
����نه مطالب �يا�� �� مطبوعا�� مجال� � فضا� 
مجا�� با عنو�� «نقد ��بى»� «نقد فرهنگى» يا «نقد كتا�» 
مشاهد� مى كنيم. بعضى �� مطالبى كه به عنو�� نقد منتشر 
مى شوند يا توصيف يك �ثر � يا تمجيد �غر�� �ميز يا نفى 
�فر�طى هستند. �� �ين نو� مطالب �� ��قع نقد� �� كا� 
نيست. �نتشا� �حساسا� � تبليغا� (منفى يا مثبت) �بطى 
به نقد ند��ند. مثل قديم �� ���� �خير بر�� نوشتن نو� 
تخريبى �ين مطالب �� نا� مستعا� يا حر�� ��� نا� � فاميل 
كه بين �نها نقطه مى گذ��ند� �ستفا�� مى كنند تا هويت شا� 

هم فا� نشو�!

 مسلما� مطالبى كه به عنو�� نقد كتا� � نقد ��بى منتشر 
مى شوند بايد به تحليل �جو� مختلف �ثر بپر���ند � �� 
قالب تحليل �نتقا�� نوشته شوند. نوشتن بر مبنا� حرفها� 
يك نويسند� يا تصو��� عمومى يا مدعيا� يك جريا� 
خا� فكر�� نقد نيست. نقد� قابل �عتنا �ست كه بر مبنا� 

«��نش» � «�ستدال�» صو�� بگير�. 
�ستدال� �� لغتنامه �هخد� به معنا� «�ليل خو�ستن»� 
«�ليل �����» � «گو�� �����» �ست. با �ستدال� مى تو�نيم 
به �� � قبو� منطقى موضوعا� برس���يم. �� نقدكر��� 
�ستدال� نقش كليد� ����. با �جو� �ين� �ستدال� گر�يى �� 
مد��� �ير�� �مو�� ���� نمى شو�. �گر كال� فاقد �ستدال� 
باشد�«���» تد�يجا� �� كال� كاسته مى شو� � «بى ��بى» � 
بد�خالقى جا� �� �� پر مى كند تا كال� جا بيفتد � �ين 
مصد�� «خشونت كالمى» �ست.  مصطفى ملكيا� �� كتابى 
تحت عنو�� «گفت �گو با ��شنفكر��»� سيستم �مو�� 
� پر��� �� نقد كر�� � نقص �صلى �� فقد�� �ستدال� 
مى ��ند:«�قتى �ستدال� �� فضا� ��تباطى مفقو� شد �� 
�قت جايگزين ها� �� همچو� �لقاپذير�� تلقين پذير�� 
تقليد� تعبد� تبعيت �� �فكا� عمومى� تبعيت �� مدها� 
فكر�� تبعيت �� ��� �مانه� همرنگى با جماعت �... پيش 

مى �يد كه بديل ها� �ير�نگر� هم هستند.
 �مو�� ما مبتنى بر �ستدال� نيست. مبتنى بر تعبد 
�ست يعنى به مخاطب ما نشا� نمى �هد كه تو چر� بايد �ين 
مدعا �� بپذير�� �گر بخو�هد نشا� بدهد كه چر� بايد �ين 
مدعا �� بپذير�� بايد �ليل �ين مدعا �� بيا���. به جا� �ين� 

مى گويند �ين �� بپذير چو� فال� كس گفته �ست.»
�قتى �س���تدال� به كا� گرفته نشو��هركس هرچه 
بخو�هد مى گويد. �ين �� ��قع �شفتگى فرهنگى �ست. 
�� كا� نقد �گر �ستدال� نباشد�«نقد كتا�»� «نقد ��بيا�» � 
نقد سا�ند� �تفا� نمى �فتد. به جا� �� شاهد هستيم كه �گر 
�كثريت مر�� يا منتقد�� �ثر� �� تحسين مى كنند ما هم �� �� 
تحسين كنيم � �گر �كثريت �� �� �� مى كنند ما هم �� �� �� 
مى كنيم.  �� �ين صو��� ما �� نظر �كثريت تبعيت مى كنيم. 
ترقى فرهنگى � �شد ��بيا� �� جمله «شعر»� «��ستا�»� 
«�ما�» � «نمايشنامه» �� گر� نقد �ست. �گر نقد صو�� 
نگير�� كيفيت توليد�� ��بى � فرهنگى نا�� مى شو�. �ين 
هما� معضلى �ست كه به علت ضعف �مو�شى � فقد�� 
�ستدال� گر�يى سالهاست ���� فرهنگ � هنر �� �� شر�يط 

نابهنجا�� قر�� ���� �ست. 

به گ���ز��� «عصرمس �نالين» � به نقل 
�� ���بط عمومى مجتمع مس سرچش���مه� �� 
مر�سم ��لين فر�خو�� ملي «�ينه ��� �����» كه 
�� مجتمع مزبو� برگز�� شد� مدير �ين مجتمع 
با بيا� �ينكه بز�گد�شت نا� بز�گا�� چر�� ��� 
�يند� ماست � فرهنگ كشو� ناشى �� تكريم 
همه بز�گا� �ست� گفت: نا� �ستا� محمد�بر�هيم 
باستانى پا�يز� �� �س���تا� كرما� � كل �ير�� 
به يا�گا� خو�هد ماند� �س���تا� باستانى پا�يز� 
�فتخا�� بر�� �هالي كرما� � مر�� فهيم پا�يز 

�ست.
حس���ين �حم���د� ���م���ه ���: مرحو� 
باستانى پا�يز� با �ثا� � كتا� هايى كه �� خو� 
به جا گذ�شته �ند� تا�يخ جديد� �� بر�� كشو� 
�قم ��� �ند. تا�يخى كه �با� �� برخال� �يگر 
كتا� ها� تا�يخى� خو� خو�� � جذ�� �ست. 
�قتى كتابى �� �يشا� �� مر�� مى كنيم� نه فقط 
خسته كنند� نيست� بلكه خو�نند� �� به مطالعه � 

پيگير� �� ��غب تر مى كند.
�� همچنين گفت: باستانى پا�يز� يك 
كا�شنا� تما� عيا� تا�يخ كرما� �ست كه �شر�� 
كاملى بر فرهنگ �قو�� گوناگو� �ين �ستا� ����. 
�� با تا�يخ قديمى مناطق �فسنجا�� سيرجا� 
� كرما� �ش���نايى كامل ��شت � �� �طالعا� 
فر���نى ��با�� بس���يا�� �� شخصيت ها� �ين 
�ستا�� چه چهر� ها� حكومتى � علمى � چه 
شخصيت ها� بانفو� برخو���� بو�. با �ين حا� 
� به �غم ��نش فر����� �س���تا� باستانى پا�يز� 
�نس���انى مر�مى بو�� به طو�� كه �� نامگذ��� 
كتا� هايش مشخص مى شو� كه �� كف جامعه 
� با مر�� حركت مى كر�� �س���ت. كتا� هايى 
مث���ل «فرماندها� كرما�» � «نا� جو� ��� گو» 
نش���ا� �� عظمت �ين فر� �� كنا� ��نايى ها � 

علم �� ����.
مدير مجتمع مس سرچش���مه �� بخش 
�يگر� �� س���خنا� خو� به تا�يخ �ين مجتمع 
�ش���ا�� كر� � گفت: مجتمع مس سرچشمه با 
قدمت 40 ساله� پيش���تا� توليد مس كشو� به 
ش���ما� مى ���. �� �هة 50 كا� �كتشا� مس 

با تأسيس شركت صنايع مس كرما� �� سا� 
1351 � تأسيس شركت ملى صنايع مس �ير�� 
�� س���ا� 1353 �نجا� شد. �ين �تفا� همزما� 
با �نقال� ش���يلى �قم خو�� � �ير�نيا�� �� �ين 
فرصت نهايت بهر� �� بر�ند � تجهيز�� مو�� 
نيا� �� خريدند � �� سرچشمه نصب كر�ند. �ين 
صنعت� پس �� �نقال� با �ست تو�نمند كا�گر�� 

� مهندسا� همين مر��بو� ��� �ند��� شد.
�� همچنين با بيا� �فتخا��� مجتمع مس 

سرچشمه� فعاليت ها� فرهنگي �� نيز مهم � 
قابل توجه ��نست � همچنين �ما� جمعه پا�يز با 
تشكر �� مديريت �ين مجتمع بر�� �يجا� محيط 
مناس���ب � جهت ���� نگا� فرهنگي به نسل 
جو��� �� فعاليت ها� مجتمع مس سرچشمه �� 
�مينه مسئوليت ها� �جتماعي� به نيكي يا� كر�.
قد���ني فر�ند �ستا� باستاني پا�يز� 

فر�ند �ستا� باستانى پا�يز� �� �ين مر�سم 
گفت: �� مس���ئوال� مجتمع مس سرچشمه � 
ش���ركت ملى صنايع مس �ير�� كه همو��� �� 
�جر�� طر� «�ينه ��� �����» يا�� �� بو�� �ند � 
به �� � كمك كر�� �ند� تشكر � قد���نى مى كنم 
� �ميد���يم همو��� كنا� �ين طر� باشند. حميد 

باستانى پا�يز� با بيا� �ين كه متأسفانه �� كشو� 
ما به هر �ليل �فر�� توجهى به �س���تا���ها� 
قبلى ند��ند � ��� ها� �فته �� ��با�� مى پيمايند� 
گفت: نتيجه �ين �ست كه �قد�ما� چندين با� 
تكر�� مى ش���و� � كا�ها به نتيجه نمى �سد. �ما 
�� كشو�ها� توسعه يافته� هر كسى كه قدمى 
برمى ����� نفر بعد� كا� �� �� ���مه مى �هد � �� 
نتيجه قد� ها خيلى سريع تر � �� به جلو مى ��� 

� نتايج ���تر عايد مى شو�. 

�� ���مه ���: ط���ر� «�ينه ��� �����» كه 
با همكا�� مجتمع مس سرچشمه �غا� شد� 
�ست� نوعى همر�هى � هم فكر� گر�� ها �ست 
كه با تجمي���ع �� ها مى تو�� نتايجى گرفت كه 
�مر��ما� بهتر �� �ير��ما� باشد. مطمئنا� �ستا��� 
� هنرمند�ن���ى كه �� �ين ط���ر� به ما كمك 
كر�� �ن���د� به �نبا� �ين نبو�ند كه صرفا� تابلو � 
�ثر� خلق ش���و� � جايى به ��� �� �يد بماند� 
بلكه همه ما خو�ها� �ين هستيم كه �ين �ثا� يك 
��هنما � قد� بر�� جو�نا� � نوجو�نا� باشد تا 
بد�نند هر كد�� مى تو�نند ��� �ستا��� بز�� �� 
بر�ند � تو�� خو� �� بر�� �شد �نسانيت� ���� 

علم � فرهنگ به كا� گيرند. 
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به پيوست

باستانى پا�يز�� كا�شنا� تما� عيا� تا�يخ كرما�

نقد ادبى يا بى ادبى؟!

ب�ر� ��خت�ا� سب�ز� �� نظ�ر هوشي��ا�    
          هر ��قش �فتر� �ست�معرفت كر�گا�

«سعد�»

 �� بخش نخست گفت � گو با «بهمن پناهى» كه �� 
شما�� پيشين « ��� � هنر» منتشر شد� ��نستيم كه �� پيش 
�� تر� �ير�� به مقصد فر�نسه� مد�� �نجمن خوشنويسا� 
بو� � عال�� بر �� موسيقى �� نز� �ساتيد� چو� هوشنگ 
ظريف � لطفى فر�گرفته بو�. پناهى �� ��نشكد� هنرها� 
�يبا� تهر�� �� �شته « طر�حى صنعتى» فا�� �لتحصيل شد 
� با مهاجر� به فر�نسه� به تحصيال� خو� �بتد� �� «  �كو� 
بو���» ���مه ��� � سپس �� �شته هنرها� تجسمى �� 
مقطع فو� ليسانس �� ��نشگا� «سو�بن» فا�� �لتحصيل شد. 

�� هم �كنو� تحصيل �� مقطع �كتر� �� به پايا� �ساند� � 
�ما�� �فا� �� پايا� نامه خو� با موضو� ��تبا� ميا� موسيقى 

� خوشنويسى �� �ين مقطع �ست.
پناهى �كنو� عال�� بر تد�يس �� مر�كز �مو�شى 
� فرهنگى- هنر� �� پا�يس� به �فرينش �ثا� نقاشيخط 
ه���م مى پر����. �� بخش ��� �ين گفت � گو به ��تبا� 
ميا� موسيقى � خوشنويسى � همچنين به �غدغه ها� 
«  بهمن پناهى» �� ��تبا� با �ضعيت فرهنگ � هنر كشو� 

مى پر���يم. 

   گفتگو با «بهمن پناهي»  �  خوشنويس� موسيقيد�� � پژ�هشگر هنر (بخش ��� � پاياني)

شناسنامه يك جامعه، فرهنگ و هنرآن است

 ���مه �� صفحا�4 � 5

���مه �� صفحه 2

تقدير �� همر�ها� طر� � �عال� �جر�� ��لين فر�خو�� ملي «�ينه ��� �����» �� سفر به كرما� � �فسنجا�  �لها� �حمد�
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ویژه ادب وهنر ضمیمه اطالعات  امروز صفحه 5

شادي نا خالص
به جاي تولید

نا خالص!

گزارش

صفحه 7

اقتصاد نخل
درگرو توسعه

صادرات

اقتصادي

صفحه 11

 هزارتوهاي صادرات
و ارز آوري به كشور

گفته ها و نوشته ها
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* مجمع تشخيص نمي تواند قانونگذاري كند 
 * فکر نمي كنم گفتگوي ملي احتياج به ميز و صندلي داشته باشد، 

اين مساله به اراده جريانات سياسي ربط دارد
 * اتحاديه اروپا در زمينه برجام براساس انتظارات عمل نکرد

 * در ايران مسير قانوني لوايحي چون  CFTو ساير لوايح مربوط 
به  FATFدر حال طي شدن است

* مخالف به رفراندوم گذاشتن موضوع  FATF  نيستم
 * دبيرخان�ه ش�وراي عال�ي امنيت ملي بررس�ي هايي را براي حل 

مسائل سال 88 انجام داده است  
 * موض�وع نظ�ام پارلمان�ي را از رهبر معظم انقالب س�ؤال كردم، 

فرمودند مثال زده اند و منظورشان اين نبود كه حتماً انجام شود
 * فعال بحث باال رفتن نرخ حامل هاي انرژي وجود ندارد و موضوع 

كارت سوخت نبايد ابهام ايجاد كند
* پهن پيکر بودن دولت هزينه هاي زيادي دارد و همه تالش ما بايد 

اين باشد كه حجم دولت كوچک شود
* وضع نقدينگي كنوني از معضالت اصلي كشور است كه بايد به 

آن توجه ويژه كرد
  * با اذن رهبري 1/5 ميليارد دالر از صندوق توس�عه كش�ور براي 

اشتغال پايدار روستايي برداشت شد

سرپرس���ت سازمان تامین اجتماعی از پرداخت 
بسته حمایتی به بازنشستگان تامین اجتماعی طی ٨ تا 

1٠ روز آینده خبر داد. 
به گزارش ایس���نا، انوشیران محسنی بندپی در 
همایش روز جهان���ی معلوالن در جمع خبرنگاران    
اعالم کرد: بسته حمایتی با متوسط ٢٠٠ هزار تومان به 
تمام افرادی که حقوق کمتر از ۳میلیون تومان دارند 

پرداخت می شود.
همچنین افرادی که از دریافت بسته جا مانده اند 
و حقوق کمتر از ۳ میلیون تومان دارند می توانند به 

بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی)ره( مراجعه کنند.
بندپی با اش���اره به این ک���ه از چند طریق از 
اشتغال معلوالن حمایت می شود، افزود: بعد از ابالغ 
قان���ون حمایت از حق���وق معلوالن باید ۳درصد از 
سهمیه استخدامی همه دستگاه ها در اختیار معلوالن 
قرار بگیرد. این قانون بعد از ابالغ از اردیبهشت ماه 

الزم االجراست.
وی در ادامه افزود: در صورتی دس���تگاهی از 
این قانون س���رپیچی کند، قانون مجازات اس���المی
بقیه در صفحه ٢

صفحه16صفحه16

فرید زكریا نظریه پرداز مشهور: اقتصاد آمریكا 
در سراشیبي سقوط قرار دارد

هالكت 270 داعشي در حمله دقیق ارتش سوریه 
به مواضع تروریست ها

 * تحليلگ�ر س�ي ان ان: ب�ا توج�ه ب�ه قدرت ياب�ي س�اير بازيگ�ران جهان�ي، اي�االت متح�ده
در شرايط فعلي دوام نمي آورد 

* زكريا قطع روابط واشنگتن با نهادهاي بين المللي را عيب بزرگ دولت آمريکا دانست

* ارتش سوريه در اين عمليات مقادير زيادي سالح و مهمات ازجمله 12 فروند موشک  آمريکايي 
»تاو« را از تروريست ها به غنيمت گرفت 

* روزنامه يني شفق تركيه: عربستان از 30 هزار تروريست در سوريه حمايت مي كند

الريجاني: اولويت امروز حل مسائل مردم است
  * سرپرس�ت س�ازمان تامي�ن اجتماع�ي: بس�ته حمايت�ي ب�ا متوس�ط 200 ه�زار تومان

به تمام افرادي كه حقوق كمتر از 3 ميليون تومان دارند پرداخت مي شود
 * محسني بندپي: افرادي كه از دريافت بسته جا مانده اند و حقوق كمتر از 3 ميليون تومان 

دارند مي توانند به بهزيستي و كميته امداد امام خميني )ره( مراجعه كنند 
* سازمان بهزيستي هزينه هاي آموزش و حرفه آموزي معلوالن را پرداخت مي كند

پرداخت »بسته حمايتي« بازنشستگان 
تامين اجتماعي تا10 روز آينده

صفحه14صفحه٢

  * آمري�کا ب�ه عن�وان ناق�ض قطعنام�ه حق اته�ام زني
به ايران ندارد

* واش�نگتن ب�ه دنبال دائمي ك�ردن بي ثباتي در منطقه 
است تا »سياست هاي شرارت بار« خود را توجيه كند

 * وزارت ام�ور خارج�ه در بياني�ه اي از آغاز گفتگوهاي 
يمني �  يمني در سوئد حمايت كرد

* لعي�ا جني�دي: هم�ه نهاده�ا 
و ق�واي حاكمي�ت باي�د حدود 

صالحيت ها را رعايت كنند
* توس�عه و عم�ران نيازمن�د 
برنامه ريزي اس�ت و كسي كه 
مج�ري برنام�ه باش�د، الجرم 

قدرت دارد

ظريف در تماس تلفني اسماعيل هنيه : 

ایران مخالف تصویب
قطعنامه سازمان ملل
علیه فلسطین است

معاون حقوقي رئيس جمهوري:

قدرت بي حد و مرز
به سيل  بنيان كن
تبديل مي شود

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
 دكتر سيدموسي ديباج

فقدان فضا
در امتداد

رصِد
رسانه ها

صفحه ٢
سيد مسعود رضوي

يادداشت

پولشويي و پول كثيف در كشور وجود دارد

* سلطاني: متاسفانه ما  در نظام هاي پولي و بانکي نقاط كور و عدم 
ش�فافيت هاي فراواني داريم كه آنها دروازه هاي پولشويي هستند 

صفحه4كه بايد بسته شوند

صفحه٢
نايب رئيس اتاق ايران:

مخالفان دولت مبارزه با پولشویي
را به زمین سیاست كشانده اند

ت دوم
  نوب

ارتش جمهوري اسالمي ايران
نيروي زميني

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره326
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 ــوت به عمل مي آي ــده دع عم
ــتن مدارك مشروحه ذيل به آ درس اعالمي مراجعه و برگ  ــت داش دردس

شرايط و مشخصات نيازمندي مشروحه را اخذ نمايند.
مالحظاتمقدار مورد نياز (كيلوگرم)شـرح جنسرديف

-------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 برداشـت 

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

شماره مجوز: 1397/4507 
آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي 

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

منابع انساني/ خدمات اداري و اجتماعي 
موضوع مناقصه: 

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

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

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

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

ــار آخرين آگهي  متقاضيان حداكثر ظرف مدت دو هفته پس از تاريخ انتش
ــمالي نبش  ــهر ش ــتي مدارك ذيل را به آدرس خيابان ايرانش روزنامه، بايس
شاداب پالك 170 شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران طبقه ششم 
ــركت ملي پخش تحويل و  ــور قراردادهاي خدمات اداري و اجتماعي ش ام
  http://iets.mporg.ir رسيد دريافت نمايند. ضمناً آگهي در سايت هاي

و monaghese.niopdc.ir و www.shana.ir نيز درج مي گردد. 
تلفن تماس: 84121707ـ  84121852 

شرايط متقاضيان: كليه شركت هاي توانمند داراي: 
* 1ـ تصوير برابر با اصل شده صالحيت اداره كار و امور اجتماعي معتبر 

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

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

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

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

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

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

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

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

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي ايران 
شر�يط ���طلبينموضو� مناقصهشما�� مناقصه

مناقصه عمومى يك مرحله اى راهبرى و پشتيبانى نيروى انسانى شاغل در واحدهاى 97-468
* مطابق با ماده 5 شرايط اسناد مناقصهمختلف مجتمع آلوميناى ايران بعنوان آبدارچى، نظافتچى و خدمات صنعتى

1) نام و نشانى مناقصه گزار: شركت آلوميناى ايران وابسته به سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران.
2) مهلت خريدو دريافت اسناد مناقصه: از تاريخ درج آگهى نوبت دوم (مورخ 1397/09/15) به مدت يك هفته مى باشد.

3) نشانى محل دريافت اسناد مناقصه: استان خراسان شمالىـ  شهرستان جاجرمـ  شركت آلوميناى ايرانـ  واحد امور حقوقي و 
قراردادها در ضمن دريافت اسناد مناقصه از سايت شركت آلومينا (www.iranAlumina.ir) نيز امكان پذير مى باشد . 

4) قيمت خريد اسناد: -//1,000،000 (يك ميليون) ريال است كه بايد به شماره حساب فراگير 4725/85800 نزد بانك تجارت 
شعبه جاجرم كد 4725 به نام شركت آلوميناى ايران واريز گردد.

5) نشانى محل تحويل اسناد: استان خراسان شمالىـ  شهرستان جاجرمـ  دبيرخانه امور ادارى شركت آلوميناى ايران. 
توضيح اينكه: ساير شرايط، در اسناد مناقصه مشخص گرديده است و داوطلبين مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره 

تلفن 32603067-058  تماس حاصل فرمايند.
روابط عمومى شركت آلوميناى ايران  شناسه آگهى : 304975

نوبت اول
آگهى مناقصه شركت آلوميناى ايران 

مزايده فروش ملك
شركت سهامى سازمان صنايع دستى ايران (در حال 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 واريزى

(ريال)
ساير توضيحاتآدرس ملك

   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.

شرايط عمومى مزايده:
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

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  آبان 

 سـال 1323

قيمت هر  CD  70/000  ريال

12-9-20 hemayati keshavarzi -6(L)

www assc ir
http iets mporg ir

وزارت جهاد كشاورزي

شماره: 55/35/974          تاريخ: 1397/9/13

شركت خدمات حمايتى كشاورزى

www setadiran ir

1
2
3
4

pdf 5

6
7

IR

8

آگهى مناقصه عمومى يك مرحله اى
نوبت دوم

آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي 

شماره مناقصه 97-101-02-2-01-24 
نام دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران

ـ  موضوع مناقصه: خريد 200 تن گلوله شارژ اجميل سايز 125 ميليمتر
ــغ 600,000,000 ريال  ـ    مبلـغ و نـوع سـپرده شـركت در مناقصـه: مبل

(ششصد ميليون ريال) بصورت: 
الف) ضمانت نامه بانكي

ــوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه  ــده از س ب) ضمانت نامه هاى  صادر ش
داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.

ج) وجه نقد واريز به حساب سيبا 0105181766009 نزد بانك ملي ايران 
شعبه آهنشهر كد 3565 

د) انواع اوراق مشاركت 
ــنگ آهن مركزي ايران قابل وصول در  ــهامي خاص س ــركت س در وجه ش

كليه بانك ها
ــت اول از تاريخ 97/09/13  ــر آگهي نوب ـ  زمـان فروش اسـناد: از تاريخ نش

لغايت 97/09/25
ــين(ع)ـ  ابتداي بلوار  ـ  محـل تحويل اسـناد مناقصه: يزدـ  ميدان امام حس
شهيد بهشتيـ   شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايرانـ  دبيرخانه 

كميسيون معامالتـ  تلفن تماس (035-36285630)
ــاعت 14) مورخ  ــت اداري (س ـ  زمـان تحويـل اسـناد مناقصه: تا پايان وق

97/10/08
ــاس شرايط مندرج در سايت  ـ  نحوه خريد اسـناد : به صورت اينترنتي بر اس

WWW.ICIOC.ir
ضمناً جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 31454475-035 تماس 

حاصل نمائيد.
شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران

نوبت اول

قابـل توجـه فرهنگدوستـان
ازسايت فروشگاه اينترنتي   انتشارات   اطالعات   بازديد كنيد .

باپيوستن به سايت فروشگاه اينترنتي انتشارات اطالعات  كتاب مورد عالقه خودرا تهيه نمائيد .
www.ketabettelaat.com

واحد  اطالع  رساني  انتشارات  اطالعات

قال رسول اهللا (صلي  اهللا عليه و آله و سلم) 

« اذا مات العالم الفقيه ثلم 
في االسالم ثلمة اليسّدهاشيء»

والد بزرگوار شهيد واال مقام سيدحسن غيوري يار وفادار و ديرين 
حضر� �ما�  خميني«  قدس سّره الشريف»  � مقا� معظم �هبر� « مدظله العالي» 
مراسم بزرگداشت روز پنجشنبه 1397/09/29 بعد از نماز مغرب و عشا 

مسجد �ما� حسن عسكر� (عليه �لسال�) 
واقع در شهر ريـ    ميدان شهيد سيفي (صفائيه) برگزار مي گردد.
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سه شنبه 13 آذر 1397ـ  26 ربيع االول 1440ـ 4 دسامبر 2018ـ سال نودوسومـ   شماره 27162 2اخبار داخلی

سرویس سیاسی – اجتماعی: سخنگوی وزارت 
امور خارجه با اشاره به اعتراضات مردمی در فرانسه،تاکید 
کرد: دولت فرانسه نمی تواند در برابر مردم خود استفاده 

از خشونت را استمرار دهد.
 بهرام قاسمی در نشس����ت با خبرنگاران درباره 
تحوالت اخیر فرانس����ه و استفاده دولت این کشور از 
خش����ونت علیه تظاهرکنندگان  ، گفت:   فکر می کنم   
با اس����تفاده از ابزارهایی چون خشونت، خرابکاری و 
برخورد در شرایط امروز کمتر می شود به موفقیت و 
اهداف الزم دست پیدا کرد. توصیه ما به دولت و پلیس 
فرانس����ه این است که خویشتندار باشد و همچنین به 
کسانی که در خیابان حضور دارند می گوییم که انجام 
اقدامات خصومت آمیز و خشن ممکن است که شرایط 

را پیچیده تر کند.
 وی در ادامه با اشاره به ادامه گفتگوها و تالش ها 
 برای تدوین سازوکار مالی با طرف های اروپایی برجام ،

افزود: تدوین چنین سازوکاری زمانبر است ولی  انتظار 
داریم اروپایی ها در کوتاهترین زمان ممکن این سازوکار 
را نهایی کنند. البته نگاه ما به این ساز و کار  مثبت است 
و  هرگاه به  نتیجه مطلوب و نهایی در این زمینه دست 
پیدا کنیم، اطالعات الزم را در اختیار رسانه ها  و افکار 

عمومی قرار می دهیم.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در واکنش 
به  اخبار منتشر شده مبنی برتوافق ایران و کره جنوبی 
در مورد قرارداد نفت در برابر غذا تاکید کرد: چنین را 

چیزی  تکذیب  می کنم.
تحریم های عراق علیه ایران

قاسمی همچنین در پاسخ به این سئوال که دولت 
عراق در روزهای اخیر در جهت تحریم های آمریکا 
علیه تهران برای برخی از بانک های ایرانی محدودیت ها 
و مشکالتی را به وجود آورده و همچنین طبق اخبار 
منتشر ش����ده به بانک مرکزی این کشور دستور داده 
است  به ش����هروندان عراقی که به ایران سفر می کنند 
دالر ارائه نکند، اظهار داش����ت: مش����خص و روشن 
اس����ت که همه همس����ایگان ما در مرحله  نخست و 
همچنین دیگر کش����ورها حتی اتحادیه اروپا و چین 
توسط آمریکایی ها ش����دیداً تحت فشار هستند برای 
این که با ایران همکاری نکنند و همکاری های خود را 
محدود کنند که در این میان بیشتر این فشارها و آزارها 
از سوی ایاالت متحده آمریکا نسبت به همسایگان ما 
اعمال می شود. آمریکایی ها تالش دارند   ممانعت هایی 
را برای همکاری های موجود بین ایران و کشورهای 
همسایه اش به وجود آورند تا این همکاری ها را متوقف  

کنند  یا مانع گسترش آنها شوند.
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این فشارها 
از سوی آمریکایی ها نس����بت به دولت عراق وجود 
دارد و  همچنین به خاطر برخی مسائل دیگر   شاهد 
ایجاد اختالالت����ی در برخی حوزه های همکاری های 
اقتصادی  ایران و عراق هستیم و گزارش هایی را در این 

چارچوب دریافت کرده ایم. 
البته   در حال مذاکره با دولت عراق هس����تیم تا 
بتوانیم مانع کارشکنی ها و ایجاد مشکل از سوی دولت 

آمریکا در روابط دو کشور شویم.
قاسمی در پاسخ به س����ئوال دیگری مبنی بر این 
که طی روزهای اخیر اخباری منتشر شده است مبنی 
بر این که سازوکار اتحادیه اروپا یا همان اس پی وی 
موضوع معام����الت نفتی را در بر نمی گیرد و از دیگر 
س����و اختالفاتی بر سر میزبانی این سازوکار مالی بین 
کشورهای اتحادیه اروپا وجود دارد، گفت: من در مورد 
بحث میزبانی این سازوکار مالی قضاوت نمی کنم، چرا 

که این موضوعی بین کشورهای اتحادیه اروپا  ست.
وی تاکید کرد: برخی از کش����ورهای عضو این 
اتحادیه امکان میزبانی این سازوکار را به دالیل خاص 
خود نداشتند و کش����ورهای دیگر برای این موضوع 
اعالم آمادگی و موضوع را با ما مطرح کردند. ما منتظر 

هستیم تا این پروسه و روند در ارتباط با اس پی وی 
قطعی و توسط اروپایی ها رسما اعالم شود.

