالیا، نیوزلند و کره جنوبی جهانی شدند

2 نماینده بسکتبال اقیانوسیه و کره جنوبی سهمیه 
جام جهانی بس���کتبال را کس���ب کردند و حاال دیگر 
کش���ورهای آس���یایی در تالش هستند تا به این سهمیه 

دست پیدا کنند.
به گزارش ایرنا، این سه کشور در پنجره پنجم انتخابی 
جام جهانی 20۱۹ چین با کسب پیروزی برابر حریفان خود 
به سهمیه جام جهانی رسیدند. استرالیا پس از بردی که 
برابر ایران کسب کرد جهانی شد، نیوزلند   با شکست دادن 
سوریه مسافر چین شد و کره جنوبی نیز بعد از شکست 
دادن اردن به سهمیه جام جهانی رسید.حاال دیگر کشورهای 
آسیایی به دنبال کسب سهمیه هستند و می خواهند در بین 
4 تیم  دیگرنهایی صعود کننده به این رویداد بزرگ باشند.تا 
کنون به غیر از چین که میزبان رویداد است دوازده کشور 
دیگر نیز سهمیه گرفته اند. تونس، نیجریه، یونان، آلمان، 
چک، لیتوانی، آرژانتین، استرالیا، فرانسه، آنگوال، نیوزلند و 
کره جنوبی تا کنون به سهمیه جام جهانی دست پیدا کرده 
اند.تیم ملی بس���کتبال ایران هنوز به سهمیه جام جهانی 
نرسیده وامروز در دومین دیدارش از پنجره پنجم انتخابی 
جام جهانی به مصاف فیلیپین می رود و برد در این دیدار 
می تواند ایران را به سهمیه جام جهانی نزدیک کند.تیم 
ملی بسکتبال ایران در جام جهانی های 20۱0 و 20۱4 به 
عنوان قهرمان آسیا و تیم نخست راهی این رویداد شده 
بود.جام جهانی بسکتبال 20۱۹ شهریور سال ۹8 در چین 

برگزار می شود.

به گفته معاون مدیریت و توسعه منابع 
وزارت ورزش مرحله جدید واریز بودجه به 
حساب فدراسیون ها با تخصیص ۱۵ میلیارد 

تومان همراه بود.
ژاله فرامرزیان در گفتگو با خبرنگار مهر، 
ب���ا بیان اینکه مرحله جدید واریز بودجه به 
حساب فدراسیون ها از طرف وزارت ورزش 
انجام ش���ده است، گفت: در این مرحله از 
تخصیص بودجه که اواخر هفته گذشته انجام 
شد، ۱۵ میلیارد تومان میان فدراسیون ها توزیع 
شد. وی تأکید کرد: با تخصیص این میزان 

بودجه، مجموع پرداختی به فدراسیون ها در 
سال جاری به 82 درصد رسید. در واقع ما 
تا پایان سال باید ۱8 درصد دیگر از بودجه 
مصوب امس���ال را میان فدراسیون ها توزیع 
کنیم که در تالش هستیم به موقع این مهم 
انجام شود. طی سال های گذشته و در هیچ 
دوره ای، صد درصد بودجه فدراس���یون ها 
واریز نشده بود اما در تالش هستیم این مهم 

برای امسال اتفاق بیافتد. 
معاونت مدیریت و توسعه منابع وزارت 
ورزش ب���ا بیان اینکه می���زان پرداختی در 

همه فدراس���یون ها یکسان نیست، یادآور 
ش���د: در کل و در میان فدراسیون ها کمتر 
از 78 درص���د پرداختی نداریم، ضمن اینکه 
هستند فدراسیون هایی که تا به امروز نزدیک 
به صد درصد بودجه خود را دریافت کرده 
اند. دریافتی برخی از فدراسیون ها هم صد 
درصد ش���ده است. وی خاطرنشان کرد: در 
برخی از فدراسیون ها بودجه پیش بینی شده 
اولیه خیلی زیاد نبود اما رقم پرداختی به آنها 
قابل توجه بوده است. چراکه در تفاهم نامه 
های مالی منعقد شده این توافق صورت گرفته 

بود در صورت ش���رایطی خاص مثل کسب 
نتایج قابل قبول، بودجه ای به عنوان مشوق 
در اختیار این دس���ته از فدراسیون ها قرار 
بگیرد، بر این اساس رقم پرداختی به برخی 
فدراسیون ها با آنچه در تفاهم نامه ها قید شده 

بود متفاوت شده است.
این مع���اون وزیر ورزش همچنین به 
کمک ه���ای وزارت ورزش به هیات های 
استانی اشاره کرد و گفت: در توافق صورت 
گرفته قرار بر این ش���د تا عالوه بر بودجه 
تخصیص داده شده به فدراسیون ها، بودجه ای 

برای هیات های اس���تانی و کمک به پیشبرد 
برنامه های آنها نیز اختصاص داده شود. تا به 
امروز ۵ میلیارد بابت این کار اختصاص داده 
شده است و در حال انجام اقدامات الزم برای 

اختصاص ۵ میلیارد مرحله دوم هستیم.
به گفته ژال���ه فرامرزیان، در مجموع 
۱۵۳ میلیارد تومان بودجه تخصیصی وزارت 
ورزش به فدراس���یون ها در سال ۹7 است، 
ضمن اینکه ۱۵ میلیارد و ۳00 میلیون تومان 
نیز به عنوان کمک های استانی در نظر گرفته 

شده است.

واریز 1۵ میلیارد تومان به حساب فدراسیون ها

پیشكسوتان ارتش، عملیات غرورآفرین  
مروارید را گرامی داشتند

وزیر بهداش���ت ضمن تقدیر 
از اعضای شورای فرهنگ سالمت 
وزارت بهداشت، گفت: کار کردن 
در حوزه فرهنگ، سخت و در حوزه 
فرهنگ سالمت به شدت مورد نیاز 
است و مشکلی است که همه روزه 
آن را در زندگی فردی و اجتماعی 

احساس می کنیم.
دکتر هاشمی یادآور شد: قبل از 
این جلسه، در نشست شورای عالی 
بیمه سالمت حضور داشتیم که باید 
از م���ردم در زمان بیماری حمایت 
کند. این جلس���ه پرچالش بود زیرا 

تقاضاها متعدد، متکثر و اکثراً منطقی 
اس���ت، اما منابع محدود است و 
راهکار آن، توجه بیشتر به پیشگیری 
است و یکی از راه های پیشگیری 
از بیماری ها، ارتقای فرهنگ سالمت 

مردم است. 
وزیر بهداش���ت یادآور شد: 
ش���ورای فرهنگ سالمت با وجود 
نماینده های مختلفی که از نهادهای 
مختلف در آن حضور دارند می تواند 
در ارتقای فرهنگ س���المت موثر 
باش���د. البته مردم نیز باید مراقب 
سالمتی خود باشند و امیدواریم که 

راهکارهایی که در این شورا، مطرح 
می شود، مورد توجه دستگاه های 

اجرایی باشد.
دکتر هاشمی تاکید کرد: یکی 
از مهمترین گرفتاری های مردم این 
است که امنیت روحی و روانی آنها به 
شدت از بیرون و داخل توسط برخی 
افراد ماجراجو هدف گرفته می شود، 
لذا همه باید ب���ه ارتقای فرهنگ 
سالمت کمک کنند و اطمینان دارم 
که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
که متولی اصلی این حوزه است، از 

هیچ کمکی دریغ نخواهد کرد.

مدیرعامل انجم���ن صرع ایران گفت: تعداد بیماران 
مبتال به صرع در ایران حتی تا یک میلیون نفر هم برآورد 

می شود.
به گ���زارش فارس؛ حس���ین پاکدامن رئیس انجمن 
متخصصان مغز و اعصاب ایران در سومین همایش علمی 
Brain & Mood Dayگف���ت: طبق جدیدترین مطالعه 
اپیدمیولوژیک انجام شده میزان شیوع بیماری صرع در ایران 
2 تا ۳ برابر کشورهای پیشرفته غربی چه در اروپا و چه در 
آمریکای شمالی است. در سایر موارد مانند شیوع بیماری در 
زنان و مردان و ... وضعیت ایران مشابه کشورهای پیشرفته 
است. وی با اشاره به اینکه از نظر شیوه های درمانی بیماری 
صرع  در ایران با کش���ورهای غربی تقریبا یکس���ان است، 
عنوان کرد: حدود ۳0 درصد صرع ها مقاوم به درمان طبی 
هستند و از بین این دسته از بیماران گروهی واجد شرایط 

برای انجام جراحی درمانی هستند.

در ادام���ه این همایش مدیرعامل انجمن صرع ایران 
گف���ت: تعداد بیماران مبتال به صرع در ایران حتی تا یک 

میلیون نفر هم برآورد می شود.
داریوش نسبی تهرانی با اشاره به اینکه در چند وقت 
اخیر برخی از داروهای درمان صرع در کشور دچار کمبود 
شدند، عنوان کرد: داروی بیماران صرع بسیار حیاتی است 
و قابل صبر و تحمل کردن نیست و حتی یک ساعت  هم 
نباید داروی این بیماران از دس���ترس خارج شود. تاکید ما 
این است که دارو همیشه در دسترس بیماران باشد، به ویژه 
داروهایی که در مدتی طوالنی توس���ط بیمار مصرف شده 
و بدن بیماران با آنها آداپته شده و قابل تغییر نیست. غیر 
از داروی مهم دپاکین که دچار کمبود ش���ده، تامین سایر 
داروهای وارداتی یا تولیدی هم به مشکل برخورد کرده است 
و اگرچه مدام گفته می شود دارو جزو تحریم ها نیست اما 

بطور غیرمستقیم تحت تاثیر قرار گرفته است.

رئیس مرکز مدیریت پیوند و بیماری های خاص وزارت بهداشت گفت: 
بیماران نیازمند آزمایش های HLAمعطل ارسال نمونه های آزمایش به خارج 
از کشور نیستند، اما تحریم پیدا کردن سلول بنیادی )دهنده مناسب( برای این 

بیماران را از خارج سخت و پرهزینه کرده است.
مهدی شادنوش درباره مشکالت به وجود آمده در زمینه بیماران نیازمند 
تهیه سلول بنیادی از خارج کشور افزود: بانک اهدای سلول داخلی از سلول های 
اهدا شده توسط ایرانیان وجود دارد و اگر سلول مورد نظر در این بانک وجود 
داش���ته باش���د به صورت رایگان به بیمار اهدا می شود، اما اگر سلول بنیادی 
مناسب در این بانک وجود نداشته باشد، باید سلول مورد نظر از خارج تامین 
شود، هزینه این کار تحت پوشش جایی نیست و اگر نیاز به انجام این کار 
باشد، منبع مالی برای تامین آن وجود ندارد، هزینه ای که برای هر بیمار بین 
۳0 تا 40 هزار یورو نیاز دارد که با توجه به شرایط تحریم نمی توان این پول 

را منتقل کرد. 

وزیر بهداشت: امنیت روحی و روانی مردم توسط افراد 
ماجراجو هدف گرفته می شود

شیوع صرع در ایران تا ۳ برابر کشورهای غربی است تحریم ، دسترسی بیماران به بانک سلول 
بنیادی  را مشكل کرده است

نام روزنامه:  اطالعات 
تاريخ درج آگهى نوبت دوم 

روزدو شنبه 1397/9/12
آگهي مناقصه عمومى 

شركت پتر�شيمي ما��� �� نظر ���� �قال� مو�� نيا� �يل �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد .

روابط عمومي پتروشيمي مارون

تضمين شركت در مناقصه نحوه دريافت اسناد  آخرين مهلت ارسال 
پيشنهادها توسط فروشندگان آخرين مهلت دريافت اسناد  شماره مناقصه شماره تقاضا رديف موضوع مناقصه نوع مناقصه

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
         atalavari@mpc.ir  به آدرس ايميل

14روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت   KAS-96161 97-T-204 تجديد

مناقصه  ELECTRO   MOTOR 1

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
         atalavari@mpc.ir  به آدرس ايميل

14روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت   KAP-973112 97-T-205  تجديد

مناقصه انواع كابل - فقط توليد كنندگان داخلى 2

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
         atalavari@mpc.ir  به آدرس ايميل

14روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت   KAS-97069 97-T-206  مناقصه

عمومى P/F "MASONEILN"CONTROL  VALVE  SERIES 41000 3

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
         atalavari@mpc.ir  به آدرس ايميل

14روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت   KAS-97088 97-T-207  مناقصه

عمومى
P/F "NUOVO   PIGNONE"GAS    TURBINE  

MODEL   SERIES   MS5002D 4

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
         atalavari@mpc.ir  به آدرس ايميل

14روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت   KAS-94169 97-T-208  تجديد

مناقصه
DISTANCE   RELAY   RED  670 "ABB"    REPLACE   ORDER 

NO:1MRK004492-AA 5

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
         atalavari@mpc.ir  به آدرس ايميل

14روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت   KAS-94170 97-T-209  تجديد

مناقصه
DISTANCE   RELAY   RED 670 "ABB"   REPLACE   ORDER 

NO:1MRK002494-AC 6

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
                            bnorozi @mpc.ir  به آدرس ايميل

 14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت   KAS-970552 97-T-210 مناقصه 

CAT.ELECTROLYTE عمومى  7

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
lbalalzadeh @mpc.ir  به آدرس ايميل

  10روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  به همراه 

معرفينامه شركت
KAD-954132  7روز پس از درج آگهي نوبت دوم  97-T-211  تجديد

مناقصه هود موضعى با دو بازوى مكش متحرك فلكسيبل 8

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
                             akhalifeh @mpc.ir  به آدرس ايميل

 14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت   KAD-973380 97-T-212  مناقصه 

 عمومى
chemical  pumps  for  cooling  towers  

  (Metering   Pump) 9

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت در مناقصه 
         atalavari@mpc.ir  به آدرس ايميل

14روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  نوبت دوم  
در ازاي ارائه معرفي نامه شركت   KAS-96112 97-T-213 مناقصه 

P/F "ATLAS   COPCO"AIR   COMPRESSOR   COOLER  CORE عمومى  10

�كر شما�� تقاضا ��  Subject  �يميل ��سالى �لز�مى مى باشد.
ضمنا� متقاضيا� مي تو�نند متن �گهي فو� �� �� سايت WWW.MPC.IR مالحظه نمايند .
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مركز همايش ها و سالن   اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ب��ا برخ��ورداري از دو س��الن پيش��رفته و مج��زا 
ب��راي خانم ه��ا و آقاي��ان و ي��ك ت��االر پذيراي��ي 
در مج��اورت مس��جد، آم��اده برگ��زاري مجال��س 
 خت��م و ترحي��م و يا س��اير مراس��م ها و همايش ها 

مي باشد.
آدرس: خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه 
عبدال�ه انص�اري ، خيابان تيس�فون، خيابان 

مدائن، مسجد جامع آل ياسين
و  ش�ريعتي  س�يدخندان،  از  دسترس�ي   

بزرگراه هاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021    22881020  

برنامه هاي علمي � ديني � فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته دوم آذر
نشست ها: ü نوآورِي داده محور

كالس ها: ü تفسير قرآن ü تزكيه و اخالق
 نمايش�گاه هايي ب�ا موضوعات:  ü قرآن و ازدواج  

ü مذاهب كالمي )سلفيه، اسماعيليه و...( ü قانون اساسي
اطالعات بيشتر: 22866465

همكار محترم 
جناب آقاي مجيد مدرس

با نهايت تأس��ف فوت م��ادر گرامي تان را به جنابعالي و 
خانواده تس��ليت عرض نموده، ب��راي آن مرحومه علو 
درجات و براي جنابعالي و بازماندگان صبر و شكيبايي 

مسئلت مي نمائيم.
دفتر فني � سفارشات چاپ � امور بازرگاني

جناب آقاي امير همايون جهاني
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدر گراميتان را تسليت 
عرض نموده و براي كليه بازماندگان صبر و ش��كيبايي 

آرزومنديم.
اس�دا... عسگر اوالدي، محمدحسن شمس فرد، 

حميدرضا مناقبي

خانواده محترم مهرافزا
درگذش��ت بزرگ خاندان شادروان محمود مهرافزا 
را به آن خانواده محترم تس��ليت گفته، غفران و رحمت 
الهي براي آن مرحوم و صبر و شكيبايي براي بازماندگان 

عزيز از خداوند متعال مسئلت مي نماييم.
خانواده شاكري شميراني � گيوه چي 

دوست گرامي جناب آقاي دكتر مازيار پارسا
فقدان از دست دادن پدر بزرگوارتان ما را نيز اندوهگين 
س��اخت. غفران و رحمت الهي براي آن عزيز از دس��ت 
رفته و س��المتي و طول عمر با عزت براي جناب عالي از 

پروردگار متعال خواهانيم. 
دكتر داود آريا � دكتر تقي پورزند � دكتر خسرو 

فوالدي 

بازگشت همه به سوي اوست 
جناب آقاي محمدحسين اماني همداني 

با نهايت تأس��ف و تأثر فراوان درگذش��ت پدر گراميتان 
حاج مهدي اماني همداني بزرگ خاندان را تس��ليت 
عرض نموده، براي بازماندگان محترم صبر و شكيبايي 

از خداوند منان آرزومنديم. 
ايرج حميدي و خانواده 

دوست و همكار گرامي 
جناب آقاي دكتر مازيار پارسا    

  با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در گرانقدرتان را 
خدم��ت جنابعالي و س��اير بازماندگان تس��ليت عرض 
نم��وده غفران و رحمت الهي ب��راي آن مرحوم و صبر و 
ش��كيبايي براي جنابعالي و ساير بازماندگان از خداوند 

متعال مسئلت مي نمايم . 
 دكتر محسن تدين فر

سركار خانم دكتر فرزانه رحيمي
  جناب آقايان دكتر فريبرز

 دكتر رضا� دكتر رهي طاهرنيا
با كمال تأس�ف درگذشت ناباورانه استاد محترم 
جناب آقاي دكتر فرهاد رحيمي را كه از مفاخر 
اي�ن مرز و ب�وم بودند حضورتان تس�ليت عرض 
نم�وده و خ�ود را در اين س�وگ بزرگ ش�ريك 

مي دانيم.
دكتر فائزه احمدي � دكتر هوشنگ ساغري � دكتر 
هديه � دكتر سوگل � دكتر اميرحسين)هوتن( � 

دكتر ساويز ساغري

از شمار دو چشم يك تن كم
از شمار خرد هزاران بيش

دوست عزيز، خواهر نازنين 
سركار خانم دكتر فرزانه رحيمي

در غ�م از دس�ت دادن ب�رادر عزي�زت، اس�تاد 
فرهيخت�ه دانش�گاه جناب آق�اي دكتر فرهاد 

رحيمي ما هم سوگواريم.
از خداوند متعال براي بازماندگان شكيبايي و براي 

آن عزيز رحمت بيكران الهي را آرزومنديم.
دكتر فائزه احمدي � دكتر هوشنگ ساغري

خانواده محترم جناب آقاي دكتر سرابي
با كمال تأس��ف و تأثر درگذشت استاد گرانقدر جناب 
آقاي دكتر س�رابي را به شما خانواده محترم تسليت 
ع��رض نم��وده، ب��راي آن مرحوم غفران اله��ي و براي 

بازماندگان صبر جليل آرزومنديم.
هيئت مديره ، مديرعامل، مديريت، پزش�كان و 

پرسنل بيمارستان قائم)عج( كرج

همكار ارجمند
 جناب آقاي دكتر مسعود شلتوكي

با تأثر و تأسف فراوان درگذشت پدر عزيزتان را به شما و 
خانواده محترم تسليت عرض نموده و از خداوند سبحان 
براي آن شادروان علو درجات و براي بازماندگان محترم 

صبر و شكيبايي مسئلت داريم.
گروه ارتوپدي بيمارستان مدائن

دوست و همكار گرامي
جناب آقاي دكتر مازيار پارسا

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامي تان را تسليت 
عرض نموده، شادي روح آن مرحوم و سالمتي و سعادت 

بازماندگان محترم را از خداوند متعال خواهانيم.
بيمارستان جم 
 ابراهيم زراعتكار و مهدي كاسكي

جناب آقاي دكتر مازيار پارسا
با كمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت پ��در گراميتان را به 
جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده و شادي 
روح آن مرحوم و تس��لي بازماندگان را از خداوند متعال 

خواستاريم.
دكتر مينو محرز � دكتر كورش شميمي

جناب آقاي دكتر مسعود شلتوكي
دوست و همكار دانشمند

درگذش��ت پدر بزرگوارتان را تس��ليت گفته، براي آن 
شادروان بخش��ايش ايزدي و براي جنابعالي و خانواده 

محترم شكيبايي آرزو مي كنيم
دكتر عباس تحصيلي و بانو

همكار گرامي 
جناب آقاي دكتر مسعود شلتوكي 

با كمال تأسف و تأثر درگذشت پدر عزيزتان را به شما و 
خانواده محترم تس��ليت عرض نموده و از خداوند منان 
براي آن شادروان رحمت واسعه الهي و براي جنابعالي 

و بازماندگان عزيز صبر و شكيبايي خواستاريم. 
مديرعامل � هيئت مديره � پزشكان و پرسنل 
بيمارستان مدائن 

بازگشت همه به سوي اوست
به چه مشغول كنم ديده و دل را كه مدام

دل تو را مي طلبد ديده تو را مي جويد
دوش��نبه 12 آذر يكس��ال از درگذشت مادر نازنين مان 
بانو فخريه خانم اميرمظاهري همس��ر مرحوم تقي 

تقي زاده انصاري مي گذرد.
از خداوند منان به پاس وجود چنين موجود ارزشمندي 

سپاسگزاريم.
به همين مناسبت بر سر تربت پاكش گردآمده و هزينه 

مراسم سالگرد صرف امور خيريه خواهد شد.
فرزندان

جناب آقاي مهندس مطلوب 
مصيبت وارده را تسليت عرض نموده، براي آن مرحومه 
غفران و رحمت الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي 

آرزومنديم. 
شركت ته تيس  

كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذوالجالل و االكرام
جناب آقاي 

استاد دكتر سيد وحيد خوانساري
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت برادر گراميتان جناب 
آقاي مهندس س�يد محمد خوانس�اري را تسليت 
عرض نموده، از درگاه ايزد منان براي آن مرحوم غفران 
الهي و علو درجات و براي شما و اعضاي خانواده صبر و 

شكيبايي آرزومنديم.
خانواده شهسوار

با كمال تأسف درگذشت 

 ب��زرگ  خان��دان احمدي نژاد و از فرهنگيان خوش��نام 
شهرس��تان اليگودرز را به اطالع مي رس��اند. به همين 
مناس��بت س��اعت 10 الي 11:30 صبح روز سه ش��نبه 
 97/9/13 در مس��جد جام��ع ش��هرك غرب و س��اعت

14 ال��ي 15:30 روز پنجش��نبه م��ورخ 97/9/15 در 
مس��جد علي ابن ابيطالب شهرس��تان اليگودرز مجلس 
ختم برگزار مي شود. حضور سروران عزيز موجب شادي 

روح آن مرحوم و تسلي خاطر بازماندگان خواهد شد. 

آگهی تغییرات شرکت خدمات مشاوره کاسپین تک چیستا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 512944 و شناسه ملی 14006935926 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/05/30 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: محل ش���رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران ش���هر تهران-بهاران-کوچه شقایق-
 خیابان طبیعت-پالک 4-ساختمان دلس���ا-طبقه هفتم-واحد 68- کد پستی 1488845915 

تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283631( 

آگهی تغییرات 
شرکت مجتمع فن آوری پسماند زیست 

سهامی خاص به شماره ثبت 259905 و شناسه ملی 10103000060 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م���ورخ 1397/07/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سودو زیان سال مالی96 به تصویب رسید. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283633( 

آگهی تغییرات شرکت نرم افزاری تندر نور شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 110313 و شناسه ملی 10101540400 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس: اس���تان تهران، شهرس���تان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، 
اوقاف، خیابان تکاوران ش���مالی، بلوار دالوران مرکزی، پالک 377، طبقه همکف کد پس���تی 

1688819115 تغییر یافت. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283635( 

آگهی تغییرات شرکت سنجش و آنالیز نوین ابتکار شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 340483 و شناسه ملی 10103866560 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: موسسه حسابرس���ی ارقام نماد چرتکه )حسابداران رس���می( به شناسه ملی 
14003916463 ب���ه عنوان بازرس اصل���ی و آقای محمد صادق میرزایی ممقانی به ش���ماره 

ملی0072321822 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283637( 

آگهی تغییرات 
شرکت بانک خاورمیانه سهامی عام 

به شماره ثبت 430795 و شناسه ملی 10320826196 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/27 
ومجوز ش���ماره 97/236249مورخ97/7/9بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: صورتهای مال���ی دوره مالی منتهی به 
96/12/29تصویب شد -روزنامه های کثیراالنتشار دنیای اقتصاد و اطالعات 
جهت درج آگهی های ش���رکت تعیین شد. موسس���ه حسابرسی تدوین و 
همکاران با شناسه ملی 10100527339 را بعنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرس���ی بیات رایان با شناس���ه ملی 10100168482 بعنوان بازرس 

علی البدلبرای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283634( 

آگهی تغییرات
 شرکت کارخانجات نساجی خوی شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 73217 و شناسه ملی 10101181267 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: خانم پرس���تو اصغرزاده به ش���ماره ملی 0037448791 به سمت رئیس 
هیئت مدی���ره و عضو هیئت مدیره، آق���ای اکبر بلوری مقدم به ش���ماره ملی 
0053935111 به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره، آقای 
احمد قصابی به ش���ماره ملی 2754047824 به س���مت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره، آقای محمود براتی نیا به ش���ماره ملی 0384415865 به سمت 
عضو هیئت مدیره، آقای نعیم اس���دی راد به ش���ماره ملی 1552138267 به 
سمت عضو هیئت مدیره، انتخاب شدند کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهد آور 
شرکت از قبیل – چک – س���فته – برات- قراردادها و عقود اسالمی با امضاء 
مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه مهر شرکت و اوراق عادی و 

اداری با امضای مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283636( 

آگهی تغییرات شرکت راهبری صنایع بهساز سهامی خاص
 به شماره ثبت 168915 و شناسه ملی 10102114185 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/16 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اش���خاص حقوقی زیر به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت بهساز 
مش���ارکتهای ملت شناسه ملی 10101165910 شرکت ایرداک شناس���ه ملی 10200056856 شرکت 
توس���عه بازاریابی و فروش ماد شناسه ملی 10320881400 شرکت ریسندگی و بافندگی بهریس اصفهان 

شناسه ملی 10260107094 شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت شناسه ملی 10103303665 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283623( 

آگهی تغییرات شرکت بیمار درمانی سهامی خاص
 به شماره ثبت 33600 و شناسه ملی 10100790341 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی 
حامیان کاردید پارس به شناسه ملی 10103179786به عنوان بازرس اصلی و حبیب اله رجایی 
به کد ملی 1062529448 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 

روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283625( 

آگهی تغییرات شرکت اسپندار کاریان با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 467914 و شناسه ملی 14004719965 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
نرجس علی اکبرشیرازی)خارج از شرکا( به کدملی 0491485379 به جای حسین 

کریمی به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283626( 

آگهی تغییرات موسسه خدمات درمانی البرز کرج
 به شماره ثبت 22905 و شناسه ملی 10103673286 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/11/30 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: نام موسسه از خدمات درمانی البرز کرج به خدمات درمانی میالد سالمت 

البرز تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283628( 

آگهی تغییرات شرکت نساجی الله مهرگان سهامی خاص
 به شماره ثبت 136868 و شناسه ملی 10101799900 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د: بند 13 از ماده40 اساسنامه به شرح زیر اصالح ش���د: “هر یک از صاحبان امضاء مجاز 

می توانند حق امضا خود را با مسئولیت خود به شخص یا اشخاص دیگری تنفیذ نمایند” 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283629( 

آگهی تغییرات
 شرکت آیسان مرغ سهامی خاص

 به شماره ثبت 75795 و شناسه ملی 10101206791 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: محمدمهدی محبی دارنده کد ملی ش���ماره به 
0531930440 بعن���وان رئیس هیئت مدیره -عباس ش���فادارنده 
کد ملی ش���ماره 0043306446 بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره 
-محمد رضا منتظرحقیقی دارنده کدملی شماره 0041475593 
بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از 
جمله چک و س���فته و بروات و قرردادها باامضای مدیر عامل بامهر 
شرکت و یا باامضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره 

متفقا همراه بامهر شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283630( 

آگهی تغییرات شرکت ملی شیمی کشاورز سهامی عام
 به شماره ثبت 61033 و شناسه ملی 10101060748 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: موارد ذیل به موضوع ش���رکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصالح گردید:. تولید و واردات کلیه نهاده های کش���اورزی اعم از کودهای بیولوژیک 
 و غی���ر بیولوژیک گرانول و جام���د و مایع. تولید و واردات کلی���ه بذرهای زراعی,
دانه های روغنی ،سبزی و صیفی و زینتی. تولید و واردات کلیه مواد ضدعفونی کننده 
شیمیایی و نانو جهت ضد عفونی انواع دام و طیور و اماکن عمومی و مسکونی. واردات 
انواع محصول آماده و مواد اولیه سموم کشاورزی،دامی و بهداشتی. تولید و واردات و 
 بس���ته بندی انواع محصول آماده و مواد اولیه واکسن، پروبیوتیک و غیر بیوبیوتیک ، 
داروهای گیاهی و طبیعی ،س���م های بر پایه آب، پوران و ارگانیک،انواع افزودنیهای 
خوراکی دام و طیور و آبزیان،انواع مواد معدنی ،دی و مونو کلسیم فسفات و بنتونیت 
مورد مصرف در صنای���ع دام و طیور و آبزیان و حیوانات خانگی. تولید و واردات انواع 
مکمل ها و مواد افزودنی مورد مصرف در صنایع ش���یمیایی. تولید انواع روغن موتور 
و ضدیخ و انواع مکمل های س���وخت. واردات و صادرات انواع کاالهای مجاز،خرید و 
فروش و واردات و صادرات دانش فنی و سایر خدمات فنی و مهندسی. واردات عوامل 
کنترل بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی. تولید عوامل کنترل 
بیولوژیک و فرآورده ها و تجهیزات کنترل غیر شیمیایی. انجام خدمات جمع آوری و 
حمل ،بازیافت و امحای کلیه پسماندهای شهری،دارویی، صنعتی و شیمیایی. احداث 
و راهبری مجتمع مدیریت پس���ماند شهری و صنعتی ویژه و غیر ویژه و ارایه مشاوره 
فنی.. خرید و فروش و انتقال دانش فنی تولید محصوالت شیمیایی و انواع نهاده های 
کشاورزی و محصوالت دانش بنیان در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس 

از اخذ مجوزهای الزم 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283632( 

آگهی تغییرات شرکت پارت یزد سهامی خاص
 به شماره ثبت 85462 و شناسه ملی 10101299227 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 
مورخ 1396/12/08 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: حس���اب سود و 
زیان س���ال مالی 95 مورد تصویب واقع شد. آقای سید محمدرضا 
صدق بش���ماره ملی 0052823512 به س���مت بازرس اصلی و 
خانم اکرم السادات میری بش���ماره ملی 0046380949 به سمت 
بازرس علی البدل برای مدت یکس���ال مالی انتخاب شدند. آقایان 
سید محمد احرامیان بش���ماره ملی 4431232184 و سید بهادر 
احرامیان بش���ماره ملی 0061938912 و س���ید بردیا احرامیان 
بشماره ملی 0062898655بس���مت اعضا هیئت مدیره برای مدت 

دوسال انتخاب گردیدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283622(

آگهی تغییرات 
شرکت نوژان صنعت آتی ساز شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 412155 و شناسه ملی 10320634956
 به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: -آقای کام���ران اختیار با کد مل���ی 1284437752 به 
نمایندگی از شرکت تامین آتیه س���رمایه انسانی پاسارگاد )سهامی خاص( 
به شناس���ه ملی 10103223273 به س���مت رئیس هیئت مدیره آقای 
مهدی دهقان نیس���تانکی با کد ملی 0054794439 ب���ه نمایندگی از 
شرکت تأمین مس���کن گروه مالی پاسارگاد )سهامی خاص( به شناسه ملی 
10103907350 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمود صادق 
پور با کد ملی 0039916261 به نمایندگی از ش���رکت س���رمایه گذاری 
پارس حافظ )سهامی خاص( به شناس���ه ملی 10102960400 به سمت 
عضو هیئت مدیره آقای غالمحسین وحیدی با کد ملی 0052245713 به 
نمایندگی از ش���رکت پدیده تابان تجارت )سهامی خاص( به شناسه ملی 
10320868300 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محمد میر با کد 
ملی 1260496201 به نمایندگی از شرکت ساختمان پوشش تامین آتیه 
)سهامی خاص( به شناسه ملی 10320856800 به سمت عضو هیئت مدیره 
و مدیرعامل انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضا 
مش���ترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در 
غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت 
و اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره 

به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283624( 

آگهی تغییرات شرکت پت سا سهامی خاص
 به شماره ثبت 77484 و شناسه ملی 10101223443 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: موضوع شرکت به ش���رح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در 
اساس���نامه اصالح گردید: انجام امور انفورماتیکی ش���امل طراحی و تولید و 
 ارائه و پش���تیبانی نرم افزارهای رایانه ای اعم از سفارش مشتری و بسته های 
نرم افزاری و واردات و پش���تیبانی نرم افزارهای رایانه ای خارجی و فعالیت در 
زمینه سیستمهای ویژه رایانه ای نظیر اتوماسیون صنعتی و کارتهای هوشمند و 
 مشاوره و نظارت بر اجرای پروژه های انفورماتیکی و فعالیت در زمینه شبکه های
رایانه ای و اطالع رس���انی نظیر اینترنت و خرید و فروش و واردات و صادرات 
تجهیزات رایانه ای و دس���تگاههای جانبی رایانه و قطعات و ملزومات رایانه و 
طراحی و تأمین و راه اندازی و راهبری مراکز داده و مباحث فن آوری اطالعات 
و مباحث زیر ساخت و مدیریت هوش���مند ساختمان و امنیت فیزیکی از قبیل 
طراحی، تأمین، نصب و راه اندازی سیستمهای کنترل تردد و دوربین مدار بسته 
جهت حفظ امنیت در زیر س���اخت فیزیکی مراکز داده و سیسمتهای رایانه ای 
و الکترونیکی اعالم و اطفاء حریق، ش���بکه ها و خطوط و سیستمهای برق دائم 
شبکه و پشتیبان و سیستمهای برق اضطراری و بدون وقفه، تجهیزات مخابراتی 
از قبیل ش���بکه های انتقال نوری، کنترل سیستمهای برودتی، طراحی و تأمین 
و نصب و راه اندازی سیس���تمهای جریان ضعیف ش���امل سیستمهای ساعت 
مرکزی و سیستمهای اعالن عمومی و سیستمهای سیگنالینگ مترو و راه آهن 
و سیستمهای ارائه اطالعات به مس���افر و سیستمها و تجهیزات مدیریت بلیط، 
سیستمهای مدیریت پارکینگ، سیس���تم درب های ایمنی ایستگاههای مترو، 
تولید و ساخت و واردات و صادرات کابلهای فیبر نوری، سیستم های هوشمند 
 مدیریت ش���بکه های برق و آب و گاز، طراحی و پیاده س���ازی سیستم های
مبنی بر داده های مکانی )GIS( و ارائه خدمات پش���تیبانی تجهیزات سخت 
افزاری رایان���ه و تولید و فروش و نگه���داری رک )Rack( و تجهیزات جانبی 
آن و تولید سنس���ورهای محیطی و خدمات و نگهداری و پشتیبانی آن و ارائه 
خدمات پشتیبانی نرم افزاری رایانه ای در زمینه موضوع فعالیت شرکت. واردات 
و صادرات تجهیزات و سیس���متها و خدمات مهندسی در زمینه موضوع فعالیت 
شرکت. ارائه خدمات مشاوره، طراحی، تولید، فروش و پشتیبانی سامانه های نرم 
افزاری و سخت افزاری امنیت داده ها و شبکه و سامانه های ویژه مدیرت امنیت 
شبکه، طراحی، راه اندازی، راهبری و پشتیبانی مراکز مدیریت عملیات امنیت 
شبکه، اخذ وام و تسهیالت و اعتبار از بانکها و موسسات مالی و اعتباری و انعقاد 
قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی 
و اخذ و اعطای نمایندگی و ایجاد شعب در سراسر کشور و شرکت در مناقصات 
و مزایدات در زمینه موضوع فعالیت ش���رکت در صورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات فعالیت پس از اخذ مجوزهای الزم. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283627( 
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پوتین: در حل بحران سوریه، باید مواضع 
تهران و دمشق در نظر گرفته شود

سرویس خارجی: رئیس جمهوری روسیه در پایان نشست گروه ۲۰گفت 
برای حل بحران سوریه باید مواضع تهران و دمشق را نیز در نظر گرفت.

»والدیمیر پوتین« بار دیگر بر نقش ایران و دولت سوریه در فرآیند حل 
بحران سوریه تأکید کرد و گفت باید این مسئله را در نظر داشت. پوتین که 
در پایان نشست گروه ۲۰در شهر »بوینس آیرس« آرژانتین در جمع خبرنگاران 
صحبت می کرد، گفت: حل بحران سوریه، نیازمند آن است که مواضع تهران 
و دمشق هم در نظر گرفته شود. رئیس جمهور روسیه به همکاری این کشور 
با ترکیه نیز اشاره کرد و گفت او و »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه 
در هر فرصتی که دس���ت دهد، درباره حل و فصل بحران س���وریه گفت وگو 
می کنند. رئیس جمهوری روسیه تأکید کرد، رایزنی ها درباره اوضاع سوریه و در 
حال حاضر درباره شکل گیری کمیته قانون اساسی سوریه، با شرکای ایرانی و 
ترکیه ای و مقامات دمشق ضروری است و این مسئله با وجود پیچیدگی در حال 
پیشرفت است.گفتنی است ایران، روسیه و ترکیه از پارسال تالشی مشترک برای 
حل بحران سوریه آغاز کرده اند که تاکنون به برقراری آتش بس در بخش های 
گس���ترده ای از س���وریه منجر شده است. قرار است طی این روند که به »روند 
آستانه« معروف شده، کمیته ای برای تدوین قانون اساسی جدید سوریه تشکیل 
شود. سه کشور هفته گذشته در نشستی که در شهر آستانه قزاقستان برگزار شد، 
بار دیگر بر لزوم حل و فصل سیاسی بحران سوریه همزمان با ادامه مبارزه با 

تروریسم در این کشور، تأکید کردند.
خبر دیگر اینکه نیروهای دموکراتیک سوریه )قسد( به مواضع تروریست های 
موردحمایت ترکیه در شرق شهر حلب حمله کردند.رسانه های نزدیک به گروه 
تروریستی ارتش آزاد ملی، با اشاره به این حمله اعالم کردند: شماری از نیروهای 
کرد را کشته یا زخمی کرده اند. این رسانه ها به نقل از 'محمد الفتیح' از فرماندهان 
نظامی گروه 'الجبهه الشامیه' اعالم کردند که شماری از نیروهای کرد در حمله به 
روستای 'عبله' از توابع شهر الباب کشته یا زخمی شدند. وی افزود: از طرف ما 
نیز یک فرمانده و دو نیرو کشته شدند. الفتیح بیان کرد: گروهی دیگر از کردها 
نیز تالش کردند به بخش 'دیر مشمش' در شمال حلب نفوذ کنند که با آن ها 
مقابله شد و شماری از آن ها کشته یا زخمی و مجبور به عقب نشینی شدند. 
گفته می شود سه تروریست به نامهای عسکر الرحمان ملقب به 'الحاج ممتاز'، 
خالد الس���لیمان الجمعه و عمر السالم ملقب به 'ابوخطاب' در حمله کردهای 
سوریه به روستای عبله کشته شده اند. گروه تروریستی ارتش آزاد ملی 3۰ ماه 
می ۲۰17 )9 خرداد 96( توسط ترکیه و با جمع آوری شماری از تروریست ها 
در شمال سوریه تشکیل شد. نیروهای این گروه در ترکیه آموزش های نظامی 

دیده اند و از این کشور حقوق می گیرند.

کشف جسد فرمانده نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه
ایس���نا: وزارت دفاع آمریکا از پیدا شدن جسد 
فرمانده نیروی دریایی آمریکا در خاورمیانه، در مقر 
اقامتش در بحرین خبر داد. فرمانده عملیات دریایی 
وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( گفت: ما جسد »اسکات 
اس���ترنی« فرمانده نیروی دریایی فرماندهی مرکزی 
نیروهای مسلح آمریکا را در مقر اقامتش در بحرین 
یافتیم اما هنوز معلوم نیست علت مرگ وی چه بوده 
است. از سویی کمیته تحقیقات جنایی یگان دریایی 
آمریکا و وزارت کشور بحرین درحال همکاری برای انجام تحقیقات در این 
خصوص هستند. شبکه ان بی سی آمریکا گزارش داد، استرنی که به مدت ۳۵سال 
در نیروی دریایی آمریکا خدمت کرده بود ممکن است خودکشی کرده باشد. 

پرتاب نارنجک به کنسولگری آمریکا در مکزیک
مهر: یکی از کنسولگری های آمریکا در مکزیک همزمان با سفر دختر ترامپ 
به این کشور، در معرض حمله با نارنجک قرار گرفت. کنسولگری آمریکا در 
شهر »گاداالجارا« دومین شهر مهم مکزیک، در نتیجه اصابت نارنجک، با دوانفجار 
پیاپی روبرو بود. این اتفاق قبل از ورود ایوانکا ترامپ دختر رئیس جمهوری 
آمریکا به مکزیک اتفاق افتاد. وی برای حضور در مراسم تحلیف »آندرس مانوئل 
لوپز اوبرادور« رئیس جمهوری چپگرای مکزیک به این کشور سفر کرده است.  

وزیر دفاع آمریکا: دولت ونزوئال باید برود!
ایرن���ا: جیمز متیس وزیر دفاع آمریکا در یک 
موضعگیری شدید علیه دولت ونزوئال اعالم کرد که 
رژیم این کشور سرانجام باید برود. متیس اشاره به 
نقش آمریکا در چنین مساله ای نکرد اما گفت که این 
بستگی به مردم ونزوئال و کشورهای منطقه  ای دارد 
که این کار را تسریع کرده و آن کشور را به آینده ای 
مثبت و شکوفاتر بازگردانند. متیس در مورد نیکالس 
مادورو رئیس جمهوری ونزوئال اظهار داشت: وقتی که 

یک خودکامه کشوری را به سمت ویرانی می برد، چنین اتفاقی می افتد.  
اوکراین از بیم روسیه، خواستار حضور نظامی غرب در دریای سیاه شد

فارس: رئیس جمهوری اوکراین با بیان اینکه روسیه قصد دارد دو بندر این 
کش���ور را به تصرف خود درآورد، از آلمان و دیگر کش���ورهای غربی خواست 
برای بازدارندگی روسیه، در دریای سیاه حضور نظامی داشته باشند.پترو پروشنکو 
و "ماریوپل"  اعالم کرد که گویا روسیه قصد دارد دو شهر بندری "بردیانسک" 
را به تصرف خود در آورد تا کریدور زمینی بین منطقه دونباس و شبه جزیره 
کریمه را به دست آورد.پروشنکو هیچ دلیل و مدرک واقعی برای سخنان خود 
ارائ���ه نک���رد و تنها دلیل وجود چنین طرحی را حادثه رخ داده در خلیج کرچ 
نامید که در نتیجه آن روسیه سه کشتی اوکراینی و خدمه آن را به خاطر ورود 

غیرقانونی به حریم دریایی روسیه توقیف کرد. 
مواضع تند رئیس جمهوری جدید گرجستان علیه روسیه

ایس���نا: رئیس جمهوری جدید و منتخب 
گرجس���تان با اتخاذ مواضع تند علیه روسیه، این 
کشور را "قدرت اشغالگر و غیر قابل پیش بینی" 
خواند. س���الومه زورابیشویلی گفت: روسیه "یک 
قدرت اش���غالگر" است و بزرگترین نگرانی این 
است که این کشور غیر قابل پیش بینی است. وی 
ادامه داد: زمانی که شما یک دشمن داشته باشید 
که ش���ناخته شده و قابل پیش بینی باشد، در این 

صورت می توانید گام های بعدی خود را تعیین کنید.  
اندیشکده »هریتیج«: توان نظامی آمریکا محدود است

ایرنا: اندیشکده آمریکایی بنیاد »هریتیج« در گزارشی با بررسی ابعاد مختلف 
قدرت نظامی این کشور نوشت: توان نظامی آمریکا محدود است و نیروهای 
نظامی این کشور به زودی در به انجام رساندن عملیات های محوله با مشکل 
روبه رو خواهند شد. این اندیشکده آمریکایی در پنجمین ارزیابی خود از قدرت 
نیروهای مس���لح آمریکا تحت عنوان »ش���اخص قدرت نظامی آمریکا در سال 
2019« آورده است: اندازه اجزای فعال ارتش آمریکا دو سوم آن چیزی است که 
باید باشد، تجهیزات عملیاتی آن از حد موردنیاز قدیمی تر بوده و سطح آمادگی 

ارتش این کشور نیز مشکل ساز است.

كوتاه از سراسر جهان تقویم اطالعات
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س���رویس خارجی: پلیس رژیم 
صهیونیستی خواستار اعالم جرم علیه 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر این رژیم 

و همسرش شد.
پلیس رژیم صهیونیستی با استفاده 
از اختیاراتش به دادستان ها توصیه کرد 
تا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی و همسرش را به اتهام فساد 
تح���ت پیگرد قرار دهد. پیش از این 
تحقیقاتی درباره روابط آنها با پرونده 
موس���وم به پرونده ۴۰۰۰، بزرگترین 
تامین کننده ارتباطات مخابراتی اسرائیل 
انجام شد. اما در خصوص همسرش 
ساره نیز پلیس اعالم کرده که مدارک 
کاف���ی در زمینه رش���وه و دور زدن 
قانون وجود دارد. این درحالی اس���ت 
که نتانیاهو در پیامی توئیتری نوشت: 
توصیه های پلیس هیچ گونه وجاهت 

قانونی ندارند.
 اخیرا مقام های صالح توصیه های 
پلیس علیه برخی از چهره های دولتی 
را رد کرده ان���د. من اطمینان دارم که 
در ای���ن پرونده، مقام های صالح، پس 
از بررس���ی تمامی امور، به این نتیجه 
می رسند که چیزی نبوده است زیرا در 
واقع چیزی وجود ندارد. بنیامین نتانیاهو 
در ادام���ه گفت که چنین توصیه هایی 
از جانب پلیس رژیم صهیونیس���تی و 
زمان بندی انتشار آنها مایه تعجب نیست 
زیرا آنها س���اختگی هستند و پیش از 
آغاز بازجویی ها هم این موضوع فاش 

شده بود.
در این حال احزاب مخالف کابینه 
رژیم صهیونیستی به دنبال اتحاد برای 
براندازی کابینه و برگزاری انتخابات 
زودهنگام پارلمانی در س���رزمین های 
اشغالی هستند.ایهود باراک نخست وزیر 

و وزی���ر جنگ س���ابق این رژیم به 
تالش های خود برای دیدار با مسئوالن 
احزاب مخالف کابینه بنیامین نتانیاهو 
نخست وزیر کنونی اسرائیل جهت ایجاد 
بلوک���ی متحد ضد وی ادامه می دهد. 
باراک چهارشنبه گذشته با آوی گبای 
رئیس حزب کار و یکی از مهمترین 

جریان های مخالف کابینه برای بررسی 
اوضاع سیاسی در سرزمین های اشغالی 
دیدار کرد. وی پیش از این نیز با زیپی 
لیونی و موش���ه یالون از وزاری سابق 

رژیم صهیونیستی دیدار کرده بود. 
سایت اینترنتی والال هم نوشت 
که زیپی لیونی رهبر اپوزیسیون رژیم 
صهیونیستی و آوی گبای رهبر حزب 
کار، تهدید کردند که در راستای ساقط 

ک���ردن دولت بنیامین نتانیاهو تالش 
می کنند .

 لیون���ی در این رابطه تاکید کرد: 
با دوستانم در راستای یک کودتا برای 
س���اقط کردن دولت نتانیاهو تالش 
می کنم. وی با بیان اینکه نتانیاهو برای 
ع���دم برگزاری انتخابات به بهانه های 

امنیتی متوسل می شود، تاکید کرد که 
حاضر نیست با نتانیاهو در یک دولت 
آلوده به فساد باقی بماند. گبای نیز گفت: 
هرگز در دولتی که نتانیاهو ریاست آن 
را برعه���ده دارد، حضور پیدا نخواهم 
کرد، ما باید خودمان رهبری اسرائیل را 
برعهده بگیریم و برای تحقق مصالح 
عالی اسرائیل تصمیمات اساسی اتخاذ 
کنی���م. در همین رابطه "دیوید بیتان" 

رئیس قویترین ائتالف دولتی و سیاسی 
در پارلمان رژیم صهیونیس���تی ضمن 
تردید در قدرت دولت کنونی این رژیم 
به ریاس���ت حزب لیکود برای تداوم 
حی���ات تا پایان مدت قانونی فعالیت 
خود یعنی اواخر سال ۲۰19، اعالم کرد 
که انتخابات زودهنگام پارلمانی رژیم 

صهیونیستی ماه مه آینده برگزار خواهد 
شد. وی تصریح کرد که اتهامات فساد 
مطرح شده علیه بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر رژیم صهیونیستی، مانع از تداوم 
فعالیت وی در این سمت و شاید در 
دولت آتی می ش���ود و قانون تنها تا 
زمانی به نتانیاهو اجازه فعالیت در سمت 
فعلی اش را می دهد که محاکمه نشود. 
گفتنی است در نوامبر گذشته آویگدور 

لیبرمن وزیر جنگ رژیم صهیونیستی 
به دنبال تشدید اختالفات با نتانیاهو، از 
سمت خود کناره گیری کرد و حزب 
خود یعنی »اسرائیل خانه ما« را از ائتالف 
دولتی خارج کرد. وی همچنین خواستار 
انحالل کنس���ت و برگزاری انتخابات 
زودهنگام در سریعترین زمان ممکن 
شد. با خروج پنج نماینده حزب اسرائیل 
خانه ما از دولت نتانیاهو، ائتالف دولتی 
تنها متشکل از پنج حزب است و فقط 
61 نماینده از 1۲۰ عضو کنس���ت در 
آن عضو هس���تند؛ یعنی تنها یک نفر 
بیشتر از حد نصاب الزم برای تشکیل 

دولت دارد.
خب���ر دیگر اینک���ه یک عضو 
دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسالمی 
)حماس( پیامی را برای اسیران فلسطینی 
دربند اشغالگران قدس از داخل زندان 
نلس���ون ماندال رئیس جمهور فقید 
آفریقای جنوبی ارس���ال کرد. محمود 
الزهار در این پیام ویدئویی خطاب به 
اسیران فلسطینی دربند صهیونیست ها 
گفت: بی تردید اس���یران فلسطینی از 
زندان های اشغالگران صهیونیستی آزاد 
خواهند شد و بر فلسطین حاکم خواهند 
شد همانگونه که نلسون ماندال پس از 
آزادی از زندان، نظام نژادپرستی)آپارتاید( 
در آفریقای جنوبی را برچید و در اولین 

انتخابات دموکراتیک پیروز شد.
  الزهار که در راس هیئت پارلمانی 
جنبش حماس به آفریقای جنوبی سفر 
کرده است، افزود: این پیام نمادین برای 
هر مجاهد در راه خدا و وطنش است، 
این بندها و قفل ها ابدی و دائمی نیست 
و باقی ماندن در این مکان ها که در آنها 
عبادت و تقرب خداوند تعالی صورت 

می گیرد، نیز ابدی نیست. 

پلیس اسرائیل نتانیاهو و همسرش را به اتهام فساد به دادستانی ارجاع داد

سرکوب تظاهرات اعتراضی علیه شهرک سازی در رام اهلل
نظامیان رژیم صهیونیستی تظاهرات اعتراضی فلسطینیان علیه شهرک سازی ها در شرق رام اهلل در کرانه باختری 
رود اردن را سرکوب کردند. این سرکوبگری در حالی است که سازمان ملل و کشورهای اروپایی هم بارها اعالم 

کرده اند شهرک سازی رژیم صهیونیستی را به رسمیت نمی شناسند و این اقدام اسرائیل را غیرقانونی می دانند.