سخنگوی وزارت خارجه بار دیگر در مورد محل 
استقرار این س����ازوکار مالی، اظهار داشت: این مساله، 
موضوع پیچیده ای است و موانع خاص خود را دارد و 
فشار آمریکایی ها بر روی کشورهایی که می خواهند  یا 
ممکن است محل استقرار این سازوکار شوند، وجود 
دارد. البته اراده دیده شده در این زمینه مثبت است و آنها 

در پی راه حلی برای تهیه این سازوکار هستند.
قاسمی گفت: کش����ورهایی که نمی خواهند ایران 
و اتحادیه اروپا با یکدیگر هم����کاری کنند اقدام به 
ش����ایعه پراکنی و بیان تحلیل ها و ارزیابی های غلط 
می کنند .مثل همین موضوع نفتی که مطرح ش����د یا 

بحث نفت در برابر غذا. اینها چیزهایی هستند که از 
کانون های مشخصی بیان می شود و فکر می کنیم که 
زیربنایی ندارد. اکنون باید این مساله را رد کرد و منتظر 

نهایی شدن کار ماند.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سئوال 
که آیا ایران در چند روز اخیر ایران آزمایش موشکی 
انجام داده اس����ت یا خیر؟ گفت: شما باید این سئوال 
را از مقامات نظامی بپرس����ید و آنچ����ه که مربوط به 
وزارت خارجه است بیان مواضع کلی ایران در مورد 

سیاست های دفاعی اش است.
قاس����می در این باره افزود: ادعاهایی که معموال 
آمریکایی ها مطرح می کنند خیلی ادعاهای با اساسی 
نیست و ما هرازچند گاهی شاهد هستیم که این گونه 
ادعاها توس����ط آمریکایی ها و صهیونیست ها در مورد 
ایران مطرح می ش����ود. اگر چنین آزمایشی انجام شده 
باشد مقامات دفاعی ایران در این زمینه اطالع رسانی 

می کردند  یا می کنند .
س����خنگوی وزارت امور خارجه درباره احتمال 
گفتگوهایی بین ایران و کش����ورهای اروپایی در مورد 
سیاست های دفاعی و موشکی کشورمان،تاکید کرد: 
همان طور که بارها گفته ایم ما درباره موضوعات دفاعی 
و موشکی مان با کشوری مذاکره نمی کنیم و گفتگویی 
نداریم. سیاست ما در این زمینه روشن است. این امور 
مربوط به سیاست داخلی ماست و دیگران حق ورود به 
این گونه مسائل را ندارند و این اجازه را نمی دهیم که 

دیگران در این گونه مسائل داخلی ما دخالت کنند .
وی همچنین با استقبال ایران از انجام مذاکرات 
یمنی � یمنی در اس����تهکلم ، اظهار داشت: جمهوری 
اسالمی از هرگونه تالشی که بتواند در کاهش آالم مردم 

یمن موثر باشد استقبال می کند.
قاسمی در پاسخ به س����ئوال دیگری در ارتباط 
با طرح اس����تیضاح وزیر خارجه از س����وی برخی از 
نمایندگان مجلس   و حضور وزیر خارجه در کمیسیون 
امنیت ملی برای پاس����خگویی به سئواالت نمایندگان 

اس����تیضاح کننده، اظهار داشت: استیضاح حق مجلس   
است و نمایندگان می توانند در مواقع لزوم این موضوع 
را در مورد تم����ام وزرا دنبال کنند. وزارت خارجه در 
این زمینه مستثنی نیست .البته آنچه که در مورد وزارت 
خارجه رخ داد، موضوعی بود که برای نخس����تین بار 
انجام  گرفت و ما چه بپس����ندیم   یا نپسندیم و چه 
بخواهیم در مورد خ����واص و مضرات این موضوع 
صحبت کنیم یا نکنیم، این موضوعی بود که اتفاق افتاد 
و دکتر ظریف با حضور در کمیس����یون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس  به تعداد زیادی از سئواالت 
که مطرح بود پاسخ های الزم را داد  و طبق اخباری که   
دریافت کردم دوستان نماینده تا حدود زیادی از این 

پاسخ ها قانع شدند .

قاسمی با بیان این که طبق تصمیم کمیسیون امنیت 
ملی قرار ش����د   در دو هفته آینده  نظرشان را اعالم 
کنند و در صورت لزوم جلس����ه دیگری را برگزار و 
اتخاذ تصمیم کنن����د، افزود: باید منتظر ماند و دید که 
نوع دیدگاه مجلس چگونه خواهد بود. ما وظیفه خود 
می دانیم   ابهامات نمایندگان را رفع کنیم که البته برای 
رفع این ابهامات راه های متفاوتی وجود دارد که برخی 
از این راه ها می تواند صعب العب����ور و برخی از آنها 

می تواند راحت تر باشد.
قاسمی همچنین در پاس����خ به سئوالی در مورد 
تهدیدهای اخیر مقامات آمریکایی علیه کشورمان با 
اش����اره به تالش مقامات واشنگتن برای انزوای ایران، 
گفت: به  رغم تالش های واشنگتن در این زمینه می بینیم 
که در عرصه جهانی با آنها همراهی الزم انجام نگرفته 
و این عصبانیت آنها هم ناشی از ناکامی شان در پیشبرد 

سیاست هایشان در مقابل ایران است.
"برایان هوک" یاد کودکی اش افتاد است

وی در ادامه در پاسخ به س����ئوالی در ارتباط با 
اظهارات اخیر برایان هوک یک مقام ارشد در وزارت 
خارجه آمریکا در ارتباط با فعالیت های موشکی ایران 
و این که ایران اقدام به تجهیز طالبان کرده است، اظهار 
داش����ت: آقای هوک هرازچند گاهی احتماال به یاد 
دوران کودکی خ����ود وارد این نوع بازی های کودکانه 
می شود و سخنانی بیان می کند که بسیاری از آنها ارزش 
پاسخگویی ندارد، چرا که از بیخ و بن با هر استداللی 

در تضاد است.
وی با تاکید بر این که سیاس����ت موشکی ایران،   
روشن است و این بخش����ی از سیاست دفاعی ایران 
تلقی می شود، تاکید کرد: این سیاست بازدارنده است 
و دیگران نمی توانند در این باره به ایران توصیه هایی 
داشته باشند و یا ایران را از داشتن چنین امکانات دفاعی 
محو کنند، در حالی که آمریکایی ها در ارقامی نجومی، 
انواع سالح های مخرب را به کشورهای منطقه و دیگر 
نقاط جهان صادر و به ایجاد بحران در سطح منطقه و 

جهان کمک می کنند .
قاسمی با تاکید بر این که آمریکایی ها در جایگاهی 
نیستند که بخواهند در این حوزه برای دیگران از جمله 
ایران امر و نهی هایی را مش����خص کنند، افزود: آقای 
هوک دچار اشتباه است. در باره طالبان هم وی حرف 
نادرستی را گفته است و قطعا چنین چیزی نیست. هر 
فرد عادی می تواند با گذاشتن یک میز در یک محوطه  
کوچک یک نمایشگاه  یا  نمایشنامه ای را طراحی   و در 
مورد دیگران تبلیغ کند . مثال ادعا کند که ایران به برخی 

از گروه ها سالح می دهد.
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ 
ب����ه دیگر ادعای برایان هوک مبن����ی بر این که گزینه 
نظامی آمریکا علیه ایران روی میز اس����ت، تاکید کرد: 
بحث گزینه نظامی یک بحث تاریخ مصرف گذش����ته 
است که توسط ایاالت متحده آمریکا بارها اعالم شده 
اس����ت. این موضوع کاربردی ندارد و امکان عملی   
ندارد. این گونه سخنان ناشی از بی تجربگی کودکانه 

گوینده این سخنان است.
قاسمی افزود: ایران کشور توانمندی است و برای 
مقامات آمریکا به ویژه کسانی که درحوزه نظامی کار 
می کنند واقعیت ای����ران و توانمندی های ایران در این 
زمینه کامال روشن است و من به وی توصیه می کنم که 
 در ابتدای کار خود بیشتر مطالعه و با افراد باتجربه تر
 در حوزه نظامی و سیاسی صحبت و آموزش های الزم 
را دریافت کند و بعد به بی����ان اظهارنظر و قضاوت 

بپردازد .
قاسمی همچنین درباره گفته های اخیر دکتر طریف 
مبنی بر وجود  پولشویی گسترده در ایران،گفت: آنچه 
وزیر خارجه مطرح کرد، یک واقعیت صریح و روشن 
است. البته کلمه گسترده را یک روزنامه مشخص به 
صحبت های آقای ظریف اضافه کرد و تبلیغاتی را براین 
اساس سازمان داد. البته برخی از گروه های سیاسی در 
داخل کشور سعی کردند   از صحبت های دکتر ظریف 
بهره برداری سیاسی و جناحی کنند و آن را به صحنه 
منازعات سیاسی و گروهی بکشانند که این موضوع 

می تواند آثار مخربی را به همراه داشته باشد. 
این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در پاسخ 
به این سئوال که قرار است دادگاهی در آمریکا تشکیل 
ش����ود و این ادعا که ایران در کشته ش����دن سربازان 
آمریکایی در عراق نقش داشته است و می خواهند برای 
غرامت، اموال بانک هایی ک����ه با ایران کار می کنند را 
مصادره  کنند را مورد رسیدگی قرار دهد، گفت: پاسخ 
ما به این اقدامات و جنگ روانی که آمریکایی ها علیه 
ایران پیگیری می کنند روش����ن است. این   یک اقدام 
روانی و   تالش سیاس����ی برای ایجاد مشکل   و   در 
جهت سیاست ایران هراسی   است که آمریکایی ها در 
حوزه های مختلف دنبال می کنند.از س����وی دیگر این 

ادعاها پایه و اساسی ندارد.
قاسمی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر این که 
در رسانه ها به نقل از یک منبع آگاه در وزارت خارجه 
اعالم ش����ده بود که هماهنگی های الزم در ارتباط با 
موضوع اس پ����ی وی بین ایران و اتحادیه اروپا انجام 
گرفته اس����ت و نتایج به زودی اعالم می شود، گفت: 
ما در وزارت خارجه منبع آگاهی نداریم و اگرچیزی 
که به عنوان منبع آگاه در وزارت خارجه در رسانه ها 
منتشر شود، خارج از محتوای آن ما آن را رد می کنیم. 
اگر چیزی رسمی باشد وزارت خارجه خود آن را اعالم 
می کند. ایجاد سازوکار مالی  زمانبر است ولی فعالیت ها 

در مورد آن ادامه دارد.
وی همچنین در واکنش به این س����ئوال که چه 
زمانی این س����ازوکار قطعی می شود ، گفت: در حوزه 
سیاست خارجی به ویژه در مورد مسائل فنی و پیچیده 
از جمله اس پی وی نمی توانیم زمان مشخصی را به 
طور قطعی اعالم کنیم ولی همان طور که گفتم هرگاه به 

نتیجه مطلوب رسیدیم آن را اعالم می کنیم.

قاسمی: هیچکس حق اظهارنظردرباره سیاست موشکی بازدارنده ایران ندارد

رئیس مجلس تاکید کرد: مجمع تشخیص 
مصلحت نظام نمی تواند قانونگذاری کند و در 

ایران یک مجلس وجود دارد.
به گزارش خبرن���گار اطالعات، علی 
الریجانی در نشست خبری خود با رسانه های 
داخلی و خارجی که به مناسبت روز مجلس 
برگزار شد، درباره جایگاه هیات عالی نظارت 
مجمع تش���خیص مصلحت نظام در روند 
قانونگذاری و انتقادهای وارده به این هیات 
اظهار داش���ت: مجمع دو وظیفه دارد، یکي 
ورود به موضوع  زمانی که اختالف نظری بین 
مجلس و شورای نگهبان وجود دارد و دیگري 
نقش مشورتي است   و رهبر معظم انقالب 
سیاست های کلی نظام را پس از مشورت با 
مجمع ابالغ می کنند هر چند که وظایف جانبی 

هم وجود دارد.
وي افزود: در زم���ان امام خمینی )ره( 
براساس ضابطه ای اگر دو سوم مجلس روی 
موضوعی تاکید می کرد، دیگر مساله نیازی به 
بررسی در شورای نگهبان نداشت که بعدها با 
تغییر قانون اساسی، این موضوع تغییر کرد و 
مجمع تشخیص مصلحت نظام شکل گرفت.

رئیس مجلس با بیان اینکه بخش نظارتی 
مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمان ریاست 
مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی شکل گرفت 
و رهبر معظم انقالب وظیفه نظارت بر اجرای 
سیاست های کلی را به مجمع تشخیص محول 
کردند، تصریح کرد: در این دوره هم ایشان این 
اختیار را دادند که مجمع تشخیص هیاتی برای 

نظارت انتخاب کند.
وی اش���کال موجود را در روش اجرا 
دانست که این موضوع ایهام ایجاد کرده و مانند 
مجلس سنا شده است و گفت: هیات عالی 
نظارت مجمع تشخیص می تواند موضوعات 
را به کمیسیون ها ارائه کند تا بررسی های الزم 
انجام شود و اگر مصلحت دید اجرا شود یا 
انجام نشود، اما مجمع تشخیص پس از طی 
مسیر می تواند موضوع را به شورای نگهبان 
واگذار کند تا براساس قانون اساسی موضوع 

مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: در هر صورت در زمان 
اختالف مجلس و ش���ورای نگهبان، مجمع 

تشخیص می تواند تصمیم گیری کند.
دیپلماسی بزک را دنبال نمي کنیم

رئیس مجلس در پاسخ به سئوال خبرنگار 
شبکه سی . بی . اس درباره اینکه با توجه به 
اعالم آمادگی رئیس جمهوری آمریکا برای 
مذاکره بی قید و شرط با ایران، آیا چنین اراده 
ای وجود دارد   اظهار داش���ت: ما از رئیس 
جمهوری آمریکا دو سنخ حرف شنیدیم، یک 
سنخ حرف های بی حساب و کتاب که نسبت 
به ملت ایران جس���ارت می کند، البته حرف 
سخیف گفتن،مایه مباهات نیست. یک سنخ 
هم آمادگي براي مذاکره اس���ت. رهبر معظم 
انقالب چند بار قبال گفته بودند که آمریکایی ها 
باید درست عمل کنند و به قواعد و به آنچه که 

تعهد می کنند پایبند باشند.
وی اضافه کرد: چطور کشوری که یک 
توافق بین الملل���ی را زیر پا می گذارد مجدد 
تقاضای مالقات می کن���د؟ من فکر می کنم 
این اقدام بیشتر یک ش���گرد است. آنها مي 
 توانند با بازگشت به برجام یک گام بردارند و 
حس���ن نیت خود را ثابت کنند در حالي که ما 

چنین چیزي نمي بینیم.
رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که 
آیا این که آنها یک گام بردارند نشانه این است 
که شما آمادگی مذاکرات مجدد دارید؟' گفت: 

خیر، ما اکنون شرایط را مهیا ی این موضوع 
نمی بینیم.ما نمي خواهیم دیپلماسي بزک را در 
کشور دنبال  کنیم.رئیس قوه مقننه همچنین 
درباره اظهارات وزیر امور خارجه با محوریت 
پولشویی و طرح اس���تیضاح ظریف گفت: 
ممکن است برخی استیضاح وزیر امور خارجه 
رابه مصلحت ندانن���د، اما این را نمی توان به 
یک اقلیت تحمیل کرد. آنها می توانند از ابزار 
استیضاح استفاده کنند، ولی مصلحت بودن یا 
نبودن آن را مجلس تشخیص می دهد. برخی 
نمایندگان معتقدند اکنون ، زمان برای استیضاح 
مناسب نیست ولی به هر حال در این زمینه 
اختالف نظر وجود دارد. مسیر استیضاح هم در 

حال طی شدن است.
وی خاطرنش���ان کرد: نکته ای که آقای 
ظریف گفتند مقدمه و موخره ای داشت . در 
ابتدای این سخنان گفته بودند کسانی که به 
CFTنظر می دهند، بر اس���اس عقیده خود و 
صادقانه نظر می دهند، برخی هم ممکن است 
در این زمینه تحت تاثیر باشند. البته اگر بخش 
دوم را نمی گفت بهتر بود؛ سیاستمدارها گاهی 

نکاتی را می گویند که می توانستند نگویند.
رئیس قوه مقننه همچنین درباره وجود 
پولشویی و پول کثیف در کشور گفت: این 
مساله وجود دارد، اما مردم ما انتظار دارند که 
مسئوالن در این باره اظهار نظر کنند که سودي 

ندارد. باید راه حل ارائه شود.
وی تصریح کرد: یک عملیات روانی از 
بیرون صورت می گیرد که مس���تمراً مردم را 
مضطرب می کند اینکه دروغ و خالف رخ داده 
است، عده ای هم در داخل کشور به جای حل 

این موضوع چیزی روی آن می گذارند. 
رئیس مجلس دهم درباره گفتگوی ملی 
در کشور هم گفت: فکر نمی کنم گفتگوی ملی 
احتیاج به میز و صندلی داشته باشد، این مساله 
به اراده جریانات سیاسی ربط دارد. آنها باید 
ابتدا روی چالش های اصلی کشور و نه نقاط 
اختالف کار کنند،با توجه به مشکالت کشور 
هر چه در داخل کشور اتحاد بیشتر باشد بهتر 
است.الریجاني درباره عملکرد اتحادیه اروپا 
در زمینه برجام گفت: اتحادیه اروپا براساس 
انتظارات عمل نکرد، چرا که اروپایی ها این 
موضوع را مطرح کرده و اصرار کردند که با 
وجود خروج آمریکا از توافق هسته ای، ایران 
از این توافق خارج نش���ود و راهکارهایی در 
زمینه توافق ارائه کردند که گاهی تغییراتی هم 
داشت .وي افزود: اروپایی ها از نظر سیاسی 
اصرار دارند که پای توافق هسته ای هستند، اما 
در عرصه اجرایی می گویند مشکالتی وجود 
دارد. وزیر امور خارجه اعالم کرده است در 
حال مذاکره نهایی با اروپایی ها هس���تیم که 
بعد از مشخص شدن نتیجه ، تصمیم گیری 

می شود.
رئیس مجلس در ادام���ه درباره لوایح 
مربوط به FATF  اظهارداشت: سازوکارهای 
مالی اروپایی ها به خاطر فشار آمریکایی ها با 
سختی مواجه شده است، اما آنها باید تصمیم 
نهایی را بگیرند و اب���الغ کنند که در حال 
مذاکره هس���تند ضمن این که در ایران مسیر 
قانونی لوایحی همچون CFTو سایر لوایح 
مربوط به FATFدر حال طی شدن است. 

وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره به 
رفراندوم گذاشتن موضوع FATFگفت: برای 
موضوعات بسیار تخصصی برگزاری رفراندوم 
کار مشکلی است . باید مجلس، قوه قضائیه و 
دولت بحث را حالجی کنند، اما من مخالف 

رفراندوم  نیستم.

الریجانی ادامه داد: از چهار الیحه مربوط 
به FATF، یک الیحه بعد از تصویب و تائید 
ابالغ شده اس���ت و دو الیحه هم در مجمع 
تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است 
و یکی از لوایح که شورای نگهبان به آن ایراد 
گرفته، در کمیسیون ذیربط برخی از ایرادات 
آن رفع شده است و روی برخی مواد اصرار 
وجود دارد که بعد از بررسی مجلس، الیحه 

مجدد به شورای نگهبان ارسال می شود.
وی یادآور ش���د: اگر این شورا مجدداً 
الیحه را رد کند، برای تائید به مجمع تشخیص 
 مصلحت نظام ارس���ال می ش���ود، بنابراین 

بن بستی در این زمینه وجود ندارد.
رئیس دستگاه قانونگذاری کشور در پاسخ 
به این سئوال که شفافیت در آرای نمایندگان 
مطالبه مردم اس���ت، چه اقدامی در این زمینه 
شده است، گفت: شفافیت باید انجام شود، اما 
موضوع مهمتر حریت نمایندگان است، باید 
کاری شود تا حریت نمایندگان حفظ شود. 
قوام مجلس بر این است که هر کس بر اساس 

مصلحت کشور و با حریت اعالم نظر کند.
وی در پاس���خ به این س���ئوال که در 
تنگناهای کنونی، وح���دت ملی وجود دارد 
و آیا عزمی برای حل مس���ائلی چون سال 88 
هس���ت؟ گفت: در شرایط فعلی هر گامی در 
زمینه وفاق در کش���ور به وجود آید و باعث 
ش���ود نیروهای عالقمند به ایران به یکدیگر 
نزدیک شوند ضرورت دارد، اما موضوع ذکر 
شده مربوط به دبیرخانه شورای عالی امنیت 
ملی است.آنهابرسی هایی برای حل آن انجام 

داده اند.
رئیس مجلس در پاسخ به این سئوال که 
رهبرمعظم انقالب بر نظام پارلمانی تأکید کرده 
اند، توضیح داد: ایشان در سفر به کرمانشاه این 
موضوع را در جمعی مطرح کردند، من هم آن 
را کار خوبی می دانم و در مجموع مسئله را 

برای شرایط کشور مناسب می دانم.
الریجانی ادامه داد: موضوع نظام پارلمانی 
را از ایشان سوال کردم، فرمودند مثال زده اند 
و منظورشان این نبود که حتماً انجام شود، هر 
چند که اعتقاد دارم شرایط امروز آمادگی این را 

ندارد که در این زمینه کار شود.
وی گفت: مطالعات بر روی نظام پارلمانی 
کار سختی نیس���ت اما ظرف زمانی کنونی 

مناسب امر نیست.
زمان تغییر قانون اساسي نیست

رئیس مجلس درباره اهمیت بازنگری 
قانون اساسی و تشکیل مجلس دوم در کشور 
گفت: سال هاست موضوع تغییر یا بازنگري 
قانون اساسي متناسب با شرایط مطرح است 
ولي اکنون زمان مناسبي براي این کار نیست. 
ما ب���ا چالش های بزرگتری چون تحریم ها و 
موضوع برجام مواجه هستیم. اکنون زمان حل 
مسائل و مشکالت مردم است که در اولویت 
قرار دارد. رئیس مجل���س همچنین درباره 
انتقاداتی که نس���بت به افزایش 20 درصدی 
حقوق کارمندان در سال آینده مطرح می شود، 
اظهار داشت: به نظر من هم این درصد افزایش 
حقوق کافی نیست، اما باید وضع کشور را هم 
در نظر گرفت. البته مرکز  پژوهش های مجلس 
بررس���ی هایی انجام داده که ارائه شده است. 
مثال یکی از محورهای بررسی درباره تغییرات 
مربوط به مس���ائل انرژی است. نظراتی هم 

درباره ارائه بسته های حمایتی وجود دارد.
الریجاني  با بیان این که فعال بحث باال 
رفتن نرخ حامل ه���ای انرژی وجود ندارد و 
موضوع کارت سوخت نباید ابهام ایجاد کند، 

افزود: با صدور کارت سوخت قصد جلوگیری 
از قاچاق سوخت وجود دارد. 

رئیس قوه مقننه درباره شروع فعالیت های 
انتخاباتی برخی مجلسی ها و جریان ها گفت: 
با توجه به شرایط فعلی کشور و باقی ماندن 
حدود یک سال و نیم تا انتخابات، ورود به این 
مسائل به صالح نیست و این مباحث عالوه 
بر این که مورد انتظار مردم نیست عقالیی هم 

نیست .
الریجانی درباره الیحه 98 و اهدافی که 
مجلس در بودجه پیگیری می کند، گفت: باید 
براساس شرایط فعلی انتظارات را از بودجه 
مطالبه کنیم مسائلي همچون فروش نفت و 
تحریم ها، ص���ادرات و واردات تاثیراتی در 
قیمت ها دارد. برای ما نیازهای مردم مهم است، 
بنابر این تالش می کنیم ارزی که به مردم داده 
می شود به قیمت پایین باشد که تاثیر زیادی 

روی زندگی آنها نداشته باشد.
رئیس مجلس با بیان این که دو مس���اله 
مطرح اس���ت، تصریح کرد: برخی معتقدند 
قیمت ها را یکس���ان و یارانه را بیشتر کنیم و 
برخی می گویند این باعث رشد تورم می شود، 
اما نظری که معقول واقع ش���ده این است که 

قیمت پایین را توافق کنیم.
وی یادآور شد: بخش دیگر مورد توجه 
ما این است که سعی می کنیم به وضع آبادانی 
کشور لطمه وارد نشود . فشار بر بخش عمرانی 

وارد می شود که باید برای آن چاره اندیشید.
رئیس مجلس خاطرنشان کرد: رویکرد 
سازمان برنامه و بودجه در این سال ها انتشار 
اوراق مشارکت یک ساله و دو ساله بوده است.
الریجانی تصریح ک���رد: نکته دیگری که در 
بودجه   مورد توجه است، تسهیل در سرمایه 
گذاری است . دولت باید قوانین دست و پا 
گیر را بردارد . در بودجه عناصر غیرمشخص 
کم نیست بنابر این بودجه سال 98 باید مقداری 

سیال تر باشد .
رئیس مجلس دهم درباره این که آیا ارز 
کاالهای اساسی باید  مانند سال گذشته 4200 
تومان باشد، گفت: هنوز مجلس به این موضوع 

ورود نکرده است .
وی درباره افزایش قیمت نفت و ارز و 
این که دولت باید در این زمینه الیحه متمم 
بودجه ارائه می کرد، گفت: باید در محاسبات 
درآمدهای بودجه ای به تمامی جوانب توجه 
ش���ود، اما در هر صورت به دیوان محاسبات 
گفته ام که در این زمینه رسیدگی های الزم را 

انجام دهد.
 الریجانی اضافه کرد: ممکن اس���ت در 
بخش درآمدها در زمینه درآمدهای مالیاتی   یا 
درآمد ناش���ی از واگذاری ها به نتیجه از پیش 
تعریف شده نرسیده باشیم، اما در هر صورت 

برای هزینه مازاد درآمد نیاز به قانون است.
تالش براي حل چالش ها

رئیس قوه مقننه همچنین درابتدای نشست 
خبری   به چالش هاي پیش رو    اشاره کرد و 
گفت: باید وقتمان را صرف چالش ها کنیم و 

کمتر به موضوع قانونگذاري بپردازیم.
وی با بیان این که حجم گسترده دولت 
باید کوچکتر ش���ود، خاطرنشان کرد: پهن 
پیکر بودن دولت هزینه ه���ای زیادی دارد و 
همه تالش ما باید این باشد که حجم دولت 
کوچک شود؛ در این زمینه گام های اولیه ای در 
برنامه ششم توسعه برداشته شد و اگر دولت 
می خواهد متوازن و کوچک شود باید سریعتر 

گام بردارد.
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آنچه در مطبوعات و روزنامه هاي س��نتي اهمیت دارد، کیفیت 
و قواعدي است که بر اس��اس آموزش و تجربه هاي چندین نسل از 
خبرنگاران، گزارشگران، تحلیلگران، عکاس��ان، هنرمندان و مدیران 
مطبوعات به دست آمده است. این فرایند موجب اطمینان و اعتمادي 
متقابل میان جراید و مخاطبان بوده و هنوز هم این وثاقت و عرصة قابل 

اعتماد را میتوان در بخش مهمي از روزنامه ها مالحظه کرد.
مطبوعات به جریان رودي آرام، با حرکتي مشخص در مجرایي 
هرچند باریک و محدود همانند است؛ حال آنکه شبکه هاي اجتماعي 
مانند س��یل بزرگ و بي قاعده اي اس��ت که علي رغم بزرگي و پهنا و 
خروشي که دارد نمي توان درون آن شنا کرد یا قایقي به آب انداخت. 
هرچند که جلوي آن را هم نمیتوان گرفت و هر س��ّد و محدودیتي، 
موجب خواهد شد که نیرو و پتانسیل عظیمي در پشت سّد جمع شود 

و آخرسر نیز با تخریبي صدها برابر دوباره به راه بیفتد. 
اینها که گفتیم، نه س��رمایة هنگفتي براي مطبوعات اس��ت و نه 
عیب و ایراد غیر قابل رفع براي ش��بکه هاي اجتماعي. به عبارت بهتر، 
مطبوع��ات آرزو دارند مجموعة عظیم و مش��تاق مخاطباني همچون 
ش��بکه هاي اجتماعي را جذب کنند و شبکه هاي اجتماعي از تنوِع بي 
قاعده و حّرافي و آشفتگي در رنج است و در آن عرصه متأسفانه درصد 
اعتماد به مطالب و منابع چندان باال نیس��ت. پس چه میتوان کرد که 
مش��کالت در هر دو سو کاهش یابد و قدرت واقعي و سازنده اي در 

معادالت و تعامالت رسانه اي توزیع شود؟ 
برخورد حذفي و عدم اس��تقبال مراجع و نهادهاي رس��مي از 
شبکه هاي اجتماعي، هم در گذشته و هم در زمان حاضر، یک شکاف 
بزرگ میان مردم و مدیریت و مراکز تصمیم س��ازي ایجاد کرده است. 
نگاه صرفاً امنیتي به یک موضوع اجتماعي، به تدریج آن را از کنترل هر 
دو طرف، یعني کاربران و حکومت و مدیران، خارج خواهد ساخت. 
به یاد بیاوریم که ممیزي در مطبوعات سنتي یک قاعدة نه چندان 
سازنده بوده است. اما وابسته به مؤلفه هاي هر دوره کم یا زیاد شده و 
گاهي بي هیچ دلیلي نیز سختگیري میشده و زماني هم امثال محرمعلي 
خان به قیچي و سانس��ور رو میکردند تا سخاوتمندانه اخبار و افکار 
را راهي تاریکخانة ممیزي و استبداد کنند. اما اگر هدفگذاري درست 
و اصولي در جهت توس��عه مّد نظر قرار میگرفت، میتوانستند به دهها 

زیرسازة توسعة پایدار از همین رهگذر دست یابند. از جمله:
اول: رشد آگاهي و آموزش علم و تفکر و پرسش و نقد به مردم.

دوم: رصد نهادها و نقد ضایعات و اشتباهات و افشاي فسادهاي 
پنهان یا دستهاي آلوده در عرصة قدرت و ثروت.

س��وم: رس��اندن صداي اقلیتها و نخبگان و افراد و گروههاي 
بي تریبون و ایجاد فرص��ت براي چرخش مدیریتها و تزریق فکرهاي 

بکر و تازه.
چهارم: ایجاد ارتباط بین المللي و تبادل فرهنگي در سطح فراملي، 
با دیگر فرهنگها و ملتهاي جهان از طریق درج اخبار و نش��ر آخرین 

دستاوردهاي دانش نوین.
و پنجم: رس��اندن صداي حکومت و دول��ت به مردم و کاهش 
شکاف میان »دولت � ملت« در جهت انسجام ملي، استحکام هویت، 
اعتباربخش��ي به منافع ملي، و پیش��گیري از تزلزل کشور و هرگونه 

گسست و آشوب...
اکنون شبکه هاي اجتماعي مي توانند بخشي از همین زیرساختها را 
در دسترس قرار دهند. اما به جاي تقابل باید تعامل و به جاي خصومت 
باید مدیریت شود. حذف و نگاه صرفًا امنیتي در این موارد پیشاپیش 

شکست خورده است. 
دنبال همدلي باشیم و سازندگي. تجربه هاي ممتد مطبوعات سنتي 
در اینجا بس��یار کارآمد است و راهگشا. در این باره توضیح بیشتري 

خواهم داد.  

سيد مسعود رضوي

وزیر امور خارجه با تاکید بر حمایت از حقوق مردم 
فلسطین گفت: ایران در مجمع عمومی تمامی تالش خود 
را در هماهنگی با سایر کشورهای اسالمی و مترقی، برای 
جلوگیری از تصویب قطعنامه مخالف منشور ملل متحد که 

علیه مقاومت مردم فلسطین است، به کار می گیرد.
به گزارش مرکز دیپلماس����ی رسانه ای وزارت امور 
خارجه، اس����ماعیل هنیه دی����روز    در تماس تلفنی با 
محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه   ایران درباره آخرین 

تحوالت فلسطین تبادل نظر کرد. 
وی با اشاره به تالش آمریکا برای ارائه پیش نویس 
قطعنامه ای در مجمع عمومی برای محکومیت مقاومت 
اسالمی فلسطین خواس����تار مخالفت   ایران با این اقدام 

آمریکا شد. 
ظری����ف  هم در این گفتگوی تلفن����ی، با تاکید بر 
حمایت   ایران از حقوق مردم فلس����طین گفت: به دلیل 
برخی سیاست های کشورهای منطقه، دولت آمریکا این 
جسارت را پیدا کرده است که نه فقط در یک اقدام مغایر 
حقوق بین الملل سفارت خود را به قدس شریف منتقل، 
بلکه حتی در مجمع عمومی ملل متحد علیه مقاومت مردم 

فلسطین قطعنامه پیشنهاد کند. 
وزیر امور خارجه اطمین����ان داد که ایران در مجمع 
عمومی همه تالش خود را در هماهنگی با سایر کشورهای 
اسالمی و مترقی  برای جلوگیری از تصویب این قطعنامه 

مخالف منشور ملل متحد به کار خواهد گرفت.
 ظریف : آمریکا به عنوان ناقض قطعنامه حق اتهام 

زنی به ایران ندارد
وزیر امور خارجه ایران در واکنش به اتهام زنی همتای 
آمریکایی اش،  در توییتر نوش����ت: »سورئالیسم« اکنون به 
مشی امور خارجی ایاالت متحده بدل شده: در حالی که 
خود، قطعنام����ه 22۳1را نقض می کند )و حتی به تهدید 
دیگرانی می پردازد که نمی خواهند با اجرای تحریم های 
غیرقانونی ایاالت متحده این قطعنامه را نقض کنند( حاال 
به غلط، ایران را به نقض دقیقاً همان قطعنامه متهم می کند. 

»ریاکاری«
پامپئو روز جمعه با طرح ادعای آزمایش موش����کی 
جدید توس����ط ایران، جمهوری اس����المی را به »نقض« 
قطعنامه 22۳1شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کرده 

بود.
وزیر امور خارجه همچنین  با اشاره به انتقال گسترده 
تسلیحات آمریکایی به گروه های افراط  گرا، گفت: واشنگتن 

به دنبال ایجاد بی ثباتی دائمی است.
ظریف با اشاره به گزارش منتشر شده درباره انتقال 
تسلیحات غربی به گروه های تروریستی در یمن، افزود:  
واشنگتن به دنبال دائمی کردن بی ثباتی در منطقه است تا 

»سیاست های شرارت بار« خود را توجیه کند.
ظریف با نشر گزارش روزنامه »گاردین«، در توییتر 
نوشت: »گویا مش����ارکت در جنایات جنگی سعودی و 
امارات از طریق حمایت تسلیحاتی، اطالعاتی و لجستیکی 
کافی نیست و ایاالت متحده دارد تسلیحات پیشرفته را 
در اختیار افراط گرایان����ی چون القاعده و داعش هم قرار 

می دهد.«
وزیر امور خارجه ایران افزود: »اول س����وریه؛ حاال 
یمن. هدف: بی ثباتی دائمی برای توجیه سیاس����ت های 

شرارت بار.«
گروه موسوم به »خبرنگاران عربی برای روزنامه نگاری 
تحقیقی« در گزارشی که در روزنامه گاردین منتشر شده، 
نوشته اند که ائتالف سعودی با نقض قانون »مصرف کننده 
نهایی«، تسلیحات غربی ها را به گروه های جدایی طلب و 

تروریستی در یمن می رساند.
در بخش����ی از این گزارش اشاره شده که بین سال 
2011تا 2014، سعودی ها و اماراتی ها 2۶00خودرو  زرهی 
»اُش����کوش« از آمریکا خریداری کردند که تمامی آنها به 
دست گروه های مختلفی از جمله گروه »ابوالعباس« که از 
نظر کشورهای مختلف حتی عربستان سعودی تروریستی 

شناخته می شود، رسیده است.
بیانیه وزارت امورخارجه درباره بحران یمن

درهمین حال  وزارت امور خارجه   در بیانیه ای با 
اس����تقبال و اعالم حمایت از این آغاز گفتگوهای یمنی- 
یمنی در سوئد تاکید کرد: تالش برای پایان بخشیدن به 
بحران و فاجعه انسانی در یمن، مسئولیت تاریخی جهان 

امروز ما ست.
 در بیانیه وزارت خارجه   آمده اس����ت:  ایران ضمن 
استقبال و اعالم حمایت از این گفتگوها، تمامی طرف های 
یمنی را به مش����ارکت سازنده و مسئوالنه در گفتگوهای 
استکهلم دعوت و از آنها می خواهد با برداشتن گام های 
اعتمادساز، زمینه الزم را برای دستیابی به یک تفاهم جامع 
فراهم کنند که به درد و رنج و محاصره ظالمانه مردم یمن 

پایان دهد.
در ادامه بیانه وزارت امور خارجه می خوانیم: جمهوری 
اسالمی ایران با یادآوری رویکرد جامع خود نسبت به حل 
بحران یمن که از آغاز جنگ و تجاوز ظالمانه به یمن در 
قالب ارائه طرح صلحی 4 ماده ای بروز یافت و خواهان 
توقف فوری جنگ، ارسال کمک های انساندوستانه، آغاز 
گفتگوهای یمنی - یمنی و تشکیل دولت فراگیر یمنی شد، 
بار دیگر تاکید می کند بحران یمن راه حلی جز راهکار 
سیاسی مبتنی بر گفتگوهای یمنی - یمنی ندارد و از جامعه 
جهان����ی می خواهد با ایفای نقش موثر و جدی از جمله 
از طریق اعمال فشار به کشورهای صادر کننده سالح به 
متجاوزان، روند صلح را تسهیل کنند و اجازه دهند مردم 
یمن به دور از دخالت بیگانگان، سرنوشت و آینده کشور 

خود را رقم زنند.
وزارت خارجه در این بیانیه  با اشاره به جنگ تلخ 
چهارساله تصریح کرده است: تجربه تلخ نزدیک به چهار 
سال جنگ و تجاوز ویرانگر علیه مردم یمن، هیچیک از 
اهداف سیاسی و س����یطره جویانه جنگ طلبان را محقق 
نکرده و فقط به نابودی منابع اقتصادی، و زیرساخت ها و 
کشته شدن هزاران نفر از زنان و کودکان و دیگر اقشار مردم 
مظلوم اما ایستاده و مقاوم یمن و بروز یک فاجعه تمام عیار 

انسانی منجر شده است.
وزارت امور خارجه   در بیانیه خود تاکید می کند: 
ای����ران با اغتنام فرصت، آمادگی خود را برای همکاری با 
جامعه بین المللی در  حل هر چه سریعتر بحران یمن اعالم 
و بر ضرورت تسریع در روند ارسال کمک های انسانی به 
این کشور تاکید می کندو بر این اعتقاد است که تالش برای 
پایان بخشیدن به بحران و فاجعه انسانی در یمن، مسئولیت 

تاریخی جهان امروز ما ست.

 ی���ک عضو هیات رئیس���ه 
مجلس ش���ورای اس���المی گفت 
که رئیس جمه���وری برای دفاع 
از الیحه بودجه 1۳98در جلس���ه   

2۵آذر  حضور پیدا می کند.
علیرض���ا رحیمی در گفتگو با 
ایس���نا، افزو د: اگر دولت در موعد 
قانونی یعنی  1۵آذر  بودجه را تحویل 
مجلس شورای اسالمی بدهد مجلس 
آن را به کمیسیون برنامه و بودجه 
برای رس���یدگی ارائه خواهد داد و 
کارهای مقدمات���ی  چون چاپ و 

تکثیر بودجه و توزیع بین نمایندگان 
انجام می شود.

بهروز نعمتی سخنگوی هیات 
رئیسه مجلس هم در این باره گفت: 
مجلس آمادگی برگزاری جلس���ه 
علنی در روز پنجشنبه هفته جاری 
برای حضور رئیس جمهوری در  
دفاع از بودجه را دارد. اگر دولت این 
موضوع را اعالم کند ما از مجلس 
شورای اسالمی برای برگزاری جلسه 
در چنین روزی رأی گیری خواهیم 

کرد. 

علی اصغر یوسف نژاد عضو 
دیگر هیات رئیس���ه مجلس  هم 
اظهار نظرک���رد: طبق قانون دولت 
باید تا 1۵ آذر  بودجه را به مجلس 
ارائه کندو ما منتظر یم  دولت حداکثر 
تا پنجش���نبه به مجلس شورای 
اس���المی بودجه را تقدیم کند، لذا 
آمادگی تشکیل جلسه در این روز 

 را داریم.
جلس���ات علنی مجلس هفته 
آینده برای سرکشی نمایندگان به 

حوزه های انتخابیه تعطیل است.

ظريف:ايران مخالف تصويب قطعنامه سازمان ملل عليه فلسطين است

رئيس جمهوری 2۵آذر برای دفاع از بودجه   به مجلس می رود

الريجاني: اولويت امروز حل مسائل مردم است

دکترسجادپور: انقالب ايران در نظام 
دوقطبی، ترک ايجاد کرد

رئیس مرکز مطالعات سیاس���ی 
و بین الملل���ی وزارت خارجه گفت: 
انقالب اسالمی ایران در نظام دوقطبی 

جهان، ترک ایجاد کرد .
به گزارش   فارس، دکترس���ید 
محمدکاظم س���جادپور در همایش 
»خلیج فارس برای ملت های خلیج 
فارس«   به تشریح حضور قدرتهای 
بین الملل���ی در منطقه خلیج فارس 
پرداخت و با بیان اینکه خلیج فارس 
مظهر قدرت بین المللی بودن، قلمداد 

می شده است،گفت: حضور این قدرتها در ابتدا تجاری بود، ولی اکنون 
به حضوری استراتژیک تبدیل شده است.وی خاطرنشان کرد: این منطقه 
نه فقط شاخصه قدرت را در جهان نشان می دهد، بلکه محل رقابت  هم 

بوده است. 
سجادپور به تشریح روند رقابت ها در این منطقه پرداخت و ادامه داد: 

رقابت ها در این منطقه آیینه ای از نظام بین الملل بوده است.
وی افزود: ایران بدون استثنا در ۵قرن گذشته از حضور بیگانگان در 

خلیج فارس متضرر شده است.
وی با بیان این که نظام بین المللی در حال تغییر و تحول اس���ت، 
خاطرنشان کرد: انقالب اسالمی ایران ترکی در نظام دوقطبی جهانی ایجاد 
کرد.این تحلیلگر مس���ائل بین الملل بابیان این که   ایران تبدیل به یک 
قدرت منطقه ای واقعی شده است  ادامه داد: راه حل برای امنیت پایدار، 

رسیدن به چارچوب درست در داخل منطقه است. 
وی به قدرت ایران در خلیج فارس اشاره و خاطرنشان کرد: بخشی 

از قدرت ایران، قدرت علمی است.

سرویس سیاسی – اجتماعی: 
شهردار تهران به مسئوالن دانشگاه 
تهران تبریک گفت که مرمت را 
جایگزین بازسازی در دانشکده 

حقوق کردند.
پیروز حناچی در مراسم افتتاح 
پروژه های مقاوم سازی، بهسازی و 
تجهیز ساختمان دانشکده حقوق و 
علوم سیاسی  با بیان اینکه دانشگاه 
تهران پتانسیل ثبت جهانی دارد، 
افزود: هم به جهت قدمت و هم 
با تکیه بر اهمیت وقایعی که در 
آن اتفاق افتاده است، ما در جهان 
بناه����ای مدرن دیگری هم داریم 

که به ثبت جهانی رسیده اند، مثل 
دانشگاه کاراکاس. معماران مشهور 
و مهم خارجی  بوده اند که بسیاری 
از بناهای این دانشگاه را طراحی 

کردند.
شهردار تهران اظهار داشت: 
حرکتی در دنیا به  وجود آمده که 
هم نشاط آور است و هم درکنار 
آن تغییرات بس����یاری ایجاد شده 
است. مثال یکی از بزرگترین مراکز 
تفریحی لندن را در ساختمانی برپا 
کرده اند که قبال نیروگاه برق بوده 
است.لذا نهضت بهسازی به جای 

بازسازی بسیار اهمیت دارد.

پرداخت »بسته حمايتي« بازنشستگان 
تأمين اجتماعي تا10 روز آينده

بقیه از صفحه اول
با ابزار تعدیل، برکناری و ...با آن برخورد خواهد کرد.

 بندپی با اشاره به اشتغال حمایت شده از معلوالن  اظهار داشت: سازمان 
بهزیس���تی هزینه های آموزش و حرفه آموزی معلوالن را پرداخت می کند. 
همچنین سهم بیمه معلوالن از س���وی این سازمان به کارفرمایان پرداخت 

می شود.
به گفته وی در قانون حمایت از حقوق معلوالن بسته تعهدات بیمه ای 
پیش بینی شده است که از جمله آن می توان به تعهدات بیمه ای برای بیماران 
اوتیسمی اشاره کرد .رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به این که  آیین نامه های 
اجرای قانون حمایت از حقوق معلوالن تهیه شده است، تصریح کرد: با وجود 
این که این قانون بعد از تصویب بودجه سال 9۷تصویب شد با این وجود با 
همکاری مجلس و دولت حدود 200میلیارد تومان برای اجرای این قانون در 

نظر گرفته و پرداخت شد.
وی با بیان این که باید اذعان کنیم در مورد مناسب سازی معابر هنوز جای 
کار زیادی داریم توضیح داد: حتی س���الن برگزاری این همایش هم مناسب 
سازی نشده است، اما اولین بند از کنوانسیون حقوق معلوالن و همچنین قانون 
حمایت از حقوق معلوالن به مناسب سازی پرداخته و همه دستگاه ها مکلف 
شدند  نسبت به مناسب سازی خود اقدام کنند. در ارزیابی جشنواره شهید 
رجایی 2۵ امتیاز برای مناس���ب سازی در نظر گرفته شده  شهرداری و سایر 

ارگان ها باید در این زمینه همکاری کنند. 
وی در ادامه در مورد تشکیل پرونده الکترونیکی سنوات بیمه ای   گفت: 
تا پایان آذر ، پرونده الکترونیکی بیمه شدگان  در مراکز ملکی تامین اجتماعی 
تشکیل می شود.با بیمه سالمت هم تفاهمنامه ای منعقد شده بود تا از اطالعات 
هم استفاده کنیم و براین اساس هرکس که از دو جا دفترچه داشته باشد حذف 

می شود. پیش نویس این طرح به شورای عالی سالمت رفته است.

شهردار تهران: بهسازی به جای بازسازی 
بسيار اهميت دارد

جهانگيری: زمين خواران با نفوذ و استفاده از 
خالء قانوني به ثروت هنگفتي مي رسند

جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر دیروز به ریاست معاون 
اول رئیس جمهوری برگزار شد. 

دکتر اسحاق جهانگیري در این جلس���ه از زمین خواري به عنوان یکي از 
رایج ترین تخلفات و موارد س���وء استفاده در کشور نام برد و گفت: زمین خواران 
با اس���تفاده از نفوذ و با شناس���ایی خألهای قانونی و  جعل اسناد و مدارک به 
سوءاس���تفاده های مالی و تصرف اراضي اقدام و به ثروت هاي نامشروع هنگفتي 

دست پیدا مي کنند.
معاون اول رئیس جمهوری یادآور شد: به دلیل اهمیت پیشگیري از پدیده 
زمین خواري در کشور، یکي از کارگروه هاي فراقوه اي که در ستاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادي ایجاد شد، کارگروه مبارزه با زمین خواري است که در سال 9۳ در این 
ستاد به تصویب رسید که بحمداهلل توفیقات خوبي براي مبارزه با پدیده شوم زمین 

خواري داشته است.
وي برنامه ریزي براي ایجاد سامانه پنجره واحد مدیریت زمین را گامي موثر 
در جلوگیري از تخلفات مرتبط با زمین دانست و گفت: با ایجاد این پنجره واحد 
امور مرتبط با زمین ضابطه مند شده و پاسخگویي مناسبي هم به درخواست هاي 

قانوني مردم داده خواهد شد.
دکتر جهانگیري همچنین با اشاره به دستاوردهاي اخیر بانک مرکزي در ثبات 
بخشي به بازار ارز کشور و پیشگیري از برخي سوء استفاده ها، افزود: باید روزنه هاي 
فسادزا در کشور که موجب پولشویي و دیگر تخلفات مي شود، شناسایي و مسدود 

شود تا از اخالل در بازار ارز توسط سفته بازان و دالالن ممانعت به عمل آید.
در این جلسه که معاون اول قوه قضائیه، وزراي دادگستري، امور اقتصادي و 
دارایي، راه و شهرسازي، رئیس کل بانک مرکزي، رئیس سازمان بازرسي کل کشور، 
رئیس کل دیوان محاسبات، دادستان عمومي و انقالب تهران، رئیس بنیاد مسکن 
انقالب اسالمي و رئیس سازمان ثبت و اسناد و امالک کشور و نمایندگان وزارت 
اطالعات، ارتباطات و فناوري اطالعات و اطالعات سپاه و نمایندگان مجلس عضو 
س���تاد حضور داشتند، وزیر جهاد کشاورزي با اشاره به تدوین پیش نویس ایجاد 
سامانه پنجره واحد مدیریت زمین، گفت: با ایجاد این سامانه از بسیاري از تخلفات 
نظیر زمین خواري، جعل مجوزها و استعالمات، وقوع تباني و ارتشاء بین متقاضي و 
کارشناسان سازمان ها و سوءاستفاده متخلفین به دلیل تعدد سازمان هاي متولي حوزه 
زمین جلوگیري خواهد شد و استعالمات و مجوزها و همه فرایندهاي مرتبط با 
امور زمین به صورت الکترونیک و از طریق درگاه اینترنتي واحد و بصورت متمرکز 

صورت خواهد گرفت.
رئیس س���ازمان امور اراضي کشور هم در این نشست گزارشي از عملکرد 
کارگ���روه فراقوه اي مبارزه با زمین خواري ارائه کرد و افزود: کارگروه فراقوه اي 
مبارزه با زمین خواري که بر اساس مصوبه سال 1۳9۳ ستاد تشکیل شده است، 
متش���کل از سازمان امور اراضي، جنگل ها و مراتع، سازمان ملي زمین و مسکن، 
دستگاه قضائي، وزارتخانه هاي کشور و اطالعات، سازمان هاي حفاظت محیط 
زیست، بازرسي کل کشور، ثبت اسناد و امالک کشور، کمیسیون اصل 90 مجلس 
و بنیاد مسکن انقالب اسالمي تحت مسئولیت وزیر جهاد کشاورزي و همکاري 
نظارتي دبیرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي است که اقدامات زیربنایي 
را در حوزه مبارزه با زمین خواري، پیشگیري از تهدید حقوق مردم و منابع ملي 
بعمل آورده است.بر اس���اس این گزارش جلوگیري از واگذاري اراضي ملي در 
معرض خطر زمین خواري به مس���احت 8۵00 هکتار، ممانعت از صدور مجوز 
تغییر کاربري اراضي درجه یک زراعي و باغي به مساحت 2۳8هکتار، پیشگیري از 
تصرف اراضي ملي و صدور سند به نام اشخاص به مساحت ۵0 هکتار و ابطال 
مجوز تغییر کاربري اراضي زراعي و باغي درجه یک به مساحت 1۵0 هکتار از اهم 

اقدامات مقابله اي برای جلوگیري از تشدید زمین خواري بوده است.
در ادامه این جلسه پیشنهاد کارگروه فراقوه اي مبارزه با زمین خواري مبني بر 
تسریع در ایجاد و راه اندازي پنجره واحد مدیریت زمین مورد بحث و تبادل نظر 
اعضاء ستاد قرار گرفت که پس از ارائه دیدگاهها و پیشنهادات اعضاء جلسه و اعمال 
برخي اصالحات، این پیشنهادات به تصویب رسید و مقرر شد دستگاه هاي اجرائي 
ذیرب���ط همکاري الزم را با کارگروه فراقوه اي مبارزه با زمین خواري براي ایجاد 

پنجره واحد مدیریت زمین بعمل آورند.
در ابتداي این جلسه هم رئیس کل بانک مرکزي گزارشي از اقدامات انجام 
شده براي جلوگیري از نوسانات ارز و ثبات بخشي به بازار ارز ارائه کرد و گفت: 
با تعیین سقف مشخص براي جابجایي پول در یک شبانه روز، تعیین سقف براي 
جابجایي پول بین بانک���ي و ممنوعیت انتقال چک هاي تضمیني از بروز برخي 
تخلفات و سوء اس���تفاده هاي مالي و اخالل در بازارهاي مختلف نظیر بازار ارز 

جلوگیري شده است.
دادس���تان عمومي و انقالب تهران هم گزارشي از روند رسیدگي به برخي 
پرونده هاي فساد اقتصادي از جمله پرونده متهم اصلي کارخانه هفت تپه، مشکل 
قطعه سازان و مسائل مرتبط با پیش فروش خودروها ارائه کرد و از ساماندهي و 
حل و فصل این مسائل خبر داد و گفت: قوه قضائیه با جدیت به اینگونه تخلفات 

رسیدگي مي کند تا حقوق مردم پایمال نشود.