س���رویس خارجی: مقامات و 
رهبران ش���رکت کننده در اجالس 
»جی ۲۰ « در »بوینس آیرس« آرژانتین 
بر لزوم شفاف س���ازی رژیم سعودی 
در پرونده قتل »جمال خاش���قجی«، 
روزنامه نگار منتقد عربستانی و فعال 
سیاسی میانه رو این کشور که توسط 
مسئوالن »ریاض« در استانبول ترکیه به 

طرز فجیعی کشته شد، تاکید کردند.
در همین رابطه، رئیس جمهوری 
فرانس���ه در سخنانی اظهار داشت: در 
دیدارش با ولیعهد سعودی به وی تاکید 
کرده  که رهبران و مقامات »گروه ۲۰« 
خواستار توضیح شفاف عربستان درباره 
حقایق موجود در پرونده قتل »جمال 

خاشقجی« هستند.
»امانوئ���ل مکرون« در کنفرانس 
مطبوعاتی که در حاشیه نشست سران 
گروه ۲۰در بوینس آیرس برگزار شد، 
گفت: به »محمد بن سلمان« پیام تندی 
حامل موض���ع گیری اروپا و رهبران 
»جی ۲۰« نس���بت به پرونده جمال 
خاش���قجی را انتقال دادم.وی افزود: 
با جدیت به »بن س���لمان« گفتم که 
ما به دنبال کش���ف تمامی حقایق در 
پرونده قتل جمال خاشقجی هستیم 
و ب���ه تحقیقی بین المللی و معتبر نیاز 
داریم.مکرون گفت: امیدواریم که نتایج 
تحقیقات در س���طح بین المللی معتبر 
باشد و همکاری هایی برای شفافیت در 
این پرونده شکل گیرد.رئیس جمهوری 
فرانسوی در ادامه کنفرانس مطبوعاتی 
اعالم کرد: »بن س���لمان« مستقیما به 
اظهارات من پاسخ نداد و تنها به آنها 

توجه نشان داد.
همزمان،»جاستین ترودو«، نخست 
وزیر کانادا نیز در س���خنانی گفت: در 
حاشیه اجالس »جی ۲۰« در آرژانتین 

با ولیعهد عربس���تان درباره اختالفات 
دیپلماتیک میان دو کشور و پرونده های 
یمن و قتل »جمال خاشقجی« گفتگوی 
شفافی داشته و به »بن سلمان« تاکید 
کرده که کان���ادا همواره با قدرت و 
آش���کارا از حقوق بشر دفاع خواهد 

کرد.این مسئول کانادایی در ادامه گفت: 
به بن س���لمان گفتم که عربستان باید 
پاسخ های بهتری برای سواالت مطرح 
شده درباره پرونده قتل جمال خاشقجی 

ارائه دهد.
در همین حال، »اردوغان«، رئیس 
جمهوری ترکیه در حاش���یه نشست 
گ���روه ۲۰ در آرژانتین گفت:  حقایق 
جنایت قتل »جمال خاشقجی« به دلیل 
مواضع محکم ترکیه مشخص شد.وی 

افزود: با فشارهای ترکیه، دولت سعودی 
که ابتدا آن را انکار و حقایق را مخفی 
می کرد  در نهایت مجبور ش���د به 
آن اعتراف کند.وی همچنین بار دیگر 
از عربستان خواست تا مظنونین قتل 
جمال خاش���قجی را به ترکیه تحویل 

دهد.رئیس جمهوری ترکیه در حاشیه 
نشست گروه- ۲۰با نخست وزیر ژاپن 
نی���ز دیدار کرد.در چنین ش���رایطی، 
»محمد بن سلمان«، ولیعهد عربستان 
با »والدیمیر پوتین«، رئیس جمهوری 
روس���یه در حاشیه نشست گروه ۲۰  

دیدار و گفتگو کرد. 
در ای���ن دیدار، دو طرف درباره 
زمینه های مختلف همکاری میان روسیه 
و عربس���تان از جمله در زمینه ایجاد 

تعادل در بازار جهانی نفت به گفتگو 
پرداختن���د و در زمینه کاهش تولید 
نفت توافق کردند.از سویی، همزمان 
ب���ا برگزاری اجالس س���ران گروه 
»جی  ۲۰ « در »بوینس آیرس « آرژانتین، 
ائتالف غیررسمی اقتصادی موسوم به 

»حاکمیت جهانی«، متشکل از 3۰ کشور 
کوچک با انتشار بیانیه ای ضمن هشدار 
در مورد عواقب تداوم جنگ تجاری 
آمریکا و چین ،خواستار اتخاذ تدابیری 
برای حمایت از اقتصادهای کوچک در 
جهان شدند.»کریستین الگارد«، مدیر 
 )IMF( عامل صندوق بین المللی پول
نیز با هشدار نسبت به تبعات تنش های 
تجاری، از رهبران گروه ۲۰ خواست 
ک���ه به طور فوری تنش های تجاری 

را کاهش دهند.در چنین ش���رایطی و 
در حالی که نشس���ت امسال »گروه 
۲۰« تحت الشعاع حضور »بن سلمان« 
در این نشست و بی توجهی رهبران 
جه���ان به وی در واکنش به جنایات 
او قرار داشت، این اجالس با بیانیه ای 
که برخی کش���ورها بر روی تعدادی 
از مفاد آن اختالف داش���تند،  به کار 
خود پایان داد. »خورخه فائری« وزیر 
خارجه آرژانتین در این رابطه  گفت : 
مذاکرات بر سر تغییرات آب و هوایی 
و موضوعاتی چون تجارت جهانی میان 
برخی کشورها همچنان ادامه خواهد 

داشت.
*بحرین

دول���ت بحرین اس���تعفا کرد. 
نخست وزیر بحرین در پی برگزاری 
انتخابات پارلمانی این کشور، استعفای 
دولت را اعالم کرد. به گفته منابع خبری، 
»خلیفه بن سلمان آل خلیفه« در نشست 
فوق العاده هیأت وزیران، استعفای دولت 
را اعالم کرد. وی گفت: اس���تعفانامه 
دولت را به »حمد بن عیسی آل خلیفه« 
ارائه کرده اس���ت. به موجب ماده 33 
قانون اساسی بحرین، پس از برگزاری 
انتخابات پارلمانی و آغاز دوره جدید 
پارلمان، بایستی دولت جدیدی تشکیل 
شود. این در حالی است که اخیرا دور 
دوم انتخاب���ات پارلمانی بحرین برای 
تعیین سرنوشت 31 کرسی از مجموع 

۴۰ کرسی برگزار شد.
دور نخست انتخابات پارلمانی 
و ش���ورای شهر بحرین  نیز پیشتر و 
در حالی برگزار شد که معارضان این 
کشور آن را تحریم کرده و این انتخابات 
را »ُکم���دی« خوانده بودند. آنها تأکید 
کردند که نتایج این انتخابات، از قبل 

مشخص است.

رهبران »جی 20« خواستار شفاف سازی عربستان در پرونده قتل »خاشقجی« شدند

»بن سلمان« در میان اعتراضات ضد سعودی وارد »موریتانی« شد
منابع رسانه ای از ورود ولیعهد عربستان به کشور 
آفریقایی »موریتانی« در میان تظاهرات ضد سعودی مردم 
این کشور خبر دادند. به گفته این منابع، »بن سلمان« در 
میان اعتراضات ضد سعودی مردم موریتانی در اعتراض 

به این سفر، وارد این کشور شد. این سفر، اولین سفر 
بن سلمان از زمانی که ولیعهد عربستان شده، محسوب 
می شود. وی دومین مسئول عالیرتبه سعودی است که از 

موریتانی از دهه هفتاد قرن گذشته دیدار می کند.

سرویس خارجی: نخست وزیر 
اس���بق عراق در سخنانی اعالم کرد: 
دولت عراق عض���و هیچ ائتالفی با 
آمریکا و عربستان سعودی علیه ایران 
نخواهد شد چرا که عربستان سعودی 
ج���ز جنگ و ویرانی برای عراق چیز 

دیگری نداشته است.
»نوری مالک���ی« گفت:  طرح 
»ناتوی عربی« دولت آمریکا و برخی 
کشورهای عربی  که علیه ایران ایجاد 

شده، محکوم به شکست است.
او از نقشه آمریکا برای مشارکت 
عراق در تشکیل »ناتوی عربی« علیه 
ایران صحب���ت و تاکید کرد: دولت 
عراق هیچگاه زیر بار محاصره ایران 
نمی رود و اجازه سو ء استفاده از خاک 
عراق علیه دوست و همسایه اش، ایران 
را نمی دهد.مالک���ی افزود:  حمایت 
عربستان از داعش و گروه های افراطی 
چیزی جز جنگ و ویرانی برای عراق 
نداشته است.مالکی ادامه داد: عراق در 
دوره دول���ت قبل در ائتالف هایی با 

عربستان سعودی و آمریکا وارد شد و 
این مساله به سود عراق نبود.به گفته 
مالکی، آمریکا می خواهد عراق در ذیل 
محوری قرار داش���ته باشد که رهبری 
آن دس���ت عربستان سعودی است و 
این موضوع یک چالش بزرگ برای 

بغداد  است.
نخست وزیر اسبق عراق  گفت: 
دولت جدید عراق باید از این محور 
خارج شود زیرا ائتالف های سیاسی در 
خصوص حضور کشور در این گونه 
ائتالف ها هرگز سکوت نخواهد کرد 
چرا که این ائتالف، با کس���انی است 
که کشتند، تخریب کردند و اکنون نیز 
همچنان به درگیری و جنگ بر علیه 

عراق و ایران دامن می زنند.
وی در پایان اظهار داشت:  آنها 
می خواهند که در فرآیند سیاسی عراق 
نفوذ کنن���د و باید بگویم که محور 
سعودی - آمریکایی می خواهد از طریق 
خاک عراق برای ضربه زدن به ایران و 

مناطق نزدیک به عراق استفاده کند.

نوری مالکی: عراق به هیچ ائتالفی 
علیه ایران نخواهد پیوست

پارلمان مصر اقدام مجلس ایتالیا در قطع 
مناسبات با »قاهره« را محکوم کرد

س���رویس خارجی: پارلمان مصر اقدام مجلس ایتالیا مبنی بر قطع روابط 
دیپلماتیک با »قاهره« تا روشن شدن نتایج تحقیقات مربوط به قتل دانشجو و 
پژوهشگر ایتالیایی در مصر را محکوم کرد.مجلس نمایندگان مصر در همین رابطه 
ضمن محکوم کردن اقدام پارلمان ایتالیا در تعلیق روابط دیپلماتیک با همتای مصری 
خود،  بر پایبندی به حاکمیت قانون و عدم تأثیرگذاری یا مداخله در روند کار 
تحقیقات مربوط به قتل »جولیو ریگنی«، دانشجو و پژوهشگر ایتالیایی تأکید کرد.

در بیانیه مجلس نمایندگان مصر آمده است: اقدامات یکجانبه هرگز به نفع دو 
کشور و تالش های مربوط به کشف حقیقت و تحقق عدالت نیست.

س���رویس خارجی: نخست وزیر پاکستان در پی انتقاد »شهریارآفریدی« از 
اقدامات س���عودی در قبال  اتباع پاکس���تانی، خواستار عذر خواهی رسمی وی از 
عربستان شد.»عمران خان« پس از شنیدن انتقاد وزیر کشور پاکستان از بی توجهی 
عربستان به حقوق اتباع پاکستانی،  از شهریار آفریدی خواست تا در این خصوص  
از ریاض عذرخواهی کرده و با »نواف سعید المالکی« سفیر سعودی در اسالم آباد 
دیدار کند.از طرفی نخست وزیر پاکستان اعالم کرد: مردم نباید بابت مشکالت 
اقتصادی موجود و کاهش ارزش روپیه در برابر دالر نگران باشند زیرا این اتفاق 
کامال موقتی است و به زودی برای همیشه حل خواهد شد. وی گفت: به زودی 

قوانین جدی تری علیه فساد اقتصادی وضع خواهیم کرد.

درخواست عمران خان از  وزیر کشور 
پاکستان برای عذرخواهی رسمی از عربستان!

سرویس خارجی: روسای جمهوری آمریکا و چین  
در دیداری دوجانبه در آرژانتین، پس از مدت ها تنش در 
روابط واشنگتن و پکن ،آتش بس تجاری 9۰ روزه برای 

عدم افزایش تعرفه های تجاری اعالم کردند.
در همین رابطه،کاخ سفید از توافق  ترامپ با »شی 
جین پینگ« همتای چینی خود برای توقف اعمال تعرفه های 
تجاری جدید خبر داد وگفت: دو طرف ظرف مدت 9۰ 
روز برای دس���تیابی به یک توافقنامه تجاری جدید تالش 
می کنند.کاخ س���فید افزود: ترامپ موافقت کرده است تا 
تعرف���ه های 1۰ درصدی علیه ۲۰۰ میلیارد دالر واردات 
کااله���ای چینی را از ابتدای ژانویه به ۲5 درصد افزایش 

ندهد.  به گفته کاخ س���فید چین نیز در مقابل وعده داده 
است تا مقدار نامشخص اما بسیار چشمگیری از تولیدات 
کشاورزی، انرژی و صنعتی و سایر کاالهای آمریکایی را 

خریداری کند.
همچنین کاخ س���فید تاکید کرد:اگر توافقنامه مربوط 
به مسائل تجاری از جمله انتقال فناوری، مالکیت معنوی، 
موانع غیر تعرفه ای، سرقت سایبری طی 9۰ روز با چین 
نهایی نش���ود، دو طرف توافق کرده اند تا تعرفه های 1۰ 
درصدی به ۲5 درصد افزایش پیدا کند. این در حالی است 
که رئیس جمهوری آمریکا پیش از آغاز دیدار با همتای چینی 

خود اعالم کرد که روابط فوق العاده ای با او دارد.

آمریکا و چین آتش بس تجاري 90 روزه اعالم کردند 

سرویس خارجی:»جیمز متیس« 
با بیان این که واشنگتن در تالش برای 
یافتن راهکاری در راستای پایان جنگ 
در افغانستان است ،  اعالم کرد: با این 
حال نیروهای نظامی ایاالت متحده در 

این کشور باقی می مانند.
وزیر دفاع آمریکا مدعی ش���د 
واشنگتن برروی یافتن راهکاری برای 
خاتمه جنگ در افغانس���تان متمرکز 
است اما این شامل خروج نیروهای 

ارتش  ایاالت متحده از این کشور در 
آینده نزدیک نمی شود.

متیس گفت: م���ا در کنار ۴1 
کشور، "بزرگترین ائتالف دوران جنگ 
در تاریخ"، که همچنان به این هدف 
متعهد هس���تند، ایستاده ایم و طالبان 
نش���ان داد که جان مردم افغانستان 
برایش ارزش���ی ندارد زیرا آنها در 
صندوق رای پیروز نمی شوند، بنابراین 
تالش می کنند تا مردم را دچار رعب 

و وحش���ت کنند.متیس با تاکید بر 
این که تردیدی درباره اهمیت حفظ 
نیروهایشان در  افغانستان ندارد،افزود: 
اگ���ر نیروهای نظامی آمریکا از این 
کش���وربروند ح���دود ۲۰ مورد از 
خطرناک ترین گروه های تروریستی 
در جهان به این منطقه نفوذ می کنند و 
می دانیم که چه اتفاقی رخ خواهد داد 
چون اطالعات ما بسیار دقیق است و 

هدف حمله قرار خواهیم گرفت. 

وزیر دفاع آمریکا: درافغانستان می مانیم

سرویس خارجی: کاخ سفید در بیانیه ای اعالم کرد: روسای جمهوری آمریکا 
و چین در دیدار اخیر خود در آرژانتین، از همکاری دو جانبه واشنگتن و پکن  
برای خلع سالح هسته ای شبه جزیره کره  خبر دادند.کاخ سفید دراین بیانیه گفت: 
»دونالد ترامپ« و »شی جین پینگ« گفته اند که در ارزیابی های انجام شده مشترک، 
پیشرفت در راستای خلع سالح هسته ای  شبه جزیره کره مشهود بوده است و 

توافق کرده اند تا  به تالش خود در این راستا  ادامه دهند.
 در این حال،رئیس جمهوری آمریکا اعالم کرد: احتماال دیدار وی  با »کیم 
جونگ اون« رهبر کره شمالی در ماه ژانویه  یا فوریه ۲۰19 برگزار می شود و اکنون 

سه مکان برای برگزاری این نشست در حال بررسی است. 

کاخ سفید: آمریکا و چین برای خلع سالح هسته ای 
شبه جزیره کره همکاری می کنند 

سرویس خارجی: تنش های خیابانی در لبنان در شرایطی 
که این کشور بیش از شش ماه است در انتظار تشکیل دولت 
جدید اس���ت، در روزهای اخیر تش���دید شده و نگرانی ها 
درباره شدت گرفتن بحران سیاسی امنیتی در این کشور را 

افزایش داده است.
در حالی که طی روزهای اخیر تنش های خیابانی میان 
هواداران حزب »جریان المستقبل« با هوادران حزب دروزی 
»توحید عربی« لبنان ش���دت گرفته بود، دیروز در جریان 
یورش ماموران امنیتی لبنان برای بازداش���ت »وئام وهاب« 
رئیس این حزب، یکی از هواداران او کش���ته شد. چندین 
خودروی واحد اطالعات پلیس لبنان به فرمان دادستان این 
کشور برای دستگیری وهاب که از سیاستمداران سرشناس 
طایفه دروزی هاس���ت به خانه او در منطقه »الجاهلیه« در 
3۰ کیلومتری بیروت پایتخت لبنان یورش برد و با هواداران 
وی درگیر شد. در جریان این درگیری ها »محمد ابوذیاب« 
از یاران وهاب به ضرب گلوله زخمی شد و در بیمارستان 
جان سپرد. در پی افزایش تنش ها هواداران این وزیر سابق 
دولت لبنان راه های منتهی به منطقه الجاهلیه و خانه وهاب 

را مسدود کردند.
 این تشنج ها از روز دوشنبه گذشته پس از آن آغاز 
شد که این سیاستمدارمدار لبنانی که به صراحت گفتار در 
مواضع خود شهرت دارد در اظهارنظری جنجالی خطاب به 

»سعد الحریری« نخست وزیر مامور به تشکیل کابینه و رهبر 
حزب »جریان المستقبل« گفته بود: به غارت بیت المال پایان 
بده. پس از آن شماری از هواداران الحریری در خیابان های 
طرابلس و برخی نقاط دیگر لبنان کارناوالی به راه انداختند 
و به وهاب دشنام دادند. از سوی دیگر هم برخی هواداران 
دو آتشه این سیاستمدار دروزی در چند نقطه از لبنان علیه 

الحریری و در حمایت از وهاب شعار دادند.
 در واکنش بزرگتر اما ده ها تن از هواداران الحریری 
و جریان المس���تقبل سه شنبه شب تعدادی از خیابان های 
بیروت را برای ساعاتی بستند. آنها با آتش زدن الستیک در 
وسط خیابان ها، مانع از عبور و مرور عادی خودروها شدند 
که همین مساله ترافیک سنگینی را در این مناطق ایجاد کرد. 
رخدادهای مشابهی نیز در شهرهای دیگر لبنان از جمله در 

شمال و منطقه بقاع در شرق این کشور رخ داد. 
البته نیروهای امنیتی پس از ساعاتی توانستند شرایط را به 
حالت عادی برگردانند. پس از آن ویدیویی از سخنان وهاب 
در میان طرفداران خود در ش���بکه های اجتماعی دست به 
دست شد که در آن، وی به »رفیق الحریری« نخست وزیر 
پیشین لبنان که در زمستان سال 1383 ترور شد، هم انتقاداتی 
وارد کرد. گرچه وی به صورت رس���می از این اظهارات 
خود عذرخواهی کرد اما دادستانی لبنان دستور بازداشت وی 

را صادر کرد. 

تنش های خیابانی، بحران داخلی لبنان را بار دیگر شعله ور کرد وزیر خارجه یمن خطاب به واشنگتن: کشور 
ما عرصه تسویه حساب آمریکا با ایران نیست

سرویس خارجی: وزیر خارجه یمن خطاب به دولت آمریکا تاکید کرد: 
کشور ما محل تسویه حساب های واشنگتن با جمهوری اسالمی ایران نیست.»هشام 
شرف« وزیر خارجه دولت نجات ملی یمن در سخنانی اعالم کرد: یمن عرصه 
درگیری و تسویه حساب های آمریکا با ایران  نیست و اظهارات برخی مقامات 

ارشد آمریکایی درباره حمایت تهران از انصاراهلل یمن غیرمسئوالنه است.
وی با اش���اره به اظهارات »متیو تویلر« س���فیر آمریکا در یمن افزود: این 
دیپلمات آمریکایی در این اظهارات به دور از مالحظات دیپلماتیک، غیرمسئوالنه 
و نیز به دور از حقیقت خود، مدعی شد که اوضاع کنونی یمن در نتیجه حمایت 

نامحدود ایران از انصاراهلل است.
وزیر خارجه یمن تاکید کرد: س���فیر آمریکا در  اظهاراتش این مس���ئله را 
فراموش کرد که این ائتالف جنایتکار سعودی است که از چهار سال پیش تاکنون 
تحت حمایت دولت آمریکا موجب کشته، زخمی شدن و معلولیت دهها هزار 
یمنی شده و نیزتمامی امکانات اقتصادی ملت یمن و زیرساخت های این کشور 
را نابود کرده است.وی افزود: ائتالف سعودی تحت حمایت آمریکا همچنین با 
محاصره زمینی، دریایی و هوایی یمن موجب توقف پرداخت حقوق کارمندان، 

بحران اقتصادی و کم شدن ارزش پول یمن شده است. 
در تحوالت میدانی نیز، هفت ش���هروند یمنی در حمله هوایی ائتالف 
سعودی – آمریکایی به استان های »الحدیده« و »صعده« کشته و 1۲ نفر دیگر 

زخمی شدند.

ینی شفق: امارات از کودتای نافرجام 
2016 ترکیه حمایت مالی کرده است

سرویس خارجی:روزنامه »ینی شفق« در گزارشی اعالم کرد: امارات 
از کودتای نافرجام 15 ژوئیه س���ال ۲۰16 میالدی  درترکیه حمایت مالی کرده 
است. ینی شفق در گزارشی تحت عنوان »سیستم های تأمین مالی ولیعهدهای 
عربستان سعودی و امارات متحده عربی چه طور کار می کند؟« نوشت: امارات 
در جریان کودتای 15ژوئیه ۲۰16 )۲5 تیرماه 1395( ترکیه سه میلیارد دالر هزینه 
کرده است. این نشریه تأمین مالی کودتای ترکیه توسط امارات متحده عربی را 
نه یک تئوری توطئه، بلکه اطالعاتی دقیق  دانست و نوشت: این امر از سوی 
مقامات آنکارا نیز مطرح شده و از سوی مخاطبان آن هم تکذیب نشده است.ینی 
شفق گفت:تصور عدم ادامه این تأمین مالی در قبل و بعد از کودتای 15 ژوئیه 

۲۰16بسیار احمقانه است.

سرویس خارجی: اعتراض هایی 
که در فرانسه به شکل مسالمت آمیز و 
در اعتراض به افزایش بهای سوخت 
آغاز ش���د، با حمله پلیس و نیروهای 
امنیتی به معترضان و آتش زدن خودروها 
و ساختمان ها، غارت فروشگاه ها و 
شکستن شیشه ها، وخیم ترین ناآرامی ها 
را رق���م زده که در بیش از یک دهه 
گذشته بی سابقه بوده است تا جایی که 
دولت فرانسه از احتمال اعالم حالت 

فوق العاده خبر داده است.
این ناآرامی ها چالش دشواری را 
برای »امانوئل مکرون« رئیس جمهوری 
فرانس���ه به بار آورده که می گوید از 
طرح هایش عقب نشینی نخواهد کرد. 
مقامات فرانسوی با تشدید خشونت ها 
بعد از دو هفته اعتراضات سراسری در 
این کشور علیه افزایش مالیات سوخت 
و هزینه های معاش که جنبش »جلیقه 
زردها« آغازگر آن هستند، غافلگیر شده 
اند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده که 
مکرون بعد از اعتراضات ضد دولتی 
در پاریس که به زخمی ش���دن 133 
نفر و ویرانی در پایتخت منجر ش���د، 
نشست بحران تشکیل می دهد. این 
رسانه فرانسوی افزود، آمار جدید پلیس 
نش���ان می دهد که ۴1۲ نفر دیروز در 
وخیم ترین درگیری ها در این کشور 
دستگیر شدند و 378 نفر نیز همچنان 

در بازداشت هستند. 
پلیس فرانسه همچنین از حضور 
۲3 افسر پلیس در میان زخمی شدگان 
خبر داد. رئیس جمهوری فرانس���ه در 
اجالس گروه ۲۰ در آرژانتین وعده داده 
بود که وزیران کابینه را برای گفت و 
گو درباره این بحران بعد از بازگشت از 

آرژانتین گرد هم خواهد آورد.
 مک���رون گفته مس���ئوالن این 
ناآرامی ها مجبور خواهند ش���د تاوان 
اقدامات خود را بپردازند. مکرون صبح 
یکشنبه بعد از بازگشت از آرژانتین، به 
منظور بررسی میزان خسارت ناشی از 
حمله معترضان و دیوارنویسی بر روی 
طاق پیروزی، از محل این بنای تاریخی 
مشهور دیدن کرد. روز شنبه شماری 
از معترض���ان با هدف قرار دادن طاق 
پیروزی فریاد »مکرون استعفا بده« سر 
دادند. آنها روی نمای این بنای بجامانده 
از قرن نوزدهم نوشتند: »جلیقه زردها 
پیروز خواهند شد.« از سویی به دلیل 
اعتراضات، »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر 
فرانسه سفرش به لهستان را لغو کرد. 
دفتر نخس���ت وزیر فرانسه اعالم کرد 
که وزیر محیط زیست به جای وی در 
کنفرانس بسیار مهم محیط زیستی در 
لهستان حضور خواهد یافت. شهردار 
منطقه هشتم پاریس هم در نزدیک »طاق 
پیروزی« پاریس گفت: »ما در وضعیت 
شورش قرار داریم زیرا هرگز چیزی 

شبیه این را ندیده ام.«
اعتراضات در فرانسه از 17 نوامبر 
)۲6 آبان( ش���روع ش���ده و از طریق 
شبکه های اجتماعی گسترش یافت. 
اعتراضات در ابتدا با بستن بزرگراه ها و 

جاده ها در سراسر فرانسه و جلوگیری 
از دسترسی به مراکز خرید، کارخانه ها 
و برخی جایگاه های س���وخت کلید 
خورد. مقامات فرانس���وی می گویند 
گروه های راس���ت و چپ افراطی در 
میان جنبش جلیقه زردها رخنه کرده اند. 
»کریستوف کاستانر« وزیر کشور فرانسه 
گفت تقریبا بیش���تر بازداشت شدگان 

معترضانی عادی هستند که به واسطه 
گروه های حاشیه ای تشویق شده اند. 
اعتراضاتی که با واکنش به اصالحات 
مکرون در افزایش مالیات س���وخت 
آغاز ش���د به موج نارضایتی عمیق از 
اصالحات اقتصادی رئیس جمهوری 
۴۰ ساله فرانسه تبدیل شده و بسیاری از 
رای دهندگان احساس می کنند که این 
اصالحات بیشتر به نفع اقشار ثروتمند 

و تجار بزرگ است.
 برخی منابع خبری از حمایت 
گس���ترده مردمی حتی در شهرها از 

»جلیقه زردها« خبر داده اند. 
نظرسنجی ها نشان می دهد که 
با وجود اختالل ناشی از اعتراضات از 
جمله در زمینه سد معبر و ترافیک، هر 
س���ه فرانسوی، دو نفر از معترضان را 

حمایت می کنند. 
بسیاری در شهرهای کوچک و 
روستاهای فرانسه خشم خود را ابراز 
کرده اند؛ موضوعی که بر ش���کاف 
نخب���گان در پایتخت و رای دهندگان 
طبقه کارگری تاکید دارد که سیاست 
های ضد تشکیالتی در سراسر جهان 
غرب را افزایش داده اند. در این حال 
خبرگزاری بی بی س���ی گزارش داد 
که اعتراض���ات در پاریس از طریق 

شبکه های اجتماعی افزایش یافت و 
حامیانی درمیان طیف سیاسی مختلفی 
از راست گرایان افراطی گرفته تا چپ 
افراطی دارد هر چند که مکرون مخالفان 
سیاسی اش را به دزدیدن این جنبش 
ب���رای جلوگیری از برنامه اصالحات 
متهم می کند. بی بی س���ی به نقل از 
خبرنگار این رسانه در پاریس نوشت: 

با توجه به این که چنین جنبش���ی از 
طریق رسانه های اجتماعی شکل گرفته 
است رهبر مشخصی یا خواسته های 
منسجمی ندارد و بییشتر هماهنگی ها 
از طریق فیس بوک انجام می گیرد و 

تحت حمایت مردمی است.
 یک کشته و 133 مجروح

پلیس محلی از کشته شدن یک 
نفر به دنبال ناآرامی دیروز در جنوب 
فرانس���ه خبر داد. بنابر اعالم  پلیس 
محلی، دادستانی فرانسه اعالم کرد که 
در پی ناآرامی های ناشی از اعتراضات 
»جلیقه زردها«، یک نفر در شهر »آرل« 
واقع در جنوب فرانس���ه  کشته شد. 
این س���ومین مورد از مرگ معترضان 
جلیقه زرد است، معترضانی که دامنه 
اعتراضات آنان عالوه بر فرانس���ه به 
برخی کشورهای اروپایی هم کشیده 