مراس���م تش���ییع پیکر مرحوم ابوالفضل زرویی نصرآباد با حضور جمع 
کثیری از اهالی مطبوعات، ادبیات و طنزپردازان کشور در حوزه هنری برگزار 
شدوچهره های شناخته شده فرهنگ و ادب در این مراسم در وصف این طنزپرداز 

مطرح و فقید سخن گفتند .
به گزارش مهر، اجرای این برنامه بر عهده شهرام شکیبا از طنزپردازان کشور 

بود و مراسم مقابل کتابخانه جنگ حوزه هنری برگزار شد .
شکیبا در این مراسم گفت: گمانم  نبود در چنین مراسمی برای چنین کسی 
صحبت کنم. شانزده سال قبل که طرحی برای فرهنگسرای طنز داشتم و آورده 
ب���ودم خدم���ت رییس حوزه هنری، به دفتر طنز حوزه با مدیریت آقای زرویی 
هدایتم کردند. نشس���تیم و حرف زدیم و ش���گفت زده شدم از اینکه کاری از 

اشعارم را خوانده بودند.
 از همان جا به هم نزدیکتر شدیم. مدیر و کارمند دفتر طنز ایشان بودم 
بدون وابستگی سازمانی تا اینکه اوضاع شلوغ شد و کردند آنچه نباید. اما تا 
آخرین روزها مهر حوزه هنری بر دل ایشان بود و تا آخرین روزها در حوزه 

کار می کردند.
وی افزود: اتفاقی که برای زرویی رخ داد خودخواس���ته بود. خودش می 
خواست که تیشه به ریشه اش بزند. اما اگر هر کدام از ما در سه سال گذشته 
سه بار به منزلش سر زده بودیم اینقدر تنها نمی بود. بماند که چه کردند و کردیم 
با او. قدر هم را بیش���تر بدانیم و خط کش���ی ها را کنار بگذاریم. ادبیات عامل 

پیوند ماست. بخوانیمش و به آن عمل کنیم .
شکیبا همچنین از تصمیم خانواده و دوستان زرویی برای دفن نسخه ای از 

کتاب »ماه به روایت آه« با زرویی خبر داد .
در ادامه س���ید علی موس���وی گرمارودی نیز در سخنانی بیان کرد: چیزی 
نوشته بودم که تحلیلی باشد از استعداد زرویی اما فرصتش نیست. او در نقیضه 
پردازی تقریبا بی نظیر بود بلکه تا کنون تحقیقا. متاسفانه االن فرصت صحبت 

کم است و من هم خجالت می کشم که صحبت کنم.

وی در ادامه قطعه شعری را که در سوگ درگذشت برادرش سروده بود 
به مرحوم زرویی به عنوان برادر دیگرش تقدیم کرد.

در ادامه ساعد باقری از شاعران معاصر نیز در سخنانی اظهار کرد: دیروز 
به دوست شاعرم سهیل محمودی عرض می کردم با داغ قیصر و سید حسن 
فروریختیم و شکستیم یکباره، اما داغ ابوالفضل زرویی داغی است که هر چه 

بگذرد بیشتر خودش را نشان می دهد.
وی افزود: ویژگی اصلی او اصالتش و شرافتش بود در دنیای اداها!  رگ 
و ریش���ه ای که او از ادب فارس���ی می گرفت برای هر که با نثر الفتی داشت، 
آشکار بود. آزاده بودن و آزاد زیستنش زبانزد است. حس من هم این است که 

او مدتها بود با این زندگی کنار آمده بود.
باق���ری ادام���ه داد: به نظرم در این مدت به او جایگاه و محل قرارش را 
نش���ان دادند و او با فراق بال به اس���تقبال آن رفت.  از خداوند بخواهیم که ما 
را آم���اده از ای���ن دنی���ا ببرد تا در آن لحظه فکر نکنیم چه چیزی را جای چه 

چیزهایی از دست داده ایم.
در ادامه مراسم ، غالمعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی 
نیز در سخنانی بیان کرد: امروز در کنار پیکر مردی ایستاده ایم که در کمتر از یک 
 عمر پنجاه ساله ، خودش را به عنوان چهره ای موثر و ماندگار در ادب فارسی تثبیت 

کرد.  
مردی که در نیمروز یک عمر طبیعی ما را ترک کرد. او از دوران نوجوانی 
و از وقتی که دانش آموز بوده ش���عر طنز می گفته اس���ت. او یک عمر مردم را 
خندانده و دل جامعه را شاد کرده. امروز آن جامعه به اندازه همه آن خنده ها 

اندوهگین است.
وی اف���زود: تصدی���ق م���ی کنی���م ک���ه او فق���ط کار فک���ری 
 نمی ک���رده اس���ت و ی���ک ش���اعر من���زوی از جامع���ه نب���وده 

است.
 کارنام���ه عم���رش حکایت از توج���ه به دیگران بوده و یک ش���أن 

اجتماع���ی موث���ر در کنار این قدرت ذهنی داش���ته اس���ت. چه در تدریس 
در دانش���گاه و چ���ه در مجل���ه گل آق���ا و چ���ه در حوزه هن���ری با کار 
 اجتماع���ی و با مدیریت خدمت کرده اس���ت. او معاصر دنیای خودش بوده 

است .
حدادعادل خاطرنشان کرد: شاید برخی فکر کنند آنکه شعر طنز می گوید  
ناتوان و عاجز از س���رایش ش���عر جدی است. این حرف درست یا غلط باشد 
مصداقش زرویی نیست. کسی که شعر زرویی را بشناسد تصدیق می کند او نه 
تنها با ادبیات فارسی کامال آشنا بوده که با ادبیات عرب نیز آشنایی جدی داشته 

و اشعارش به خوبی این توانایی او را نشان می دهد.
 شاعری با این توان وقتی طنز را انتخاب می کند به معنی این است که او 
طنز را انتخاب کرده است و مسئولیتش را در این دیده است.  طنز جزو لوازم 
زندگی اجتماعی ماست و شاعران طناز به جامعه خدمت می کنند و کار آنها 

تاثیر وگستره بیشتری نسبت به شعر جدی دارد.
رئیس فرهنگس���تان زبان و ادب فارسی اظهار کرد: در جمهوری اسالمی 
و جامعه اسالمی طنز پردازی کار سختی است. نه به خاطر حساسیت سیاسی 
که به خاطر خط قرمزهای اخالقی؛ شما »گل آقا« را با سایر مجالت طنز قبل 
از انقالب مقایسه کنید و ببینید چطور توانست در محیط تنگتر و اخالقی تری 
که این مجله در آن می زیس���ت گل کند. زرویی با ۲۳ س���ال س���ن در چنین 

نشریه ای گل کرد.
وی گفت: به نظرم یک خصوصیت زرویی که بر فراز همه توانایی های او 
می درخشد اعتقادات دینی اوست. اگر جز همان قصیده ای که برای حضرت عباس)ع( 
 سروده از او بر جا نمانده بود، می شد توانایی او را در شعر و اعتقادش به خدا و 

اهل بیت)ع( و کربال و عاشورا درک کرد.
حداد عادل ادامه داد: جمع امروز من را یاد مراسم تشییع  »گل آقا« انداخت. 
او بود که توانست امثال زرویی را  دور خود جمع کند و به فعالیت وادارد.   

گل آقای عزیز یار دیرینت امروز به تو می پیوندد.

حداد عادل در پایان گفت: فکر نمی کنم به این زودی کسی بتواند جای 
ابوالفضل زرویی نصرآباد را با این جامعیت پر کند .

در بخش دیگری از مراسم  ناصر فیض مدیر دفتر طنز حوزه هنری نیز در سخنانی 
اظهار کرد: این ضایعه را باید به همه تسلیت گفت؛  خاص و عام همه او را می شناختند.  
 او محبوب و عزیز و ارجمند بود و عامه و خواص مردم به آثار و دانسته هایش احترام 
می گذاشتند. این دلیلی نداشت جز اینکه او کسی بود که پاسدار زبان فارسی 

بود. نیکو می گفت و حرمت نیکو گفتن را داشت.
 او ادبیات و اخالق را با هم می دید و در نظر می گرفت. او برای خوش آمد 

و بدآمد کسی حرف نزد و جانش توام با خردمندی بود.
وی افزود: در زمان حضورش در حوزه هنری، از او جز مهربانی و بذل 
دانسته هایش چیزی ندیدیم. ادیبی فرهیخته و پژوهشگری بی نظیر بود. بسیاری از 
جریانها را می شناخت اما از اصول طنز فاصله نگرفت. ایمان و تعهد او نشأت 

گرفته از شرافتش بود.
رئیس دفتر طنز حوزه هنری ادامه داد: او جریان اصیل طنز در حوزه هنری 

را پایه گذاری کرد که برکاتش تا امروز هم ادامه دارد.
این مراس���م در ادامه با مدیحه س���رایی محسن عرب خالقی از شاعران و 
ذاکران اهل بیت)ع(  ادامه یافت و پس از آن با اقامه نماز میت بر پیکر مرحوم 
زرویی توسط حجت االسالم والمسلمین قمی رییس سازمان تبلیغات اسالمی 

پی گرفته شد.
 سپس پیکر مرحوم زرویی نصرآباد از حوزه هنری تا چهارراه کالج تشییع 

شد و برای خاکسپاری در قطعه هنرمندان، به بهشت زهرا)ع( منتقل شد .
بنابر اعالم مجریان این مراسم مجلس ترحیم وی امروز سه شنبه از ساعت 

۱۵ در مسجد نور تهران برگزار می شود.
ابوالفضل زرویی نصرآباد شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز ایرانی بر اثر عارضه 
 قلبی در احمد آباد مستوفی درگذشت. او از نویسندگان و طنزپردازان بنام کشور

 بود. 

مدیر کل دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی وزارت آموزش و پرورش 
گفت: کتاب های این جشنواره به نیازهای واقعی مخاطبان و نه نیازهای بازاری 

و رقابت زا برای آمادگی در آزمون های سخت پاسخ می دهد.
محمد ناصری دیروز در آئین اختتامیه ش���انزدهمین جشنواره کتاب رشد 
اظهار داشت: این جشنواره به کتاب سازی درست، اصولی و موفق و جاذبه ها و 
تاثیرگذاری و وجوه سرگرمی کتاب توجه دارد کتاب هایی که پاسخی به نیازهای 
مخاطبان که البته صرفا کودکان و نوجوانان نیستند بلکه معلمان و خانواده ها را 

نیز در بر می گیرد، است.
وی با اشاره به اینکه در این دوره از جشنواره ۱0۲7 کتاب درجه ۱ و ۲ و 
آنهایی که امتیاز باالی 60 درصد را به دست آوردند، به عنوان کتاب های منتخب 
از سوی هیات داوران شناخته شدند، تصریح کرد : داوری کتاب ها را ۳0 گروه در 
قالب 90 داور به عهده داشتند و گروه دیگری این فرآیند را مجدداً نظارت کردند 

که اعضای آن مدیران کل سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بودند.
دبیر شانزدهمین کتاب رشد ادامه داد: در نهایت گروه داوران ۳8 کتاب برتر 
را شایسته معرفی و تقدیر دانستند که ۱6 کتاب به عنوان کتاب سال 96 و مابقی 

کتاب های تقدیری هستند.
قاسم احمدی الشکی نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس هم 
در این مراسم با اشاره به اینکه ما باید نیازها را با ناشران در میان بگذاریم تا آنها 
دست ما را بگیرند،افزود: ما ملزم به حرکت در راستای سند تحول بر مبنای سیستم 

6-۳-۳ هستیم که باید در این راه از ناشران و نخبگان علمی کمک بگیریم.

این نماینده مجلس اظهار داشت: اعتقاد دارم که در کشور و بودجه، آموزش 
و پرورش سهم الزم را ندارد؛ دیداری با همتای فرانسوی داشتم که اشاره کرد 
در این کشور ابتدا بودجه در حوزه آموزش توزیع می شود و بعد به امور دیگر 
می پردازیم. نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس بیان داشت: تا 
اراده در دولت و مجلس برای افزایش بودجه وزارت آموزش و پرورش نباشد 

وضعیت همین گونه است.
احمدی الشکی با بیان اینکه اگر امروز ۱۵ میلیون پرونده در محاکم قضایی 
داریم، با احداث ساختمان قضایی و انتظامی این مسائل حل نمی شود، ادامه داد: 
برای برون رفت از مشکالت اجتماعی و بسیاری از ناهنجاری ها باید راه آن را 

در آموزش و پرورش جست وجو کنیم.
حیدر تورانی سرپرس���ت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت 
آموزش و پرورش  هم گفت: درهای آموزش و پرورش به روی ناشران آموزشی 
 باز اس���ت و اگر همه ذینفعان را با آغوش باز نپذیرد توس���عه واقعی در تولید
 کتاب های آموزشی اتفاق نمی افتد. سرپرست سازمان پژوهش و برنامه ریزی 
آموزشی ادامه داد : بارها شنیده اید که آموزش و پرورش باید محور توسعه باشد 
اکنون باید پرسید محور توسعه کدام است؟ سرپرست سازمان پژوهش و برنامه 
ریزی آموزشی با بیان اینکه سند تحول مبنایی است که ما در زمین دیگران بازی 
نکنیم، گفت : اگر گفته می شود سازمان پژوهش مغز متفکر آموزش و پرورش 
است منظور سازمان کنونی نیست بلکه باید یک سری تحوالت در خود ایجاد 

کند تا مغز متفکر شود.

معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و 
پرورش با بیان اینکه از ۵6میلیون کاربر اینترنت، 
۲0میلیون نفر زیر ۲0سال سن دارند گفت: علت 
بروز بس���یاری از آسیب ها در حوزه دانش آموزی 
فقدان مهارت هایی چون سواد رسانه ای است که 

باید به آن توجه شود.
به گزارش ایسنا، علیرضا کاظمی در نشست 
علمی تخصصی دختران دهه 80که با موضوع »تأثیر 
فضای مجازی بر دختران دانش آموز« در باش���گاه 
فرهنگیان برگزار شد با بیان اینکه دانش آموزان در 
فضای فیزیکی مدرسه، خانه و جامعه و همچنین 
فضای ذهنی و خیالی س���یر می کنند عنوان کرد: 
امروز فضای جدید، فضای مجازی اس���ت که از 
آن تعبیر به شهر بی قانون می شود که خطرناک و 

غیرقابل کنترل است.
معاون پرورش���ی و فرهنگی وزارت آموزش 
و پ���رورش گفت: همچنین ۴0میلیون نفر کاربر 
شبکه مجازی و تلگرام هستند که ۴0درصد آنها از 

فیسبوک استفاده می کنند.

کاظمی ادامه داد: این آمار نشان می دهد جامعه 
ما بدون برنامه و کسب مهارت الزم و شتابزده وارد 
این فضا شده است که منجر به بروز آسیب هایی در 
نوجوانان شده است. اطالعات بی کیفیت و غلط، 
انتشار شایعات، کاهش ارتباطات واقعی، تعارضات 
ارزش ها، ش���بهه افکنی در حوزه اعتقادی، نقض 

حریم شخصی از جمله این آسیب ها هستند. 
به گفته وی، افراد بین  ۲0تا 80س����اعت در 
هفته درگیر فضای مجازی هس����تند که اختالالتی 
ایجاد کرده و عمده آن شکاف گفتمانی بین خانواده 
اس����ت که افراد را به سمت افسردگی سوق داده 
است و منجر به اختالل در روابط زناشویی شده 
است. فضای مجازی سبک زندگی را تغییر داده و 
پرخاشگری را در خانواده ها افزایش داده است.

وی گف����ت: فضای مج����ازی در یادگیری 
دانش آموزان اختالل ایجاد کرده و پیامدهای اخالقی 
و اعتقادی به دنبال داشته و یک فضای هرزه نگاری 
هم بوجود آمده است. همچنین یکی از دالیل مهم 

باالرفتن سن ازدواج، فضای مجازی است.

*سیم کارت مخصوص دانش آموزان
امیر ناظمی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری 
اطالعات هم با بیان اینکه امکان پیش بینی سیم کارت 
مخصوص دانش  آموزان وجود دارد، گفت: می توان 
روی این س���یم کارت اینترنت خاص و محتوای 
پاالیش ش���ده ارائه شود اما آموزش و پرورش به 

ما اجازه نمی دهد.
مع���اون وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات 
ادامه داد: ما هر طرحی که برای نوجوانان گذاشتیم، 
آم���وزش و پرورش عنوان کرد که ش���ما متولی 

نیستید .
وی ب���ا طرح این پرس���ش که چند درصد 
دانش  آموزان از اینستاگرام و تلگرام استفاده می کنند، 
گفت: به جای تعطیل کردن استفاده دانش آموزان باید 

محتوای مناسب و آموزش ارائه شود.
مرتضی منطقی، استاد دانشگاه هم گفت: میزان 
استفاده ایرانیان از تلفن همراه ۵برابر غربی هاست؛ 
این درحالی اس���ت که امواج تلفن همراه به مغز 

آسیب می رساند. 

3 اخبار داخلي
سه شنبه13  آذر  1397ـ    26  ربيع االول  1440ـ   4 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27162

حداد عادل: جای خالی زرویی به این زودی ها پر نخواهد شد

  راه برون رفت از مشکالت اجتماعی  را در آموزش و پرورش پیدا کنید

كوتاه آموزشي20 میلیون کاربر ایرانی اینترنت کمتر از 20 سال سن دارند 

توزیع کارت آزمون زبان وزارت بهداشت از فردا
کارت ورود به جلس���ه پنجاهمین آزمون زبان انگلیسی عمومی 
وزارت بهداش���ت) mhle( فردا در س���ایت مرکز سنجش آموزش 

پزشکی توزیع می شود.
 ب���ه گزارش ایس���نا، آزمون زبان وزارت بهداش���ت روز پنج 
ش���نبه ۱۵آذرماه برگزار خواهد ش���د و توزیع کارنامه ۱0روز بعد، 
 یعنی در تاریخ ۲۵آذرماه از طریق س���ایت مرکز س���نجش به آدرس

http://www.sanjeshp.ir/ انجام می شود.
 داوطلبان توجه داشته باشند، برای ورود به جلسه آزمون، همراه 
داشتن پرینت کارت ورود به جلسه و اصل کارت ملی )یا شناسنامه( 
الزامی است و همراه نداشتن هر یک از این مدارک، موجب محرومیت 

از ورود به جلسه و شرکت در آزمون می شود.
نیاز دانشگاه ها برای افزایش بودجه سال آینده 40 درصد است

معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، گفت: دولت 
در الیحه بودجه 98، افزایش ۱۴ درصدی را برای بودجه دانشگاه ها 
ارائه کرده در حالیکه حداقل بودجه مورد نیاز دانشگاه ها برای سال 

آینده ۴0 درصد است. 
محمدتقی نظرپور در گفت و گو با ایرنا با اشاره به الیحه بودجه 
دولت برای دانشگاه های وزارت علوم، اظهار داشت: اعتباراتی که در 
الیحه بودجه س���ال 98 در نظر گرفته شده است پاسخگوی نیازهای 

مجموعه دانشگاه های وزارت علوم نیست.
معاون وزیر علوم نگرانی این وزارتخانه را در خصوص وضعیت 
هزینه های س���ال آتی بیان کرد و گفت: این نگرانی ها به کمیس���یون 
آموزش مجلس شورای اسالمی انتقال داده شد؛ البته در بحث پرداخت 

حقوق به علت واریز از خزانه نگرانی خاصی وجود ندارد.
وی راهکار جبران کسری بودجه دانشگاه ها را درآمد اختصاصی 
دانست و تاکید کرد: تنوع بخشی به درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها 
ضمن اعتبار دریافتی از دولت، اهمیت دارد. در همین زمینه ۳0 درصد 

اعتبارات دانشگاه ها از درآمدهای اختصاصی است.
  آغاز ثبت نام دکتری تخصصی علوم پزشکی 

از نیمه دوم بهمن ۹۷
ثبت نام آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی)Ph.D( سال 98گروه 

علوم پزشکی نیمه دوم بهمن ماه 97آغاز می شود.
به گزارش مهر، آزمون کتبی دکتری تخصصی و پژوهش���ی سال 
98گروه علوم پزشکی در روزهای ۱۲و ۱۳اردیبهشت سال 98برگزار 

می شود.
همچنین بر اساس اعالم دبیرخانه علوم پایه، بهداشت و تخصصی، 
رشته های ایمنی شناسی پزشکی و علوم سلولی کاربردی در آزمون 
دکتری تخصصی)Ph.D( و دکتری پژوهشی سال ۱۳98همانند سال 
 گذش���ته به صورت تک رش���ته ای و جداگانه )نه مجموعه( برگزار 

می شود .
 پیشنهاد وزارت بهداشت درباره سرانه دانشجویی علوم پزشکی

معاون دانش���جویی و فرهنگی وزارت بهداشت از ارائه پیشنهاد 
وزارت بهداش���ت برای س���رانه دانشجویان علوم پزشکی به سازمان 

برنامه و بودجه خبر داد.
دکتر محمدرضا فراهانی در گفتگو با مهر افزود: ما در معاونت 
دانش���جویی و فرهنگی وزارت بهداش���ت سرانه فرهنگی، ورزشی و 
دانش���جویی را محاس���به کردیم و به س���ازمان برنامه و بودجه ارائه 

دادیم. 
وی افزود: پیشنهاد ما سرانه ۳میلیون و ۲00هزار تومان به ازای 
هر دانشجو است که این رقم با توجه به تورم، هزینه و سایر موارد 

در نظر گرفته شده است.
معاون وزیر بهداش���ت درباره رقم های س���رانه دانشجویی در 
حوزه علوم پزش���کی در س���ال های گذشته خاطرنشان کرد: به طور 
میانگین در دو س���ه سال اخیر میانگین ۲میلیون و ۲00هزار تومان به 
ازای هر دانش���جو در نظر گرفته ش���د که این میزان هیچگاه به طور 

کامل محقق نشد.
 نقش موثر فضای مجازی در تغییر شکل فعالیت های

 سیاسی دانشجویان
رئیس دانش���گاه تهران نقش فضای مجازی در تغییر ش���کل 
فعالیت های سیاسی دانشجویان را تاثیرگذار عنوان کرد و گفت: ما نباید 
انتظار داش���ته باشیم دانشجویان فعالیت های سیاسی خود را به شکل 
۲0سال گذشته انجام بدهند چرا که در حال حاضر با تغییر شرایط و 
ش���کل گیری فضای مجازی این فعالیت ها شکل و شمایل دیگری به 

خود گرفته و بعضاً گسترده تر و بیشتر از قبل شده است.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی در گفت و گو با ایسنا، ضمن بیان 
این مطلب روز دانشجو را نماد فعالیت های دانشجویی توصیف کرد 
و گفت: تقریباً با تمامی درخواس���ت های دانشجویان برای برگزاری 
برنامه های متعدد موافقت می شود و تمام کسانی که از سوی تشکل های 
مختلف دانشجویی برای حضور در دانشگاه معرفی شده بودند، امکان 
حضور پیدا کردند و هیچ محدودیتی در دانشگاه تهران برای حضور 
ش���خصیت های سیاسی وجود ندارد و تمامی افراد امکان حضور در 
این دانش���گاه را دارند مگر کسانی که به دلیل قانونی محرومیت های 
اجتماعی داشته باشند. وی در خصوص علت بی رغبتی دانشجویان برای 
حضور در فعالیت های سیاسی دانشگاه ها نیز گفت: گرایش فعالیت های 
سیاسی در دانشگاه از سوی دانشجویان کمتر شده است اما از سوی 
دیگ���ر گرایش ب���ه فعالیت های جمعی در بین آنها افزایش پیدا کرده 
است.  دکتر نیلی در پایان در خصوص آخرین وضعیت پرونده های 
دانشجویان بازداشتی وقایع دی ماه گذشته دانشگاه تهران نیز گفت: همه 
این دانشجویان در ابتدا در مرحله حکم بدوی قرار داشتند اما حکم 
تجدید نظری اخیراً اعالم نشده است و ما خیلی امیدوار هستیم که در 
حین یا بعد از روز دانشجو شاهد احکامی باشیم که این دانشجویان 

تبرئه شوند یا حداقل حکم خود را دریافت کرده باشند.

اجرای کرنی نوازان منطقه آستانه در پنجمین دوره فستیوال آینه دار
 علی اوسط کشت پرور یکی از 
پدیده های دومین ش���ب در پنجمین 
دوره فستیوال آینه دار بود که مخاطبانش 
را به وجد آورد.  او همان طور که قبل از 
اجرایش به دبیر هنری فستیوال آینه دار 
گفت���ه بود، به تنهایی همراه با صدا و 
تنها سازش یعنی تشت به اندازه یک 

کنسرت، جمعی را شاد کرد.
به گزارش ایس���نا، او که ساکن 
املش است، به گفته خودش، ترانه هایی 
با س���ابقه 60 ساله را اجرا کرد و از 
تماشاگران خواست با او در برخی از 

اجراها همکاری کنند.
این هنرمند همچنین ترانه »عروس 
گول���ه« را اجرا و اظهار کرد: من این 
ترانه را تکمیل کرده ام و آنچه امشب 
می خوانم با »عروس گوله« هایی که 

قبال شنیده اید، متفاوت است.
دومین شب فس���تیوال آینه دار 
موس���یقی کالسیک و شهری رشت 
را هم به صحنه آورد. به اعتقاد علی 
مغازه ای، دبیر هنری این فس���تیوال  
موس���یقی علمی همزمان با تهران در 
گی���الن و تولیدات آن بر پایه زبان و 
فرهنگ همان منطقه شکل می گیرد. 
همچنین افراد برجسته ای در طول ۱00 
سال در این موسیقی ظاهر می شوند و 
خودنمایی می کنند و از طرفی بسیاری 

نیز ناشناخته می مانند.
او همچنین اضافه کرد: س���ابقه 
موس���یقی علمی در گیالن به روابط 
فرهنگی و رفت آمد ایران و شوروی بر 
می گردد. حتی در رشت سالنی تاسیس 
می شود که علی نقی وزیری و روح 
 اهلل خالقی در مراسم افتتاح آن حاضر 
می ش���وند. در این بین آهنگسازان 
برجسته مثل جهانگیر سرتیپ پور و 
خوانندگانی مثل احمد عاش���ورپور 
معرفی ش���دند و برخی دیگر مثل 
علی اکبرپور ناشناخته ماندند. همچنین 

خوانندگان خوبی از جمله فهیمه اکبر 
ک���ه ما از وجود او بی خبر بودیم نیز 

شکل می گیرند.
مغازه ای اعالم کرد: ما از افرادی 
که اطالعاتی بیش���تری از موسیقی 
گیالن دارند، درخواست می کنیم این 
اطالعات را در اختیار ما بگذارند و در 
پروژه ای که تصمیم داریم در این زمینه 

تعریف کنیم همکاری کنند.
دبیر هنری فس����تیوال آینه دار 
سپس از گروه ارکستر آنسامبل »ما« 
خواس����ت به روی صحنه بروند تا 
بخشی از موسیقی گیالن را که به 
زبان علمی درآمده است، اجرا کنند. 
اعضای این گروه به همراه س����ه 
خواننده بخشی از رپرتوآر ترانه های 
احمد عاش����ورپور همچنین ترانه 
»نوش����و« را با یادی از  فهیمه اکبر، 
پژوهشگر موسیقی اجرا کردند.  

این پژوهشگر موسیقی، اجرای 
موسیقی کالسیک و شهری رشت 
در ت����االر رودکی را که در اولین 
س����انس دومین روز فستیوال آینه 
دار اجرا شد، شب گیالن و رشت 
در ته����ران خطاب کرد. این بخش 
از اجراها که با تصاویری از میدان 

شهرداری رشت همراه بود، یادآور 
نوستالژی رشت قدیم شد. 

اجرای بعدی، اولین سانس روز 
شنبه این فستیوال با چاوشی خوانی 
سید محمد میرغفاری از منطقه لشت 
نشا و س����پس کرنی نوازی منطقه 
آستانه همراه شد. اکبر سهرابی پور، 
ابراهیم سهرابی، محمد عبداللهی، 
حسین ثابتی و حسن مهدی دخت 
کرنِی های����ی که هر کدام دو و نیم 
تا سه متر طول داشتند را به روی 
صحنه آوردند تا بخشی از موسیقی 
منطقه آستانه اشرفیه را به نمایش 

بگذارند.
اجراهای سانس بعدی دومین 
روز از پنجمین فستیوال آینه دار به 
موسیقی منطقه گلستان و علی آباد 
کتول اختصاص داشت و ویترینی 
از بهترین و برگزیدگان موسیقی این 

منطقه را به نمایش گذاشت.
احم����د نظری دِت����ار نواز و 
بیدخوان علی آباد با لباس خاص 
این منطقه و کاله نمدی که به سر 
داشت، به سبک خاص خودشان 
روی یک زانو نشست و دِتار خود را 
به صدا درآورد و بارها نام علی جان 

و محمد جان را به زبان آورد. 
مغازه ای درباره بیدخوانی توضیح 
داد: بید از بیت اس���تخراج ش���ده و 
در واقع بیدخوانی همان بیت خوانی 
اس���ت. علی اکبر اصالنی کتولی و 
 درویش���علی خس���روی بیدخوانان 
علی آباد اهل پیچک محله هستند و 
در واقع ویترین برجسته موسیقی کتول 

محسوب می شوند.
همچنین نعمت اصالنی کتولی 
که ن���وای جانش را در نی می دمید، 
ه���ر دو خواننده کتولی را در اجراها 

همراهی کرد.
قرار بود الالیی با صدای ش���اه 
خانم دنکو 90 ساله و شمشاد نوازی 
احمد نظری بخش دیگری از موسیقی 
کتول در دومین سانس این فستیوال 
باشد که به دلیل فوت یکی از بستگان 
نزدیک ش���اه خانم، او نتوانست در 
پنجمین دوره آینه دار حاضر ش���ود. 
نظری ساز کوچکش را کوک کرد و 
تماشاگران را از صدای آن بی نصیب 

نگذاشت.
همچنین بیدخوانی موس���ی 
ملک حسینی، یکی از برجسته ترین 
هنرمن���دان کتولی که قرار بود با نی 
نوازی حسین خسروی کتولی اجرا 
شود با صدای دِتار احمد نظری همراه 

 

شد. دومین شب این دوره از آینه دار 
با سرنا نوازی هوشنگ مرادیان و دهل 
نوازی اصغر عاشقی از منطقه کردکوی 

در تاالر رودکی به پایان رسید.
به گزارش ایسنا، پنجمین دوره 
از فس���تیوال آینه دار با تمرکز روی 
موس���یقی دامنه های شمالی البرز 
)گیالن، مازندران و گلستان( از روز 
جمعه 9 آذرماه شروع شده و تا روز 
دوشنبه ۱۲ آذرماه در تاالر رودکی ادامه 
داشت. آیین پایانی این دوره امروز در 

تاالر وحدت برگزار می شود.

كوتاه فرهنگي

 »مارتین مک دونا« در پنجمین »نقد هنر«
پنجمین شماره  نشریه  فرهنگی-هنری »نقد هنر« با شناخت نامه  

آثار»مارتین مک دونا« ویژه  پاییز 97 منتشر شد.
مارتین مک دونا؛ نویسنده و کارگردان ایرلندی-انگلیسی است 
که با درخش����ش آثارش در معتبرترین مجامع هنری تئاتر و سینما 
در س����ال های اخیر به چهره ای مش����هور و گاهی جنجالی بدل شده 

است.
از جمل����ه مطالب این ش����ماره  »نق����د هنر« می توان به  نقد و 
بررس����ی چهار نمایش نامه  از دو تریلوژی مک دونا، به قلم منتقدان 
اروپایی ،مقاله ای از»ایُمن ُجردن« درباره تش����ابهات دو نمایش نامه  
»مرد بالشی« مک دونا و »مرگ فروشنده« آرتورمیلر و معرفی سبک 
تئاتر »این یرفیس« که آثار مک دونا در این سبک قرار می گیرد اشاره 

کرد.
پنجمین شماره از نشریه  »نقد هنر« با مدیرمسئولی سارا منصوری 
و سردبیری حمیدرضا قنبری در ۱0۴ صفحه و با قیمت 7000 تومان 

از کتابفروشی های معتبر قابل تهیه است.
 نقاشی های محبوبه پهلوان در گالری فردا

آثار نقاشی محبوبه پهلوان، از اساتید دانشگاه هنر در نمایشگاهی 
تحت عنوان » انقالب تا جمهوری« از 9 تا ۱۵ آذر در گالری فردا 

به نمایش در آمده است.
 به گزارش روابط عمومي گالري فردا، در نمایش����گاه »انقالب 
تا جمهوری« آثاری با تکنیک های مختلف از محبوبه پهلوان روی 
دیوار این گالری رفته است. دراین نمایشگاه ۲۵ اثر نقاشی از محبوبه 

پهلوان نمایش داده شده .
عالقه مندان برای دیدن این آثار می توانند از ساعت ۱6 تا ۲0 به 
گالری فردا واقع در خیابان کریمخان زند، زیر پل کریم خان، خیابان 
حس����ینی، کوچه اعرابی 6، شماره ۲ مراجعه کنند. گالری روزهای 

پنجشنبه از ساعت ۱6 تا ۱8 میزبان دیدارکنندگان است.
  کتابخانه و موزه ملی ملک از داوطلبان یک هفته 

به رایگان میزبانی می کند 
کتابخانه و موزه ملی ملک، همزمان با روز جهانی داوطلب و 
آغاز هفته داوطلب در ایران، از ۱۴ آذر تا یک هفته از داوطلبان به 

رایگان میزبانی خواهد کرد.
ب����ه گ����زارش روابط عمومی موسس����ه کتابخانه و موزه ملی 
ملک، موقوفه آس����تان قدس رضوی، روز جهانی داوطلب، فرصتی 
شایسته برای سپاس گزاری از کسانی به شمار می آید که با پذیرش 
مس����ئولیت های اجتماعی خویش، بی من����ت به دیگران به ویژه در 
بخش های مورد نیاز خدمات گوناگون می رسانند. داوطلبان به ویژه 
در بخش های س����المت و توانمندی فردی و اجتماعی، کس����انی اند 
عش����ق و انسانیت، رضای پروردگار و حس مسئولیت پذیری را در 
تیررس نگاه شان دارند. کتابخانه و موزه ملی ملک که نهادی برآمده 
از اندیش����ه نیک و دس����تاورد آیین دیرینه وقف در تاریخ ایران به 
شمار می آید، برای سپاسگزاری از داوطلبان و برانگیختن همگان به 
روی آوردن به قلمروی نیک اندیشی، هم زمان با روز جهانی داوطلب 
)۱۴ آذر( و آغ����از هفت����ه داوطلب در ایران، یک هفته از داوطلبان 
در زمینه های گوناگون میزبانی خواهد کرد. داوطلبان در بخش های 
گوناگون خدمات اجتماعی با ارایه کارت شناسایی یا معرفی نامه از 
نهاد پذیرنده خدمات داوطلبی می توانند از چهارش����نبه چهاردهم تا 
سه شنبه بیستم آذر از نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران به رایگان 
دیدار کنند و به تماش����ای گوشه هایی از فرهنگ، هنر و تاریخ این 

سرزمین از دریچه آثار وقفی حاج حسین آقا ملک بنشینند.
 کتابخانه و موزه ملی ملک، در محوطه تاریخی باغ ملی تهران 
به نشانی میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد )میدان 

مشق(« جای گرفته است.
  آغاز به کار نمایش »هار« در تئاتر مولوی

 نمایش »هار« به طراحی، نویس����ندگی و کارگردانی حس����ین 
پوریانی فر، دانشجوی دانشگاه سوره، شب یکشنبه ۱۱ آذر با حضور 
استاد فرهاد مهندس پور، جمعی از هنرمندان، اصحاب رسانه و عموم 

تماشاگران طی مراسمی به طور رسمی افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، در نمایش »هار« 
علیرضا آش����وری، س����پندار اعلم، میالد افواج، مرصاد بورقان، متین 
حبیبیان، علی اصغر حسینی، شهاب رحمانی، اکبر سلمانی اله دادی، 
مهدی قربانی، جواد کارگر، بردیا مشهودی و نرگس نیک سیرت به 

ایفای نقش می پردازند.
 عالقه من����دان برای دیدن نمای����ش »هار« که هر روز – به جز 
شنبه ها - در ساعت ۲0 و ۳0 دقیقه به صحنه می رود، می توانند به 
مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به نشانی خیابان انقالب، خیابان ۱6 

آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.
 آثار هاجر رهگذر با عنوان »ماضی مطلق« در گالری »آ«

گالری »آ« در تازه ترین پروژه خود، آثار هاجر رهگذر با عنوان 
»ماضی مطلق« را نمایش خواهد داد.

هاجر رهگذر هنرمند جوان اصفهانی اس����ت و اولین نمایشگاه 
انفرادی نقاشی خود را در گالری آ تجربه می کند.

»ماض����ی مطلق« جمعه ۱6 آذر س����اعت چه����ار عصر افتتاح 
 ش����ده و تا ۲6 آذر ادامه خواهد داش����ت. گالری آ در خیابان کریم 
خان زند،ابتدای شهید عضدی )آبان جنوبی(، کوچه ارشد ، شماره 

هفت واقع است.
این گالری شنبه ها تعطیل است. 

 جزئیات ثبت نام در کنکور ارشد
 ۹۸و المپیاد علمی دانشجویی

جزئیات ثبت نام در آزمون کارشناس���ی ارش���د ناپیوس���ته سال 
 ۱۳98و بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی- دانشجویی کشور اعالم 

شد.
به گزارش مهر، تمامی متقاضیان ش���رکت در آزمون کارشناس���ی 
ارش���د ناپیوسته سال ۱۳98در تمامی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش 
عالی دولتی و غیر دولتی از جمله دانش���گاه آزاد اس���المی و بیست و 
چهارمین المپیاد علمی- دانشجویی کشور می توانند با در نظر داشتن 
ش���رایط عمومی و اختصاصی مندرج در دفترچه راهنمای شرکت در 

آزمون از ۱6آذر در این آزمون ثبت نام کنند.
ثبت نام برای آزمون کارشناس���ی ارش���د ناپیوسته سال ۱۳98از 
روز جمعه ۱6آذر آغاز می ش���ود و در روز یکش���نبه ۲۵آذر 97پایان 
می پذیرد. ثبت نام منحصراً به صورت اینترنتی و از طریق پایگاه اطالع 
 رس���انی این سازمان به نش���انی: www.sanjesh.org انجام خواهد

 پذیرفت.
ش���رایط عمومی و اختصاصی، مقررات وظیفه عمومی، مقررات 
مربوط به ضوابط ثبت نام اتباع غیرایرانی و توضیحات مربوط به سهمیه 
رزمن���دگان و ایثارگران در دفترچه راهنمای ش���رکت در آزمون درج 
شده است. دفترچه همزمان با ثبت نام در پایگاه اطالع رسانی سازمان 

سنجش منتشر می شود.
افرادی که دارای شرایط اعالم شده باشند می توانند حداکثر در دو 
رش���ته امتحانی )طبق ضوابط از رشته های امتحانی مندرج در دفترچه 

راهنمای ثبت نام( متقاضی ثبت نام شوند.
داوطلبانی که عالوه بر رشته  انتخابی  یا امتحانی  اصلی )رشته  اول ( 
عالقه مند به  ش���رکت در رشته  امتحانی  دوم هستند، ضرورت  دارد که  
کدرش���ته  امتحانی دوم را نیز در بند مربوط در تقاضانامه درج کنند. 
این دسته از داوطلبان باید برای رشته امتحانی  دوم یک  کارت اعتباری 

دیگر، عالوه بر کارت اعتباری اول خریداری کنند.
داوطلبان عالقه مند می توانند همزمان  با برگزاری  امتحانات  آزمون 
کارشناس���ی ارش���د ناپیوسته سال ۱۳98، در اولین  مرحله دوره بیست 
و چهارمین آزمون المپیاد علمی- دانش���جویی  کشور بر اساس شرایط 
 و ضواب���ط من���درج در دفترچه راهنمای ثبت نام در آزمون ش���رکت 

کنند. 
کارنامه اعالم نتایج اولیه تمامی داوطلبان آزمون توسط این سازمان 
براساس برنامه زمانی مندرج در دفترچه راهنمای آزمون از طریق پایگاه 
اطالع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور منتشر خواهد شد و تمامی 
داوطلبانی که مجاز به انتخاب رش���ته باشند می توانند براساس ضوابط 
و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای انتخاب رشته نسبت به انتخاب 

رشته خود اقدام کنند. 

 پاییز شاعران غزلسراي  بلوچ 
در انجمن ادبي  ققنوس 

سرویس فرهنگي - انجمن ادبی ققنوس  دوشنبه این هفته میزبان شاعران 
و غزلسرایان  بلوچ زبان بود و برنامه این دوشنبه خودرا با حضور آنها برگزار  

کرد. 
خانم دکتر مینا آقازاده شاعره معاصر و مدیر انجمن ادبي ققنوس با اعالم 
این مطلب افزود : برنامه شعرخوانی شاعران غزلسرای بلوچستان به همراه موسیقي 
بلوچی و حضور بزرگان بلوچ و  انجام مشاعره حرفه ای بین چهار کودک عصر 
روز دوشنبه97/9/۱۲  از ساعت ۱6درتهران-  بلوار آیت اهلل کاشانی - بعد از تقاطع 

ستاری - جنب شهر کتاب -  مجتمع فرهنگی هنری نور برگزار شد. 
 او اضافه کرد :کارشناس  ادبي این برنامه مثل همیشه استاد حسن اسدی

) ش���بدیز( شاعر و غزلس���راي باذوق معاصر بودو شاعران بلوچ با هماهنگي 
جاللزهی ازشاعران و هنرمندان دیار بلوچ به این برنامه دعوت  محمدیاسین – 
ش���ده  بودند که به ترتیب: سیاوش سرفراز ،منوچهر بلعیده ،شیدا حسن زهي 
،فاروق دامني ،واحدبخش لشکرزهي ،افسانه برهوایي ، عابد عثماني ،رشد سید 

زاده و محمد علي گل بچه  به خوانش آثار خود پرداختند .
وي گفت :عالوه برآن ش���ماري از ش���اعران دیگر هم به عرضه تازه ترین 
سروده هاي خود پرداختند.  به گفته او در این مراسم دکتر محمد نعیم امینی 
فرد نماینده مردم ایرانشهر در مجلس شورای اسالمی، درباره ویژگی های ادبیات 

بومی بلوچ و مفاهیم شعر امروز بلوچستان سخنرانی کرد.

 انیمیشنی که حمله مغول ها به ایران 
را روایت می کند

صداپیش���گان  مدیر 
انیمیشن »جوانمردان« درباره 
این اثر گفت: برای اولین بار 
انیمیشنی را شاهد بودم که به 
سمت رئال رفته بود. حرکت 
اس���ب ها، لشگرکشی ها در 
جنگ، از جمله فضاسازی های 
منحصر به فرد این انیمیشن 
جذاب است. همچنین این 
انیمیشن در فرمت تلویزیونی 
تهیه ش���ده است اما فرمت 
اس���تاندارد تولید آن بسیار 
تخصصی اس���ت، تا جایی 
که می توان به »جوانمردان« 
نگاه صادراتی داشت. یعنی 
قابلیت اکران در کشورهای 

مختلف را دارد.
به گزارش ایلنا، انیمیشن »جوانمردان« ویژه گروه کودک و نوجوانان 
روز سه شنبه سیزدهم آذر در فرهنگسرای رسانه نقد و بررسی می شود. 
به این بهانه، س���عید ش���یخ زاده مدیر صداپیش���گان انیمیشن درباره آن 
گفت:انیمیش���ن جوانمردان کار بسیار ویژه و خاصی است و نسبت به 
انیمیشن هایی که شاهد بودم، نمره عالی را برای آن درنظر می گیرم. یکی 
از دالیل ویژه بودن این انیمیشن این است که فیلمنامه بسیار محکم و 
ایرانی دارد. همه ش���خصیت ها در این فیلمنامه بسیار پخته شده درنظر 
گرفته شده است. زمانی که کار را تحویل گرفتم، بخش عمده ای از آن 
مانده بود اما زمانی که همان بخش های مختصر را هم مش���اهده کردم، 
متوجه شدم فضاسازی اش بسیار تخصصی است. برای اولین بار انیمیشنی 
را شاهد بودم که به سمت رئال رفته بود. حرکت اسب ها، لشگرکشی ها 
در جنگ، از جمله فضاس���ازی های منحصر به فرد این انیمیشن جذاب 
اس���ت. همچنین این انیمیش���ن در فرمت تلویزیونی تهیه شده است اما 
فرمت اس���تاندارد تولید آن بس���یار تخصصی است، تا جایی که می توان 
به »جوانمردان« نگاه صادراتی داشت. یعنی قابلیت اکران در کشورهای 

مختلف را دارد.
وی در پاس���خ به اینکه چرا این انیمیش���ن برایتان خاص و ویژه 
بود،افزود:این انیمیشن بخشی از تاریخ را روایت می کند؛ داستان به زمان 
حمله مغول ها به ایران مربوط می شود. قهرمانانی با نگاه میهن پرستی و 
ملی گرایانه ش���کل می گیرند و همین قهرمان پروری، میهن پرستی و ملی 
بودن به نوجوان آموزش می دهد که قهرمان یعنی یک وطن پرس���ت و 
کسی که برای خاکش بجنگد. از این جهت قصه جذابی برای فرزندان 
این مملکت اس���ت. این انیمیش���ن کامل از شعار به دور بوده و فضای 

قصه گویی را حفظ کرده است.  

معرفی نامزدهای بخش مستندنگاری 
جایزه جالل 

 هیات داوران بخش »مستندنگاری« یازدهمین دوره  جایزه  ادبی جالل 
آل احمد، اس���امی پنج نامزد راه یافته به مرحله نهایی این بخش را اعالم 

کردند.
به گزارش ایبنا، پنج نامزد نهایی بخش مس���تندنگاری یازدهمین دوره 

جایزه ادبی جالل مشخص شد.
اس���امی نویس���ندگان و کتاب های نامزد به ترتیب الفبا به شرح زیر 

است:
»الف الم خمینی«  به قلم »هدایت اهلل بهبودی« از انتش���ارات موسسه 

مطالعات و پژوهش های سیاسی
»برسد به دست خانم ف« به قلم »راحله صبوری« از انتشارات سوره 

مهر
»پیراهن های همیشه« به قلم »حمیدرضا صدر« از نشر چشمه

»رکاب زنان در پی شمس« به قلم »حسن کرمی قراملکی« از انتشارات 
ستوده

»ماموستا« به قلم »علی رستمی« از انتشارات سوره مهر
این پنج اثر به داوری »مصطفی رحیمی«، »گلستان جعفریان« و »مریم 
ب���رادران« به مرحل���ه نهایی یازدهمین دوره  جایزه  ادبی جالل آل احمد راه 

پیدا کردند.

نایب رئیس کمیسیون آموزش مجلس :



آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
اتاق مشترك بازرگانى، صنايع، معادن و كشاورزى ايران و پاكستان

با شناسه ملى 14007705997
بدينوس���يله �� كليه �عضا� �عو� مى گر�� تا �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� 
به طو�فو� �لعا�� كه �� س���اعت 9 صبح ��� چها� شنبه مو�� 97/10/12 �� محل 
س���الن كنفر�نس  �تا� با��گانى ��هد��� �� طبقه سو�� ��قع �� خيابا� ��نشگا�� 

ميد�� �كترحسابى تشكيل مى گر��� حضو� به هم �سانيد.
�ستو� جلسه:

- ���ئه گز��� فعاليت �تا� مشتر� �� نيمه ��� سا� 97
- تائيد �ساسنامه مصو� شو��� عالى نظا�� �تا� با��گانى �ير�� 
- �ستما� قر�ئت گز��� � نقطه نظر�� هيئت �ئيسه � هيئت مدير�
- بر�سى برنامه فعاليت ها � بو�جه سا� مالى 1397 � تصويب ��

- بر�س���ى طر� � نو� تغيير�� �� طر� لگو � تغيير نا� �تا� مشتر� مطابق با �تا� 
مشتر� پا� – �ير��

هيئت �ئيسه 
�تا� مشتر� با��گانى� صنايع� معا�� � كشا���� �ير�� � پاكستا�

اعالميه پذيره نويسى سهام شركت فنرسازى خاور ( سهامى عام )
ثبت شد� به شما�� 84822 � شناسه ملى 10101292955

 ب���ه �طال� مى �س���اند به �س���تنا� مصوب���ه مجمع عموم���ى فو� �لع���ا�� م���و�� 1397/03/22�  مجو�  
ش���ما�� 005-402452 / 974 مو�� 1397/02/16 سا�ما� بو�� � ����� بها��� مقر� گر�يد سرمايه شركت 
�� مبل���غ 100 ميليا�� �يا� به مبلغ 200 ميليا�� �يا� �فز�يش يابد . �� مهلت تعيين ش���د� جهت �س���تفا�� 
�� حق تقد� خريد س���ها� تعد�� 94,403,976 سهم �� سها� جديد توسط س���هامد���� شركت پذير� نويسى 
گر�يد� �س���ت. با عنايت به �نقضا� مهلت �س���تفا�� �� حق تقد� مذكو� � به منظو� تحقق �فز�يش س���رمايه 
تعد��5,596,024  س���هم 1000 �يالى �ستفا�� نشد� سهامد���� بر�� پذير� نويسى عمومى , با عنايت به مجو� 

شما��139730400901096311 مو�� 1397/08/20 �����  ثبت شركتها به شر� �ير عرضه مى گر�� . 
1_ موضو� فعاليت شركت : 

�لف- موضوعا� �صلي : 
1-  ساخت يا خريد � فر�� �نو�� فنر .

2-  ساخت يا تكميل � فر�� �نو�� قطعا� يدكي كاميو� . 
3- �قد�� به خريد � ساخت � ������ هر نو� مو�� ��ليه � لو��� � �ستگاهها � ماشين �ال� مو�� نيا� شركت .

4- به طو� كلي شركت مي تو�ند به كليه عمليا� يا مبا�ال� مالي � تجا�� � صنعتي كه بطو� مستقيم يا غير مستقيم به تما� 
يا هر يك �� موضوعا� مشر�حه �� فو� مربو� باشد �� ��خل يا خا�� كشو� مبا��� نمايد .  

�- موضوعا� فرعي : 
1- مشا�كت �� ساير شركتها �� طريق خريد يا تعهد سها� شركتها� جديد يا خريد يا تعهد سها� شركتها� موجو� . 

 2_ مرك�ز �صل�ى � نش�انى ش�عب ش�ركت � ك�د پس�تى : ته���ر�� , تهر�� �يال , خيابا� ش���هيد محس���ن كلو� ,
خيابا� شهيد حسين شو�يد� ( 22) پال� 8 كدپستى 1444935411 شركت فاقد شعبه �ست  .

3_ سرمايه فعلى شركت :  100,000,000,000 �يا� .
4_ موضو� �فز�يش سرمايه : �صال� ساختا� مالى

5_ محل �فز�يش سرمايه : مطالبا� حا� شد� � ����� نقد� . 
6_ مبلغ �فز�يش سرمايه :  100,000,000,000 �يا� .

7_ مبلغ سرمايه پس �� �فز�يش : 200,000,000,000  �يا� .
8_ مد� شركت : نامحد�� .

9_ نو� سها� : عا�� با نا� � شركت فاقد سها� ممتا� �ست . 
10_ ���� �سمى هر سهم :  1,000 �يا� .

11_ مبلغ مشا�كت شد� توسط سهامد���� شركت:  94,403,976,000�يا� 
12_ تعد�� سها� قابل عرضه به عمو� :  5,596,024  سهم 

13_ مشخصا� �عضا� هيا� مدير� � مدير عامل شركت : 

سمت به طو� كاملكد ملىشما�� شناسنامهنا� پد�نمايند�شناسه ملى �شخا� حقوقىشما�� ثبت �شخا� حقوقى�شخا� حقيقى يا حقوقى

�ئيس هيا� مدير� � عضو موظف هيا� مدير� 10602790123�يو�عبا� خلج هد�يتىعبا� خلج هد�يتى

نائب �ئيس هيا� مدير� � عضو موظف هيا� مدير� 695558815051صيدمر��سير�� شجاعى برجويى28251110103196730شركت فنركا�� �ير�نيا�

مديرعامل � عضو موظف هيا� مدير�4211551713845�بر�هيم خليلقد�� سكاكيا�68610861593478شركت پا�� فنر

عضو غير موظف هيا� مدير�1570044646690�بر�هيم�سمعيل سعيد��سمعيل سعيد�

عضو  غير موظف هيا� مدير�292360081192924حسينعلى عليرضايىعلى عليرضايى

شركت فاقد عضو على �لبد� هيا� مدير� مى باشد . 

14) شر�يط حضو� � حق ��� صاحبا� سها� �� مجامع عمومى : �� كليه مجامع عمومى � صاحبا� سها� مى تو�نند شخصا 
يا �كيل يا قائم مقا� قانونى �ش���خا� حقيقى � نمايند� يا نمايندگا� شخص حقوقى � صر� نظر �� تعد�� سها� خو� به شر� ���ئه 

مد��� �كالت يا نمايندگى حضو� به هم �سانند . هر سهامد�� � بر�� هر يك سهم فقط يك ��� خو�هد ��شت . 
15) مقر��� �ساس�نامه ��جع به تقس�يم س�و� , تش�كيل �ند�خته � تقس�يم ����يى بعد �� تصفيه : تقسيم سو� طبق ما�� 
90 �صالحيه قانو� تجا�� بين صاحبا� س���ها� فقط پس �� تصويب مجمع عمومى ع���ا�� جايز خو�هد بو� � ��صو�� �جو� 
منافع� تقسيم �� ��صد ��سو� س���االنه بين صاحبا� سها� �لز�مى �ست . تشكيل �ند�خته طبق مو�� 140 � 238 قانو� تجا��� 
هيا� مدير� مكلف �ست هر سا� يك بيستم �� سو� خالص شركت �� به عنو�� �ند�خته قانونى � منظو� نمايد . همين كه �ند�خته به 
يك �هم سرمايه �سيد منظو� كر�� �� �ختيا�� �ست � ��صو�تى كه سرمايه شركت �فز�يش يابد � كسر يك بيستم مذكو� ���مه 
خو�هديافت تا �قتى كه �ند�خته به يك �هم س���رمايه بالغ گر�� . به پيشنها� هيا� مدير� � تصويب مجمع عمومى عا�� ممكن 

�ست قسمتى �� سو� خالص بر�� تشكيل ساير �ند�خته ها كنا� گذ�شته شو� . 
تقسيم ����يى بعد �� تصفيه طبق مفا� �ساسنامه � با �عايت قو�نين � مقر��� مربوطه به عمل خو�هد �مد . 

16_ تعد�� � �متيا��� سها� ممتا� شركت : شركت فاقد سها� ممتا� �ست . 
17_ مبلغ � تعد�� ����� مشا�كت قابل تبديل به سهم : شركت فاقد ����� مشا�كت قابل تبديل به سهم �ست . 
18 _ مبلغ با�پر��خت نشد� ����� مشا�كت : شركت فاقد هرگونه مبلغ با�پر��خت نشد� ����� مشا�كت �ست .

19_ مبلغ �يو� ش�ركت � همچنين مبلغ �يو� �ش�خا� ثالث كه توس�ط ش�ركت تضمين ش�د� �س�ت : مطابق با 
صو�� ها� مالى حسابرسى شد� 1396/12/29 مجمو� بدهى ها� جا�� � غير جا�� شركت به ترتيب بر�بر 180694 ميليو� 

�يا� � 44564 ميليو� �يا� � جمع كل بدهى به مبلغ 225258 ميليو� �يا� مى باشد . 
همچنين بر�سا� يا���ش���ت 28 همر�� صو�تها� مالى حسابرسى شد� مزبو� بدهى ها� �حتمالى به همر�� مبلغ تضمين ها� 

�عطايى ��خصو� بدهى ها� �شخا� ثالث بر�بر با 944107 ميليو� �يا� مى باشد . 
20 _ مد� پذير� نويس�ى : پذير� نويس���ى �� ��� �قت ����� ��� سه ش���نبه مو�� 1397/09/13 �غا� � تا پايا� �قت ����� 

���سه شنبه  مو�� 1397/09/27  به مد� 15��� ���مه خو�هد ��شت . 
تذكر : چنانچه سقف س���رمايه تعيين شد� قبل �� �نقضا� مهلت پذير� نويس���ى تكميل � �جو� مربوطه تامين گر�� عمليا� 

پذير� نويسى متوقف خو�هد شد . 
21 _ حد�قل � حد�كثر سهامى كه هنگا� پذير� نويسى بايد تعهد شو� : حد�قل يك سهم � حد�كثر 5,596,024 سهم  . 