شده است.
 همچنین بنابر اعالم پلیس فرانسه 
در جریان ناآرامی های فرانسه 133 نفر 
زخمی و ۴1۲ نفر هم دستگیر شدند. 
اول این هفته، س���ومین شنبه بود که  
پاریس به عرصه ای برای اعتراض های 
مردمی به قیمت باالی انرژی، هزینه های 
باالی زندگی و سیاست های اقتصادی 
دولت »امانوئل مکرون« رئیس جمهور 

فرانسه تبدیل شد. مقامات فرانسوی 
به منظور مقابله با هر گونه آش���وب 
احتمالی، هزاران نفر از نیروهای پلیس 
را در پاری���س، ب���ه حالت آماده باش 
نگه داش���ته اند. این در حالی است که 
معترضان گفته اند به تظاهرات های خود 
تا کریسمس ادامه می دهند.معترضان 
فرانس���وی موسوم به "جلیقه زردها" 

در سومین هفته اعتراضات خود علیه 
دولت همچنان در خیابان های پاریس و 
مراکز پر رفت و آمد آن حضور دارند 
و وعده داده اند تا کریسمس به همین 

روش ادامه می دهند.
از سویی وزارت کشور فرانسه 
اع���الم کرد: 75 هزار نفر در تظاهرات 
ضد مکرون شرکت کردند.در حالی که 
فرانسه روزهای ناآرامی را  می گذراند 
و معترضان معروف به »جلیقه زردها« 
ب���ا برپایی تظاهراتی که هم اینک نیز 
در جریان است نسبت به سیاست های 
اقتص���ادی »امانوئل مکرون« معترض 
هستند، وزارت کشور فرانسه از آمار 
باالی ش���رکت کنندگان در تظاهرات  
ضد مکرون  در روز ش���نبه خبر داد. 
»خبرگزاری فرانسه« به نقل از وزارت 
کش���ور فرانسه نوشت که در جریان 
تظاهرات شنبه علیه امانوئل مکرون، 75 

هزار نفر شرکت کردند.
 بر این اساس، تظاهرات جلیقه  
زرده���ا در پاریس و برخی دیگر از 
شهرهای فرانسه که از 17 نوامبر)13 روز 
پیش( سال جاری آغاز شد، همچنان 
ادامه دارد و روزهای اخیر شدت پیدا 
کرده اس���ت. بین نیروهای امنیتی و 
معترضان فرانسوی برای دومین هفته 

متوالی در مرکز پاریس درگیری هایی 
روی داده و پلیس برای متفرق کردن 
تظاهر کنندگان از ماشین های آب پاش 
و گاز اش���ک آور اس���تفاده می کند. 
این تظاه���رات در ابتدا در اعتراض 
به افزایش قیمت س���وخت بود، اما 
اعتراض ها اکنون به افزایش هزینه های 
زندگی و مالیات باال و در انتقاد کلی 

نسبت به سیاست های اقتصادی مکرون 
رئیس جمهور این کشور است.
 اعالم حالت فوق العاده

سخنگوی دولت فرانسه گفت 
نخس���ت وزیر و وزیر کشور، دیروز 
درباره امکان اعمال وضعیت اضطراری 
به منظور جلوگیری از تکرار ناآرامی ها 
در این کشور رایزنی کردند. احتمال دارد 
مقامات فرانسه با توجه به ناآرامی های 
اخیر، در این کشور وضعیت اضطراری 

اعالم کنند. 
»بنجامین گریوو« سخنگوی دولت 
فرانس���ه در پاسخ به پرسشی به این 
موضوع اشاره کرد و گفت که هدف 
این اس���ت تا از وقوع مجدد برخی 
ناآرامی ه���ای مدنی که بدترین مورد 
در بیش از یک دهه گذش���ته در این 
کش���ور بوده است، جلوگیری شود و 
از معترض���ان می خواهد که پای میز 

مذاکره بیایند. 
گریفوو افزود: م���ا باید درباره 
اقداماتی که می توان اجرایی کرد، فکر 
کنیم تا چنین وقایعی تکرار نش���وند. 
وی درباره ام���کان اعمال وضعیت 
اضطراری هم گفت که نخست وزیر 
و وزیر کش���ور درباره تمامی گزینه ها 
در نشس���تی که یکشنبه برگزار شد، 

رایزنی کردند. گفته می شود درگیری ها 
و تظاهرات معترضان به سیاست های 
مالیاتی رئیس جمهور فرانسه پس از دو 
هفته از آغاز اعتراضات، اکنون به حومه 
کاخ ریاست جمهوری فرانسه رسیده 
است. تظاهرات فرانسوی ها در مرکز 
پاریس در روز شنبه به اوج خود رسید 
به طوری که معترضان خود را به اطراف 

کاخ ریاست جمهوری رساندند.
در این ح���ال رئیس جمهوری 
فرانس���ه گفت با مسئوالن فرانسوی 
درباره تظاهرات گفت وگو خواهد کرد. 
»امانوئل مکرون« گفت: درگیری ها و 
خشونت های پاریس غیر قابل قبول 
است. وی افزود: با مسئوالن فرانسوی 
درباره تظاهرات مردم فرانسه  گفت وگو 
خواهم کرد. امانوئل مکرون با اش���اره 
به اعتراضات جلیقه زردها تاکید کرد 
که آنچه امروز در فرانسه رخ می دهد، 
ارتباطی به مطالبات مش���روع ندارد. 
مکرون در ادامه خاطرنش���ان کرد که 
با اخالگران امنیت در فرانسه برخورد 
خواهد شد و به حساب آنها رسیدگی 

می شود. 
سرایت ناآرامی به هلند

رسانه ها می گوید دامنه اعتراضات 
در فرانسه موسوم به »جلیقه  زردها« به 
هلند رسیده است و ده ها نفر در شهرهای 
این کشور علیه دولت هلند شعار دادند. 
تظاهرات معترضان در فرانس���ه که به 
اعتراض  »جلیقه  زردها« معروف است، 
در حال گسترش است و در این راستا 
خبرگزاری آناتولی ترکیه گزارش داد 
که این اعتراض ها به شهرهای هلند نیز 
کشیده شده و دیروز معترضان در این 
کشور به خیابان ها آمدند و علیه دولت 
این کش���ور شعار دادند. بر اساس این 
گزارش، نزدیک به ۲۰۰ نفر از معترضان 
هلندی در خیابان های الهه، ماستریخت، 
نی میخن، آلکمار، لیوواردن، خرونینگن 
دست به تظاهرات زده اند. پلیس هلند 
چهار تن از این معترضان را بازداشت 
کرده است. تظاهرات های اعتراضی در 
فرانسه  که معترضان هلندی به تاسی 
از آن به خیابان آمده اند از هفدهم نوامبر 
)۲6 آب���ان ماه( در اعتراض به افزایش 
قیمت سوخت های فسیلی آغاز شد. 
دامنه این اعتراض ها از دیروز از فرانسه 
فراتر رفته و بروکسل، پایتخت بلژیک 
نیز ش���اهد حضور برخی از مردم این 
کشور در خیابان ها بود. معترضان نام 
خود را به دلیل جلیقه زردی که برای 
جلوگیری از جلب توجه و جلوگیری 
از تصادف اس���تفاده می شود، »جلیقه 

زرد« گذاشته اند.
 در دو هفت���ه گذش���ته، گروه 
معترض موس���وم به »جلیقه زردها« 
خیابان ها را در ش���هرهای مختلف 
فرانسه مسدود کرده اند و با این اقدام 
بدتری���ن ناآرامی ها را در طول 18 ماه 
ریاست جمهوری مکرون رقم زده اند. 
فقط طی درگیری های امروز فرانسه، 
9۰ نفر زخمی شده و ۲۲۴ تن در این 

ارتباط بازداشت شده اند.

پاريس در آتش



گردشگرى شمال كشـــور اين سال ها در 
كنار تمامى معضالت از كمبود زيرساخت ها و 
چادرخوابى گرفته تا نبود برنامه ريزى مناســـب 
براى ظرفيت هايى چون گردشـــگرى دريايى با 
معضلى جدى تر به نام «ويالسازى و ويالخوابى» 

مواجه است كه ظاهرا چاره بردار نيست.
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در صفحه 4  بخوانيد

صفحه6
شيشه پاك كنى كوچك كه در زندگى كيش و مات شده

صفحه5
تغييرات اقليمى مخرب تر از تصورات ماست!

صفحه 2
غرق شدن در كتاب ها چه بر سر مغزتان مى آورد؟

يادداشت

 همه ما در قبال اين جهان و زندگى خودمان و ديگران مسئوليم.
اين جمله كليشه اى و شعار تكرارى را  بارها شنيده ايم و مصداق هاى فراوانى 

هم به عنوان تذكر در پس آن خوانده ايم.
از ميان بى شمار موضوعاتى كه در ذيل اين شعار كلى مى گنجد، آداب سفر 
كردن است؛ به ويژه اين كه مراقب محيطى كه سفر مى كنيم و طبيعتى كه پا در آن 
مى گذاريم باشيم و چنان رفتار كنيم كه با خانه و زندگى خودمان مى كنيم.موضوع 
اين يادداشت اما احترام به فرهنگ جوامع محلى به عنوان بخشى از زيست بومى 
كه در آن سفر مى كنيم است؛ احترام به آداب و سننى كه دارند و بايدها و نبايدهايى 
كه از شعائر آن ها به شـــمار مى رود و چه بسا جزو باورها و سنن ما نباشند و 

محدوديت هايى را هم براى ما ايجاد كنند.
واضح تر بگويم؛ در دوره اى هســـتيم كه نوع خاصى ازگردشگرى بسيار 
رايج شده است و «بومگردى» نام دارد؛ رفتن به ميان جوامع محلى و اقامت در 
خانه هاى آنها و چند روزى ميان آنها و طبيعت پيرامونشان زندگى كردن و كنار 

آنان از سفر لذت بردن.
تا اينجاى كار همه چيز زيبا و تجربه چنين سفرى ناب به نظر مى رسد. 
امكان اين تجربه هم  به سادگى فراهم است. فضاى مجازى و آژانس هاى مسافرتى  
بيشتر شهرها پر است از تبليغات چنين تورهايى و عكس ها و آلبوم هاى دل انگيز 
چنين سفرهايى. نكته مهم اين كه توضيح درباره آداب بومگردى و رفتار درست 
ميان ساكنان و بوميان مناطقى كه مى رويم چندان محلى از اعراب ندارد و كمتر 
نمونه اى مى توان يافت كه در كنار تبليغ چنين سفرى، به توضيح رفتار درست در 
اين سفرها هم بپردازد؛ شايد از بيم اين كه مسافر با خودش نگويد اى بابا، آدم 
مى رود سفر كه از همين بكن نكن ها راحت باشد و خودش باشد و چند روز از 

هرچه قيد و بند است رها شود.
خوب است تجربه نگار عليزاده، يكى از راهنمايان موفق اينگونه سفرها را  
بخوانيد، چه بسا نظرتان درباره اين كه چگونه در سفرهايمان مسئوالنه تر عمل كنيم 
عوض شود: «چند سال پيش، تورى داشتم به يكى از روستاهاى كشور و براى چند 
روز در يكى از خانه هاى محلى آنجا اقامت داشتيم. صاحبخانه دختر بچه پنج شش 
 ساله اى داشت كه تقريبا هميشه جلوى دست و پا بود. وسط حرفمان مى پريد، 
سر و صدا مى كرد و لحظه اى تنهايمان نمى گذاشت. بعد از چند روز حس كردم 
بيشتر از اينكه بخواهد شـــيطنت كند نگران است! مدام باقى خانم ها را با مادر 
خودش مقايسه مى كرد. مثال مى گفت: شماها به خودتان مى رسيد و عطر مى زنيد 

اما مامان من عطر ندارد. شما لباستان قشنگ است اما مال مامان من نيست!
روزهاى آخر البه الى حرف هاى بچه فهميدم نه تنها پدرش بلكه خيلى 
از مردان ديگر روســـتا از وقتى پاى گردشگر به آنجا باز شده، توقعات شان از 

همسرانشان فرق كرده.
با اينكه مدت ها از آن سفر مى گذرد، هميشه اما آن دختر توى ذهنم هست. 
اآلن حتما نوجوان شده و درگيرى هاى روحى بيشترى سر هويتش و زنى كه دلش 
مى خواهد باشد، دارد. بعضى از ماها وقتى سفر مى كنيم كارهايى انجام مى دهيم 
كه شايد حتى توى شهر خودمان هم خيلى اهلش نباشيم  و حواسمان نيست آن 
جامعه محلى از ما به عنوان شهرى هاى مدرن و تحصيلكرده و كار درست، فقط 
همين وجوه را مى بيند. به مرور جامعه محلى مى خواهد براى باال كشيدن خودش 
شبيه شما باشد. شبيه آن وجهى از شما كه شايد فقط سالى يك بار بروز مى كند.

در تمامـــى دنيا يكـــى از مهم ترين شـــعارهاى گردشـــگرى پايدار: 
travellikealocal  اســـت؛ يعنى مثل يك توريست سفر نكن. مثل يك  بومى 

زندگى كن.
گاهى ما قبل از سفر تمامى عادت ها، فرهنگ ها و روزمرگى هاى خودمان 
را مى گذاريم در چمدان و با خودمان براى محلى ها سوغاتى مى بريم. در حالى كه 
ذات سفر اين است كه ما برويم و يك هفته سعى كنيم تجربه اى واقعى از زندگى 
كردن شبيه آنها براى خودمان بسازيم. اين آنها هستند كه بايد بخشى از فرهنگشان 
را به عنوان سوغات همراه ما كنند. البته درست است كه اين مثال ها زنانه بودند  اما 
به اين معنا هم نيست كه مردان همه اصول مواجهه جوامع محلى را رعايت مى كنند  

يا همه گردشگرها بى مسئوليت هستند. اينها را گفتم تا همه حواسمان باشد. »

مراقب ردپايمان روى زندگى ديگران باشيم
 وجيهه تيمورى
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شهرى را در دنيا نخواهيد يافت كه اگر از خودرو محورى به انسان مدارى 
رسيده باشد، راه حلى غير ازTOD بكار بسته باشد. اين يك رنسانس همه گير 

در تمامى شهرهاى دنيا است.
مدتى است اين اصالح تازه غير از  توسعه حمل و نقل عمومى، براى حل 
مشكالت ترافيكى شهر تهران مطرح مى شود: TOD  يك مجموعه اصالحات 
شهرى است كه باعث مى شود مترو يا هر سيستم حمل و نقل عمومى يك شهر، 
با راندمان بيشترى به كار آيد. همينTOD و اصالحاتش، خيابان هاى شهر را از 
خودروها پس مى گيرد و به عابران پياده و دوچرخه سواران تحويل مى دهد و به 

زبان آنچه كه امروز مصطلح است، شهر را انسان محور مى كند.
 افشين خضرلوى اقدم مشاور و مدير تيم مطالعاتى كميته TODدر شوراى 
شـــهر است كه  درخصوص تحقق آن در گفتگو با مهر توضيحاتى مى دهد به 

اين شرح:
با آغاز به كار شوراى پنجم، كميته جديدى در كميسيون عمران و حمل 

و نقل تحت عنوان كميتهTOD تشكيل شد. هدف چه بود؟

آفرود سبكى از رانندگى در شرايط سخت و خارج ازجاده است 
با ماشين هاى دو ديفرانسيل يا موتورهاى مخصوص.

 در تعريف شرايط الزم و كافى براى رانندگى در آفرود، معموال 
فقط به ماشـــين مناسب، قدرت بدنى مناســـب و قدرت تمركز و 
تصميم گيرى و دانش فنى اشاره مى شود و بعد هم لذت طبيعت گردى 
با ماشين تبليغ مى شود كه با توجه به پتانسيلى كه در زمينه  گردشگرى 
و طبيعتگردى در ايران وجود دارد طبيعى است بسيارى از جوانان از 
تمامى اقشار به سمت اين ورزش پر هيجان روى آورند. اين اتفاق، 

تورهاى مجرى اين سبك از تفريح را بسيار پررونق كرده ولى توجه 
به آموزش جلوگيرى از آسيب رساندن به طبيعت در چنين برنامه هايى 
متأسفانه مغفول مانده است و  گويا سازمان هاى متولى گردشگرى هم 
چنين محدوديت هايى براى برگزارى اين تورها در راستاى حفاظت 
از محيط زيست تعريف نكرده اند كه اگر چنين بود  اين قدر زخم هاى 
عميق از حضور بى رويه آفرودها در برف، صخره، باتالق، كوير، رمل 
و كوهستان، بر تن طبيعت ايران باقى نمى ماند و فرياد واسفا از سمت 

دوستداران محيط زيست بلند نمى شد.

چگونه شهر را  از خودروها پس بگيريم؟

ادامه درصفحه3

فقر امكانات در حوزه 
گردشگرى شمال ايران

لذت بردن از  طبيعت
يا  دشمنى با محيط زيست
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هركس مى خواهد مـــا را به كتاب خواندن 
ترغيب كند، معموالً چند حرف كليشه اى براى 
گفتن دارد: كتاب ديدت را وسيع مى كند يا تجربة 
ديگران را در اختيارت مى گذارد. اما واقعيت اين 
است كه اين حرف ها فايده اى ندارد، مگر آنكه 
يك بار، هنگام خواندن يك كتاب، آن صاعقه به 
عمق جانتان بنشيند. صاعقه اى كه باعث مى شود با 
شخصيت كتابى كه مى خوانيد، گريه كنيد، بخنديد 
يا خشمگين شـــويد. مطالعات عصب شناختى 
جديد يافته هاى شگفت آورى را دربارة حاالت 
مغزى ما هنگام خواندِن عميِق يك كتاب كشف 

كرده اند.
نشستن در چشـــم ديگران و حس كردن 
احساساتشان از عميق ترين موهبت هاى فرايند 
ژرف خوانى است كه هنوز به اندازة كافى از آن 
خبر نداريم. توصيف پروســـت دربارة «معجزة 
پرثمر ارتباط كه تأثيرش در انزوا روشن مى شود» 
بعدى احساسى و شخصى را در تجربة خواندن 
تصوير مى كند: ظرفيت برقرارى ارتباط و درك 
احساس ديگرى بى آنكه ذره اى از جهان شخصى 
خود خارج شويم. ظرفيتى كه با خواندن شناخته 
مى شـــود- ترك كردن و همزمان باقى ماندن در 
قلمروى خود- همان چيزى كه اميلى ديكينسون، 
مردم گريز «ناو» شخصى خود مى نامد، ناوى كه با 
آن از لنگرگاه خود در خيابان اصلى شهر امرست 
در ماساچوست به ديگر زندگى ها و سرزمين ها 

سفر مى كند.
جان اس. دان كه الهيـــات روايى خوانده 
است(شاخه اى از الهيات كه در دهة 1970 باب 
شد و تمركز ويژة آن بر داستان ها و روايت هاى 
دينى است) فرايند  مواجهه با ديگرى و نشستن 
در چشم او را با تعبير «عبور» توصيف مى كند؛ 
عبورى كه طـــى آن  با نوع خاصى از همدردى 
وارد احساســـات، تصورات و تفكرات ديگران 
مى شويم. اين تعبير، توصيف زيبا و مناسبى است 
كه نشان مى دهد ما از ديدگاه هاى ذاتاً محدودكنندة 
خود دربارة جهان فاصله مى گيريم و وارد جهان 
ديگرى مى شويم و با ديدى وسيع تر بازمى گرديم. 
از نظر الهى دانانى چون جان دان و نويسندگانى 
چون گيش جن كه در آثار خود در سراسر زندگى 
اين اصل را در داستان و غيرداستان شرح مى دهند، 
خواندن محلى خاص است كه در آن انسان ها از 
خود رها مى شوند تا عبور كنند و به ديگران برسند 
و اينگونه مى آموزند ديگرى بودن چگونه است، 
انسان ديگرى با انگيزه ها، ترديدها و احساس هايى 
كه در غير اين صورت هرگز قادر به شـــناخت 

او نبودند.
نمونة قوى اثرات تغييردهندة «عبور» را يك 
معلم تئاتـــر فارغ التحصيل بركلى برايم تعريف 
كرد كه با نوجوانانـــى در دل ايالت هاى غرب 
ميانه كار مى كرد. دانش آمـــوزى به او مراجعه 
كرده بود، دخترى سيزده ســـاله، و خواسته بود 
كه به عضويت گروه تئاتر او دربيايد كه مشغول 
اجراى نمايشنامه هاى شكسپير بودند. درخواست 
متعارفى بود اما واقعيت اين بود كه دختر جوان از 
يك بيمارى ژنتيكى پيشرفته رنج مى برد و به او 
گفته بودند زمان زيادى از زندگى اش باقى نمانده 
است. اين معلم خارق العاده، نقشى را به دختر داد 
كه اميد داشت احساسات، شور و عشقى رمانتيك 
را به او منتقل كند، احساساتى كه شايد هيچ وقت 
فرصت تجربه آن ها را پيدا نمى كرد. او تعريف 
كرد كه دختر يك ژوليت فوق العاده شد. همان 
شب، رومئو و ژوليت را خط به خط از بر كرد، 
طورى كه انگار قبـــًال صد بار آن نقش را بازى 

كرده است.
اتفاق بعدى همه اطرافيان دخترك را حيرت زده 
كرد. او نقش تك تك قهرمان هاى زن شكسپير را 
بازى كرد، هر نقش با عمق احساسى و قوتى بيشتر 
از نقش قبل. حاال سال ها از زمانى كه نقش ژوليت 
را بازى كرد مى گذرد. برخالف تمامى انتظارات 
و پيش بينى هاى پزشكى، وارد دانشگاه شد و حاال 
در دو رشتة پزشكى و تئاتر مشغول به تحصيل 

 اســـت و از نقشى به نقش ديگر «عبور» مى كند.
نمونه استثنايى اين زن جوان ربطى به اين مسأله 
ندارد كه ذهن و قلب مى توانند محدوديت هاى 
جسم را كمرنگ كنند يا نه؛ بلكه به اين مسأله باز 
مى گردد كه ورود به زندگى ديگران چه نقشى 
در زندگى خود ما دارد. تئاتر كارى را آشـــكار 
مى كند كه هر يك از ما هنگام عبور از عميق ترين 
و غرق كننده ترين اشكال خواندن انجام مى دهيم. 
ما از ديگرى چون مهمانى در درون خود استقبال 
مى كنيم و گاه خود ديگرى مى شويم. در آنى از 
زمان خود را ترك مى كنيم و وقتى باز مى گرديم، از 
نظر فكرى و احساسى متحول و گاهى وسيع تر و 
غنى تر شده ايم و گاهى، آنگونه كه نمونه استثنايى 
اين زن جوان نشـــان مى دهد، چيزى را تجربه 
مى كنيم كه زندگى امكانش را به ما نداده است. 
اين هديه اى بى حساب است؛ هديه اى است درون 

هديه اى ديگر.
 نشستن در چشـــم ديگران نه تنها حس 
همدردى ما را با آنچه خوانده ايم برقرار مى كند، 
بلكه دانش درونى ما را دربارة جهان گســـترش 
مى دهد. اينها ظرفيت هاى شناخته شده اى هستند 
كه سبب مى شوند در طول زمان انسان تر شويم، 

چه در مقام كودكـــى كه «قورباغه و وزغ» را 
مى خوانـــد و مى آموزد وقتـــى قورباغه بيمار 
است وزغ چه مى كند و چه در مقام بزرگسالى 
كه رمان هايى مى خواند و انزواى طاقت فرساى 
بردگى و نااميدى كسانى را از سر مى گذراند كه 

محكوم به بردگى يا ميراث آن بوده اند.
در واقع اگر خيلى خوش شانس باشيم، شايد 
نوع خاصى از مهرورزى به كســـانى را تجربه 
كنيم كه در كتاب هايمان زندگى مى كنند و حتى 
گاه نوعى مهرورزى به نويسندگانى كه آن ها را 

مى نويسند.
 يكـــى از ملموس ترين بازخوانى هاى اين 
مفهوم اخير را مى توان در يكى از شخصيت هاى 
نادر تاريخى يافت: نيكولـــو ماكياولى. او براى 
اينكه بهتر وارد خودآگاه نويســـندگانى شود كه 
آثارشان را مى خواند و با آنها «گفتگو» كند، رسمًا 
لباس هايى را مى پوشيد كه متناسب عصر زندگى 
اين نويسندگان بودند. وى در نامه اى به ديپلماتى 

به نام فرانچسكو وتورى در 1513 نوشت:
از اينكه با آنها حرف بزنم و علت كارهايشان 
را بپرسم خجالت نمى كشـــم؛ آن ها هم لطف 
مى كنند و پاسخم را مى دهند؛ شايد چهار ساعت 
بگذرد ولى حوصله ام سر نمى رود، همة مشكالت 
را فراموش مى كنم، از فقر وحشت نمى كنم، از 
مرگ نمى ترسم؛ خودم را كامًال در اختيار آن ها 

مى گذارم.
ماكياولى مى گويد: ترس، اضطراب، تنهايى، 
بيمارى، ترديدهاى عشق، دورى و بازگشت و گاه 
خودِ مرگ. شك ندارم برخى از اين  احساسات 
همان هايى هستند كه سوزان سانتاگ جوان حس 
مى كرد، زمانى كه نگاهى به قفسة كتاب هايش 
مى انداخت و فكر مى كرد: «دارم به پنجاه دوست 
مى نگرم. كتاب خواندن مانند اين بود كه از اين 
سوى آينه به آن سويش گام بگذارم. مى شد جاى 

ديگرى بروم». و بى شك در بُعد ارتباطى خواندن، 
اين نويسندگان شاهدى هستند بر اينكه رهاكردن 
خود براى ورود به آرامش مطلوب جمع ديگران 
در هر سنى چه معنايى دارد، حاال چه اين ديگراْن 
شخصيت هاى داستانى باشند، چه شخصيت هاى 

تاريخى چه خود نويسندگان.
شايد اين غرق شدن آزادانه در خواندن در 
فرهنگ ما در معرض تهديد باشد. اگر آرام آرام 
صبر شناختى خود را از دست بدهيم و در دنيايى 
كه كتاب ها خلق مى كنند و زندگى و احساسات 
«دوســـتانى» كه در آن ها زندگى مى كنند، غرق 
نشويم چيزهاى زيادى را از دست خواهيم داد. 
اگرچه فيلم ها به شكل عجيبى مى توانند بخشى 
از اين مشـــكل را جبران كننـــد، اما در كيفيت 
غرق شدن تفاوتى هســـت كه با ورود به افكار 
ساختة ديگران ممكن مى شود. چه بر سر جوانانى 
مى آيد كه هرگز افكار و احساسات فردى كامًال 
متفاوت را نمى بيننـــد و درك نمى كنند؟ چه بر 
سر خوانندگان مســـن ترى مى آيد كه آن حس 
همدردى با افراد خارج از اقوام و آشنايان خود 
را از دست مى دهند؟ اين جدايى فرمولى براى 
ايجاد غفلت ناآگاهانه، ترس و سوءبرداشت است 

كه شايد به شـــكل هاى ستيزه جويانه بى صبرى 
بينجامد. چيزى كه بر خالف اهداف اوليه كشورى 
است كه مى خواهد شهروندانى با فرهنگ هاى 