22 ) مشخصا� متعهد پذير� نويسى � ميز�� تعهد�� �� : 
موضو� فعاليت ميز�� تعهد��شخصيت حقوقىنا� متعهد

توليد �نو�� فنرها� تخت � لو�كليه حق تقد� ها� �ستفا�� نشد�سهامى خا�شركت پا�� فنر

23_ ���نامه كثير �النتشا� : ���نامه كثير �النتشا�� كه �طالعيه ها � �گهى ها� ناشر �� �� منتشر مى شو� ���نامه �نيا� �قتصا� 
مى باشد. همچنين �عالميه مذكو� �� ���نامه ها� �طالعا� � �ير�� بر�سا� مفا� ما�� 177 اليحه �صالحى قسمتى �� قانو� تجا�� 

نيز منتشر مى گر��.
24_ چگونگى پذير� نويس�ى : با توجه به ثبت ش���ركت فنرس���ا�� خا�� ( سهامى عا� ) نز� س���ا�ما� بو�� � ����� بها��� 
پذير� نويس���ى سها� �ين شركت تماما �� طريق ش���بكه كا�گز��� �نجا� خو�هد شد . متقاضيا� پذير� نويسى مى تو�نند �� مهلت 
تعيين ش���د� بر�� پذير� نويسى با مر�جعه به شركتها� كا�گز��� عضو بو�� � ����� بها��� تهر�� نسبت به ���ئه تقاضا� سفا�� 

خريد �قد�� نمايند . ضمنا خريد���� حق تقد� فو� مى بايست عال�� بر مبلغ پر��ختى بابت حق تقد� , مبلغ �سمى هر سهم �� نيز 
به كا�گز�� مربوطه بپر���ند . �جو� متعلق به پذير� نويسانى كه سهامى به �يشا� تخصيص ���� نشو� حد�كثر ظر� مد�3���كا�� 

�� تا�يخ صد�� مجو� �ستفا��, �� موجو�� حسا� بانكى به �نا� مستر� خو�هد شد . 
25_ مشخصا� حسا� بانكى ناشر : مبالغ ��يافتى توسط كا�گز�� ناظر بايد به حسا� �ير ���يز گر�� . 

 حس���ا�  س���پر�� كوت���ا� م���د� ش���ما��285149088  ب���ه ن���ا� ش���ركت فنرس���ا�� خ���ا��  (س���هامى عا� ) 
نز� بانك تجا�� شعبه ميد�� توحيد كد337.  

26_ كليه �طالعا� � مد��� مربو� به ش�ركت ش�امل : �ساس���نامه , طر� �عالميه پذير� نويس���ى � �خرين صو�تها� 
مالى به ����� ثبت ش���ركتها � موسس���ا� غير تجا�� تهر�� تس���ليم ش���د� �س���ت . همچنين گز��� توجيهى هيا� مدير� 
 ��خصو� �فز�يش س���رمايه , گز��� با��� قانونى � بيانيه ثبت س���ها� �� �س���ت �نتش���ا� �� س���ايت �ينترنتى شركت 
به ���� : www.khsm.co.ir � سيستم جامع �طال� �سانى ناشر�� www.codal.ir �� �ستر� عالقه مند�� مى باشد . 

27_ مشخصا� سهامد���� : 
��صد مالكيتتعد�� سها�نو� شخصيت حقوقىنا� سهامد��

6598398866سهامى خا�شركت پا�� فنر

2066666620,7سهامى خا�شركت فنركا�� �ير�نيا�

67901966,8حقيقى�حمد جليلى تنها

65591506,5-ساير سهامد����

100,000,000100جمع 

28_ نحو� عمل ��صو�� عد� تكميل پذير� نويس�ى س�ها� شركت : شركت پا�� فنر(سهامى خا� ) متعهد گر�يد� تا 
نسبت به خريد كليه حق تقد� ها� �ستفا�� نشد� ظر� مد� 5 ��� پايانى مهلت پذير� نويسى �قد�� نمايد . 

نكا� مهم : 
* مسئوليت صحت � قابليت �تكا� �طالعا� �عالميه پذير� نويسى برعهد� ناشر �ست . 

* ناشر , شركت تامين سرمايه , حسابر� , ���� يابا� � مشا���� حقوقى ناشر, مسئو� جبر�� خسا�� ����� به سرمايه گذ���نى 
هستند كه �� �ثر قصو� , تقصير , تخلف � يا به �ليل ���ئه �طالعا� ناقص � خال� ��قع �� عرضه ��ليه كه ناشى �� فعل يا تر� فعل 

�نها  باشد , متضر� گر�يد� �ند.
* ثبت ����� بها��� نز� سا�ما� بو�� � ����� بها��� , به منظو� حصو� �طمينا� �� �عايت مقر��� قانونى � مصوبا� سا�ما� بو�� 
� ����� بها��� � شفافيت �طالعاتى بو�� � به منزله تاييد مز�يا , تضمين سو����� � يا توصيه � سفا�شى �� مو�� شركتها يا طر� ها� 

مرتبط با ����� بها��� توسط سا�ما� نمى باشد . 
* پذير� نويس���ا� مى تو�نند ��صو�� مش���اهد� هرگونه تخلف �� مو��� يا� شد� �� �ين �عالميه مر�تب �� كتبا� به سا�ما� بو�� � 

����� بها��� به ���� �ير ��سا� نمايند . 
تهر�� , �بتد�� خيابا� مالصد�� , شما�� 13 سا�ما� بو�� � ����� بها��� , ����� نظا�� بر �نتشا��� � ثبت ����� بها��� سرمايه ��. 

هيا� مدير� شركت فنرسا�� خا�� ( سهامى عا� )

4 اخبار داخلی
سه شنبه 13  آذر  1397ـ    26  ربيع االول  1440ـ   4 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27162

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

53/11 دالر 
61/87 دالر 
 58/33 دالر      
1233/77 دالر    

 3650000 تومان
3750000 تومان
1920000 تومان
1110000  تومان
650000 تومان
340000 تومان

4200 تومان 
11307/7 تومان

11700 تومان 
4767/9 تومان
12924/5 تومان
13800  تومان
5365  تومان
14329/9 تومان
14600  تومان
1143/7  تومان
3008/1  تومان
3300  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(

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد: 
با وجود تعطیل���ی مجلس در روز 15 آذر، 
الیحه بودجه 1398 کل کشور در موعد مقرر 

به مجلس ارسال می شود.
ب���ه گزارش ایرنا، محمدباقر نوبخت با 
تشریح الیحه بودجه سال آینده افزود: تدوین 
الیحه بودجه سال 98 کل کشور در دولت به 
پایان رسید و پنجشنبه این هفته تقدیم مجلس 

شورای اسالمی می شود. 
وی با اعالم اینکه فرآیند بودجه ریزی 
سال آینده از 15 تیر کلید خورد، گفت: با توجه 
به ش���رایط تحریم، تدوین الیحه بودجه 98 

دشوار بود، اما بودجه معقولی تنظیم شد.
رئیس س���ازمان برنامه و بودجه کاهش 
فش���ار تحریم ها به مردم، تالش برای تامین 
کاالهای اساس���ی و توجه به تولید و اشتغال 
را از ویژگی های الیحه بودجه س���ال آینده 

دولت اعالم کرد. 
وی تداوم پرداخت یارانه های نقدی و 
ارایه بسته های حمایتی را از دیگر رویکردهای 
دولت در تدوین الیحه بودجه سال آینده کل 

کشور برشمرد.
از س���وي دیگر معاون سازمان برنامه و 
بودجه در همایش بانکداری شرکتی از نهایی 
ش���دن نرخ دالر 58۰۰ تومانی در بودجه 98 

در این سازمان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حمید 
پورمحمدی با اشاره به جمع بندی بودجه 98 
در جلسه اخیر سازمان برنامه و بودجه اظهار 
داش���ت: فضای بازار پول و نوسانات ارز و 
تورم اثر خود را بر روی بودجه می گذارد و 
سازمان برنامه باید تالش کند این اثر را کاهش 
دهد و تصمیماتی اتخاذ کند که اثر مخرب بر 

سیاست های پولی نداشته باشد.
وی افزود: اولین کاری که در بودجه 98 
انجام شد، این بود که تمامی تکالیفی که در 
قانون بودجه در قالب تس���هیالت تکلیفی بر 
دوش نظام بانکی سنگینی می کرد، حذف شد 
و به جز مواردی در مورد اقشار محروم مانند 
آزادسازی زندانیان معسر و افراد تحت پوشش 

کمیته امداد هیچ تکلیفی در تبصره ها و الیحه بر 
دوش نظام بانکی گذاشته نشده است.

معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: 
دولت بزرگترین بازیگر بازار ارز اس���ت و 
هرگونه رفتاری که انجام دهد فعاالن اقتصادی 
را تحت شعاع قرار می دهد؛ بنابراین سازمان 
برنام���ه و بودجه نرخ ارز را حداقل و حدود 
58۰۰ تومان در نظر گرفت تا از نوسانات بازار 
ارز بکاهد و آرامش را در بازار برقرار کند.

وی در م���ورد بدهی های دولت و نظام 
بانکی گفت: در هیأت وزیران مصوب و به 
عنوان تبصره به قانون بودجه اضافه ش���د که 
دولت بابت بدهی ها به نظام بانکی به جای ثبت 
در دفاتر، آنها را تبدیل به اوراق بهادار کند.

نامب���رده تصریح ک���رد: در این حالت 
بازاری برای این کار ایجاد می شود که بانک ها 
می توانند سر موعد سود اوراق را دریافت کنند 
و در سررسیدها اصل را هم دریافت کنند و 

به بازار بدهی عمق دهند.
وی افزود: بانک مرکزی موظف ش���د 
عملی���ات بازار باز را انجام دهد و نرخ این 
اوراق را تنظی���م کند تا این اوراق با مداخله 
بانک مرکزی از قیمت مناسب برخوردار شود 
که این امر باعث می شود توان نظام بانکی برای 
اینکه از تنگنای نقدینگی بیرون آید، باالتر رود.
پورمحمدی ادامه داد: بزرگترین مشکل بنگاه ها 
بحث تامین سرمایه در گردش است تا هزینه 
مواد اولیه خدمات و دس���تمزد را پرداخت 
کنند؛ بنابراین دولت باید به بانک ها کمک می 
کرد که این موضوع در الیحه بودجه س���ال 

98 دیده شده است.
وی با اشاره به بحث تهاتر بدهی کسانی 
ک���ه از یک طرف به بانک ها بدهکارند و از 
سوی دیگر از دولت طلبکارند، گفت: بحث 
تهاتر بدهی ها در بودجه سال 98 تقویت شده 
و بخش خصوصی، تعاونی ها و بنگاه هایی که 
از دول���ت طلب دارند، بانک می تواند بدهی 
آنه���ا را به بانک مرکزی منتقل کند و بانک 
مرکزی هم به دولت انتقال دهد و حساب ها 
بین بانک مرکزی و دولت تنظیم و دولت به 

بانک مرکزی بدهکار شود.
وی با بیان اینکه دولت حدود ۷۶ هزار 
طرح نیمه تم���ام دارد که به دنبال اتمام آنها 
است، گفت: دولت منابع کافی ندارد و برخی 
از این طرح ها حتی تا ۲۰ س���ال طول می 
کش���د تا به اتمام برسد؛ بنابراین تصمیم به 
مشارکت با بخش خصوصی برای اتمام این 

طرح ها گرفته است.
پورمحم���دی با اش���اره به ضرورت 
توجیه پذیر کردن این طرح ها برای مشارکت 
بخش خصوصی افزود: طرح هایی که بخش 
خصوصی و دولت با یکدیگر مشارکت کنند، 
از شمول هرنوع قیمت گذاری معاف است و 
حداقل بیمه س���هم کارفرما برای این طرح ها 
دیده شده است.وی با بیان اینکه منابع دولت 
و صندوق توس���عه برای این طرح ها به کار 
گرفته می شود، گفت: سازمان برنامه پیشنهاد 
داده که دست دولت برای قیمت گذاری این 
طرح ها باز باشد و سران قوا هم با این موضوع 

موافقت کردند. 
 مع���اون اقتصادی بانک مرکزی هم در 
این همایش گفت: افزایش پایه پولی از طریق 
خال���ص دارایی های خارجی بانک مرکزی، 
ق���درت مداخله برای تقویت ثبات خارجی 
اقتصاد را ایجاد کرد و بانک مرکزی در این 

مسیر حرکت کرده است.
پیمان قربانی با بیان اینکه رشد اقتصادی 
ش���ش ماهه در اواخر آذر اعالم می ش���ود، 
گفت: رش���د نرخ دالر در بازار آزاد یکی از 
شاخص های مهمی است که بر تورم و رشد 
اقتصادی تاثیر گذار اس���ت، چنانکه در پی 
التهابات به وجود آمده در آبان امسال، رشد 
نرخ دالر نسبت به پارسال ۲39/4 درصد بود و 

ما شاهد چند برابر شدن نرخ ارز بودیم.
نامبرده همچنین با اشاره به تالش بانک 
مرکزی برای کاهش رش���د نقدینگی اظهار 
داشت: رشد نقدینگی از 3۰ درصد در سال 
94 به ۲۲/5 در س���ال 9۶ و در مهر امس���ال 
نسبت به مهر پارسال به ۲۰/۷ درصد رسید و 
در پایان مهرنقدینگی به حدود یکهزار و ۷۰۰ 

هزار میلیارد تومان رسیده است.
وی با بیان اینکه س���عی کردیم از روند 
فزاینده بدهی بانک ها جلوگیری کنیم، افزود: 
امسال با وجود همه التهابات ارزی و فشارها 
بر خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی 
افزوده ش���ده است و طی ماه های اخیر سعی 
کردی���م هم حجم دارایی های خارجی بانک 
مرکزی و هم کیفیت آن را تقویت کنیم که در 

فضای تحریم نکته مهمی تلقی می شود.
قربانی با بیان اینکه در س���ال های اخیر 
تاکید داشتیم که رشد نقدینگی بیشتر از کانال 
ضریب فزاینده باشد تا پایه پولی، افزود:این 
ادع���ا که اقدام بانک مرکزی در کاهش نرخ 
سود موجب تالطمات ارزی شد، موضوعیت 
ندارد. قربانی با اشاره به بحث تسهیالت بانکی 
تصریح کرد: حجم تسهیالتی که نظام بانکی در 
هفت ماهه امسال پرداخته 358 هزار میلیارد 
توم���ان بوده که حدود ۶۰/3 درصد آن برای 
سرمایه در گردش تخصیص یافته و در بخش 
صنعت و معدن این سهم 81/3 درصد بوده 
که نشان می دهد تاکید نظام بانکی فعال سازی 
ظرفیت خالی واحدهای تولیدی بوده است.

وی ادامه داد: س���هم بخش کشاورزی، 
صنعت و معدن، مسکن و ساختمان از تولید 
ناخال���ص داخلی بدون نفت در اقتصاد ایران 
3۶/۶ درصد اس���ت در حالی که سهم این 
بخش ها از تسهیالت بانکی 44/8 درصد شده 
که نشان می دهد عملکرد نظام بانکی در جهت 

حمایت از واحدهای تولیدی بوده است.
معاون اقتص���ادی بانک مرکزی افزود: 
بخش خدمات هم در اقتصاد، ارزش افزوده 
داشته و ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی سهم 
دارد که اشتغال زیادی را در پی دارد و نباید 
از تخصیص تس���هیالت به این بخش انتقاد 
کرد و شرایط را باید برای استفاده متعادل همه 

بخش ها فراهم کنیم.
وی با اشاره به تحوالت بازار ارز گفت: 
با مقایس���ه نرخ دالر و یورو در هشت ماهه 
س���ال 9۶ و 9۷ می توان گفت نرخ دالر و 
یورو حدود 15۰ درصد رش���د داشته که این 

جهش باعث اختالل در توزیع منابع و تورم 
شده است.

قربانی اف���زود: تاکید رئیس کل بانک 
مرک���زي در چند ماهه اخیر بر این بوده که 
ابت���دا التهابات ب���ازار را مهار کنیم و نرخ را 
ب���ه آرامی به س���مت آنچه اقتضائات کالن 
اقتصادی کش���ور با متغیرهای بنیادی است، 
هدایت کنیم. اما التهابات شدید نشان می دهد 
که نرخ ارز ریشه در واقعیت اقتصادی ندارد 

و انتزاعی است.
وی با بیان اینکه با عنوان سیاست گذار 
باید ش���رایط کلی بازار را در نظر بگیریم، 
خاطرنشان کرد: نرخ یورو و دالر در شهریور 
افزایش داش���ته اما انحراف معیار و ضریب 
تغییرات کم ش���ده که نشان می دهد گام اول 
بانک مرکزی برای کاهش التهابات اثر گذار 
بوده و در آبان سیاس���ت ها موثر واقع شد و 
روند کاهنده نرخ ارز در بازار آزاد را ش���اهد 

بودیم که در آذر هم ادامه یافت. 
معاون اقتص���ادی بانک مرکزی اظهار 
داش���ت: امیدواریم با اقدامات انجام شده در 
ماه ه���ای آتی بتوانیم ثبات را تقویت کنیم و 
تعدیل نرخ ارز را شدت ببخشیم تا نرخ ارز 
متناس���ب با واقعیت های اقتصادی باشد و از 

اثرات منفی آن جلوگیری کنیم. 
قربانی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی 
در ح���وزه ارز گفت: اینکه از صادرکنندگان 
بخواهیم ارز خود را بازگردانند، انتظار نابجایی 
نیست و بانک مرکزی هیچگاه راجع به نرخ 
صحبت نکرده و نرخ در سامانه سنا بر اساس 

عرضه و تقاضا تعیین می شود.
وی در پایان خاطرنش���ان کرد: برنامه 
بهنگام سازی چارچوب سیاست پولی و گذر 
به عملیات بازار باز را در بانک مرکزی دنبال 
می کنیم و در کنار تمرکز بر بازار ارز، تقویت 
نظم و انضباط در نظام بانکی و کنترل اضافه 
برداشت بانک ها جزو برنامه های بانک مرکزی 
است. همچنین محصوالت نظام بانکی را در 
آینده ساماندهی خواهیم کرد که در این زمینه ها 

مصوبات سران سه قوه را داریم.  

جهانگیری: مدیریت مصرف آب باید 
همچنان تداوم یابد

دکتر جهانگیری با بیان این که با وجود بارندگی های اخیر باید همچنان 
مدیریت مصرف آب مدنظر باشد، گفت: پایش و مدیریت کیفیت آب شرب 

ضروری است. 
به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رئیس جمهوری، جلسه شورای 

عالی آب دیروز به ریاست معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد.
در این جلسه دکتر جهانگیری بر ضرورت اجرای پروژه های مرتبط با ارتقاء 
کیفیت آب شرب تاکید کرد و افزود: پایش و مدیریت کیفیت آب و تالش برای 
ارتقاء کیفی منابع آبی امری ضروری است؛ چرا که مردم با اطمینان از عملکرد 

دولت و وزارت نیرو، نسبت به کیفیت آب شرب آسوده خاطر هستند. 
وی با اشاره به برنامه ریزی و اقدامات وزارت نیرو برای مدیریت تامین 
آب شرب در تابستان امسال تصریح کرد: تامین آب شرب در تابستان امسال 
کاری سخت بود که خوشبختانه با برنامه ریزی دقیق وزارت نیرو مشکل جدی 
در کش���ور به وجود نیامد و امیدوارم با برنامه ریزی این وزارتخانه که برای 
س���ه س���ال آینده انجام شده است، در تابستان سال های آینده هم مشکلی در 
تامین آب شرب نداشته باشیم.معاون اول رئیس جمهوری همچنین با تاکید بر 
اهمیت مدیریت مصرف آب از رسانه ها و به خصوص صدا و سیما خواست 
با آگاهی بخشی به جامعه، مردم را به مشارکت در مدیریت مصرف ترغیب و 
تشویق کنند زیرا با وجود بارندگی های خوب اخیر همچنان باید به مدیریت 
مصرف دقت نظر داشته باشیم و نباید تصور شود که کشور از تنش آبی عبور 
کرده است.وی همچنین ضرورت توجه ویژه برای تامین آب شرب مناسب در 
شهرهای بزرگ و پرجمعیت کشور نظیر اهواز، مشهد، اصفهان، شیراز و کرمان 
که با مشکل مواجه هستند را مورد تاکید قرار داد و گفت: تامین آب شرب این 
گونه شهرها باید در اولویت قرار گیرد و باید راهکارهای اطمینان بخشی برای 

حل و فصل مشکالت تامین آب شرب این مناطق تهیه شود.
در این جلسه که وزیر نیرو و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست هم 
حضور داشتند، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور گزارشی از 
برنامه های بخش آب و آبفا در س���ال 98 برای تامین پایدار آب ارائه کرد و 
گفت: در این راستا برنامه ای سه ساله برای مدیریت تنش آب شرب تا سال 

14۰۰ با رویکرد افزایش تاب آوری و پایداری خدمات تدوین شده است.
براساس این گزارش، برنامه مدیریت تنش آب شرب با فرض بارندگی 
مش���ابه س���ال آبی گذشته و کمبود آب در تابستان سال 14۰۰ پیش بینی شده 
و برای مدیریت تنش آبی ش���هرها و روستاهای کشور راهکارهایی در قالب 
افزایش تامین و تولید، ارتقای کیفی و افزایش توان ذخیره سازی آب، ارتقای 
مدیریت و بهره وری منابع تامین،  تاسیسات و شبکه ها و مدیریت مصرف در 
نظر گرفته شده است.در ابتدای این جلسه هم رئیس سازمان هواشناسی کشور 
گزارشی از تحلیل بارش و دمای کشور از ابتدای مهر تا 11 آذر 139۷ و پیش 
بینی بارش و دما برای س���ه ماه آینده ارائه کرد و گفت: بارش های پاییزی 
امسال به جز در چند استان کشور در سایر مناطق کشور در حد نرمال و باالتر 
از نرمال بوده است و پیش بینی ها نشان می دهد که در زمستان سال جاری 

میزان بارش ها در حد نرمال و پایین تر از نرمال خواهد بود.

مرحله نخست طرح بومی سازی 
زیرساخت های تجهیزاتی فرودگاهی 
و هوانوردی کشور دیروز در مراسمی 
با حض���ور معاون علمی و فناوری 
رئیس جمهوری در فرودگاه مهرآباد 

آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ما، در این 
مراس���م دو قرارداد شامل طراحی و 
ساخت سامانه کمک ناوبری بصری 

)روشنایی باند( و طراحی و ساخت 
پنج دستگاه برج سیار مراقبت پرواز 
امضا شد و همچنین توافقنامه های 
تحقیق، طراحی و س���اخت سامانه 
 )DME ( کمک ناوبری فاصله یاب
و طراحی و س���اخت سامانه رادار 
ثانوی���ه پیش���رفته ) MSSR( در 
مجموع ب���ه ارزش بیش از 1۶۰۰ 
میلیارد ریال به صورت مشترک میان 

شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاد 
دانشگاهی دانشگاه خواجه نصیرالدین 
طوس���ی، شرکت صنایع الکترونیک 
ش���یراز )صاایران( و شرکت صنایع 
مخابرات صا ایران )صما( با نظارت 
معاونت علمی و فناوری ریاس���ت 

جمهوری به امضا رسید.
دکتر سورنا ستاری معاون علمی 

و فن���اوری رئیس جمهوری در این 
مراسم اعالم کرد: در زمینه هوا فضا 
ظرفیت زیادی از نیروی انسانی داریم 
و دانش امروز ما در این زمینه با چهل 

سال پیش قابل مقایسه نیست. 
معاون علمی و فناوری رئیس 
جمهوری اب���راز امیدواری کرد در 
آین���ده نزدیک تمام تجهیزات حوزه 
هوانوردی کشور بومی سازی شود.

نوبخت: الیحه بودجه 98 پس فردا تقدیم مجلس می شود

اعالم جزئیات فعالیت كانال مالي 
ایران و اروپا تا 24 آذر

 رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس با اشاره به جزییات تالش ها برای راه 
اندازی سازوکار مالی ایران و اروپا گفت: جزئیات مربوط به چگونگی فعالیت 

این کانال باید تا 15دسامبر سال جاری میالدی)۲4آذر( اعالم شود.
به گزارش ایلنا، شریف نظام مافی افزود: تا تاریخ 15 دسامبر دست کم 
باید ساختار اولیه و مکان استقرار این نهاد مالی مشخص شود چراکه پس از 
آن تعطیالت کریسمس در کشورهای غربی آغاز می شود و بعد تعطیالت سال 
نو در ایران آغاز خواهد ش���د و در عمل راه اندازی این کانال به س���ال آینده 

میالدی و خورشیدی موکول می شود.
وی با بیان اینکه کانال مالی ایران و اروپا در آینده ای نزدیک و به احتمال 
قریب به یقین در کشورهای آلمان یا فرانسه پا می گیرد، اظهار داشت: این دو 
از کشورهای اروپایی به شمار می آیند که تا حدودی می توانند فشارهای مالی 
آمریکا را تحمل کنند.عضو اتاق بازرگانی ادامه داد: از سوی دیگر سوئیس به 
دنبال راه اندازی کانال مالی اختصاصی خود است تا در حوزه سالمت و غالت 
با ایران تجارت کند. مذاکره برای راه اندازی این کانال مالی به جریان افتاده تا 
هرچه زودتر مجوزهای الزم دریافت شده و امکان استفاده از این کانال برای 
طرفین فراهم ش���ود.وی اظهار داشت: شواهد کنونی نشان می دهد که بدون 
اشاره مستقیم به این مساله، ایران به سمت نفت در برابر غذا و دارو حرکت 
می کند و به نظر نمی رسد که تا دو سال آینده تجارت در حوزه های مختلف 
از جمله تکنولوژی های روز مثل هواپیما و ماش���ین آالت برای ایران ممکن 

شود یا دست کم به راحتی انجام شود. 
رئیس اتاق مشترک ایران و سوئیس ادامه داد: فکر می کنم در ۲ سال پیش 
رو بیشتر تمرکز طرف های خارجی برای تجارت با ایران در حوزه غالت و 
س���المت اس���ت و این فعالیت ها هم باید با دریافت مجوزهای الزم از جمله 

اوفک و دیگر نهادهای بین المللی انجام شود.
وی با بیان اینکه ایران باید از فرصت تجارت با کشورهای شرقی استفاده 
کند، تصریح کرد: هرچند تجارت با کش���وری مثل چین برای ایرانیان خوش 
سابقه نیست اما نباید فراموش کرد که این کشور، چین سابق نیست و در عرصه 
فناوری های روز بومی سازی و سرمایه گذاری های قابل توجهی را انجام داده 
است. بدسابقه بودن چین در تجارت با ایران بیش از طرف خارجی به عوامل 
داخلی باز می گردد که به دنبال واردات کاالی بی کیفیت و با فناوری های 

پایین از کشورهای شرقی بودند.
نظام مافی گفت: باید دید قدرت مالی بخش خصوصی در اس���تفاده از 
فرصت های تجارت با هر یک از کشورها به چه اندازه است و البته در شرایط 

کنونی باید از هر فرصتی به بهترین شکل ممکن استفاده کرد .