متفاوت داشته باشد.
جيمز كرول در كتاب مسيح واقعى: پسر خدا 
براى عصر سكوالر،  مواجهه مشابهى را دربارة 
نشستن در چشم ديگران در قلمروى غيرداستانى 
توصيف مى كند. در اين كتاب، كرول تجربيات 
خودش را در مقام پسرى جوان و كاتوليكى بسيار 
مؤمن، هنگام خواندن آنه فرانك: خاطرات يك 
دختر جوان بازگو مى كند. او شهودى را توصيف 
مى كند كه زندگى اش را تغيير داد، شهودى كه با 
ورود به زندگى آن زن يهودى جوان به آن دست 
يافت، زنى كه عليرغم نفرت وحشيانه از يهوديان 
كه موجب نابودى او و خانواده اش شـــده بود، 
تمامى آرزوها و شور زندگى محدوديت ناپذير 

يك دختر جوان را در خود حفظ كرده بود.
من اين نوشـــته را در زمانى مى نويسم كه 
بسيارى از پناهندگان -كه اغلب مسلمان هستند- 
از شـــرايط وخيم مى گريزند و مى كوشند وارد 
اروپا، اياالت متحده يا هرجايى شوند كه بتوانند 

زندگى قبلى خود را بازيابند. 
اين نوشـــته را در روزى مى نويسم كه پسر 
يهودى جوانى از اهالى شـــهرم، بوستون، كه بنا 
بود سال بعد وارد دانشگاه شود در سرزمين هاى 

اشغالى كشته شده است. 
گسترش عميق ترين انواع خواندن نمى تواند 
مانع چنين تراژدى هايى شود، اما درك ديدگاه ديگر 
انسان ها مى تواند داليلى تازه و متنوع عرضه كند 
تا راه هاى جايگزين شفقت آميزى براى مواجهه با 
ديگران در جهان خود بيابيم، چه كودكان معصوم 
مسلمان باشند كه از آب هاى آزاد خطرناك عبور 
مى كنند و چه پسر يهودى بى گناهى از مدرسة 
ميمونيدز بوستون، كه هر دو، كيلومترها دورتر از 

خانة خود كشته مى شوند.
البته واقعيت نگران كننده اين است كه دور 
از چشم بسيارى از ما، از جمله خودم تا همين 
اواخر، نوعى افول بى سابقة همدردى در ميان نسل 
جوان به وجود آمده اســـت. شرى تركل، استاد 
دانشگاه ام. آى. تى، مطالعه اى را توصيف مى كند 
نشـــان مى دهد در دو دهة اخير، همدردى در 
ميان نسل جوان ما 40 درصد افت داشته است و 
پرشيب ترين افول در ده سال گذشته مشاهده شده 
است. تركل اين فقدان همدردى را تا حد زيادى 
به اين مسأله مرتبط مى داند كه اين افراد با حضور 
در دنياى مجازى، ارتباطات واقعى و چهره به چهرة 
خود را از دســـت داده اند. از نظر وى فناورى ما 
را در دوردست قرار مى دهد، پديده اى كه نه تنها 
هويت فردى ما را تغيير مى دهد بلكه سبب تحول 

هويت ما در ارتباط با ديگران مى شود.
خواندن در ســـطوح عميق شايد تا حدى 
پادزهرى در مقابل الگوى ذكرشده در دورشدن 
از همدردى باشـــد. اما اشتباه نكنيد: همدردى 
تنها مهربان بودن با ديگران نيســـت؛ اهميت آن 
فراتر از اين هاســـت. همدردى به درك عميق 
ديگرى مرتبط است، مهارتى بنيادى در جهانى كه 
ارتباطات ميان فرهنگ هاى متنوع رو به افزايش 
است. شايد اين فكر كه وقتى مطالعه مى كنيد قشر 
حركتى مغزتان فعال مى شود، چيزى نمادين به 
نظر آيد، اما به معناى دقيق كلمه، در مغز شـــما 
چنين اتفاقى مى افتد. تصوير آنا كارنينا را بازسازى 

كنيد، زمانى كه از روى ريل قطار مى پرد. 
شماهايى كه آن بخش از رمان تولستوى را 
خوانده ايد، خودتان نيز با او مى پريد. به احتمال 
زياد همان نورون هايى كه در زمان حركت پاها 
و باالتنه تان بـــه كار مى گيريد، در زمانى هم كه 
خوانديد آنا جلوى قطار پريد، فعال شـــدند. 
بخش هاى زيادى از مغزتان فعال شدند، هم در 
همدردى بـــا نااميدى غريزى او و هم در برخى 
نورون هاى آينه اى كه ايـــن نااميدى را از نظر 

حركتى اعمال مى كنند. 
ايـــن مطالعات گام نخســـت كارهاى رو 
به افزايشـــى اســـت كه دارد روى همدردى و 
همذات پندارى در حوزة علوم اعصاب در ادبيات 
انجام مى شود. اين امر به ما امكان مى دهد، اگر 
شده براى چند دقيقه، ببينيم واقعاً ديگرى بودن به 
چه معناست، با تمامى احساسات و درگيرى هاى 
مشابه و گاه بسيار متفاوتى كه زندگى ديگران را 
در بر مى گيرد. مدار خواندن با چنين تشابهاتى 
بسط داده مى شود؛ زندگى روزمرة ما نيز همينطور 
اســـت و همچنين زندگى كسانى كه ديگران را 

هدايت مى كنند.
در نتيجه، همدردى هم دانش است و هم 
احساس. همدردى مستلزم كنارگذاشتِن فرضيات 
پيشـــين و تعميق درك فكرى ما از فرد ديگر، 
دين ديگر، فرهنگ و عصر ديگر است. در اين 
لحظه در تاريخ جمعى ما، شايد ظرفيت شناخت 
شـــفقت آميز ديگران بهترين پادزهر در مقابل 
«فرهنگ بى تفاوتى» باشد، فرهنگى كه رهبران 
روحانى اى چون دااليى الما، اسقف اعظم دزموند 

توتو و ... درباره اش حرف مى زنند. 
همچنين شايد بهترين پل به ديگرانى باشد كه 
نياز داريم با آن ها كار كنيم، تا بتوانيم جهانى امن تر 
براى تمامى ساكنان آن بيافرينيم. شايد در فضاى 
شناختى اى كه هنگام خواندن، به واسطة درك 
شفقت آميز ذهن ديگرى، براى ما ايجاد مى شود 

غرور و تعصب آرام آرام از بين برود.
تحقيقات جديـــد دربارة همدردى در مغِز 
خواننده نشان مى دهد كه از نظر فيزيولوژيك، 
شناختى، سياسى و فرهنگى چقدر اهميت دارد 
كه احساسات و افكارِ فرد هنگام خواندن به هم 
وصل شوند. كيفيت فكر ما به دانش زمينه اى و 
احساساتى بســـتگى دارد كه هر يك با خود به 

همراه داريم.
منبع: وبسايت ترجمان
مترجم : نجمه رمضانى

ماريان ولفغرق شدن در كتاب ها چه بر سر مغزتان مى آورد؟
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 در به كار بســــتن راه حل هاى امروزى براى 
معضالت كالنشــــهرى، تجربه هايى در دنيا وجود 
دارد. اگر يكى از مهم ترين معضالت كالنشــــهرى 
را خودرو و آثــــار زيانبار آن بدانيم، راه حل تجربه 
شده دنيا براى آن(TOD توسعه مبتنى بر حمل و 
نقل عمومى) است.واژه توسعه به اين معنا نيست 
كه مى خواهيم كالنشهرمان را بزرگ تر كنيم. در اين 
توسعه بازآفرينى، اصالحات و بهسازى وجود دارد 
و لزوما بزرگ كردن و وسعت بخشيدن نيست. نكته 
ديگــــر آن كه وقتى مى گوييم مبتنى بر حمل و نقل 
عمومى، منظور اين نيســــت كه يك حمل و نقل 
 TOD عمومى در شــــهر راه بيندازيم و بگوييم كه
را انجام داديم، به اين دليل كه اصالTOD آمد كه 
حمل و نقل عمومى درون شهرها را بهينه كند. حمل 
و نقل عمومى درون شــــهرها مدت ها پيش ساخته 
شده بودند ولى نتوانسته بودند مسأله خودرومحورى 

را حل كنند. 
بيــــش از 140يا 150ســــال از عمر متروى 
شهرهايى مانند نيويورك و لندن مى گذرد اما تا 20، 
30سال گذشته خيلى كم توانسته بودند روى خودرو 
اثر بگذارند. گروهى از متخصصان و كارشناســــان 
حمل و نقل و شهرســــازى فكر كردند كه معضل 
چيســــت؟ چرا با وجود اين همه هزينه اى كه براى 
حمل ونقل عمومى مى كنيم نمى توانيم بر خودرو 
اثر بگذاريم. نهايتاً به الگوىTOD دست يافتند. ما 
زمانى مى توانيم حمل و نقل عمومى را پر استفاده 

كنيم كه با مد پياده تلفيقش كنيم.
  چرا بهTOD مى گويند توســعه مبتنى بر 

حمل و نقل عمومى، نه توسعه پياده محور؟
اگر ما بــــه تاريخچه اين موضوع در ســــال 
  Transit1993برگرديــــم، مى بينيم ابتــــدا لفظ
oriented development  بــــه كار مى رفتــــه 
ولى بعدها خود آقاى كارلتورپ كه نظريه پرداز اين 
موضوع بوده، از به كار بردن واژه توســــعه مبتنى بر 
حمل و نقل عمومى پرهيز  كرد، چون  تداعى كننده 
ساخت و ساز بود و موجب مى شد خيلى از آدم ها 
فكر كنند مجددا بايد ساخت و ساز انجام داد. وى 
ترجيح  داد از اصطالح منطقه پياده استفاده كند ولى 
خبTOD ماندگار شد، شايد صرفاً به دليل آسانى 

لفظ بود.
  تصور مى كنيد شهر تهران چقدر زيرساخت هاى

 الزم براى اجراىTOD را دارد؟
 براى پاسخ به اين ســــوال بايد بدانيم اصول
TODچيســــت و آنگاه تهران چقدر آماده اجراى 
اين اصول است.اصل الزم براى اجراىTOD يك 
سيستم حمل و نقل عمومى انبوه بر با كيفيت است. 
منظور مترو و با كمى اغماضBRT است.بخشى 
از تهران سيستم حمل و نقل انبوه بر دارد، اتفاقا بايد 
بگوييم با وجود اينكه ايســــتگاه و طول خط كمى 
داريم، ولى ظرفيت بارگيرى مسافر بااليى داريم. غير 
از اينTOD به تراكم احتياج دارد، اتفاقا تهران جزو 
شهرهاى متراكم دنيا است. تهران با ميانگين 120نفر 
در هكتار شهرى، مناسب براى اجراىTOD است.

تهران برخالف خيلى از شهرهاى اروپايى و 
آمريكايى كه وسعت نسبتاً زيادى دارند، متراكم است 
و اين موضوع سبب مى شود جمع كردن مردم حول 
ايستگاه هاى مترو ســــهولت بيشترى داشته باشد.

ويژگى ديگرى كــــهTOD الزم دارد كاربرى هاى 
مختلط است. تهران در خصوص كاربرى هاى مختلط 
نمره خوبى نمى گيرد. متاسفانه در سطح وسيع، شهر 
تهران داراى مناطق با كاربرى هاى مختلف است كه 
از هم جدا افتاده اند. يعنى ما منطقه اى از شهر تهران 
داريم كه به آن منطقه تجارى گفته شود يا منطقه اى كه 
عمدتا ادارى باشد و اين مناطق از هم جدا افتاده اند كه 

اين موضوع با روحTOD سازگار نيست.
 ويژگى بعدىTOD نفوذپذيرى شهر است. 
يعنى شهر بن بست كم داشــــته باشد، بلوك هاى 
بزرگ و بيش از 150متر نداشته باشد. همچنين طول 
كوچه نبايد خيلى زياد باشد. كوچه طوالنى، عابر 
پسند نيست. متاســــفانه در تهران بن بست زيادى 
داريم. نزديك به 15تا 20درصد معابر ما يا بن بست 
فيزيكى هســــتند يا خودمان اين ها را مثًال به داليل 

ترافيكى بسته ايم. تا حد امكان بايد نفوذپذيرى شهر 
را باال ببريم .

اصل بعدى فشردگى شهر است. اگر از پادگان ها 
اغماض كنيم مى  توانيم بگوييم تهران شهر فشرده اى 
است. نهايتاً 3عامل ديگر تغيير كاركرد معابر و تقويت 
مد پياده و دوچرخه اســــت. در مورد حمل و نقل 
عمومى و تراكم، بسترهاى خوبى داريم ولى در موارد 

ديگر بايد شروع به اصالح كنيم.
چرا فكر مى كنيدTOD بر ســاير روش ها 

مزيت دارد؟
 االن در مقام اثبات اينكهTOD خوب است 
يا نه، نيســــتم. به اين دليل كه شــــما شهرى را در 
دنيا نخواهيد يافت كه اگــــر از خودرومحورى به 
انسان مدارى رسيده باشد، راه حلى غير ازTOD به 
كار بسته باشد. اين يك رنسانس همه گير در تمامى 
شهرهاى دنيا است. پذيرفتنش هم سخت نيست. 

در گذشته نزديك و شايد هم حال حاضر، اگر 

شما بخواهيد يك بارگذارى سنگين انجام دهيد حتما 
بايد اين كار را در كنار خيابان انجام دهيد. جايى كه 
خودروها بتوانند رفت و آمد زيادى انجام دهند. حال 
اگر از شما بخواهند مترو وسيله حمل و نقل شهرى 
باشد، شما بارگذارى را كجا انجام مى دهيد؟ خود به 
خود در كنار مترو. يعنى مسأله اى نيست كه بخواهيم 
در خصوص درست بودن يا نبودن آن بحث كنيم. آن 
هفت آيتم ديگر كمك مى كنند اين بارگذارى نزديك 
مترو با راندمان باالترى منجر به تقويت مد پياده شود. 
تهران يك شــــهر بارگذارى شده است، آيا دشوار 
نيست كه بخواهيد تغييراتى در يك شهر بارگذارى 
شــــده انجام دهيد؟ آيا بارگذارى جديد منجر به 

افزايش مهاجرت به شهر نمى شود؟
 درست اســــت كه تهران يك شهر بارگذارى 
شده است اما به معناى اين نيست كه جمعيتش زياد 
شده است و لزوما هر بارگذارى اى عامل مهاجرت 
نيست.همين االن تهران تعداد قابل مالحظه اى واحد 
مســــكونى خالى دارد، اگر قرار بود با بودن واحد 
مسكونى مردم بيايند و آنها را پر كنند قطعا در اين 
چند سال پر مى كردند. مهاجرت مردم از شهرها به 
سمت كالنشهرها تابع مسائل اقتصادى ماننده اشتغال 
و ... است. اين ها بيشتر حالت سرمايه گذارى پيدا 
مى كنند يا اشتباهات ســــازنده ها هستند. منظور از 
تغييرات بارگذارى و انتقال آنها به اطراف ايستگاه هاى 
مترو، تغييراتى است كه در طول دهه اتفاق خواهد 
افتاد و نبايد انتظار داشته باشيم در كوتاه مدت و به 

سرعت انجام شوند. 
مســــأله ديگر اينكه ما در مورد افزايش تراكم 
جمعيتى شــــهر حرف نمى زنيم. درباره جابه جايى 
تراكم صحبت مى كنيم. اگرTOD موفق شــــود و 
بارگذارى هاى متراكمى در اطراف ايستگاه هاى مترو 
صورت بگيرد، منطقا فقط موجب مى شود كه مردم 
از بارگذارى هاى ديگر كوچ كنند به اين بارگذارى ها 
كه منافع متعددى برايشان دارد. بخشى از آن منافع، 
دسترسى است و البته ممكن است به لحاظ اقتصادى 

نيز برايشان به صرفه باشد.

 عمده ترين منبع درآمد شهر تراكم است، اين 
باعث اختالل در درآمد نمى شود؟

قرار نيست تراكم داده نشود، بلكه فقط به جاى 
آنكه شــــما همه شهر را با هم بفروشيد، به صورت 
هوشــــمندانه اى، بخش هاى معينى را براى اعطاى 

تراكم و كسب درآمد ارائه مى كنيد.
 شهرســــازان نياز دارند كه خود در انتخاب 
مكان هاى بارگذارى، تعيين كننده باشند و مجموعه 
حمل و نقــــل را به آنجايى كه مى گويند تراكم بايد 
باشد دعوت كنند، يعنى حمل و نقل عمومى به آنجا 
داده شود. اما متخصصان حمل و نقل بر خالف اين 
مى گويند بر اساس مطالعات مبدا و مقصد، خودمان 
تعيين مى كنيم كجا بايد ايستگاه مترو ياBRT  باشد و 
شما بايد دور آنجا بارگذارى كنيد. اين تعارض بايد 

در سطح باال ميان كارشناسان حل شود.
  خودرومحورى مهم تريــن چالش امروز 
كالنشهر تهران است. تا به امروز تمامى پروژه ها و 

اقداماتى كه در شهر تهران انجام شده است همواره 
در راستاى ترويج خودرو محورى بوده اند. نه تنها 
شهر جذابيتى براى عابران پياده ندارد، بلكه پل ها، 
زيرگذرها و خيابان هاى عريض شهر، انگيزه مردم 
براى اســتفاده از خودروى شخصى را افزايش 
مى دهند. راهــكارTOD براى حل اين معضل 

چيست؟ تكليف خيابان ها چه مى شود؟
  TODعالوه بر آنكه اقدامات ايجابى دارد، 
اقدامات ســــلبى نيز دارد. در اصل پنجمTOD كه 
مربوط به تغيير كاركرد معابر است به طور مفصل به 
اين موضوع پرداخته مى شود، ترافيك شهر را اصالح 
مى كند، عوارض متعددى بــــراى تحرك و پارك 
خودرو ايجاد مى كند، از طرف ديگر خيابان هاى شهر 
را از نو طراحى مى كند و با يك مفهوم جديد به نام 
خيابان كامل تالش مى كند خيابان ها را براى همه 
مدهاى حمل   و نقلى يعنى مدهاى پياده و دوچرخه 

و اتوبوس و خودرو مناسب سازى كند.
 اين بدان معنا اســــت كه خيابان هاى شهر كه 
عمدتا براى خودروها مناسب سازى شده اند، با اعمال 
اصالحاتTOD باز طراحى مى شــــوند. به طور 
مثال عرض پياده رو ها گســــترش مى يابد. ما براى 
خيابان هاى شريانى نبايد عرض پياده روى زير 7متر 
داشته باشيم. در خيابان هاى دسترسى نبايد عرض 
پياده روى زير 4متر داشته باشيم، عالوه بر اين تمامى 
شريانى ها و خيابان هاى دسترسى و جمع كننده بايد 
مســــير جداگانه دوچرخه به اندازه 2و نيم يا حتى 
3متر داشته باشند و اين مسير در خيابان هاى شريانى 
رفت و برگشت باشند. خيابان هاى باالى 30متر بايد 
حتماً به حمل و نقل عمومى مجهز شوند و ترافيك 
خودرو از حمل و نقل عمومى تفكيك شود. از طرف 
ديگر موضوع پارك حاشــــيه اى مطرح مى شود كه 
پارك كردن در خيابان حتما بايد هزينه داشته باشد. 
بخشى از منطقه طرح ترافيك حتما بايد گسترش يابد 
و در برخى مناطق ورود خودروها با عوارض مواجه 
شود. همه اين موارد دست به دست هم خواهند داد 
كه معابرى كه ما در گذشته داشتيم و براى خودرو 

استفاده مى شد ديگر ظرفيت زيادى براى خودروها 
نداشته باشند. نمى خواهيم با خودروها قهر كنيم اما 
مى خواهيم به اندازه اى كه الزم اســــت محدودشان 
كنيم و براى فعال شــــدن مدهاى حمل و نقلى بهتر 

ظرفيت مناسبى فراهم كنيم.
 اجراىTOD در شهر تهران چه هزينه هايى 

را در بر دارد؟
 اجرايىTOD بيشـــتر از آنكه هزينه اى را به 
شهردارى تحميل كند، ايجاد درآمد مى كند. آن بخش 
پرهزينهTOD  مربوط به توسعه مترو وBRT  است 
كه چه TOD اجرا شـــود و چه نشود، اين هزينه ها 
پا برجا اســـت و در واقع نبايد اين هزينه را جزئى از 
سبدTOD در نظر گرفت. بخش ديگرى كه مربوط 
به پياده كردن ويژگى هاى با جزئياتTOD اســـت 
به ويژه در ســـطح معابر، در واقع يك سرمايه گذارى 
اوليه كم مقياس اســـت كه مابقى آن را را مى توان از 

درآمدزايىTOD توسعه داد.
 درباره مسأله مهم شهرسازى تاكتيكى هم بايد 
به اشاره كنم كه وقتى درTOD  مى گوييم خيابان ها 
بايد دعوت كننده عابران پياده باشند، نياز به اصالحاتى 
داريم كه اين اصالحات در گام اول ســـخت افزارانه 
هستند. مانند بازســـازى كف پياده رو، بهينه كردن 
جدول ها و... اين نوع كارها نياز به سرمايه اى محدود 
دارند، هرچندTOD اين هزينه ها را باز مى گرداند. 
مسأله تامين منابع فقط مختص تهران نيست، در ساير 
شهرهاى جهان نيز مايل هستند از تامين منابع فاصله 
بگيرند و همين مسأله منجر شده راه حل هاى تاكتيكى 
و پارتيزانى براى پياده پســـندكردن شهر شكل بگيرد 
و بخش عمده شـــهر نيز معابر آن است. شهرسازى 
تاكتيكى با به كار بستن مقدارى مصالح موقت و مقدار 
بيشترى خالقيت و مشاركت مردم محلى و همراهى 
شهردارى و پليس  پيش مى رود. در شهرهاى مختلف 
دنيا هر ايده اى كه مى تواند كمك كند كه خيابان براى 
عابران پياده و نه خودرو ها جذاب شود، به طور موقت  
با كمترين هزينه ها اجرا و آزمايش مى شود. شهرسازى 
تاكتيكى، عالوه بر اينكه مى تواند امكان تنفس به تيم 
اقتصادى شهر براى تأمين منابع پروژه ها بدهد، مى تواند 
براى كارآفرينان و استارتاپ ها هم پايه مناسبى باشد 
كه بتوانند از شهر و خدماتى كه مى توان به مردم شهر 
داد، درآمد كسب كنند. شهرسازى تاكتيكى مى تواند 

استارتاپ خيزترين بخش شهر محسوب شود. 
  آيا مى توانيد به مردم تهران وعده شــهرى 

«انسان محور» را در آينده نزديك بدهيد؟
 بله، چون هر چيزخوبى لزوما خود را تحميل 

خواهد كرد. 
مى خواهم سئوالتان را به بحث قيمت سوخت 
هم ربط بدهم. قيمت ســـوخت از ديد من قطعا بايد 
افزايش پيدا كند يا الاقل واقعى شود. در نگاه اول مقدار 
فراوانى مصائب و مشكالت به نظر مى رسد، ولى اگر 
از باالتر به موضوع نگاه كنيم، مى بينيم توسعه با كسى 
شوخى ندارد. همه جاى جهان مردم و گاه حكومت ها، 

هزينه هاى توسعه را مى پردازند. 
ما نمى توانيم هم توسعه را بخواهيم و هم رفاه و 
آسايش و آرامش طلب كنيم. در زندگى شخصى مان 
نيز چنين است.وقتى مى خواهيم پيشرفت و ترقى كنيم 
به سختگيرى هاى زياد از خودمان ناچاريم. هركس به 
خودش سختگيرتر باشد، موفق تر مى شود. در زندگى 
جمعى نيز چنين اســـت. هر جامعه اى كه بيشتر به 
خودش سختى بدهد موفق تر مى شـــود. از ژاپن و 
اروپاى بعـــد از جنگ جهانى دوم  مى توان به عنوان 
نمونه بارز آن ياد كرد. ما ناچاريم به خواســـت هاى 

توسعه گردن بنهيم.
چه قدر زمان الزم است تا تهران به اهدافى كه

TOD دارد برسد؟
همه چيز بستگى به عزم مديريتى دارد. اگر با يك 
عزم مديريتى نه چندان مشتاق و نه چندان مخالف در 
اين زمينه رو به رو باشيم، مى توان معابر تهران را در 
عرض پنج سال به خيابان كامل تبديل كرد. در واقع 
اين ركود يا رشـــد اقتصادى است كه تعيين مى كند
TOD در چه بازه زمانى مى توانـــد به اهداف خود 
برسد. اما تغييرات در بخشى ازTOD كه مربوط به 
معابر است مى تواند به سرعت، به اهداف خود برسد. 
همچنين بخش هايى كه مربوط به پالزها، پياده پسندى 
و دوچرخه  سوارى اســـت به سرعت قابل مشاهده 

است. 
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تغييرات اقليمى مخرب  تر از تصور  اســـت؛ تغييرات اقليمى يك 
مسأله كالن سياســـى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و زيست محيطى 
است و مشكالت فراوانى را به وجود مى آورد، بدين معنى كه اگر نظام 
اقتصاد نوين متكى بر نظام جديد انرژى نشود، اتفاقى در حوزه تغيير 

اقليم صورت نمى گيرد.
اين هشدارها كه از قول مسعود موالنا، عضو شوراى هماهنگى 
شبكه ملى تشكل هاى محيط زيست و منابع طبيعى كشور در گفت وگو با 

ايسنا بيان شده اند ، توضيحات مفصل ترى دارند به اين شرح: 
توليد كربن و چرخه اين توليـــدات، دليل اصلى تغيير اقليم در 
جهان است. تغيير اقليم يكى از مهم  ترين معضالت زيست محيطى در 
جهان است. تغييرات اقليمى به دو دسته طبيعى و انسان ساخت تقسيم 
مى شوند. در 200 سال اخير تغييرات اقليمى انسان ساخت بوده است 
طوريكه به دليل وجود سيستم ســـرمايه دارى، اين امر نظارت  زدايى 
شده و نوع تفكر، توليد و استثمار آن از طبيعت، جهان را به لبه پرتگاه 

كشانده است.
 تغييرات اقليمى انسان  ساز، موجب گرمايش زمين شده و دليل 
اصلى اين مشكل انتشار گازهاى گلخانه اى و تجمع آن در جو است. 
در برخى مواقع، وجود گازهاى گلخانه اى به طور طبيعى مفيد است، 
طوريكه مانع عبور گرما از زمين مى شوند اما زمانى كه حجم آنها زياد 
مى شود، تجمع گرما را به دنبال داشته و مانع عبور هواى گرم از جو و 

در نهايت گرماى بيش از اندازه مى شود.
مهم  ترين مسائل و مشكالتى كه در موضوع تغيير اقليم از آن نام 
مى  بريم محصول تجمع گازهاى گلخانـــه  اى، گرمايش جو زمين و 
استفاده از انرژى هاى فسيلى است؛ در واقع بخش وسيعى از گازهاى 
گلخانه  اى، دى اكسيدكربن و گاز متان از مصرف انرژى فسيلى به وجود 
مى آيد و بخشى نيز نتيجه فعاليت دامدارى صنعتى و مصرف گوشت 

قرمز است.
مهم  ترين آثار به جا مانده از تغييرات اقليمى كه امروزه شاهد آن 
هستيم، تغيير الگوى بارش است كه منجر به سيل و طوفان مى شود؛ 
به طور مثال در گذشته بارانى كه طى 6ماه مى باريد امروزه در يك ماه 
مى بارد و آسيب جدى به كشاورزى، باغدارى و در نهايت خاك وارد 

مى كند .
با توجه به اينكه ميزان زياد بارش، فرسايش خاك را به دنبال دارد، 
اين امر منجر به آســـيب منابع طبيعى و زيستگاه ها شده و در نهايت 
گرماى زمين، فقر و خشكسالى را به دنبال دارد. همچنين اين اتفاق در 
روستاهاى حاشيه نشين جنگل، موجب فقر و تهاجم مى شود طورى كه 

چوب جنگل ها را آتش مى زنند تا به ذغال تبديل كنند.
  جنگ آب

خشكسالى، سياســـت و جانمايى اشتباه سدسازى هاى گسترده، 
جنگ آب را به دنبال داشته و به طور معمول انتقال آب توسط سد فقط 
در شرايط نياز به آب شرب توسط متخصصان پيشنهاد مى شود اما خود 
اين سدسازى به مهاجرت هاى اقليمى، خشكسالى و جنگ آب دامن 

زده است.
توجه داشته باشيد كه گرمايش زمين موجب ذوب يخ هاى قطبى 

مى شود كه اين امر افزايش آب اقيانوس ها را در پى دارد. يخ هاى ذوب 
شده به دليل دارا بودن گاز متان و دى اكسيد كربن، اسيدى مى شوند و 

زندگى آن منطقه زيستى را با مشكل رو به رو مى كنند.
همچنين تغييرات اقليمى موجب آلودگى شـــديد هوا و رشد 
بيمارى هاى مختلف شـــده است؛ به طور مثال ساالنه ميلياردها تومان 
هزينه واردكردن داروهاى ضد سرطان مى شود، از طرفى دولت به جاى 
اينكه به سمت سامانه هاى انرژى تجديدپذير رفته و از آن حمايت كند 
به كارخانه هاى توليد ماشين پورسانت مى دهد تا خودرو توليد كنند. با 
حمايت از فرهنگ استفاده از دوچرخه، فراهم كردن خريد دوچرخه 
براى افراد و ايجاد مسير سبز مختص دوچرخه سوارى مى توان قدمى در 

راستاى حفظ محيط زيست برداشت.
 پيشتاز در توليد گازهاى گلخانه  اى

طى 30سال گذشته با وجود همه توافقات بين المللى مانند پيمان 
«كيوتو و پاريس» براى كاهش حجم توليد اين گازها، موفقيتى به دست 
نيامد. طى اين سال ها حجم اين گازها افزايش يافته و متاسفانه ايران يكى 

از پيشتازان توليد اين نوع گازهاى گلخانه اى در جهان است.
اقتصاد ايران يك صدم اقتصاد جهانى و جمعيت آن نيز يك صدم 
جمعيت جهان است اما رتبه هشتم دنيا را در توليد گازهاى گلخانه اى 
داريـــم. نگاه «بهره  بردار محور» ما بايد به ديدگاه «تجديد حيات گرا» و 
احياى چرخه بارورى طبيعت، گذار كند؛ بدين معنى بايد با اطالع از 

مسير اشتباه، آن را تغيير دهيم.
توســـعه پايدار ، محل تالقى و هماهنگى اقتصـــاد، اجتماع و 
محيط زيست است و در كنار هم قرار دادن اين سه آيتم مى تواند باعث 
حفظ زيست محيط شود. نمى توان به نام اقتصاد، اجتماع و محيط زيست 

را از بين برد بلكه بايد نوعى از اقتصاد اجرا شـــود كه به محيط زيست 
آسيب نرسد. در حال حاضر سه اقتصاد با نام هاى اقتصاد سياه كه متكى 
به انرژى فسيلى، اقتصاد قهوه اى متكى به كشاورزى، فشار به زمين و 
گسترش كشاورزى و اقتصاد سبز كه متكى به انرژى هاى نو و سيستم 

جديد اقتصاد نرم افزارى است، وجود دارند.
 بايـــد از اقتصاد ســـياه به طور كلى جدا شـــد و بهره  گيرى از 
 انرژى هاى فســـيلى را طى مدت زمـــان 5تا 10ســـال آينده كنار

 گذاشت.
 بايد به گونه اى فعاليت كرد تا فشـــار به ســـرزمين و گسترش 
كشاورزى به ويژه در حوزه دامپرورى و توليد گوشت قرمز كه بخش 
وسيعى از توليد كشاورزى و غالت براى تامين غذاى دام ها است، كاهش 
يابد. با كاهش مصرف گوشت قرمز و روى آوردن به سيستم گياه  خوارى 
مناسب، مى توان توليد دى اكسيدكربن در اين بخش را كاهش داده، به 
سوى اقتصاد سبز حركت كرد و بر انرژى هاى تجديدپذير، خورشيدى، 

بادى و زمين گرمايى تكيه كرد.
 20درصد از توليد گازهاى گلخانه اى به دليل مصرف گوشـــت 
قرمز است. گاز متان كه از معده دام خارج مى شود، 13برابر خطرناك تر 
از گاز دى اكسيد كربن است و طى پروسه پرورش دام و توليد گوشت 

قرمز شاهد انتشار گازهاى گلخانه اى مانند متان هستيم.
درحال حاضر تجارت، ســـود، بهره ورى و استثمار در حال نابود 
كردن اراضى اند. دانشـــمندان تغيير اقليم معتقد هستند وارد دهه صفر 
زيست جهان شده ايم؛ يعنى 10سال فرصت داشته تا سياست هاى خود 
را تغيير دهيم و پس از 10سال وارد وضعيت برگشت ناپذيرى شده و 

ديگر فايده اى ندارد.
شـــهرى مانند كاليفرنياى آمريكا با رياست جمهورى ترامپ كه 
مخالف تغييرات اقليم بوده و آن را انكار و دروغ مى خواند، بيشترين 
ضربه را از تغييرات اقليمى خورده اســـت. به طورمثال بزرگ ترين 
ســـيل هاى مهيب طى يك تا 2ســـال اخير در آمريكا و آتش سوزى 

جنگل هاى كاليفرنيا، نتيجه گرمايش زمين و تغييرات اقليمى اند.
بدون حضورمردم، اتفاقى در بهبود وضعيت محيط زيســـتى و 
تغييـــرات اقليمى رخ نداده و قطعا دولت ها داوطلبانه به اين مســـير 
 نخواهند آمد، چون سوخت فسيلى در زمينه كسب كار سودآورى بااليى

 دارد .
وظيفه سازمان هاى مردم نهاد، آگاهى بخشى به دولت ها از خطرات 
پيش رو و مردم از وضعيت حال حاضر بوده تا حضور مردم و فشـــار 
مدنى از طريق شبكه هاى مجازى به دولت، روشنفكران، فرهنگيان و 
احزاب سياسى، آن ها را درگير مسأله و معضل جدى تغيير اقليم كند. 
مسئوالن بايد گفتمان محيط زيستى را يك گفتمان مهم بشمارند و بدون 
جنبش مدنى انتظار اينكه دولت ها داوطلبانه مسير خود را تغيير دهند، 

نيست.
طبق آخرين آمارها در قرن بيســـتم جمعيت ما سه برابر شده اما 
محصول ناخالص در سطح جهان بيست برابر شده است؛ يعنى ما به 
شدت به سمت مصرف گرايى كاذب رفته و بايد با تغيير الگوى زندگى 

خود به ساده زيستى براى حفظ  زيست محيط بكوشيم.

فقر امكانات در حوزه گردشگرى شمال ايران تغييرات اقليمى مخرب تر از تصورات ماست!
گردشگرى شمال كشـــور اين سال ها در كنار 
تمامى معضالت از كمبود زيرساخت ها و چادرخوابى 
گرفته تا نبود برنامه ريزى مناسب براى ظرفيت هايى 
چون گردشـــگرى دريايى با معضلى جدى تر به نام 
«ويالســـازى و ويالخوابى» مواجه است كه ظاهرا 

چاره بردار نيست.
به گزارش ايرنا، ويالسازى در شهرها و نقاط 
مختلف استان هاى شمالى به ويژه مازندران پديده اى 
نوظهور نيست، اما در مورد شدت گرفتن نقش آن در 
گردشگرى بايد قدرى بيشتر تامل كرد و اين هشدار 
را جدى گرفت كه در نبود اقامتگاه هاى مناســـب و 
ارزان قيمت، ويالخوابـــى مى تواند در آينده نزديك 
نه تنها گردشـــگرى در اين مناطق را به بن بســـت 
بكشـــاند، بلكه به نمادى براى نشان دادن شكاف 

طبقاتى جامعه تبديل شود.شايد مهم ترين عاملى كه 
ويالســـازى و ويالخوابى را در استان هاى شمالى 
تقويت مى كند، نبود اقامتگاه هاى مناسب و ارزان قيمت 
رســـمى با لحاظ كردن بايدها و نبايدهاى مورد نياز 
يك خانواده ايرانى در حوزه حريم خصوصى است 
و از وضعيت موجود پيدا است بسيارى از طرح هاى 
بزك كرده گردشـــگرى همانند تعريف روستاهاى 
هدف گردشگرى نتوانسته اند پاسخ مناسب به نياز 

گردشگران بدهند .
درحال حاضر بضاعت اقامتى رسمى گردشگرى 
استان هاى شمالى كه مازندران مهم ترين آنها محسوب 
مى شود درحد فعاليت چند هتل چندستاره، تعدادى 
مهمانپذير و پالژهاى دستگاه هاى اجرايى و غيراجرايى 
است كه بايد به آنها اقامتگاه هاى موقتى مانند كالس 
درس مدارس و اتاق هاى بقاع متبركه را اضافه كرد.

با اين نگاه، ويالها درشـــمال كشور بار اصلى 
اقامت گردشـــگران را بر دوش مى كشند، بدون اين 
كه نيازمند هيچ گونـــه برنامه ريزى و هزينه كردن از 
بيت المال باشـــند و مهم تر اين كه كمترين ميزان 

نارضايتى گردشگران مربوط به همين بخش است.
يك حساب سرانگشتى نشان مى دهد ويالخوابى 
در استان هاى شمالى درحال حاضر ارزان ترين نوع 
گردشگرى يا مسافرت «آبرومندانه» به همراه خانواده 
است، چرا كه نه هزينه هتل خوابى را دارد و نه مشقات 
اقامـــت در كالس درس مدارس يا ناامنى احتمالى 
پارك خوابى را به همراه مى آورد و مهم تر اين كه در 
اين داد و ستد مالى هم هزينه كننده راضى است و هم 

هزينه گيرنده.
به عنوان نمونه، بررسى ميدانى خبرنگار ايرنا 
نشـــان مى دهد هزينه 10 شـــب اقامت در يكى از 
هتل هاى پنج ستاره مازندران كه بايد در پنج ستاره بودن 
آن هم شك كرد، حدود 15 ميليون تومان براى يك 
گردشگر آب مى خورد درحالى كه با 30 ميليون تومان 
مى تـــوان در برخى از خوش آب و هواترين مناطق 
مازندران يك ويالى كوچك خريد يا پيش پرداخت 

يك ويالى لوكس تر را داد.
هزينه هاى سرســـام آور اقامـــت در هتل هاى 
مازندران كه براى هر شـــب بين 500 هزار تا يك 
ميليون تومان بدون خدمـــات جانبى از جمله غذا 

برآورد مى شـــود، بسيارى از ويالسازان را به سمت 
ويالســـازى و اجاره آن به مسافران برده است كه به 
دليل هزينه هاى كمتر مورد استقبال مسافران است، 
چرا كه گردشـــگر براى اقامت در ويالى دربست 
هزينه اى بين 200 تا 500 هزار تومان براى هر شب 

را تقبل مى كند.
 اقامت در كيش

از آنجايى كه اقامت مســـافران در يك مقصد 
گردشگرى از مهم ترين بخش هاى فرمول درآمدزايى 
صنعت گردشگرى است، معموال مراكز و شهرها و 
مناطق توريستى كه از جاذبه ها و پيش درآمدهاى اين 
صنعت برخوردارند، اكثر برنامه ريزى هاى خود  را 
در مسير توسعه، در اين جهت متمركز مى كنند، اما 
استان هاى شمالى از جمله مازندران با برخوردارى 

از ظرفيت هاى طبيعى چون جنگل هاى هيركانى، 550 
كيلومتر خط كوهستانى، 330 كيلومتر خط ساحلى، 
آداب و رسوم و آيين هاى سنتى و مناطق بومگردى 
و صنايع دستى و ســـاالنه 20 ميليون نفر مسافر و 

گردشگر، هنوز فاقد اين برنامه ريزى ها هستند.
در ميان اين جلوه گرى گردشگرى، اقامتگاه هايى 
در اســـتان تعبيه شـــده اند كه البته با ظرفيت هاى 
مسافرپذيرى و آمار مسافران استان جور درنمى  آيند 
و پاســـخگو نيســـتند و وجود 200 هتل، متل و 
مهمانسراى مجاز با ظرفيت فقط 20 هزار نفر، چنگى 

به دل وضعيت اقامتى مازندران نمى زند.
كمبود زيرساخت هايى چون هتل ها و اقامتگاه ها 
و البته يكه تازى همين تعداد با نرخ هاى باال، باعث شده 
آمار اقامت در هتل ها و اقامتگاه هاى رسمى مازندران 
با تعداد شب اقامت هاى استان هيچگونه همخوانى 
نداشته باشند. اين نبود همخوانى عالوه بر چادرخوابى 
دليل نگران كننده ديگرى هم دارد و آن اين كه بسيارى 
از گردشگران استان به ويژه پايتخت نشينان، امروزه به 
ويالخوابى و ويالسازى روى آورده اند كه تهديدى 

براى طبيعت مازندران محسوب مى شود. 
براى مثال با يك مقايسه كوچك ميان مازندران 
و جزيره كيش مى توان به عمق فقر وضعيت اقامتگاه 
رسمى و آبرومندانه گردشگرى در شمال كشور پى 

برد.
بر اساس آمار سال 97، جزيره كيش با مساحت 
91 كيلومتر مربع و جمعيتى حدود 40 هزار نفر، بيش 
از 50 هتل فعال با 12 هزار و 486 تخت و 4 هزار و 

519 اتاق و بيش از 30 هتل در حال ساخت دارد.
اين درحالى است كه استان مازندران با مساحتى 
264 برابرى نسبت به جزيره كيش (23 هزار كيلومتر 
مربع) و با ميزبانى ســـاالنه حدود 20 ميليون مسافر 
فقط حدود 60 هتل با ظرفيت حدود هفت هزار نفر 

دارد كه اكثر آن هم هتل هاى كوچك هستند.
جالب اينجا است كه بر اساس آمارهاى ميراث 
فرهنگى و گردشگرى استان مازندران، بيش از 90 
هزار ويال و خانه اجاره اى غيرمجاز در استان شناسايى 
شـــده اند كه ظرفيت آن بيش از 500 هزار نفر شب 
است كه در واقع جاى خالى هتل ها و اقامتگاه هاى 

رسمى را پر مى كنند.

كارشناسان و راهنمايان گردشگرى استان نيز 
بر ناهمخوانى ســـاختارهاى اقامتى و هزينه اقامت 
در مازندران با شرايط گردشـــگرى تأكيد دارند و 
اين شـــرايط را به گونه اى، توجيه براى ويالسازى 

برمى شمارند.
به قول پارسا سپهرى، از تور ليدرهاى مازندران،  
بسيارى از گردشگران و مسافرانى كه به مازندران سفر 
مى كنند در اولين برخورد يا هتل گيرشان نمى آيد يا 

آنقدر گران است كه توجيه منطقى ندارد.
حال آنكه در بسيارى از مناطق گردشگر پذير 
مانند كيش يا قشم، هتل هاى متعدد با نرخ هاى متفاوت 
وجود دارند كه سليقه و توان اقتصادى تمامى اقشار را 
پوشش مى دهند و مسافر يا گردشگر را براى اقامت 

در هتل راضى مى كنند.
همچنين برخى هتلداران در ايام پرمسافر نسبت 
به تورهاى مسافرى خلف وعده مى كنند و اتاق هاى 
رزرو شده از سوى تور را براى دريافت اجاره بيشتر 
كنسل مى كنند تا آزادانه به مسافران اجاره دهند كه اين 

مسأله به اعتبار هتل ها لطمه مى زند.
اين راهنماى تور گردشگرى گفت: كيفيت و 
كميت خدمات برخى از هتل هاى استان نيز اصال هيچ 
تناسبى با قيمت اقامت در آنها ندارد و اغلب مسافران 
با يكبـــار آمدن به مازندران و اقامت در هتل هاى آن 
ترجيح مى دهند براى سفرهاى بعدى، تركيه، دبى و 

ديگر كشورهاى همسايه را انتخاب كنند.
 

دور باطل ويالسازى
زينب آقاداداشى، كارشناس گردشگرى مى گويد:  
در شـــرايط نبود هتل هاى كافى در برخى از فصول 
سال، هتلداران آنقدر قيمت خود را باال مى برند كه 

سفر به اروپا از مازندران كمتر خرج برمى دارد.

در برخى از فصـــول مانند نوروز يا هفته هاى 
پايانى تابستان، برخى از هتل ها كه ستاره هاى قالبى 
سردرشان تنها ويژگى آنها است، آنقدر گران مى  شوند 
كه با هزينه 10 روز اقامت در آنها مى توان يك ويالى 

40 يا 50 مترى خريد.
اين پرسش كه برخى رسانه ها مطرح مى كنند 
كه چرا دارندگان ســـرمايه به جاى اقامت در هتل، 
ويال مى ســـازند و اينكه چرا به جاى بهره بردارى از 
سرمايه خود در بازار، هزينه هاى هنگفتى براى ساخت 
ويال مى كنند، اشتباه است؛ زيرا منطق اقتصادى سود 
و هزينه ايجـــاب مى كند به جاى هزينه گزاف براى 
هتل هايى كه اغلب اوقات ظرفيت الزم را ندارند و 
خدمات مناسب هم نمى دهند، ويال ساخت تا هم 
ارزش ســـرمايه حفظ و حتى بيشتر شود هم محل 

اقامت همواره در اختيار باشد. 
بنابراين در چنين شـــرايطى بايد منصفانه به 
ويالسازى حق دهيم اما آنچه در اين ميان بى تعارف 
نابود خواهد شـــد، ابتدا زيبايى مازندران و سپس 

صنعت گردشگرى استان است.
هر هفته گزارش هاى متعددى درباره جلوگيرى 
از ويالسازى و ويالخوابى فقط در استان مازندران 
منتشر مى شود، اما اينكه چرا هيچ اقدامى در اين زمينه 

صورت نمى گيرد، جاى تعجب و پيگيرى دارد .
اقدامات قهرى و قضايـــى براى جلوگيرى از 
ويالسازى چاره اى مقطعى و تسكين دهنده است و 

نخستين راه جلوگيرى از ويالسازى، ارائه اقامتگاه هاى 
كافى متناسب با ميزان گردشگر به استان است.

دومين قدم براى جلوگيرى از گردشـــگرى 
وياليى، گسترش طيف بهاى اقامت در اقامتگاه هاى 

گردشگرى است.
 مسافران و گردشگران مازندران شامل طيف 
وسيعى از اقشار جامعه با درآمد باال هستند كه همه 
اين اقشار بايد در سياست گردشگرى در نظر گرفته 

شوند.
قيمت بيشتر، مشترى كمتر

مهران حسنى، معاون گردشگرى اداره كل ميراث 
فرهنگى، گردشـــگرى و صنايع دستى مازندران در 
رابطه با علت كم اشـــتياقى به هتل هاى مازندران را 
گرانى آنهـــا مى داند و مى گويد: روال طبيعى جذب 
مشترى به ســـوى اقامت هتلينگ، مشترى كمتر در 

صورت قيمت بيشتر است.
هتلدارى در مازندران تقريبا شكل سنتى دارد، 
حال آنكه هتلدارى به نوعى هنر و صنعتى علمى است 
و بايد با روش هاى علمى وارد اين حوزه كســـب و 

كار شد.
برخى هتلداران گرانى قيمت ها را بهانه مى كنند 
تا هزينه اقامت را باال ببرند در صورتى كه در برخى 
از هتل هاى كشـــور با اجراى روش هاى علمى و با 
كاهش قيمت و افزايش تعداد مشترى يا به اصطالح 
پركردن تمامى اتاق ها، هزينه هاى خود را به شدت 

كاهش مى دهند.
در حال حاضر 200 هتل، متل و مهمانســـراى 
رســـمى در مازندران وجود دارد، اما خدمات پايين 
و كم كيفيت هتل هاى مازنـــدران كه با قيمت آنها 
همخوانى ندارد مانع از استقبال گردشگران و مسافران 

از هتل هاى استان است.

عامل اصلى بخش عظيمى از استقبال مردم به 
سوى ويالهاى استيجارى، همين خدمات كم كيفيت و 
قيمت باالى اقامت در هتل هاى مازندران است. برخى 
از هتل ها نيز در شرايط جغرافيايى غير استاندارد و 
فاقد محيط اختصاصى هستند كه شرايط آپارتمانى را 

براى مسافر تداعى مى كنند.
متاســـفانه در استان آمايشـــى براى جذب 
سرمايه گذار در بخش هتل سازى وجود ندارد و عالوه 
بر اين اقامتگاه هاى موجود نيز به صورت سنتى اداره 

مى شوند.
همچنين نـــگاه فصلى در ميـــان هتلداران و 
اقامتگاه داران رسمى استان وجود دارد كه فقط دل به 
ايام نوروز و تعطيالت آخر هفته و تابستان، خوش 

كرده اند تا جيبشان را پر كنند.
تا زمانى كه گردشگرى علمى در استان شكل 
نگيرد، شاهد همين رفتار جزيره اى و گردشگر گريز 
هستيم، كه آسيب جدى هم اكنون و هم در آينده به 

گردشگرى استان خواهد زد.
وظيفه ميراث فرهنگى برگزارى آموزش هاى 
گردشـــگرى و هتلدارى و آگاه ســـازى نسبت به 
گردشگرى و ذائقه گردشگر و چگونگى رفتار با آنان 
است و در حال حاضر نيز با درخواست هر يك از 
اقامتگاه داران استان، براى آنها كارگاه و كالس هاى 
آموزش گردشگرى و هتلدارى برگزار مى شود و به 

مراجعان نيز مدرك ارائه مى شود.
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تغييرات اقليمى مخرب  تر از تصور  اســـت؛ تغييرات اقليمى يك 
مسأله كالن سياســـى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و زيست محيطى 
است و مشكالت فراوانى را به وجود مى آورد، بدين معنى كه اگر نظام 
اقتصاد نوين متكى بر نظام جديد انرژى نشود، اتفاقى در حوزه تغيير 

اقليم صورت نمى گيرد.
اين هشدارها كه از قول مسعود موالنا، عضو شوراى هماهنگى 
شبكه ملى تشكل هاى محيط زيست و منابع طبيعى كشور در گفت وگو با 

ايسنا بيان شده اند ، توضيحات مفصل ترى دارند به اين شرح: 
توليد كربن و چرخه اين توليـــدات، دليل اصلى تغيير اقليم در 
جهان است. تغيير اقليم يكى از مهم  ترين معضالت زيست محيطى در 
جهان است. تغييرات اقليمى به دو دسته طبيعى و انسان ساخت تقسيم 
مى شوند. در 200 سال اخير تغييرات اقليمى انسان ساخت بوده است 
طوريكه به دليل وجود سيستم ســـرمايه دارى، اين امر نظارت  زدايى 
شده و نوع تفكر، توليد و استثمار آن از طبيعت، جهان را به لبه پرتگاه 

كشانده است.
 تغييرات اقليمى انسان  ساز، موجب گرمايش زمين شده و دليل 
اصلى اين مشكل انتشار گازهاى گلخانه اى و تجمع آن در جو است. 
در برخى مواقع، وجود گازهاى گلخانه اى به طور طبيعى مفيد است، 
طوريكه مانع عبور گرما از زمين مى شوند اما زمانى كه حجم آنها زياد 
مى شود، تجمع گرما را به دنبال داشته و مانع عبور هواى گرم از جو و 

در نهايت گرماى بيش از اندازه مى شود.
مهم  ترين مسائل و مشكالتى كه در موضوع تغيير اقليم از آن نام 
مى  بريم محصول تجمع گازهاى گلخانـــه  اى، گرمايش جو زمين و 
استفاده از انرژى هاى فسيلى است؛ در واقع بخش وسيعى از گازهاى 
گلخانه  اى، دى اكسيدكربن و گاز متان از مصرف انرژى فسيلى به وجود 
مى آيد و بخشى نيز نتيجه فعاليت دامدارى صنعتى و مصرف گوشت 

قرمز است.
مهم  ترين آثار به جا مانده از تغييرات اقليمى كه امروزه شاهد آن 
هستيم، تغيير الگوى بارش است كه منجر به سيل و طوفان مى شود؛ 
به طور مثال در گذشته بارانى كه طى 6ماه مى باريد امروزه در يك ماه 
مى بارد و آسيب جدى به كشاورزى، باغدارى و در نهايت خاك وارد 

مى كند .
با توجه به اينكه ميزان زياد بارش، فرسايش خاك را به دنبال دارد، 
اين امر منجر به آســـيب منابع طبيعى و زيستگاه ها شده و در نهايت 
گرماى زمين، فقر و خشكسالى را به دنبال دارد. همچنين اين اتفاق در 
روستاهاى حاشيه نشين جنگل، موجب فقر و تهاجم مى شود طورى كه 

چوب جنگل ها را آتش مى زنند تا به ذغال تبديل كنند.
  جنگ آب

خشكسالى، سياســـت و جانمايى اشتباه سدسازى هاى گسترده، 
جنگ آب را به دنبال داشته و به طور معمول انتقال آب توسط سد فقط 
در شرايط نياز به آب شرب توسط متخصصان پيشنهاد مى شود اما خود 
اين سدسازى به مهاجرت هاى اقليمى، خشكسالى و جنگ آب دامن 

زده است.
توجه داشته باشيد كه گرمايش زمين موجب ذوب يخ هاى قطبى 

مى شود كه اين امر افزايش آب اقيانوس ها را در پى دارد. يخ هاى ذوب 
شده به دليل دارا بودن گاز متان و دى اكسيد كربن، اسيدى مى شوند و 

زندگى آن منطقه زيستى را با مشكل رو به رو مى كنند.
همچنين تغييرات اقليمى موجب آلودگى شـــديد هوا و رشد 
بيمارى هاى مختلف شـــده است؛ به طور مثال ساالنه ميلياردها تومان 
هزينه واردكردن داروهاى ضد سرطان مى شود، از طرفى دولت به جاى 
اينكه به سمت سامانه هاى انرژى تجديدپذير رفته و از آن حمايت كند 
به كارخانه هاى توليد ماشين پورسانت مى دهد تا خودرو توليد كنند. با 
حمايت از فرهنگ استفاده از دوچرخه، فراهم كردن خريد دوچرخه 
براى افراد و ايجاد مسير سبز مختص دوچرخه سوارى مى توان قدمى در 

راستاى حفظ محيط زيست برداشت.
 پيشتاز در توليد گازهاى گلخانه  اى

طى 30سال گذشته با وجود همه توافقات بين المللى مانند پيمان 
«كيوتو و پاريس» براى كاهش حجم توليد اين گازها، موفقيتى به دست 
نيامد. طى اين سال ها حجم اين گازها افزايش يافته و متاسفانه ايران يكى 

از پيشتازان توليد اين نوع گازهاى گلخانه اى در جهان است.
اقتصاد ايران يك صدم اقتصاد جهانى و جمعيت آن نيز يك صدم 
جمعيت جهان است اما رتبه هشتم دنيا را در توليد گازهاى گلخانه اى 
داريـــم. نگاه «بهره  بردار محور» ما بايد به ديدگاه «تجديد حيات گرا» و 
احياى چرخه بارورى طبيعت، گذار كند؛ بدين معنى بايد با اطالع از 