مخالفان دولت مبارزه با پولشویی را به زمین 
سیاست کشانده اند؛ این رویکردها، خودزنی، 
خودتحریمی و بهانه دادن به دست بدخواهانی 
است که می خواهند ایران را »بهشت پولشویی 

دنیا« معرفی کنند.
پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران در گفتگو با ایرنا ضمن اعالم این مطلب 
اظهار داشت: متاسفانه بحث پولشویی در کشور 
ما سیاس���ی شده است؛ در فضایی هستیم که 
اصوال هر مساله ای را که دولت تالش می کند 
به نتیجه برساند - به ویژه مواردی که به نوعی 
ریشه در تعامالت بین المللی دارند - مخالفان 
دولت آن موضوع را بالفاصله به زمین سیاست 

می کشانند.
وي گفت: متاسفانه ما به جهت مالحظاتی که 
در داخل کشور وجود دارد، گزارش های منظم و 
شفافی مبتنی بر خودارزیابی و خوداظهاری درباره 
پولش���ویي تولید نمی کنیم که بتوانیم وضعیت 
خودمان در مواجه با پولشویی را ارزیابی کنیم.
از ط���رف دیگر گزارش های بین المللی هم در 
بحث مبارزه با پولش���ویی جایگاه مناسبی برای 

ایران نشان نمی دهد که باید به منزله هشداری 
به ما باش���د و طبیعتا انکار کردن این جایگاه، 
طفره رفتن از آن مشکلی را حل نمی کند. حتی 
با فرض پذی���رش این موضوع که چارچوب 
های بین المللی، چارچوب هایی عادالنه و برابر 
برای همه کشورها نیستند، به واسطه اینکه این 
رتب���ه بندی ها مبنا و مالک تعامالت مالی دنیا 
قرار می گیرد و بانک ها خودشان را موظف به 
رعایت آن می دانند، باید توجه داشته باشیم که 
داش���تن چنین جایگاهی در تعامل با نظام مالی 
بین المللی، داشتن ارتباطات بانکی و مراودات 

تجاری را در تنگنا قرار می دهد.
سلطاني افزود :به هر ترتیب ما باید حرکت 
خودمان را در بهبود جایگاهمان و عبور از شرایط 
نامطلوب کنونی تسریع کنیم و مبارزه با پولشویی 
را سیاس���ی نکنیم. البته مخالفان دولت موضوع 
را سیاسی، حیثیتی و آرمانی کرده و در پیشبرد 
ایران و انطباق مقررات و چارچوب های داخلی 
با چارچوب های بین المللی، کار را برای دولت 

بسیار سخت می کنند.
وی گف���ت : این رفتار به معنی خودزنی، 

خودتحریمی، »آت���و دادن« و »گزک دادن« به 
دست رقبا و بدخواهان است تا آنها این رفتارها 
و برخوردها را گواهی بر اظهارات خودش���ان 
علیه ایران قرار دهند که ایران بهشت پولشویی 

است. 
نامبرده افزود : ادعاهایی از این دست مرتبا 
علیه ایران تکثیر می شود و این واکنش ها باعث 
می شود صداهای علیه ایران تقویت شود و این به 
ویژه برای فعاالن عرصه اقتصاد، بخش خصوصی 
و اقتصاددانان و حتی بخش اقتصادی دولت و 
سایر دستگاه های حاکمیتی خیلی خطرناک و 
نگران کننده است؛ به دلیل اینکه آنها در صف 
اول مواج���ه با آثار و لطمه های این رویکردها 
قرار دارند؛ این لطمه ها به کل اقتصاد کشور و 
شهروندان تسری پیدا می کند و در نهایت باز 
هم دودش پیش از همه به چشم اقشار آسیب 

پذیر جامعه می رود.
وی تصریح کرد : اگر ما در کشوری هستیم 
که خودمان اذعان می کنیم حجم گس���ترده ای 
قاچاق س���وخت و کاال و فرار مالیاتی داشته و 
از اقتص���اد زیرزمینی رنج می بریم ،پس باید 

بپذیریم که تمام فعل و انفعاالت مالی و پولی 
این جرایم، مصادیق پولشویی است. این را نمی 
توانیم انکار کنیم چون مسئوالن قوای مختلف 
بارها از تریبون های رسمی آمارهایی در مورد 
وضعیت و شرایط قاچاق در کشور ارایه کرده 
ان���د؛ موقعی که از 1۲ میلیارد دالر و بعضا در 
سنواتی تا ۲۰ میلیارد دالر قاچاق کاالی وارداتی 
صحبت می شود، یعنی ما ماهانه یک میلیارد دالر 
گردش قاچاق کاال داریم که تمام فعل و انفعاالت 

مالی آن از مصادیق پولشویی است.
نایب رئیس اتاق ایران  با اش���اره به اینکه 
پیوستن به اف.ای.تی.اف فی نفسه پولشویی را 
کم نمی کند،گفت: کشورهایی هم اکنون در دنیا 
وجود دارند که به اف.ای.تی.اف پیوسته اند اما 
از نظر پولشویی وضعیت مطلوبی ندارند.بلکه 
مهم، جدیت مسئوالن کشور اعم از قوه مجریه و 
قوه قضائیه در مبارزه با پولشویی است. متاسفانه 
ما در نظامات پولی، بانکی و معامالت مالی مان 
نقاط کور و عدم ش���فافیت های فراوانی داریم 
که آنها دروازه های پولشویی هستند که باید این 

دروازه ها بسته شوند.

نایب رئیس اتاق ایران:مخالفان دولت مبارزه با پولشویی را به زمین سیاست كشانده اند
چهاردهمین همایش توس���عه 
منابع انس���انی با تاکید بر تجارت 
بین المللی، سرمایه انسانی و تحول 
دیجیت���ال ۲5 و ۲۶ دی در س���الن 
همایش های بی���ن المللی صدا و 

سیمای تهران برگزار می شود.
دکتر ابوالفضل کیانی بختیاری 
رئیس س���ازمان مدیریت صنعتی 
دی���روز در جمع خبرنگاران با بیان 
این مطلب گفت: توانمندسازی منابع 
انسانی از طریق آموزش، تبادل تجربه 
و معرف���ی ابزارهای نوین، تالش در 
جهت همس���ویی دولت، صنعت و 
منابع انسانی، ایجاد زمینه های الزم 
برای شناسایی و معرفی سازمان ها و 
چهره های برتر حوزه منابع انسانی، 
توسعه شبکه ارتباطی میان مدیران و 
منابع انسانی سازمان ها از اهداف این 

همایش است.
به گفته وی، محورهای همایش 
امسال در بخش مدیریت منابع انسانی 
و حرفه گرایی شامل نقش مدیریت 

منابع انس���انی در فرهنگ سازی و 
حمایت از تولید ملی با کیفیت، نقش 
مدیریت منابع انسانی در نهادینه کردن 
اخالق حرفه ای، مسئولیت اجتماعی 
و سازمان ها و نهادها CSR، شرکت 
نقش مدیریت منابع انسانی در راهبری 
باور، امید و اعتماد در س���ازمان ها، 
راهکارهای ارتقای برند و حرفه ای 

گرایی مدیریت منابع انسانی است.
رئیس سازمان مدیریت صنعتی 
اضاف���ه کرد: همچنی���ن در بخش 
مدیریت منابع انسانی و تحوالت پیش 
رو، نقش مدیریت منابع انس���انی در 
مواجهه با موج چهارم توسعه صنعتی، 
مدیریت منابع انسانی در ساختارهای 
دانش بنیان و استارت آپ ها، مدیریت 
منابع انس���انی در توسعه خالقیت، 
نوآوری، تفکر انتقالی، حفظ و توسعه 
استعدادها، نقش مدیریت منابع انسانی 
در توسعه و مشارکت بانوان، جوانان 

و جانشین پروری است.
وی گف���ت: یکی از ماموریت 

های اصلی ما آم���وزش مدیریت 
است که تاکنون ۲1۰ هزار نفر فارغ 
التحصیل از این س���ازمان در حوزه 
های مختلف صنعتی مشغول به کار 
شده اند.نامبرده با اظهار اینکه مشاوره 
صنعت���ی یکی دیگر از وظایف این 
س���ازمان است که تاکنون بیش از 5 
هزار مورد مشاوره برای بخش های 
دولتی و خصوصی داشته ایم، گفت: 
در بحث اعتباربخشی هم جایزه صد 
شرکت برتر براساس شاخص های 
تولید ملی و حمایت از کاالی ایرانی 
و مدیریت انرژی و تعالی سازمانی 
از دیگر بخش های مورد توجه این 

سازمان است. 
وی با اشاره به اینکه در واحد 
نش���ر و دانش که تازه های مدیریت 
را منتش���ر می کنیم امسال ۲5 کتاب 
را ک���ه جایزه بین المللی گرفتند، در 
بهمن و اسفند منتشر خواهیم کرد؛ این 
کتاب ها مورد رجوع جامعه علمی و 

مدیران در جهان بوده است.

چهاردهمین كنفرانس توسعه منابع انسانی ماه آینده برگزار خواهد شد

تهران میزبان نمایشگاه بین المللي چاپ و بسته بندی
 بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللي چاپ، بسته بندی و ماشین 
آالت به عنوان بزرگترین رویداد نمایشگاهی حوزه صنعت چاپ در منطقه 
خاورمیانه از ۲۲ تا ۲5 آذر در محل دائمی نمایش���گاه های بین المللی 

تهران برگزار می شود.
احمد ابوالحسنی رئیس ستاد برگزاری این نمایشگاه دیروز در جمع 
خبرنگاران گفت: 4۰۰ شرکت داخلی و 45 شرکت خارجی از کشورهای 
ایتالیا، سوئد، آلمان، فرانسه، چین، ترکیه و کره جنوبی در این نمایشگاه 
جدیدترین تولیدات خود را در زمینه دس���تگاه های چاپ، بس���ته بندی، 
تجهیزات کد گذاری و دستگاه های پلمپ صادراتی به نمایش می گذارند.
رئیس ستاد برگزاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللي چاپ و بسته بندی 
اضافه کرد: این شرکت ها همچنین روش های نوین بسته بندی کاال برای 

جذب مخاطبان و بازارهای صادراتی را هم به نمایش می گذارند.
ابوالحس���نی خاطرنشان کرد: در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه 
چاپ یک همایش علمی و چهار کارگاه تخصصی در زمینه های مختلف 
صنعت چاپ و بسته بندی و نقش و جایگاه مهم آن در توسعه صنعتی 

و صادراتی کشور برگزار می شود.

 وزارت صنعت، معدن و تجارت تالش دارد 
نظرات بخش خصوصی را در مراحل مختلف اخذ 
کرده و در جلسات دولت هم به نظرات این بخش 
اهمیت می دهد؛ ضمن اینکه در مورد بخشنامه اخیر 
ارز صادراتی، همکاران وزارت صنعت نظرات بخش 

خصوصی را منتقل کردند.
این مطلب را دکتر فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در 
جلسه شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي بیان 
کرد.محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی 
مجلس ش���ورای اسالمی در ابتداي این جلسه در 
مورد بخشنامه جدید بانک مرکزی در بیست و هفتم 
آبان مبنی بر ارائه شیوه جدیدی در رفع تعهد ارزی 
صادرات و بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصاد 
و مشکالتی که این بخشنامه برای صادرکنندگان ایجاد 

کرده است، گالیه کرد.
 وی افزود: صادرکنندگان مشکالت متعددی 
با بخشنامه ۲۷ آبان بانک مرکزی دارند در حالی که 
بر اس���اس مصوبه شورای گفتگوی دولت و بخش 
خصوصی قرار بر این بود که کارگروهی تش���کیل 
ش���ود که موضوع رفع تعه���د ارزی صادرات را 
پیگیری کند که البته این جلسه برگزار شد و بانک 
مرکزی هم علیرغم اینکه برخی اصالحات مناسب 
در بخش���نامه های قبلی خود را صورت داد اما این 
بخشنامه را عطف به ماسبق کرده و از فروردین سال 

9۷ دارای قابلیت اجرا دانسته است.
رئیس کمیس���یون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی اضافه کرد: صادرکنندگان از بخشنامه اخیر 
بانک مرکزی به ش���دت ابراز نارضایتی می کنند و 
نکاتی بر این بخشنامه وارد است که نشان می دهد 
نمی تواند همه مشکالت را حل کند و بند انتهایی 
آن هم اجرای دستورالعمل جدید را عطف  به ماسبق 

از اول فروردین 9۷ کرده است.
پورابراهیمی تصریح کرد: این موضوع، مشکالت 
متعددی را در اجرا ایجاد کرده بنابراین درخواست 
ما از ش���ورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی 
این است که به دلیل اهمیت موضوع، زمانی را برای 
بررسی مجدد آن قرار دهند و قبل از آنکه دیر شود، 

اصالحات الزم مرتبط با آن را صورت دهند.
وی به این نکته اش���اره کرد که وزیر صنعت، 
معدن و تجارت نگاه بسیار مثبتی به حوزه صادرات 

غیرنفتی دارد و علیرغم دفاع از بخش خصوصی، اما 
بخشنامه اخیر بانک مرکزی مشکل آفرین شده است که 
تا دیر نشده باید در مورد آن تصمیم عاجل گرفت.
وزیر اقتصاد هم در پاسخ گفت: دولت تصمیم 
گرفت تا جلسه خاصی با بخش خصوصی برگزار 
شود تا بخشنامه بانک مرکزی با اعمال نظرات بخش 
خصوصی باشد که بر این اساس صبح روز دوشنبه 
پیش از ابالغ دستورالعمل، این جلسه در دفتر رئیس 
کل بانک مرکزی برگزار شد که جلسه خوبی هم 

بوده است.
فرهاد دژپسند گفت: تقریباً بخشنامه صادر شده 
برگرفته از نظرات آن جلسه بود چرا که آنچه پیش از 
آن جلسه و پس از آن در دولت مطرح شد، متفاوت 
بود.وزیر اقتصاد اظهار داشت: یکی از آفت های مهم 
ای���ن روزهای اقتصاد ایران، بی ثباتی و تغییر مکرر 
بخش���نامه ها است و برای اینکه این  بار گرفتار این 
موضوع نشویم، به نظر نمی رسد که بخشنامه مجدد 
اصالح شود اما به هر حال احساس من این است 
که نظرات بخش خصوصی در آن دستورالعمل مد نظر 

قرار گرفته است.
حسین سالح ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی 
ایران هم که یکی از حاضران در جلس���ه مشترک 
نمایندگان اتاق بازرگانی با رئیس کل بانک مرکزی 
پیش از صدور بخش���نامه مذکور بوده است، گفت: 
در آن جلس���ه هیچگونه توافقی میان صادرکنندگان 
و بانک مرکزی صورت نگرفت و فقط نظرات دو 

طرف منتقل شد.
وی تأکید کرد: مواردی همچون عطف به ماسبق 
شدن این بخشنامه به طور قطع هیچ گاه مورد توافق 

بخش خصوصی با بانک مرکزی نبوده است. 
به گزارش خبرنگار ما، هفتاد ونهمین نشست 
ش���وراي گفتگوي دول���ت و بخش خصوصي با 
موضوع بررسي بس���ته پیشنهادي اتاق ایران براي 
رقابت پذیرکردن زنجیره ارزش صنایع پاالیش���ي و 

پتروشیمي دیشب برگزار شد. 
به گزارش خبرنگار اقتصادي اطالعات، در این 
نشس���ت بسته پیشنهادهاي اتاق ایران توسط پدرام 
سلطاني نایب رئیس اتاق ایران تشریح و زوایاي آن 
توسط نمایندگان بخش هاي مختلف مورد بحث و 
بررسي قرار گرفت. بر این اساس پنج پیشنهاد براي 

اصالح وضعیت صنایع یاد شده اعالم شد. 
بر اس���اس اولین پیشنهاد عنوان شد با اتخاذ 
سیاست هاي مالیاتي، قیمت مواد اولیه به سمت صنایع 

داخلي برگردانده شود. 
در این راستا معافیت مالیات بردرآمد، صادرات 
مواد اولیه پتروشیمي، پاالیشي و فلزات پایه حذف 
شود. پیشنهاد دوم اتاق ایران مربوط به توقف استرداد 
مالیات بر ارزش افزوده در صادرات مواد اولیه بود 
و بر اساس پیشنهاد سوم اتاق، مي  باید نرخ خوراک 
و سایر حقوق دولتي صنایع بزرگ براي جبران اثر 
ارزي بازنگري و تعدیل ش���ود.   بر اس���اس این 
گزارش، چهارمین پیشنهاد در مورد اعمال تخفیف 
15 تا ۲۰ درصدي خوراک به مدت 3 تا 5 سال از 
زمان بهره برداري بود و پنجمین پیشنهاد در خصوص 
راه ان���دازي نظام رگوالت���وري براي حوزه نفت و 
پتروش���یمي و سایر بخشهایي است که براي آنها 

انحصار دولتي یا قانوني وجود دارد.  
پس از طرح این پیشنهادها و صحبت  هاي 
موافقان و مخالفان قرار شد، این پیشهادات در جلسه 
فوق العاده دیگري که دو هفته دیگر برگزار خواهد 
شد، مورد بررسي و تصویب نهایي قرار بگیرد. 

وزی���ر صنعت در اظهارنظر  کوتاهي گفت: 
صنایع پتروشیمي و پاالیشي یکي از مزیت هاي 
کشور است و دولت و بخش خصوصي در شوراي 
گفتگو به هر جمع بندي درباره اصالح این صنایع 
برسند، وزارت صنعت از آن پشتیباني خواهد کرد. 
وي افزود: تحریم ها از بس���یاري جهات فرصت 
است و نباید فقط آسیب هاي آن را ببینیم، بلکه از 
صنایعي مانند پتروشیمي و پاالیش مي توان براي 

بي اثرکردن تحریم ها استفاده کرد.
رضا رحماني همچنین در پاسخ به پرسش 
خبرن���گار ما مبني بر اینکه آیا رئیس جمهوري با 
افزایش قیمت خودرو مخالفت کرده است، از این 
موضوع اظهار بي اطالعي و آن را تکذیب کرد. 

وي گفت: سازمان حمایت همچنان در حال 
بررسي قیمت خودرو است و به موقع نتایج آن 

اعالم مي شود.
بر اساس گزارش خبرنگار ما، علیرغم اظهار 
خبرن���گاران هیچ یک از وزراي اقتصاد و صنعت 

حاضر به مصاحبه نشدند. 

وزیر اقتصاد: آفت مهم اقتصاد، تغییر مكرر بخشنامه ها است

آغاز بومی سازی زیرساخت های فرودگاهی در ایران 
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در خاطرات ازلي ما، زندگي ساده و با 
شكوه است؛ به سادگي و شكوه خود طبيعت. 
آدم ها مهربـــان و بي ادعا در كنار همديگر با 
هم زندگي مي كنند، مراسم و سنت ها را به جا 
مي آورند و هر روز، روز كار است و شادي. 
در نهاد بيشتر ما، كودكي زندگي مي كند عاشق 
طبيعت، عاشق درختان و حيوانات. در نهاد ما، 
ضميري است كه در روياي خود در كلبه اي 
ساده مي زيد، اطعمه و اشربه طبيعي نوش جان 

مي كند و از هواي تازه لذت مي برد. 
اما چرا دستيابي به سادگي كه قاعدتاً بايد 
ساده تر باشد، اين همه سخت است كه به آرزو 
تبديل شده است؟ چرا در نوشته هاي شعرا، 
نويسندگان، اديبان و منتخبين بيشتر جوامع، 
آرزوي سادگي و طبيعت بكر موج مي زند و 

حسرت، غليظ ترين احساس شعرا است؟
شايد كسي به دقت نتواند شروع روندي 
را مشخص كند كه زندگي ما را از طبيعت قطع 
كرد. اما برخي اتفاقات در ابتداي قرن بيستم، 
پتكي بود بر رشته هاي باقيمانده از ارتباط ما با 
زندگي طبيعي و تنظيم رابطه جامعه با طبيعت. 
از جمله اين اتفاقات، مسابقه مصرف گرايي به 
بهانه توليد بيشتر و رونق اقتصادي بود كه در 
دهه 40 ميالدي تئوريزه شد و شاخص «  توليد 

نا خالص داخلى» يا  GDP  نام گرفت. 
مســـابقه براي توليد بيشـــتر، در واقع 
مسابقه اي بود براي مصرف باال تر و مصرف 
بيشتر، يعني فشار بيشتر به طبيعت، فشاري 
كه دوسويه دارد. ســـوي اول آن تبديل هر 
آنچه ممكن است به انرژي است. جنگل ها 

براي تبديل به انرژي تخريب شدند، چاه هاي 
عميق براي رســـيدن به نفت حفر شد و هر 
چه سوزاندني بود براي به حركت درآوردن 
چرخ هاي توليد سوزانده شد. سوي دوم آن نيز 
استخراج مواد اوليه و شخم زدن گوشه و كنار 
طبيعت براي يافتن هر آنچه قابليت استفاده 

براي توليد دارد بود. 
اما اسفناك تر از همه اين است كه مسابقه 
مصرف به بهانه ايجاد رونق اقتصادي، در واقع 
براي مصرف متعادل و متعارف نبوده و در عمل، 
آنچه اتفاق افتاد، اسراف و مصرف بي منطق و 

در بسياري موارد بي مورد بوده و هست. 
حاال كار به جاهايي بسيار باريك كشيده 
شده است. طبيعت كم كم قهر خود را بيشتر 
و بيشتر به ما نشـــان مي دهد كه در برخي 
موارد به انتقام شباهت بيشتري دارد. گازهاي 
گلخانه اي تغييـــرات در اقاليم را پديد آورده 
است و تخريب گسترده و بي سابقه جنگل ها، 
هر روز غلطت كربن در آب هاي اقيانوس ها را 
بيشتر مي كند و گرماي بي سابقه، يخچال هاي 
قطبين را ذوب. برخي از بزرگان محيط زيست 
معتقدند تا همينجا نيز شرايط به گونه اي است 
كه قابل بازگشـــت نخواهد بود و سرنوشت 

بشر محرز و مشخص شـــده است: نابودي 
قريب الوقوع حيات در زمين. خوشبين ترها، 
كساني هســـتند كه تغييرات گسترده در نوع 
زندگي بشر را ضامن بقاي طبيعت و انسان، به 

عنوان بخشي از طبيعت پيشنهاد مي كنند.
سرانه شادي ملي، به جاي توليد داخلى

زيربناي اقتصادي اكثر كشورهاي جهان 
 ،GDP  مشابه است و توليد ناخالص داخلى يا
نشانگر واحدي است كه پيشرفت يا پسرفت 
كشورها را نشـــان مي دهد. اين شاخص به 
قدري جايـــگاه دارد كه تقريبا همه دولت ها 
براي بهبود آن «به هر قيمتي» در تالشند. اما 
همانطور كه گفته شد،  توليد بيشتر خروجي 
مصرف باالتر را به همراه دارد كه حاال ديگر از 

توان طبيعت خارج شده است. 
اما  GNH  شـــاخصي اســـت كه اين 
روزها كم كم بر ســـر زبان ها مي افتد. اين 
شاخص همواره با نام كشور «بوتان» همراه 
است. كشـــوري نه چندان شناخته شده در 
قلب آسيا كه حتي براي كســـاني كه آن را 
مي شناســـند، يادآور چيـــزي به جز همين 
شـــاخص نيســـت و البته كه اين شاخص 
خود "همه" چيز اســـت.  GNH  مخفـف 
 Gross  National  Happiness  يا ناخالص 
شـادي ملـي اسـت كه در بــرابــر  GDP  يا 
سرانه توليد ناخالص داخلي ايجاد شده است. 
اين شـــاخص اولين بار توسط سران كشور 
"بوتان" معرفي شد و به طور خالصه مواردي 
را به عنوان عامل شادي ملي معرفي مي كند كه 

تا پيش از اين موضوعيت نداشت. 

سرانه شادي ملي از آنجايي مورد استقبال 
قرار گرفت كه بر نكاتي مثل زندگي ساده و 
برون رفت از روند مصرف   گرايي تاكيد ويژه 
دارد. تاكيداتي كه عالوه بر بهروزي و شادي 
در راستاي احترام به طبيعت و جلوگيري از 

تخريب بيشتر آن است. 
گرمايش زمين، شوخي يا جدي؟

خروج آمريـــكا از معاهده پاريس براي 
كاهش گازهاي گلخانه اي، در حالي صورت 
گرفت كه هنوز كشورها نتوانسته بودند حركت 
درخور و شـــاياني در اين زمينه داشته باشند. 
رئيس جمهوري آمريكا كه به رفتار غير متعارف 
شهره شده، در ســـخناني بي ريشه، گرمايش 
زمين را شوخي و دروغ خواند و به اين بهانه، 
كشورش را از پيمان كاهش گازهاي گلخانه اي 

خارج كرد. 
زينب يوسف زاده، فعال محيط زيست در 
اين باره به گزارشگر روزنامه مي گويد: موضوع 
گرمايش زمين و گازهاي گلخانه اي سايه سياهي 
بر روي چشم انداز آينده محيط زيست، اقتصاد 
و سياست افكنده است. كشورهاي جهان در 
سال 2015 طي توافقنامه پاريس همپيمان شدند 
كه ميزان توليد گاز گلخانه اي را كاهش دهند، 

ولي هنوز موفقيت چشمگيري در اين خصوص 
به دست نياورده اند. اياالت متحده آمريكا چشم 
بر هشدارهاي نگران كننده افزايش دماي زمين 
بسته است و بعد از سه سال از اين توافقنامه 
خارج شده است. از اين رو چشم انداز سياه تر 

از قبل است.
يوسف زاده كشور كانادا را مثال مي زند و 
مي گويد: بر اساس گزارشي كه در سال 2010 
منتشر شـــد، كانادا در ميان 17 كشور توسعه 
يافته جهان، بعد از استراليا و آمريكا بزرگترين 
توليد كننده دي اكسيد كربن بود و به ازاي هر 
شهروند كانادايي 20,3 تن كربن در سال وارد 
جو زمين مي شد كه بسيار باالتر از ميانگين اين 
17 كشـــور بود (12,5 تن در سال). صنعت، 
توليد نفـــت و گاز و حمل   و   نقل مهمترين 
عامالن توليد دي اكسيد كربن در كانادا هستند. 

اما با اينكه در طرح ســـبز كردن دولت كانادا، 
تمام تالش ها بر كاهش ميزان دي  اكسيد كربن 
متمركز است، ولي همچنان ميزان توليد اين گاز 
در كانادابا اهـــداف دولت فاصله زيادي دارد. 
آمارها نشـــان مي دهد كه كاهش كوچكي در 
سال 2016 رخ داده است نيز چندان چشمگير 

نبوده است.
يك كشور كوچك، باال تر از كشورهاي پيشرفته

كشورهايي كه امروزه به عنوان كشورهاي 
پيشرفته شناخته مي شوند، طي دهه هاي گذشته، 
عامل اصلي گرمايش زمين و انباشت كربن 
در جو و آب ها بوده اند. آنها با مسابقه توليد و 
مصرف براي رسيدن سودهاي نجومي، تا جايي 
كه ممكن بود از سوخت هاي فسيلي براي توليد 

و پيشرفت خود استفاده كردند.  
اينكه رئيس جمهوري آمريكا به راحتي از 
پيمان كاهش گازهاي گلخانه اي خارج مي شود 
و پس از آن دســـتور بازگشايي معادن ذغال 
سنگ و نيروگاه هاي سوخت هاي فسيلي را 
مي دهد، در كنار دعواهاي بي نتيجه كشورهاي 
پيشرفته بر سر درصد و ميزان كاهش آالينده ها، 
افكار عمومي را نسبت به صداقت كشورهاي 
قدرتمند در حفاظت از كره زمين مشـــكوك 
كرده است. در چنين شرايطي است كه كشور 
بوتان در قامت يك كشور پيشرو، صادقانه وارد 

مي شود. 
زينب يوسف زاده در اين باره مي گويد: 
در حالي كه همه كشورهاي جهان در تالشند 
تا روش هايي را اجرايي كنند كه در كنار حفظ 
روند توسعه، ميزان دي اكسيد كربن توليدي 

خود را نيز بر اســـاس موافقتنامه پاريس كم 
كنند، كشور كوچكي در آسياي جنوبي، مدل 
بسيار متفاوتي از توسعه را عملياتي كرده كه 
آن را تبديل به سبزترين كشور جهان با توليد 

منفي دي اكسيد كربن كرده است.
بوتان كجاست؟

از آنجايي كه بوتان كشوري نه چندان 
فعال در زمينه هاي سياسي، فرهنگي و ورزشي 
بوده، شايد بيشـــتر ما بعد از شنيدن نام اين 
كشور، به ياد كپسول هاي گاز مايع مي افتيم! اما 
كار كارستان بوتان، كم كم اين كشور گمنام را 
نامي مي كند و دور از ذهن نيست انبوهي از 
گردشگران و محققان در ليست انتظار دريافت 

ويزا براي بازديد از اين كشور هستند. 