مسير اشتباه، آن را تغيير دهيم.
توســـعه پايدار ، محل تالقى و هماهنگى اقتصـــاد، اجتماع و 
محيط زيست است و در كنار هم قرار دادن اين سه آيتم مى تواند باعث 
حفظ زيست محيط شود. نمى توان به نام اقتصاد، اجتماع و محيط زيست 

را از بين برد بلكه بايد نوعى از اقتصاد اجرا شـــود كه به محيط زيست 
آسيب نرسد. در حال حاضر سه اقتصاد با نام هاى اقتصاد سياه كه متكى 
به انرژى فسيلى، اقتصاد قهوه اى متكى به كشاورزى، فشار به زمين و 
گسترش كشاورزى و اقتصاد سبز كه متكى به انرژى هاى نو و سيستم 

جديد اقتصاد نرم افزارى است، وجود دارند.
 بايـــد از اقتصاد ســـياه به طور كلى جدا شـــد و بهره  گيرى از 
 انرژى هاى فســـيلى را طى مدت زمـــان 5تا 10ســـال آينده كنار

 گذاشت.
 بايد به گونه اى فعاليت كرد تا فشـــار به ســـرزمين و گسترش 
كشاورزى به ويژه در حوزه دامپرورى و توليد گوشت قرمز كه بخش 
وسيعى از توليد كشاورزى و غالت براى تامين غذاى دام ها است، كاهش 
يابد. با كاهش مصرف گوشت قرمز و روى آوردن به سيستم گياه  خوارى 
مناسب، مى توان توليد دى اكسيدكربن در اين بخش را كاهش داده، به 
سوى اقتصاد سبز حركت كرد و بر انرژى هاى تجديدپذير، خورشيدى، 

بادى و زمين گرمايى تكيه كرد.
 20درصد از توليد گازهاى گلخانه اى به دليل مصرف گوشـــت 
قرمز است. گاز متان كه از معده دام خارج مى شود، 13برابر خطرناك تر 
از گاز دى اكسيد كربن است و طى پروسه پرورش دام و توليد گوشت 

قرمز شاهد انتشار گازهاى گلخانه اى مانند متان هستيم.
درحال حاضر تجارت، ســـود، بهره ورى و استثمار در حال نابود 
كردن اراضى اند. دانشـــمندان تغيير اقليم معتقد هستند وارد دهه صفر 
زيست جهان شده ايم؛ يعنى 10سال فرصت داشته تا سياست هاى خود 
را تغيير دهيم و پس از 10سال وارد وضعيت برگشت ناپذيرى شده و 

ديگر فايده اى ندارد.
شـــهرى مانند كاليفرنياى آمريكا با رياست جمهورى ترامپ كه 
مخالف تغييرات اقليم بوده و آن را انكار و دروغ مى خواند، بيشترين 
ضربه را از تغييرات اقليمى خورده اســـت. به طورمثال بزرگ ترين 
ســـيل هاى مهيب طى يك تا 2ســـال اخير در آمريكا و آتش سوزى 

جنگل هاى كاليفرنيا، نتيجه گرمايش زمين و تغييرات اقليمى اند.
بدون حضورمردم، اتفاقى در بهبود وضعيت محيط زيســـتى و 
تغييـــرات اقليمى رخ نداده و قطعا دولت ها داوطلبانه به اين مســـير 
 نخواهند آمد، چون سوخت فسيلى در زمينه كسب كار سودآورى بااليى

 دارد .
وظيفه سازمان هاى مردم نهاد، آگاهى بخشى به دولت ها از خطرات 
پيش رو و مردم از وضعيت حال حاضر بوده تا حضور مردم و فشـــار 
مدنى از طريق شبكه هاى مجازى به دولت، روشنفكران، فرهنگيان و 
احزاب سياسى، آن ها را درگير مسأله و معضل جدى تغيير اقليم كند. 
مسئوالن بايد گفتمان محيط زيستى را يك گفتمان مهم بشمارند و بدون 
جنبش مدنى انتظار اينكه دولت ها داوطلبانه مسير خود را تغيير دهند، 

نيست.
طبق آخرين آمارها در قرن بيســـتم جمعيت ما سه برابر شده اما 
محصول ناخالص در سطح جهان بيست برابر شده است؛ يعنى ما به 
شدت به سمت مصرف گرايى كاذب رفته و بايد با تغيير الگوى زندگى 

خود به ساده زيستى براى حفظ  زيست محيط بكوشيم.

فقر امكانات در حوزه گردشگرى شمال ايران تغييرات اقليمى مخرب تر از تصورات ماست!
گردشگرى شمال كشـــور اين سال ها در كنار 
تمامى معضالت از كمبود زيرساخت ها و چادرخوابى 
گرفته تا نبود برنامه ريزى مناسب براى ظرفيت هايى 
چون گردشـــگرى دريايى با معضلى جدى تر به نام 
«ويالســـازى و ويالخوابى» مواجه است كه ظاهرا 

چاره بردار نيست.
به گزارش ايرنا، ويالسازى در شهرها و نقاط 
مختلف استان هاى شمالى به ويژه مازندران پديده اى 
نوظهور نيست، اما در مورد شدت گرفتن نقش آن در 
گردشگرى بايد قدرى بيشتر تامل كرد و اين هشدار 
را جدى گرفت كه در نبود اقامتگاه هاى مناســـب و 
ارزان قيمت، ويالخوابـــى مى تواند در آينده نزديك 
نه تنها گردشـــگرى در اين مناطق را به بن بســـت 
بكشـــاند، بلكه به نمادى براى نشان دادن شكاف 

طبقاتى جامعه تبديل شود.شايد مهم ترين عاملى كه 
ويالســـازى و ويالخوابى را در استان هاى شمالى 
تقويت مى كند، نبود اقامتگاه هاى مناسب و ارزان قيمت 
رســـمى با لحاظ كردن بايدها و نبايدهاى مورد نياز 
يك خانواده ايرانى در حوزه حريم خصوصى است 
و از وضعيت موجود پيدا است بسيارى از طرح هاى 
بزك كرده گردشـــگرى همانند تعريف روستاهاى 
هدف گردشگرى نتوانسته اند پاسخ مناسب به نياز 

گردشگران بدهند .
درحال حاضر بضاعت اقامتى رسمى گردشگرى 
استان هاى شمالى كه مازندران مهم ترين آنها محسوب 
مى شود درحد فعاليت چند هتل چندستاره، تعدادى 
مهمانپذير و پالژهاى دستگاه هاى اجرايى و غيراجرايى 
است كه بايد به آنها اقامتگاه هاى موقتى مانند كالس 
درس مدارس و اتاق هاى بقاع متبركه را اضافه كرد.

با اين نگاه، ويالها درشـــمال كشور بار اصلى 
اقامت گردشـــگران را بر دوش مى كشند، بدون اين 
كه نيازمند هيچ گونـــه برنامه ريزى و هزينه كردن از 
بيت المال باشـــند و مهم تر اين كه كمترين ميزان 

نارضايتى گردشگران مربوط به همين بخش است.
يك حساب سرانگشتى نشان مى دهد ويالخوابى 
در استان هاى شمالى درحال حاضر ارزان ترين نوع 
گردشگرى يا مسافرت «آبرومندانه» به همراه خانواده 
است، چرا كه نه هزينه هتل خوابى را دارد و نه مشقات 
اقامـــت در كالس درس مدارس يا ناامنى احتمالى 
پارك خوابى را به همراه مى آورد و مهم تر اين كه در 
اين داد و ستد مالى هم هزينه كننده راضى است و هم 

هزينه گيرنده.
به عنوان نمونه، بررسى ميدانى خبرنگار ايرنا 
نشـــان مى دهد هزينه 10 شـــب اقامت در يكى از 
هتل هاى پنج ستاره مازندران كه بايد در پنج ستاره بودن 
آن هم شك كرد، حدود 15 ميليون تومان براى يك 
گردشگر آب مى خورد درحالى كه با 30 ميليون تومان 
مى تـــوان در برخى از خوش آب و هواترين مناطق 
مازندران يك ويالى كوچك خريد يا پيش پرداخت 

يك ويالى لوكس تر را داد.
هزينه هاى سرســـام آور اقامـــت در هتل هاى 
مازندران كه براى هر شـــب بين 500 هزار تا يك 
ميليون تومان بدون خدمـــات جانبى از جمله غذا 

برآورد مى شـــود، بسيارى از ويالسازان را به سمت 
ويالســـازى و اجاره آن به مسافران برده است كه به 
دليل هزينه هاى كمتر مورد استقبال مسافران است، 
چرا كه گردشـــگر براى اقامت در ويالى دربست 
هزينه اى بين 200 تا 500 هزار تومان براى هر شب 

را تقبل مى كند.
 اقامت در كيش

از آنجايى كه اقامت مســـافران در يك مقصد 
گردشگرى از مهم ترين بخش هاى فرمول درآمدزايى 
صنعت گردشگرى است، معموال مراكز و شهرها و 
مناطق توريستى كه از جاذبه ها و پيش درآمدهاى اين 
صنعت برخوردارند، اكثر برنامه ريزى هاى خود  را 
در مسير توسعه، در اين جهت متمركز مى كنند، اما 
استان هاى شمالى از جمله مازندران با برخوردارى 

از ظرفيت هاى طبيعى چون جنگل هاى هيركانى، 550 
كيلومتر خط كوهستانى، 330 كيلومتر خط ساحلى، 
آداب و رسوم و آيين هاى سنتى و مناطق بومگردى 
و صنايع دستى و ســـاالنه 20 ميليون نفر مسافر و 

گردشگر، هنوز فاقد اين برنامه ريزى ها هستند.
در ميان اين جلوه گرى گردشگرى، اقامتگاه هايى 
در اســـتان تعبيه شـــده اند كه البته با ظرفيت هاى 
مسافرپذيرى و آمار مسافران استان جور درنمى  آيند 
و پاســـخگو نيســـتند و وجود 200 هتل، متل و 
مهمانسراى مجاز با ظرفيت فقط 20 هزار نفر، چنگى 

به دل وضعيت اقامتى مازندران نمى زند.
كمبود زيرساخت هايى چون هتل ها و اقامتگاه ها 
و البته يكه تازى همين تعداد با نرخ هاى باال، باعث شده 
آمار اقامت در هتل ها و اقامتگاه هاى رسمى مازندران 
با تعداد شب اقامت هاى استان هيچگونه همخوانى 
نداشته باشند. اين نبود همخوانى عالوه بر چادرخوابى 
دليل نگران كننده ديگرى هم دارد و آن اين كه بسيارى 
از گردشگران استان به ويژه پايتخت نشينان، امروزه به 
ويالخوابى و ويالسازى روى آورده اند كه تهديدى 

براى طبيعت مازندران محسوب مى شود. 
براى مثال با يك مقايسه كوچك ميان مازندران 
و جزيره كيش مى توان به عمق فقر وضعيت اقامتگاه 
رسمى و آبرومندانه گردشگرى در شمال كشور پى 

برد.
بر اساس آمار سال 97، جزيره كيش با مساحت 
91 كيلومتر مربع و جمعيتى حدود 40 هزار نفر، بيش 
از 50 هتل فعال با 12 هزار و 486 تخت و 4 هزار و 

519 اتاق و بيش از 30 هتل در حال ساخت دارد.
اين درحالى است كه استان مازندران با مساحتى 
264 برابرى نسبت به جزيره كيش (23 هزار كيلومتر 
مربع) و با ميزبانى ســـاالنه حدود 20 ميليون مسافر 
فقط حدود 60 هتل با ظرفيت حدود هفت هزار نفر 

دارد كه اكثر آن هم هتل هاى كوچك هستند.
جالب اينجا است كه بر اساس آمارهاى ميراث 
فرهنگى و گردشگرى استان مازندران، بيش از 90 
هزار ويال و خانه اجاره اى غيرمجاز در استان شناسايى 
شـــده اند كه ظرفيت آن بيش از 500 هزار نفر شب 
است كه در واقع جاى خالى هتل ها و اقامتگاه هاى 

رسمى را پر مى كنند.

كارشناسان و راهنمايان گردشگرى استان نيز 
بر ناهمخوانى ســـاختارهاى اقامتى و هزينه اقامت 
در مازندران با شرايط گردشـــگرى تأكيد دارند و 
اين شـــرايط را به گونه اى، توجيه براى ويالسازى 

برمى شمارند.
به قول پارسا سپهرى، از تور ليدرهاى مازندران،  
بسيارى از گردشگران و مسافرانى كه به مازندران سفر 
مى كنند در اولين برخورد يا هتل گيرشان نمى آيد يا 

آنقدر گران است كه توجيه منطقى ندارد.
حال آنكه در بسيارى از مناطق گردشگر پذير 
مانند كيش يا قشم، هتل هاى متعدد با نرخ هاى متفاوت 
وجود دارند كه سليقه و توان اقتصادى تمامى اقشار را 
پوشش مى دهند و مسافر يا گردشگر را براى اقامت 

در هتل راضى مى كنند.
همچنين برخى هتلداران در ايام پرمسافر نسبت 
به تورهاى مسافرى خلف وعده مى كنند و اتاق هاى 
رزرو شده از سوى تور را براى دريافت اجاره بيشتر 
كنسل مى كنند تا آزادانه به مسافران اجاره دهند كه اين 

مسأله به اعتبار هتل ها لطمه مى زند.
اين راهنماى تور گردشگرى گفت: كيفيت و 
كميت خدمات برخى از هتل هاى استان نيز اصال هيچ 
تناسبى با قيمت اقامت در آنها ندارد و اغلب مسافران 
با يكبـــار آمدن به مازندران و اقامت در هتل هاى آن 
ترجيح مى دهند براى سفرهاى بعدى، تركيه، دبى و 

ديگر كشورهاى همسايه را انتخاب كنند.
 

دور باطل ويالسازى
زينب آقاداداشى، كارشناس گردشگرى مى گويد:  
در شـــرايط نبود هتل هاى كافى در برخى از فصول 
سال، هتلداران آنقدر قيمت خود را باال مى برند كه 

سفر به اروپا از مازندران كمتر خرج برمى دارد.

در برخى از فصـــول مانند نوروز يا هفته هاى 
پايانى تابستان، برخى از هتل ها كه ستاره هاى قالبى 
سردرشان تنها ويژگى آنها است، آنقدر گران مى  شوند 
كه با هزينه 10 روز اقامت در آنها مى توان يك ويالى 

40 يا 50 مترى خريد.
اين پرسش كه برخى رسانه ها مطرح مى كنند 
كه چرا دارندگان ســـرمايه به جاى اقامت در هتل، 
ويال مى ســـازند و اينكه چرا به جاى بهره بردارى از 
سرمايه خود در بازار، هزينه هاى هنگفتى براى ساخت 
ويال مى كنند، اشتباه است؛ زيرا منطق اقتصادى سود 
و هزينه ايجـــاب مى كند به جاى هزينه گزاف براى 
هتل هايى كه اغلب اوقات ظرفيت الزم را ندارند و 
خدمات مناسب هم نمى دهند، ويال ساخت تا هم 
ارزش ســـرمايه حفظ و حتى بيشتر شود هم محل 

اقامت همواره در اختيار باشد. 
بنابراين در چنين شـــرايطى بايد منصفانه به 
ويالسازى حق دهيم اما آنچه در اين ميان بى تعارف 
نابود خواهد شـــد، ابتدا زيبايى مازندران و سپس 

صنعت گردشگرى استان است.
هر هفته گزارش هاى متعددى درباره جلوگيرى 
از ويالسازى و ويالخوابى فقط در استان مازندران 
منتشر مى شود، اما اينكه چرا هيچ اقدامى در اين زمينه 

صورت نمى گيرد، جاى تعجب و پيگيرى دارد .
اقدامات قهرى و قضايـــى براى جلوگيرى از 
ويالسازى چاره اى مقطعى و تسكين دهنده است و 

نخستين راه جلوگيرى از ويالسازى، ارائه اقامتگاه هاى 
كافى متناسب با ميزان گردشگر به استان است.

دومين قدم براى جلوگيرى از گردشـــگرى 
وياليى، گسترش طيف بهاى اقامت در اقامتگاه هاى 

گردشگرى است.
 مسافران و گردشگران مازندران شامل طيف 
وسيعى از اقشار جامعه با درآمد باال هستند كه همه 
اين اقشار بايد در سياست گردشگرى در نظر گرفته 

شوند.
قيمت بيشتر، مشترى كمتر

مهران حسنى، معاون گردشگرى اداره كل ميراث 
فرهنگى، گردشـــگرى و صنايع دستى مازندران در 
رابطه با علت كم اشـــتياقى به هتل هاى مازندران را 
گرانى آنهـــا مى داند و مى گويد: روال طبيعى جذب 
مشترى به ســـوى اقامت هتلينگ، مشترى كمتر در 

صورت قيمت بيشتر است.
هتلدارى در مازندران تقريبا شكل سنتى دارد، 
حال آنكه هتلدارى به نوعى هنر و صنعتى علمى است 
و بايد با روش هاى علمى وارد اين حوزه كســـب و 

كار شد.
برخى هتلداران گرانى قيمت ها را بهانه مى كنند 
تا هزينه اقامت را باال ببرند در صورتى كه در برخى 
از هتل هاى كشـــور با اجراى روش هاى علمى و با 
كاهش قيمت و افزايش تعداد مشترى يا به اصطالح 
پركردن تمامى اتاق ها، هزينه هاى خود را به شدت 

كاهش مى دهند.
در حال حاضر 200 هتل، متل و مهمانســـراى 
رســـمى در مازندران وجود دارد، اما خدمات پايين 
و كم كيفيت هتل هاى مازنـــدران كه با قيمت آنها 
همخوانى ندارد مانع از استقبال گردشگران و مسافران 

از هتل هاى استان است.

عامل اصلى بخش عظيمى از استقبال مردم به 
سوى ويالهاى استيجارى، همين خدمات كم كيفيت و 
قيمت باالى اقامت در هتل هاى مازندران است. برخى 
از هتل ها نيز در شرايط جغرافيايى غير استاندارد و 
فاقد محيط اختصاصى هستند كه شرايط آپارتمانى را 

براى مسافر تداعى مى كنند.
متاســـفانه در استان آمايشـــى براى جذب 
سرمايه گذار در بخش هتل سازى وجود ندارد و عالوه 
بر اين اقامتگاه هاى موجود نيز به صورت سنتى اداره 

مى شوند.
همچنين نـــگاه فصلى در ميـــان هتلداران و 
اقامتگاه داران رسمى استان وجود دارد كه فقط دل به 
ايام نوروز و تعطيالت آخر هفته و تابستان، خوش 

كرده اند تا جيبشان را پر كنند.
تا زمانى كه گردشگرى علمى در استان شكل 
نگيرد، شاهد همين رفتار جزيره اى و گردشگر گريز 
هستيم، كه آسيب جدى هم اكنون و هم در آينده به 

گردشگرى استان خواهد زد.
وظيفه ميراث فرهنگى برگزارى آموزش هاى 
گردشـــگرى و هتلدارى و آگاه ســـازى نسبت به 
گردشگرى و ذائقه گردشگر و چگونگى رفتار با آنان 
است و در حال حاضر نيز با درخواست هر يك از 
اقامتگاه داران استان، براى آنها كارگاه و كالس هاى 
آموزش گردشگرى و هتلدارى برگزار مى شود و به 

مراجعان نيز مدرك ارائه مى شود.
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ماهان در كف خيابان بزرگ شده؛ از 10 سالگى 
فروش آدامس و باطرى را در خيابان هاى ســــارى 
آغاز كرده و كمى كه بزرگ تر شده، پرتقال چيدن و 

چوپانى هم انجام داده است.

از صدايش پيدا است كه از وضعيتش راضى 
نيست، پدرش در زندان است و مادرش چون از دو 
خواهر و برادر 8 و 10ساله اش مراقبت مى كند، توان 
نگهدارى از او را نداشته؛ ماهان كار مى كند تا خرج 
خودش را در بيــــاورد، حتى جايى براى خوابيدن 

ندارد و شب را در خيابان، صبح مى كند.
مى گويد: نمى شود به خانه بروم و در حاليكه 
سرش را پايين انداخته و غمگين است، حرفش را 

ناتمام مى گذارد.
از وقتى به مركز ساماندهى كودكان خيابانى و 
كار رفته توانسته جايى براى خواب داشته باشد و 
ديگر كار نكنــــد. او از عالقه اش به درس خواندن 
مى گويد و اينكه تــــا كالس هفتم درس خوانده و 
نمراتش هم بد نبوده اما چــــون بايد كار مى كرده 
نتوانسته درس بخواند و قرار است تحت آموزش 

فنى و حرفه اى قرار بگيرد...
فقر؛ مهم ترين دليل فرار كودك خيابانى از خانه

طالبعلى پور شريعه، روانشناس بالينى و مسئول 
مركز ساماندهى كودكان خيابانى در مازندران در 
گفتگو با ايسنا مى گويد: فقر، تفاوت شديد طبقاتى 
و نبود عدالت اجتماعى، نرخ باالى بيكارى، افزايش 
بى رويه جمعيت در محله هاى حاشيه نشين شهرها 
و فقر فرهنگى خانواده هــــا،  مهم ترين داليل فرار 

كودكان خيابانى از خانه هستند.
مطالعات بسيارى در مورد كودكان خيابانى 
نشان داده  كه آسيب هاى روانى در كودكان خيابانى 
شيوع زيادى دارد و بيشتر اين آسيب ها مربوط به 
كودك آزارى و محيط آشفته و مسامحه كارى است 
كه اين كودكان از آن ها مى آيند، اين امر با ســــبك 
زندگى اى كه در خيابان ها در پيش مى گيرند، تشديد 

مى شود.
بسيارى از اين كودكان، تجارب آسيب زايى 
در مواجهه با بزرگساالن داشته اند و به آنان اعتماد 
نمى كنند، برخى از آنها به دليل خشونت و اعتياد 
خانواده، خانه را تــــرك گفته اند و به خيابان روى 
آورده انــــد و در آنجا ياد گرفته اند به يكديگر تكيه 
كنند و به ديگران اعتماد نكنند، بنابراين افرادى كه 
با كودكان خيابانى كار مى كنند الزم اســــت با اين 
كودكان، حساس، صبورانه و بدون قضاوت برخورد 
كنند. در كنار كودكان بودن «براى مدتى طوالنى» 
و پيوستن به بازى هاى آنها بهترين راه براى تماس 

برقرار كردن با آنها است.
مهم ترين كار در قبال اين كودكان، پيشگيرى 
اوليه از حضور آنان در خيابان است. بايد با شناخت 
عوامل موثر بر زندگى كودكان در خيابان و با كمك 
و همكارى سازمان بهزيستى، آموزش و پرورش، 
صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى و 
نهادهاى مربوطه براى پيشگيرى از حضور كودكان 

در خيابان برنامه ريزى كرد. 
 مسئول مركز ساماندهى كودكان خيابانى در 

مازندران با اشاره به اينكه پيشگيرى ثانويه هم بايد 
انجام شود، تصريح مى كند: يكى از مراحل پيشگيرى 
ثانويه، مرحله شناسايى و جذب است كه مددكاران 
مى توانند گروه ســــيار تشكيل دهند و به شناسايى 

اين كودكان بپردازند و چنانچه امكان بازگشت به 
منزل برايشان فراهم است، اقدام كنند. جمع آورى 
اين كودكان از طريق نيروى انتظامى يا شهردارى 
مطلوب نيست زيرا با زور نمى توان آنها را ساماندهى 
كرد؛ البته گاهى ممكن اســــت به همكارى نيروى 
انتظامى نياز باشد اما اين حضور نبايد دائمى شود؛ 
هرچه فاصله زمان حضور در خيابان تا شناسايى 
كمتر باشد، احتمال جذب كودكان خيابانى بيشتر 
خواهد بود، بنابراين داشتن سيستم جذب فعال و 

پويا ضرورى است.
بازديد از منزل و ارتباط با خانواده كودك (در 
صورت داشــــتن خانواده)، پيگيرى درمان جسمى 
كودك همراه با پزشــــك، پيگيرى براى حضانت 
كودكان با همكارى مشــــاور حقوقى موسسه و از 
طريق دادگســــترى، درمان اختالالت رفتارى با 
همكارى روانشناس و روانپزشك، درمان اعتياد و 
مشكالتى از اين نوع،  ارجاع به خانواده يا موسسه 
مربوطه بخشى از وظايف مددكاران اجتماعى در 

مقابل كودكان خيابانى است.
 تنها يك مركز ساماندهى كودكان خيابانى 

مركز ساماندهى كودكان خيابانى شهرستان 
سارى تنها مركز در سطح استان است!

كودكان خيابانى از طريــــق نيروى انتظامى، 
اورژانــــس اجتماعى و مردم بــــا حكم قضايى از 
دادســــتانى به مركز انتقال داده مى شوند. معموال 
كودكان از 21 روز تا يك ســــال با تشخيص تيم 
تخصصى در مركز نگهدارى مى شوند، به همن دليل 
تعداد كودكان به صورت متغير است و نمى توان آمار 

ثابتى ارائه داد.
هدف اصلــــى از راه انــــدازى مركز كودكان 
خيابانى، كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى ناشى 
از كار و زندگى در خيابان است. حمايت از كودكان 
خيابانى، كاهش آسيب هاى اجتماعى وارد بر اين 
كودكان، ارتقاى كيفيت زندگى آنان و سالم سازى 
محيط زندگى در شهرها از اهداف فرعى اين مراكز 
است. خدمات اقامتى، مددكارى اجتماعى، روان 
شناختى، بهداشــــتى و درمانى، حمايت هاى مالى، 
خدمات آموزشى، فرهنگى، مذهبى و  غيره نيز جزو  

برنامه هاى مركز كودكان خيابانى است.
مديريت و پرسنل مركز كودكان خيابانى حتما 
بايد مددكار يا رشــــته هاى مرتبط با آن باشد. در 

مازندران شده است.
نبود قانون مدون در حوزه كودكان كار

على ابراهيمى، استاد حقوق دانشگاه مازندران: 
اگر كودكان كه از حقوق طبيعى خود كه شــــامل 
تفريح و سرگرمى آموزش و فعاليت هاى اجتماعى 
است، محروم بمانند كودكان كار تلقى مى شوند. در 
حال حاضر قانونى به شكل مدون در حوزه كودكان 
كار نداريم اما طرحى ارائه شــــده است كه كودكان 
كار فعاليت هاى اجتماعى خارج از مقوله آموزش 

داشته باشند.
بر اساس قوانين «جمهورى اسالمى ايران»، 
كودك خيابانى فرد كمتر از 18 سال تمام است كه به 
صورت محدود يا نامحدود در خيابان به سر مى برد. 
خيابان منبع اوليه براى معاش اين گروه محسوب 
مى شود و نشانگر اين اســــت كه به طور شايسته 
و مطلوب توسط بزرگساالن نگهدارى نمى شوند، 
بيشتر اين كودكان يا يك والد - پدر يا مادر - دارند يا 
شاهد حضور ناپدرى يا نامادرى در خانه هستند. در 
حالت هاى بعدى  مى توان از كودكان بى سرپرست يا 
كودكانى كه در مراكز شبانه روزى بهزيستى نگهدارى 

مى شوند، نام برد.
در كشــــور ما كودكانى كه در خيابان حضور 
دارند، كودكان بدسرپرست، كودكان بى سرپرست، 
كودكان بزهكار، كــــودكان كار، كودكان مبتال به 
بيمارى هاى صعب العالج، كودكان روانى يا معلول، 
كودكانى كه با پدر  يا مادر يا خواهر يا برادر خود 
زندگى مى كنند، كودكانى كه با ناپدرى يا نامادرى يا 
قيم خود زندگى مى كنند و كودكان اتباع بيگانه جزو 

كودكان كار محسوب مى شوند.
مجمع عمومى سازمان ملل متحد پيمان نامه 
حقوق كودك را تصويب كرده و در  اين پيمان نامه، 
دولت هاى عضو را موظف كرده است با هرگونه سو 
استفاده و بهره كشى اقتصادى از كودكان مقابله كرده 
و زمينه هاى رشد ذهنى، جسمى، روانى و اجتماعى 

تمام كودكان را فراهم كنند.
ايران در سال 80 به حقوق بنيادين كار پيوسته 
اســــت. در قوانين ايران «به كار گماردن افراد كمتر 
از 13تا 15 سال تمام ممنوع است. كارفرمايانى كه 
افراد كمتر از 15 سال را به كار بگمارند، مستوجب 
مجازات خواهند بود. ضمنا بايد كودك را به كارى 
گماشت كه براى وى زيان آور نباشد.» البته كارگران 
كارگاه هــــاى خانوادگى كه انجام كار آنها منحصرا 

توســــط صاحب كار، همسر و خويشاوندان نسبى 
درجه يك انجام مى شود، مشمول مقررات قانون كار 

نيستند و اين مورد جاى تأمل و بازنگرى دارد.
از ســــوى ديگر، ماده 80 قانون كار، كارگرى 
را كه بين 15 تا 18 سال سن دارد، كارگر نوجوان 
مى نامد و تاكيد مى كند كه چنين كارگرى در بدو 
استخدام بايد از سوى سازمان تأمين اجتماعى مورد 

آزمايش هاى پزشكى قرار گيرد. 
 ارجاع هر نوع كار اضافى و انجام كار در شب 
و نيز ارجاع كارهاى سخت و زيان آور و خطرناك 
و حمل بار با دست بيش از حد مجاز و استفاده از 
وسايل مكانيكى، براى كارگر نوجوان ممنوع است و 
متاسفانه در كشور ما آمار كودكان كار رو به افزايش 
است كه بايد متوليان به اين مورد توجه كرده و هرچه 

زودتر براى آن چاره اى بينديشند.
خانواده هاى ايرانى به اين قضيه توجه داشته 
باشند كه سرپرستى كودك به عنوان عهده دار شدن 
تمامى فعاليت هاى رشدى كودك است و اگر دچار 
تورم هستيم دليل نمى شود كه كودكان فقط آموزش 
ببيند يا دستفروشى كنند. كودكى كه خوب پرورش 

نيابد چالش هايى در سن بزرگسالى دارد.

وى در توصيه به والدين با اشــــاره به اينكه 
فرزندان را آلت دست خودتان در مسايل اقتصادى 
نكنيد تصريح مى كند: كــــودكان بايد فعاليت هاى 
آموزشى دوســــتانه و فعاليت هاى تفريحى و غيره  
داشته باشند. دانش آموزان به دليل خروجى صرف 
آموزشى جزو كودكان كار محسوب مى شوند، زيرا 

كودك بايد فعاليت هاى گسترده اى داشته باشد.
 همچنين توجه داشــــته باشيد كه بنا به گفته 
رضا جعفرى، رييس اورژانس اجتماعى كشــــور،  
فقط 32 درصد از كــــودكان كار و خيابان ايرانى 
هســــتند و 76درصد كودكان كار و خيابان تحت 
پوشش هيچ نهاد حمايتى قرار ندارند چرا كه عمدتا 

اتباع بيگانه هستند و اسناد هويتى ندارند.
كودكان 5 تا 13ساله، 60درصد پذيرش شدگان 

اورژانس
رييس اورژانس اجتماعى كشــــور  مى گويد: 
30درصد از تماس هاى برقرار شــــده مربوط به 
«خشونت خانگى» است و خشونت خانگى رتبه 
نخست را در مدارج مربوط به كودك آزارى دارد. 
از اين ميــــزان 50درصد مربوط به غفلت در حوزه 
آموزش كودكان، 30درصد مربوط به  كودك آزارى 
جســــمى ، 15درصد كودك آزارى روانى و چهار 

درصد جنسى است.
25درصد از كودكان مورد پذيرش زير چهار 
سال ســــن دارند. همچنين 60درصد از پذيرش 
شــــدگان بين 5تا 13و 15درصد بين 14تا 18سال 

سن دارند.
همچنين 52درصد از كودكان خشونت ديده 
دختر و 48درصد پسر هستند. علت اصلى اعمال 
خشونت 51.5درصد مربوط به اعتياد به مواد مخدر 
و الكل، هفت درصد اختالالت روانى و 5.1درصد 

بيكارى است.
در اين ميان 16درصد از داليل كودك آزارى 

مربوط به خود كودك بوده است و مشكالتى نظير 
معلوليت و يا رفتارهاى كودك از جمله عوامل اصلى 
به شــــمار مى رود. همچنين 85درصد از موارد نيز 

ناشى از خود فرد آزارگر بوده است .
 اورژانس اجتماعى در مورد كودكان كار در 
خيابان دو برنامه شامل مراكز شبانه روزى كوتاه و 
ميان مدت و مراكز نگهدارى كودك و خانواده  را در 
دست اجرا دارد.  بر اساس آخرين آمارها 95درصد 
كودكان كار و خيابان خانواده  دارند و شــــب ها را 
كنار خانواده شان سپرى مى كنند به همين دليل نگاه 
اورژانس اجتماعى نيز به اين كودكان بر اســــاس 

خانواده  محورى است. 
در اين ميان، 31درصد از والدين اين كودكان 
بيكار  يــــا از كار افتاده ، 40درصد دســــتفروش 
و هفت درصد شــــاغل فصلى و پنج درصد نيز 
بى سرپرست هستند.  76درصد از اين كودكان بر 
اساس دستورالعمل ها و شرايط سازمان هاى حمايتى 
تحت پوشش هيچ نهادى قرار ندارند، زيرا عمدتا 
اين كودكان اتباع بيگانه هســــتند و اوراق هويتى 

ندارند.
 گزارش از: راضيه عنايتى

شيشه پاك كنى كوچك كه در زندگى كيش و مات شده
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توجه داشته باشيم كه طبيعت و زيبايى هاى 
آن براى بهره بردن هم هستند؛ علم و عقل و منطق 
هرگز نمى   گويند براى سالم ماندن طبيعت بايد 
از آن دورى كـــرد؛ بلكه  نعمات خداوند را بايد 
استفاده كرد و در قبالش هم شكرگذار بود هم به 
همان ميزان به طبيعت خدمت كرد و هرجا الزم 
است حريم آن را نگه داشت و دست درازى را 

قطع كرد.
توسعه پايدار قطعا مبتنى بر اصول حفاظت 
است و گردشگردى و طبيعت گردى و آفرود چه 
در زمره ورزش ها به حســـاب آيند چه در زمره 
تفريحات، مسلما بايد ضابطه مند و اصولى اجرا 
شوند. در اين گزارش برآنيم تا از اثرات اجراى 
نادرست اين نوع تورهاى طبيعت گردى با شما 
حرف بزنيم شايد در كنار تبليغ تجارى و بازارى 
اين نوع تفريحات، كمى احساس مسووليت هم 
ايجاد شود و ترمز چرخ هايى كه بى مهابا بر سينه 

زمين مى كوبند و مى روند، كشيده شود.
*از كجا شروع شد؟

تاريخچه آفرود يا رانندگى خارج از جاده كه 
بيشتر معنى رانندگى بيابانى را تداعى مى كند در 

مسابقات اتوموبيل رانى است.
استقبال شركت كنندگان از اجراى اتومبيل رانى 
در مســـيرهاى دشـــوارى همچون گل، كوير، 
كوهســـتان ها و…به رونق اين نوع از مسابقات 
انجاميد و با توجه به زيبايى و بكربودن مســـير 
برگزارى اين مسابقات، مورد توجه گردشگران 
نيز واقع شـــد. در نتيجه شـــاخه اى جديد به 
گردشگرى اضافه كرد كه به طبع از زير شاخه هاى 
طبيعت گردى به حســـاب مى آيد اما چنان به 
سرعت فراگير شد كه هركس دست فرمانى داشت 
يك خودروى شاسى بلند(SUV) هم خريد و 
بى توجه به توانايى آسيب رســـانى خودروها به 
طبيعت و تخريب پوشش گياهى، فرسايش خاك 
و…  زد به دل جاده و چنان شد كه  يك برنامه 
طبيعت گردى با هدف لذت بردن از  طبيعت و 
محيط زيست، عاملى شد براى تخريب و  دشمنى 

با محيط زيست.
 به بيان ديگر با اين كه آفرود ســـوارى يك 
رشته ورزشى به حســـاب مى آيد ولى خيلى از 
جوانـــان در اثر بى اطالعـــى و هيجان تبليغات 
تجارى، آفرودسوارى را يك جور طبيعت گردى 
مى دانند و سعى مى كنند صرفا به دل طبيعت بزنند 

و از رانندگى لذت ببرند.
هزينه زيادى هـــم ندارد. يك خودروى دو 
ديفرانسيل و كمى تجهيزات و لوازم جانبى ازجمله 

گالن بنزين، جك، بيل و ... كافى است.
حتى اگر يك خودروى ساده داريد با صرف 
10ميليون تومـــان مى توانيد آن را تجهيز كنيد و 
بزنيد بـــه دل طبيعت و هرجا مى خواهيد برانيد. 
اگر محدوديت بودجـــه نداريد  يك خودروى 
250ميليون تومانى بخريد و  براى تجهيز شدنش 
بيش از 50ميليون تومان اختصاص دهيد و مطمئن 

باشيد همه راه ها متعلق به شما مى شوند.
اين را در سفرى كه همين امسال به مازيچال 
داشتم فهميدم. براى ديدن اقيانوس ابر به سمت 
جنگل ها و ارتفاعات ايـــن منطقه مى رانديم. ما 
البته پشت نيســـان آبى سوار بوديم و با تور غير 
محيط زيســـتى رفته بوديم. سر يك دوراهى كه 
ايست بازرسى داشت جلويمان را گرفتند و گفتند 
نمى شـــود برويد. ورود ماشين ممنوع است. از 
كنارمان پرايد و پـــرادو، مجهز و غير مجهز رد 
مى شدند و با صرف اندكى هزينه باال مى رفتند. 
تشريفات بازرســـى ما هم انجام شد و هزينه را 
راهنماى تور پرداخت و ما هم رفتيم باال و ديدم 
چطور تكه تكه  جنگل زير الستيك ها و اجاق هاى 

كباب و صداى بلند موســـيقى و ســـروصداى 
مسافران، هر لحظه تخريب مى شود و هيچ كس از 
اين زخم ها كه بر تن مازندران زيبا و هرتكه ديگر 

اين سرزمين مى گذارد بيمناك نيست !
*رفتن به طبيعت اصول دارد

اسماعيل كهرم، بوم شناس و مشاور رييس 
اســـبق سازمان محيط زيســـت در گفت وگو با 
خبرگزارى ها درباره اتومبيل رانى و موتورسوارى 
آفرود و تاثير آن بر محيط زيست گفته است: زمانى 
كه يك مسير به دفعات زياد محل عبور خودرو 
مى شود، خاك آن منطقه فشرده شده و منفذهايى 
كه در زيـــر آن به عنوان النه حيوانات قرار دارد، 
تخريب مى شود و حيوانات داخل خاك يا فرار 

مى كنند يا مى ميرند.
وى مى افزايـــد: براســـاس تحقيقى كه در 
سوئيس انجام داديم متوجه شديم جانوران از جاده 
فرار مى كننـــد، يعنى حيوانات، جاده را به عنوان 
يك منطقه خطرناك مى شناســـند و از آن عبور 
نمى كنند و اين موضوع به بچه هاى آنها نيز منتقل 
مى شود. بنابراين تكليف جاده مشخص است اما 
زمانى كه خودرو خارج از جاده  يا همان «آفرود» 
حركت مى كند، حيوانات غافلگير مى شوند و در 
نتيجه زير چرخ اين ماشين ها له مى شوند، زيرا 
حيوانات نمى دانند كه قرار اســـت از اين مناطق 

ماشين بگذرد.
اين بوم شـــناس با اشـــاره به گســـترش 
اتومبيل رانى آفرود در كويرهاى ايران مى گويد: از 
آنجا كه در بيابان آفتاب تند است، حيواناتى همانند 
مارمولك ها، الك پشت ها، گربه هاى شنى و ... براى 
دور بودن از آفتاب در زير خاك النه مى سازند و  

آفرود النه  آنها را خراب مى كند.
كهرم با بيان اينكه اين نوع از اتومبيل رانى به 
پوشش گياهى نيز آسيب مى زند، توضيح مى دهد: 
تحقيق شده است كه هشت هزار جانور به يك 
بوته بزرگ گون وابســـته هســـتند و از سايه و 
ميوه اش استفاده مى كنند يا البالى آن، براى شكار 
كمين مى كنند. با اين حساب وقتى اتومبيل هاى 
آفرود از روى اين بوته رد مى شـــوند مشخص 
است كه اين نوع تفريح مى تواند به محيط زيست 

آسيب بزند.
وى تأكيـــد مى كند: رفتن به طبيعت اصول 
خاصى دارد و اينگونه نيست كه عده اى با ماشين 
آخرين سيستم هوس بيابانگردى كنند و اسمش را 

گردش محيط زيستى بگذارند.

در همين راستا خروج گردشگرى از حالت 
سنتى و در پيش گرفتن نوع مدرن آن در مازندران، 
پاى برخى آفرودهـــاى غيراصولى را كه بدون 
خط مشى و چهارچوب در محيط هاى بكر جنگلى 
استان اجرا مى شوند باز كرده است و بايد زنگ  
خطر را  براى طبيعت شمال ايران به شدت نواخت 
چرا كه اين امر عالوه بر خساراتى كه ذكر شد، 
به قيمت كاهش امنيت منطقه براى حيات وحش، 
از بين رفتن برخى حيوانات و مهاجرت اجبارى 

برخى گونه ها تمام شده است.
براســـاس آمارهاى رسمى اداره كل ميراث 
فرهنگى ، صنايع دستى و گردشگرى مازندران 
در سال 96،  180 دفتر مسافرتى در آنجا فعاليت 
مى كنند اما اطالعات دقيق از برگزارى برنامه هاى 
آفرود در اين اســـتان وجود ندارد. حال آن كه 
برنامه گردشگرى در اين اســـتان با استفاده از 
همان داشته هاى طبيعى و بكر و رعايت مسائل 
زيست محيطى مى تواند تجربه هاى لذتبخشى را 
براى مسافران و گردشگران در استان فراهم كند 
اما برنامه هاى تفريحى مسافران بدون لحاظ كردن 
معيارهاى زيست محيطى، فقط برجا گذاشتن زخم 
ردپاى چرخ خودروها بر پيكره طبيعت مازندران 

است.
حال ساير مناطق بكر طبيعت ايران نيز چنين 
 اســـت؛ پارك ملى الر در استان تهران، بارها زير 
الستيك هاى خودروهاى شاسى بلندى كه وارد 
محدوده پارك شده و از درون رودخانه و علفزارها 

عبور كرده اند، تخريب شده است.
همچنين خودروهاى آفرود، عاملى مهم در 
تخريب بوستان جنگلى سوهانك واقع در شمال 
شرقى تهران شده اند. سرهنگ جليل انزابى زاده، 
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعى و آبخيزدارى 
استان تهران نيز در گفتگو با خبرگزارى ها اعالم 
كرده است: از آنجايى كه اين خودروها مى توانند 
مســـيرهاى ناهموار به ويژه مسيرهاى جنگلى، 
مرتعـــى و بيابانى را طى كنند، در اثر اين ترددها 
پوشش هاى منطقه از جمله بوته ها، درختچه ها و 

انواع گياهان مورد تخريب قرار گرفته اند.
در پى عبور اين خودروها خاك به شدت 
كوبيده و دچار فرسايش شده و رشدگياهان نيز از 
بين رفته، امنيت حيات وحش منطقه به خطر افتاده 

و ريسك سيل خيزى افزايش يافته است .
اين در حالى اســـت كه  عرصه هاى منابع 
طبيعى، سرمايه هاى ارزشمند ملى و از نيازهاى 

اساسى و بى بديل نسل حاضر و آينده هستند و 
با توجه به اهميت باالى اين عرصه ها، صيانت، 
حراست و مراقبت از اين منابع وظيفه همگانى 
است و ورود به طبيعت بايستى به دور از آسيب 

رساندن به آن انجام شود.
طبيعت گردى بايد مسئوالنه صورت گيرد كه 
هم فعاليت هاى تفريحى گردشگرى انجام شود 
و هم آسيبى به عرصه هاى طبيعى وارد نشود كه 
براى اين موضوع بايستى تدبيرى انديشه شود كه 
يكى از راه حل هاى مناسب، پيشنهاد تشكيل كميته 

ساماندهى آفرودسواران است.
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعى استان 
تهران بر برخورد با متخلفان و تخريبگران اراضى 
ملى و عرصه هاى طبيعى تاكيد دارد و مى گويد: 
خوب اســـت عموم مردم و گردشگران ضمن 
رعايت نكات ايمنى، در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف، تصرف و اقدامات آسيب زا به عرصه هاى 
منابع طبيعى مراتب را فوراً از طريق شماره تلفن 

1504به يگان حفاظت منابع طبيعى اطالع دهند.
 چرا كه به استناد اصل پنجاهم قانون اساسى 
و ماده 9 قانون حفاظت و بهسازى محيط زيست 
مصوب سال 1353 هر عملى  كه  موجب آلودگى  

محيط  زيست  شود، ممنوع  است.
با اتكا به اين قانون، فعاليت آفرود در مناطق 
چهارگانه تحت مديريت محيط زيست قابليت اجرا 
ندارند و مى بايست در خارج از مناطق چهارگانه، 
 به صورت هدفمند، قانونمنـــد و در مكان هايى

 كه براى طبيعت و حيات وحش آسيب جدى ندارد 
برگزار شوند.

دستگاه هاى متولى  نيز الزم است پيست هاى 
مشخصى را براى برگزارى مسابقات آفرود در يك 
مكان مشخص در نظر بگيرند تا عالوه بر متمركز 
نمودن تأثيرات منفى اين گونه فعاليت ها در يك 
مكان خـــاص و مديريت بهينه پيامدهاى آن، در 
بهره برى مالى از اين نوع فعاليت هاى تفرجى نيز 

نقش داشته باشند. 

وجيهه تيمورى

مطالب اجتماعي و نظرات خود را 
براى ما ارسال كنيد 

 ايميل  ضميمه اجتماعي روز نامه اطالعات  (ويژه خوانندگان)
zamimeh @ gmail.com

شماره تماس:29994581

روي پاكت نامه بنويسيد : مربوط به ضميمه اجتماعي 

لذت بردن از  طبيعت يا  دشمنى با محيط زيست
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امروز در تاريخ
اولتيماتوم تند شاپور دوم به امپراتوري روم

سوم دسامبر سال 359 ميالدي امپراتور روم، كنستانتيوس 
دوم اولتيماتوم شـــديد اللحني به اين شـــرح از شاپور دوم 

(ذواالكتاف) شاه وقت ايران از دودمان ساسانيان دريافت كرد:
      "پـــس از تحيّـــت ...، آگاه باش كه طبق اســـناد و

 مكتوب هاي موجود و نوشته هاي مورخان، اراضي و سرزمين هاي 
آن سوي رود خانه استرومون تا مرز مقدونيه متعلق به ايران بوده 
است. آن امپراتور بايد آنجا را از نيروهاي مسلح خود تخليه كند 
تا ماموران ما بتوانند در آن مناطق به جمع كردن ماليات و تمشيت 

امور بپردازند.
 اگر فرستاده منـ  حامل اين يادداشت، دست خالي باز 
گردد، پس از پايان زمســـتان دستور خواهم داد كه ارتش اين 

سرزمين ها را با توسل به زور پس بگيرد ....
     از آميدا (شهر آمِدـ  دياربكر)ـ  شاه
   « اين سند كه از آرشيو امپراتورى روم به دست آمده در 

كتاب هاى تاريخ قرون قديم مندرج است.»
تصويب قانون اساسي جمهوري اسالمي در رفراندم

12آذر ماه 1358 رفراندم قانون اساسي جمهوري اسالمي 
كه در دو روز متوالي انجام شده بود پايان يافت و ايران داراي يك 
قانون اساسي تازه شد. در رفراندم 12 فروردين همين سال نظام 

سلطنتي كهن ايران لغو شده بود.
زني كه عرض درياي مانش را با شنا طي كرد

بانو «گرترود ادرل»كه 16 اوت ســـال 1926 به عنوان 
نخستين زن عرض كانال مانش را در 14 ساعت و 31 دقيقه شنا 
كرد و با شنا از فرانسه به انگلستان رفت يكم دسامبر 2003 در 
98 ســـالگي درگذشت. وي در زادگاه خود، ايالت نيو جرسي 

آمريكا فوت شد.
نخستين عمل پيروزمندانه پيوند قلب

12 آذرماه 1346 براى نخســـتين بار در تاريخ پزشكى، 
دكتر كريستيان بارناردجراح قلب و تيم او در بيماستان «گروت 
شور»شهر كِيپ تاون در جمهورى فدرال آفريقاى جنوبى عمل 

پيوند قلب انجام داد كه از آن پس امرى عادى شده است.
«فرانك گانت» امپراتور كار خبر درگذشت

فرانك ارنست گانتيكي از امپراتوران كار خبر سوم دسامبر 
1957 در 81 ســـالگي درگذشت. كمپاني رسانه اي او در سال 
2003 در گوشه و كنار جهان داراي 95 روزنامه، 591 مجله، 22 
فرستنده تلويزيوني، ده ها فرستنده راديويي و يك خبرگزاري 
بود. بزرگترين روزنامه اين گروه «يو اس اي - تودي»است كه 

همزمان در 60 كشور انتشار مي يابد.

قاب امروز

دورى  كه  در او آمدن  و رفتن  ماست
او را  نـــه  نهايـــت  نه  بدايت  پيداســـت

كس مى نزند دمى درين معنى راســـت
كايـــن آمدن از كجا و رفتن به كجاســـت

خيام

- ندرتاً دربارة آنچه كه داريم فكر مى كنيم، 
درحالى كه پيوسته در انديشة چيزهايى هستيم 

كه نداريم.
 آرتور شوپنهاور
-   بى دانش، نه مى توان اميدوار بود، نه نااميد. 
ژان پل سارتر

پند بزرگان سرايه

شور زندگى در بين اقوام ايرانى/عكس از:احمد معينى جم

12آذر
*طبق گزارش ژاندارمري اصفهان در خيابان 
آتشـــگاه از گورتان تا فلكه صارميه تمام سطح 
خيابان به وسيله الستيك آتش زده شد.همچنين 
مردم با سنگ و آجر و تيرآهن خيابان را مسدود 
كردند . همچنين بنا به گزارش شهرباني اصفهان 
مردم  در خيابان هاي ابن ســـينا وعبدالرزاق و 
چهارباغ تظاهرات كردند . در خيابان چهارباغ بر اثر 
تيراندازي ماموران فردي به نام محمود وليد مغربي 

به شهادت رسيد . 
* در شهرستان شهرضا مردم ضمن تظاهرات 
با پرتاب سنگ و مواد آتش زا اززمين و پشت بام به 
سوي ماموران انتظامي حمله كردند . ارتباط تلفني و 
برق شهرضا در طول روز قطع شده است . از ساعت 

9:30مردم در مقابل دادگستري شهر تجمع كردند .
* تظاهرات مردم در شهرهاي الر و جهرم 
با تيراندازي ماموران به خون كشيده شد. عده اي 
 از تظاهركنندگان مجروح شدند . كليه مدارس ،
 بانك ها ، مغازه ها و ادارات دولتي در جهرم تعطيل 

شد. 
*مردم در شهرهاي ني ريز، داراب عليه رژيم 

تظاهرات كردند . 
* در شهرســـتان خوي بعـــد از برگزاري 
 مراسم در مسجد حاج بابا عليه رژيم به تظاهرات

 پرداختند . 
* در زنجان مردم با آتش زدن الســـتيك و 
درختان خيابان ها خيابان هاي شهر را مسدود و 
ضمن تظاهرات دو عدد نارنجك دست ساز به 

سوي ماشين هاي پليس پرتاب كردند .
*مردم شهرك قرچك ورامين با برگزاري 
تظاهرات به دادن شـــعار عليه رژيم پرداختند . 
تظاهركنندگان تابلوهاي نئون سازمان هاي دولتي 

را شكستند . 
* در اهواز مردم عليه رژيم تظاهرات كردند . 
به گزارش ساواك اهواز اكثر ادارات دولتياز جمله 
شركت ملي نفت، دارايي، گورك در اعتصاب به 

سر مي برند.
* سه طلبه كه از قم به مسجد سليمان رفته 
بودند به اتهام سخنراني عليه رژيم توسط ماموران 

بازداشت شدند . 
* در انديمشـــك مردم ضمن تظاهرات با 
پرتاب كوكتل مولوتف و ســـنگ و آتش زدن 
الستيك با ماموران انتظامي به مقابله برخاستند . 

* در كرمان بيش از 5هـــزار تن از مردم در 
مسجد ملك كرمان تجمع و حجج االسالم يحيي 
جعفري و محمدجواد حجتي كرماني براي مردم 
سخنراني كردند . بعد از آن مردم در خيابان ها به 
تظاهرات پرداختند . همچنين بيش از چهار هزار 
نفر از مردم سيرجان و همين تعداد از روستاييان 
جيرفت عليه رژيم تظاهرات كردند . كليه مغازه ها 
در شهرهاي كرمان و سيرجان تعطيل شده است . 
* دو طلبه مشـــهدي كه براي سخنراني به 
بروجرد رفته بودند به اتهام سخنراني عليه رژيم 
بازداشت شدند. در حدود چهراصد نفر از دانش 
آموزان مدارس در خيابان هاي شهر تظاهرات و 

عليه رژيم شعار دادند . 
*به گزارش ســـاواك مردم در شهر نقده 
بـــا برپايي تظاهرات عليه رژيم شـــعار دادند و 
 9 تابلوي يادبـــود را در ميـــدان كورش كبير 
شكستند . تظاهركنندگان بعد از يورش نيروهاي 

نظامي متفرق شدند . 
* تظاهرات مردم بوشهر با تيراندازي ماموران 
متفرق گرديد . چند نفر از تظاهركنندگان توسط 

پليس بازداشت شدند . 
* 500 نفر از دانش آموزان مدارس بيرجند به 
دعوت شيخ ابراهيم رباني بعد از تجمع در يكي از 
مساجد در خيابان هاي شهر تظاهرات كردند.  

* به گزارش ساواك مازندران ، كليه مدارس 
گرگان ،آمل، رامسر، بابل و  بابلسر  ودبيرستان هاي 

حومه گنبدكاوس تعطيل است .
* در فومن چند تن باتشكيل گروه تبليغات 
انقالبيون ، عالوه بر  پخش اعالميه در سطح شهر 

كالس هاي آموزش نظامي به راه انداختند . 
* بنـــا به گزارش ســـاواك تهـــران اكثر 
 وزارتخانه هـــا تعطيل و در اعتصاب به ســـر

 مي برند.        
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