يوسف زاده با اشـــاره به اين موضوع 
مي گويد: در كنار دامنه شـــرقي كوه هاي 
هيماليـــا، جايي ميان دو كشـــور كهن و 
پرجمعيت چين و هند، كشوري به نام بوتان 
وجود دارد كه روش حكمراني آن جهان را 
شگفت زده كرده است. بوتان از زماني كه 
مدل توسعه كشورش را به جاي  GDP  يا 
توليد ناخالص داخلى، با معيار جديدي به 
  Gross National Happiness  يا  GHN  نام
اندازه گيري مي كند، توانسته است يك امر به 

ظاهر ناممكن را ممكن كند. 
ارزش پولي مجموع كاال و خدمات نهايي 
توليد شده در داخل يك كشور در طي يك 
سال،  GDP  نام دارد. اين معيار در نيمه دوم 
قرن هفده توسط ويليام پتي ابداع شد و پس 
از تغييراتي از ســـال 1944 اصلي ترين معيار 

اندازه گيري پيشـــرفت اقتصادي يك كشور 
محسوب مي شود. همچنين از سال 1991 اين 
عدد در آمريكا و سپس در اكثر قريب به اتفاق 
كشورها به عنوان معيار توسعه ملي و پيشرفت 
در جهان پذيرفته شـــد و در نهايت شاخص 

موفقيت كشورها به حساب آمد. 
  GDP  ،به گفته اين فعال محيط زيست
همانطور كه از تعريف آن بر مي آيد، با توليد 
هر چه بيشتر رابطه مستقيم دارد. براي توليد 
هر چه بيشـــتر نياز به مصرف هر چه بيشتر 
است. با افزايش توليد و مصرف، منابع طبيعي 
محدود جهان نيز با سرعت بيشتر و در مقادير 
باالتري مصرف مي شوند. سوخت بيشتري 
براي به حركت درآوردن فرآيندهاي توليدي و 

حمل و نقل مي سوزد و روز به روز بر ميزان 
دي اكســـيد كربن جهان اضافه مي شود. اين 
خواست نامحدود براي توسعه برمبناي توليد، 
در سياره اي كه منابع، فضا و هوايش محدود 
است، جامعه بشري را به مسئله بسيار پيچيده، 
به تغييرات اقليم دچار كرده است. اما در ميان 
اين ناچاري جهاني، كشور بوتان براي توسعه 

راه ديگري يافته است. 
بوتان چگونه آغاز كرد

«جيگم سينگي وانگچوك»، آخرين پادشاه 
كشور بوتان در ســـال 1972 در سن شانزده 
سالگي بعد از مرگ پدر، تاجگذاري كرد. جيگم، 
دريافت توسعه بر مبناي توليد، عالوه بر آسيب 
شـــديدي كه به محيط زيست و فرهنگ يك 
منطقه وارد مي كند، فقط براي تعداد كمي از مردم 
رفاه به ارمغان مي آورد و در مقابل، انسان هاي 

بسياري را به حاشيه مي راند و به كام فقر و عدم 
رضايت از زندگي مي كشاند. بنابراين تصميم 
گرفت كه اساس حكومت، بر معياري استوار 
شود كه بتواند توسعه كشورش را با ميزان شادي 

شهروندانش اندازه گيري كند. 
پادشاه جوان معتقد بود كه بايد ميزان درآمد 
ملي با ميزان بهروزي رواني شهروندان برابري 
كند. از نظر او، درآمدي كه باعث افزايش شادي 
نشـــود، بيهود خواهد بود. ثروتي كه در يك 
كشور توليد مي شود بايد توسط حكمرانان براي 
سالمتي، آموزش و افزايش استانداردهاي زندگي 
شهروندان مصرف شود، چرا كه مردمي كه سالم 
هستند، براي آينده خود برنامه روشني دارند، 
امنيت را تجربه مي كنند، درآمد مناسب دارند، 

ســـرپناه دارند و از زمانشان به خوبي استفاده 
مي كنند، شاد خواهند زيست. همچنين مردمي كه 
فرصت مناسبي براي بودن با يكديگر و به اشتراك 
گذاشتن تجربيات خود دارند، در فعاليت هاي 
فرهنگي مشاركت مي كنند و مراسم باستاني و 
مذهبي خود را برگزار مي كنند، احساس تعلق 
اجتماعي باالتري نسبت به كشورشان خواهند 
داشت. برآورده شدن اين موارد باعث خواهد 
شد كه شهروندان يك كشور، بدون آنكه زير 
كوهي از تكنولوژي هاي رنگارنگ دفن گردند، 

خوشبختي بيشتري را تجربه كنند. 
يوســــف زاده با اشــــاره به مطالب فوق 
مي افزايد: از آنجا كه پادشاه بوتان در توسعه مفهوم 
شادي ملي به اين نتيجه رسيده بود كه زندگي 
ساده زيستانه و غيرمصرفي، شادي را به همراه 
خواهد داشت در سال 2006 زندگي پر زرق و 
برق پادشاهي را كنار گذاشت، خود را بازنشسته 
اعالم كرد و قدرت را به مردم ســــپرد. در سال 
2008 اولين انتخابات بوتان برگزار شد و نظام 
جديد پارلماني بوتان آغاز به كار كرد. حكومت 
تازه تاسيس از همان ابتدا قول داد كه كشورش 
را به يك منطقه كربن خنثي تبديل كند و برپايه 

توسعه پايدار و حكمراني خوب پيش رود. 
اين پژوهشگر در ادامه تغيير معيار پيشرفت 
در بوتان را توضيح مي دهـــد و مي گويد: بر 
خالف  GDP  كه بر توليد و درآمد بيشتر استوار 
است، در توسعه بر مبناي شادي  GHN، شادي 
و بهروزي شهروندان معيار است. در اين مدل از 
توسعه، آموزش و درمان كامال رايگان است و 
هزينه آن با گسترش سبك ساده زيستي، احياي 
سنت هاي بومي و مديريت صرفه جويانه منابع 
طبيعي تامين مي شود. شهروندان بوتان به لباس 

محلي، مراسم بومي و به محيط زيست خود 
تعلق خاطر و توجه بســـياري دارند. موضوع 
به زماني در ســـال 2009 در كنفرانس كپنهاگ 
برمي گردد كه در ميان غوغاي كشورها براي 
متهم جلوه دادن يكديگر در موضوع گازهاي 
گلخانه اي، اولين كشوري كه اعالم آمادگي كرد 
تا دي اكسيد كربن خود را كاهش دهد، بوتان 
بود. آنها طي يك برنامه ملي زباله هاي موجود در 
فضاهاي طبيعي كشورشان را جمع آوري كردند. 

برنامه دوم ملي مردم بوتان گسترش فضاي 
سبز با درختكاري عمومي بود. آنها تعهد كرده 
بودند كه حداقل 60 درصد از زمين كشورشان 
را جنگل كاري كنند. يوسف زاده ادامه مي دهد: 
حفاظت از منابع طبيعـــي در ابتداي راه نياز به 
هزينه بااليي داشـــت. به همين منظور، دولت 
بوتان برنامه جذب ســـرمايه گذاري 15 ساله 
با نـــام "بوتان براي زندگـــي" را پيش برد تا 
بتواند زيرســـاخت هاي حفاظـــت از محيط 
زيســـت خود را تكميل كند. در حال حاضر 
71 درصد از مساحت كشور بوتان جنگل است. 
شـــهروندان بوتان پارك ها و مناطق حفاطت 
شده جنگي  شـــان را از شكار، معدن كاوي و 

آلوده شدن محافظت مي كنند. اين سرزمين هاي
جنگلي توسط راهروهايي سبز به يكديگر منصل
هستند تا گونه هاي حيواني در امنيت بتوانند در
تمام نقاط و اقليم كشور تردد كنند. آنها با داشتن
پنج ميليون هكتار مساحت جنگلي، يكي از ده

كشور برتر درتنوع زيستي هستند.
تسهيالت دولت بوتان

در بســـياري از موارد تخريب محيط
زيست از روي اجبار صورت مي گيرد. مثال
در مناطق جنگلي، سوخت ارزان براي ساكنان،
چوب است. براي جلوگيري از تخريب الزم

است زيرساخت ها فراهم شود.
زينب يوســـف زاده موفقيت بوتان در
عمومي كردن موضوع محيط زيست را فراهم
كردن زيرســـاخت ها مي داند و مي گويد: در
حال حاضر مردم بوتان از الكتريسيته رايگاني
بهره مي برند كه از طريق نيروگاه هاي آبي به
دست مي آيد. الكتريسيته رايگان از سوزاندن
چوب به عنوان سوخت جلوگيري مي كند.
همچنين الكتريسيته توليد شده از انرژي پاك
به كشورهاي چين و هند نيز صادر مي شود
و در صرفه جويي ســـوخت هاي فسيلي و
كاهش دي اكسيد كربن در اين دو كشور نيز
نقش ايفا مي كند. شهروندان كشور بوتان براي
استفاده از اتومبيل هاي الكتريكي از تسهيالت
دولتي بهره  مند مي شوند و با اين كار، مصرف
سوخت هاي فسيلي و گازهاي گلخانه اي را
كاهش مي دهند. استفاده از المپ هاي ال اي دي،
شامل يارانه هاي دولتي مي شود. اين المپ ها
بهره وري باالتري نسبت به المپ هاي معمولي
و فلورســـنت دارند و ميزان بسيار كمتري از
الكتريسيته در آنه تبديل به حرارت مي شود.

وي توضيح مي دهد: امروزه بوتان نه تنها
به تعهد خود بر مبنـــاي توافقنامه كپنهاك و
پاريس براي كاهش گاز دي اكسيد كربن عمل
كرده، بلكه با حذف دي اكسيد كربن سه برابر
بيش از توليد آن، اولين كشور كربن منفي و
سبزترين كشور جهان است. كشور كوچك
بوتان با تمام تالشـــي كه براي هماهنگي با
طبيعت كرده است، از طريق سيل هاي حاصل
از آب شـــدن يخچال هاي طبيعي كوه هاي
هيماليا، قرباني تغييرات اقليم است. به همين
علت بوتان ســـعي دارد تا توجه جهان را به
تغيير ديدگاه در مورد توسعه جلب كند. كار
ارزشمند كشور بوتان آن است كه مثال نقضي
براي تمام ادعايي اســـت كه مي گويند تغيير
نظام اقتصادي و توليد محور جهان امكان پذير
نيست. اين كشور با گذشتن از مرحله مذاكرات
و توافقنامه هايي كه در مرحله حرف مانده اند،
دست به كار شد و الگوي شگفت انگيزي را
به مردم جهان هديه داد. الگويي كه مي تواند
روزنه اميدي براي حفظ محيط زيست براي

نسل هاي آينده باشد.  
سجاد تبريزي

 * بوتان از زماني كه در مدل توسعه كشورش به جاي معيار  GDP  يا توليد 
ناخالص داخلى، با معيار جديدي به نام  GHN  يا سرانه شادي ملي اندازه 

گيري مي كند، توانسته است يك امر به ظاهر ناممكن را ممكن كند  
 * امروزه بوتان نه تنها به تعهد خود بر مبناي توافقنامه كپنهاك و پاريس 
براي كاهش گاز دي اكسيد كربن عمل كرده، بلكه با حذف دي اكسيد كرين سه 
برابر بيش از توليد آن، اولين كشور كربن منفي و سبزترين كشور جهان است

شادي نا خالص به جاي توليد نا خالص!

 * زينب يوسف زاده، كارشناس محيط زيست: در حالي كه همه كشورهاي 
جهان در تالشند تا روش هايي را اجرايي كنند كه در كنار حفط روند توسعه، 
ميزان دي اكسيد كربن توليدي خود را نيز بر اساس موافقتنامه پاريس كم 
كنند، كشور بوتان، مدل بسيار متفاوتي از توسعه را عملياتي كرده كه آن را 

تبديل به سبزترين كشور جهان با توليد منفي دي اكسيد كربن كرده است
 * بر خالف  GDP  كه بر توليد و درآمد بيشتر استوار است، در توسعه بر 

مبناي شادي  GHN، شادي و بهروزي شهروندان معيار است

كد فراخوان در سامانهمبلغ تضمين (ريال)برآوردمدتعنوان پروژهرديف
23/120/917/7261/156/045/88620097550700006يكسالاجراي قسمتي از شبكه جمع آوري و انتقال شبكه فاضالب (شهرك انديشه فاز 1 و ابراهيم آباد)1
21/582/528/9241/079/126/44620097550700003يكسالاجراي قسمتي از شبكه جمع آوري و انتقال شبكه فاضالب (منطقه تختي، فاطمي و مدرس)2
15/724/327/336786/216/36620097550700005يكسالاجراي قسمتي از شبكه جمع آوري و انتقال شبكه فاضالب (شهرك مخابرات)3
14/009/339/809700/466/99020097550700004يكسالاجراي قسمتي از شبكه جمع آوري و انتقال شبكه فاضالب (خ حافظ ـ بحرالعلوم ـ صفا)4

هزينه درج آگهي ها به عهده برنده هاي مناقصه مي باشد.

نوبت اولآگهي مناقصه عمومي

شـــركت آب و فاضالب بروجرد در نظر دارد مناقصات عمومي ذيل را از طريق ســـامانه 
تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد.

با توجه به اينكه مراحل برگزاري مناقصه اعم از دريافت اســـناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و بازگشـــايي پاكت ها از طريق درگاه ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت 
(ســـتاد) به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذيرفت، الزم اســـت كليه 
مناقصه گران واجد صالحيت در صورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در ســـايت 
مذكور و دريافت گواهي امضاء الكترونيكي را جهت شـــركت در مناقصه محقق سازند. 

تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 97/9/20 مي باشد.

مهلت زماني دريافت اســـناد مناقصه از سايت: از ســـاعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 
97/9/20 لغايت ساعت19 روز سه شنبه مورخ 97/9/27

مهلت زماني ارائه پيشنهادهاى قيمت: تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/10/8
زمان بازگشايي پاكت ها: ساعت9 صبح روز يك شنبه مورخ 97/10/9

اطالعات تماس مناقصه گزار: جهت دريافت اطالعات بيشـــتر در خصوص اسناد مناقصه 
و ارائه پاكت هاى(الف) به آدرس: بروجرد خيابان تختي نرسيده به ميدان تختي شركت 
آب و فاضالب شـــهري بروجرد كدپســـتي 6915773743 مراجعه و يا با شماره تلفن 

42510031ـ 42538092ـ066 تماس حاصل فرمايند.

شركت آب و فاضالب بروجرد
(سهامى خاص)

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

تهران – خيابان خاوران روبروى ترمينال 1397/10/01شنبه1397/10/0110شنبه3,003,949,056971110646276,000,0009سهبعثت
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 دوم
 شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد اجراى عمليات انتقال نيرو و برقرسانى شبكه هاى توزيع در محدوده عملياتى مناطق برق 

هفده شهريور ، فردوسى و بعثت خود  را به  شرح ذيل به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 
شرح مختصري از كار:

نوع ســپرده شــركت در مناقصه ( فرآيند ارجــاع كار ): به صورت  
ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شـــده بانكي  يا واريز وجه به حساب 
جارى شماره 0101801171004 به نام شركت توزيع نيروى برق تهران 
بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا و يا مطالبات ثبت و تاييد شده نزد امور 

مالي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ارائه نمايند.
به پيشـــنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از 

ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
مبلغ فروش اســـناد: جهت شركت در هر مناقصه ، مبلغ 1,500,000 ريال 
به صـــورت الكترونيكي  صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي ســـايت 
شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نام مناقصه و 

مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.
به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپيشنهادهايي كه بعد از انقضاى 

مدت مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 
- داشـــتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشته نيرو ازمعاونت برنامه 
ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت وبرنامه ريزي) 

الزامى مى باشد. 
- هزينـــه درج دو نوبت آگهى در روزنامه اطالعات به عهده برنده يا برندگان 

مناقصه مى باشد .
ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :
    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير  

 http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات
  http://moamelat.tbtb.ir : سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

روابط عمومى
شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  نوبت اول
شـــركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد اجراى عمليات انتقال نيرو و برقرسانى شبكه هاى توزيع در محدوده عملياتي مناطق 

برق بوعلى و بعثت و اجراى عمليات انتقال نيرو و برقرسانى در منطقه برق نارمك خود را به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد . 
شرح مختصري از كار:

بعثتبوعلىنارمكنام منطقه برق
970510619971510618971110624شماره مناقصه

اجراى عمليات نصب و اصالح لوازم اندازه گيرىاجراى عمليات انتقال نيرو و برقرسانىموضوع مناقصه
2مبلغ برآورد انجام كار ريال) ,670 ,867 ,9405,467,769,9204,995,042,030

259,000,000399,000,000375,000,000مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه  ( ريال )

از روز چهارشنبه  تاريخ 1397/09/14 لغايت روز دوشنبه تاريخ  1397/09/19مهلت فروش اسناد
تا ساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران

97/10/03
تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/04تا ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخ 97/10/04

ساعت 10صبح روز دوشنبه مورخ تاريخ بازگشايي اسناد مناقصه
ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/05ساعت 10 صبح روز شنبه مورخ 97/10/0397/10/08

داردداردنداردارزيابى كيفى

محل تحويل و بازگشايي اسناد
تهران خيابان دماوند نبش خيابان وحيديه 
اداره دبيرخانه منطقه برق نارمك و محل 

بازگشايى سالن جلسات منطقه

تهرانـ  ميدان امام حسين –ابتداى خيابان دماوند  
ايستگاه ايرانمهر -    منطقه برق  بوعلى  اداره 
دبيرخانه و محل گشايش سالن جلسات منطقه

تهرانـ  خيابان خاوران – روبروى ترمينال خاوران  
كوچه ياسينى –  اداره دبيرخانه منطقه برق بعثت و 

محل بازگشائى سالن جلسات منطقه

نوع ســپرده شــركت در مناقصه(فرآيند ارجــاع كار): به صورت  
ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شـــده بانكي  يا واريز وجه به حساب 
جارى شماره 0101801171004 به نام شركت توزيع نيروى برق تهران 
بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا و يا مطالبات ثبت و تاييد شده نزد امور 

مالي شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ارائه نمايند.
به پيشـــنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از 

ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
مبلــغ فروش اســناد: جهت شركت در هر مناقصه ، مبلغ 1,500,000 
ريال به صورت الكترونيكي  صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي ســـايت 
شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نام مناقصه و 

مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.
به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپيشنهادهايي كه بعد از انقضاى 

مدت مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 
- داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشته نيرو ازمعاونت برنامه ريزي 
ونظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت وبرنامه ريزي) الزامى 

مى باشد. 
- هزينـــه درج دو نوبت آگهى در روزنامه اطالعات به عهده برنده يا برندگان 

مناقصه مى باشد .
ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :
    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير  

 http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات
  http://moamelat.tbtb.ir : سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
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شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)
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  6 - خبــر افشــاگرانه - ظرف مســى تــه گرد - 
درختچه اى در مناطق گرمسير 

7 - رايگان - نابود كننده حشرات - مرده
  8 - ورزش چوبدســتى – بله آلمانى - چه وقت؟ - 

بدون ترديد 
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 12 - طعم - قربانى - پرتو افكنى - قرص دارويى

 13 - موجود نامرئى - از ادويه براى خوشــبو كردن 
غذا - بويى از مردانگى نبرده

 14 - كارمند - سنگ ترازو - از موسسات مالى
 15 - كتابى شامل خطبه ها ، نامه ها و كلمات قصار 

حضرت على (ع) - بلندترين آبشار جهان
عـمـودى:

 1 - شبكه تلويزيونى - نوعى غذاى برگ مو
 2 - تير پيكاندار - بجا آوردن پيمان - انتقاد كارآمد

 3 - مولد الكتريسيته - پاره پاره - برآمدگى ته كفش 
 4 - از احجام هندسى - موسيقى جوانان - قدرت - 

زنگ كاروان
 5 - رقم ها - عالمت مفعولى - پرونده رايانه اى
 6 - به غير از - پيوستگى و ارتباط - زورگوى خشن
 7 - كشور عربى شمال آفريقا - جناح لشكر - حقه و نارو
 8 - عقايد - پادشاه - بى حرمتى - چين و چروك پوست

  9 - بــزاق دهــان باعــث آن مى شــود - صيد -
 استخوان شرط بندى

  10 - نــام دخترانــه - نگهبان چماق به دســت -
 ماه كارگرى 

11 - خواب كودكانه - قليل - شريعت ها
 12 - غربال - توبه كننده - نت چهارم - خوددارى 

13 - زنده - جنس تسمه - از صفات خدا
 14 - قابلگى - ضربه شديد روانى - غذاى غالب مردم
 15 - به حالت ناقص و نيمه درست - ستون عرشه كشتى

«فراخوان مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي 
(فشرده) دو مرحله اي»

نوبت اول
شــركت مجتمع صنعتي اســفراين در نظر دارد مناقصه عمومـــي همزمان با 
ارزيابي كيفي (فشـــرده) دو مرحله اي، خدمات مربوط به پخت و سرو غذا، به شماره 
200971469000013 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. 
كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران 
و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت 
عـــدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در ســـايت مذكور و دريافـــت گواهي امضاي 
الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاريخ 1397/09/11 مي باشد.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1397/09/19
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1397/10/03

زمان بازگشايي پاكت هاي الف و ب: ساعت 9:00 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/05
زمان بازگشايي پاكت ج: ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 97/10/08
ميزان سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 1/000/000/000 ريال

هزينه چاپ تمامي آگهي هاي قبلي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد.
اطالعات تماس جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت ها:

كيلومتر 12 جاده اسفراين ـ  بجنورد، دبيرخانه كميسيون معامالت مجتمع صنعتي 
اسفراين، 37217437ـ058

* اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضويت در ســـامانه: 02141934 و اداره كل 
صنعت، معدن و تجارت خراسان شـــمالي با شماره 05832225955 داخلي 210 ، 

روابط عمومي مجتمع صنعتي اسفراين آقاي مروتي

تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران
توليدكننده انواع مقاطع و قطعات فوالد آلياژى

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

 شركت توزيع نيروي برق استان فارس (سهامي خاص)
شماره ثبت: 5240 شماره شناسه ملي: 10530177629 

و سرمايه ثبت شده 25/000/000ريال
بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران محترم شركت مي رساند، جلسه مجمع عمومي عادي 
به طور فوق العاده اين شـــركت رأس ساعت 9:30 روز يك شـــنبه مورخ 97/9/25 در محل: 
تهران ـ خيابان وليعصرـ باالتر از ميدان ونك ـ خيابان ياسمي ـ شركت مادر تخصصي توانيرـ 
سالن كنفرانس دفتر امور مجامع تشكيل خواهد شد. لذا از سهامداران محترم دعوت به عمل 

مي آيد كه خود و يا نماينده رسمي آنان در موعد مقرر در جلسه يادشده حضور يابند.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب حسابرس و بازرس قانوني براي سال مالي1397
2ـ  تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني

هيئت مديره 3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
شركت توزيع نيروي برق فارس

آگهى تغييرات شركت فناوران مالى فراز سهامى خاص
 به شماره ثبت 528980 و شناسه ملى 14007732132 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/06/06 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
كليه اختيارات مندرج در ماده 41 اساسنامه به شرح بند هاى 1 و 4 و 6 و 7 و 10 و 

11 و 13 و 14 و 15 و 18 و 19 به مديرعامل تفويض گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283615) 

(آگهي تجديد مناقصه عمومي)
شماره 971595ـ  22

شركت توسعه پست هاي ايران ترانسفو
درنظر دارد اقالم ذيل را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.

جرثقيل سقفي 2تن 1دستگاه
متقاضيان مي توانند جهت اخذ اطالعات بيشـــتر با شماره تلفن 
32223033ـ024 داخلي222 از ساعت 12ـ10 تماس حاصل نموده 
 www.iran-transfo.com و يا از طريق مراجعه به وب سايت 
حداكثر تا 7 روز پـــس از تاريخ چاپ آگهي نماينده خود را جهت 
اخذ، تكميل و تحويل مـــدارك به همراه معرفي نامه اعزام نمايند. 
شركت توسعه پست هاي ايران ترانسفو در رد يا قبول پيشنهادهاي 

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

آدرس: زنجان، شهرك صنعتي شماره يك (علي آباد)، انتهاي بلوار پروفسور 
ثبوتي، خيابان دي جنوبي شركت توسعه پست هاي ايران ترانسفو

سفوكدپستي: 55895ـ45331
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آشـــفتگىهاى سياســـى و 
نارضايتى قشرهاي گوناگون مردم، 
كابينة قوامالسلطنه را متزلزل كرد و 
او بهناگزير در جمادىالثانى 1341

اســـتعفا كرد و به فرمان احمدشاه 
قاجـــار و با رأى اكثريت نمايندگان 
مجلس، مســـتوفىالممالك مأمور 
تشـــكيل كابينه شد. از آنجا كه اين 
كارگزار خوشنيت به لحاظ اقتدار 
سياسى، ضعفهايى داشت و قادر نبود 
در برابر زورگويىهاى ســـردار سپه 
مقاومت كند، مدرس در سخنانى به مخالفت با او برخاست و صراحتًا
اعالم كرد كه ما اكنون به سالح برندة فوالدى نياز داريم و نه شمشير 
مرصعى كه هنگام بزم و ايام سالم بر كمر مىبندند. اگرچه مستوفى 
برنامه دولت خود را تقديم مجلس كرد، اما چون مخالفتها با او شدت 
يافت، ســـرانجام مدرس طرح استيضاح او را مطرح كرد و اوضاع به 
شـــكلى رقم خورد كه ناگزير وادار به استعفا شد و ميرزا حسن خان 

مشيرالدوله به رياست هيأت دولت منصوب گرديد.41
سايه سياه استبداد

از آنجا كه رضاخان متوجه شد نخواهد توانست در مجلس شوراى 
ملى دوره پنجم حاميانى داشـــته باشـــد و اين روند مقاصد شومش را 
ناكام خواهد گذاشـــت، در انتخابات اين دوره دخالت و اعمال نفوذ 
كرد. مشيرالدوله كه احساس كرد قدرت مقابله با نقشههاى اين شخص 
خودسر و جاهطلب را ندارد، از سمت خودكنار رفت. احمدشاه با وجود 
اعتراض و مخالفت مدرس، فرمان رياســـت وزيران را در ســـوم آبان 
1302 به نام سردارسپه صادر كرد.42 طرفداران رضاخان هم شرايط را به 
گونهاى رقم زدند كه در غياب مدرس، رأىگيرى براى رئيسالوزرايى 
رضاخان انجام شـــد و ســـرانجام نمايندگان با 92 رأى رضاخان را به 

عنوان رياست كابينه تعيين كردند.43
چون رضاخان افكار علما و جامعه اسالمى را مخالف خود مىديد، 
به حكومت نظامى و اختناق سياسى ادامه داد و افراد مبارز را توقيف و 
تبعيد كرد. به همين دليل در هفتم مرداد 1303 به محض آنكه مجلس 
به رياست پيرنيا تشكيل شد، مدرس در نطقى بعد از مقدمهاى به افشاى 
جنايات و خالفهايى پرداخت كه عمال رضاخان مرتكب شده بودند 
و در خاتمه، موضوع اســـتيضاح او را مطرح كرد؛ اما چون نمايندگان 
مخالف رضاخان از مصونيت و امنيت الزم برخوردار نبودند و مدرس 

موضوع استيضاح را به زمان مناسبترى موكول كرد.44
در نهم آبان 1304 نمايندگان فرمايشـــى مجلس ماده واحدهاى را 
تصويب كردند كه بر اســـاس آن احمدشـــاه قاجار از سلطنت خلع و 
حكومت تا زمان تشـــكيل مجلس مؤسسان به رضاخان واگذار شد. 
مدرس در مخالفت با اين حيله شـــوم فرياد زد: «اخطار قانونى دارم.» 
نايب رئيس وقت مجلس (تديّن) گفت: «مادهاش را بفرماييد.» مدرس 
با خشم و غضب گفت: «مادهاش اين است كه خالف قانون اساسى 
اســـت و نمىتوان آن را طرح كرد. اگر يكصدهزار رأى هم بدهيد، 
مغاير قانون است.» اما نمايندگان به هشدارهاى مدرس اعتنا نكردند و 
او را واالحضرت رضاخان ناميدند. نمايندگان مجلس مؤسسان كه با 
اعمال نفوذ و زور سرنيزه انتخاب شده بودند، او را به عنوان رضاشاه 
بر سرنوشـــت مسلمانان ايران حاكم كردند. بعدازظهر نهم آبان 1304
سقوط قاجاريه با شليك چندين توپ اعالم شد و در 25 آذر همان 
ســـال رضاخان به مجلس آمد و رســـماً خود را شاه ايران خواند و در 

چهارم ارديبهشت 1305 در كاخ گلستان تاجگذارى كرد.45
ترور، تبعيد و شهادت

بهرغـــم آنكه رضاخان و طرفدارانش با تهديد و ارعاب و گاهى 
تطميع مىكوشيدند نامزدهاى مورد نظر خودشان را روانه مجلس كنند، 
عـــدهاى چـــون آيتاهللا مدرس و برخى از افراد مورد اعتماد مردم در 
اين دوره به عنوان نماينده برگزيده شـــدند. مدرس بعد از شروع كار 
مجلس با اعتبارنامه وكالى سفارشى به مخالفت برخاست و گفت كه: 
«در اين انتخابات هم حكومت نظامى بود و هم انتخابكننده نظامى 

بوده است!»
مدرس اگرچه در دوره ششـــم تحت فشـــارهاى شديدى قرار 
داشت و كمتر به مجلس مىرفت، اما همچنان به افشاى كارنامه سياه 
رضاخـــان ادامه مىداد. مخالفان هنگامى كه ديدند فرياد حقطلبى اين 
مجتهد وارسته خاموش نمىشود، تصميم گرفتند او را خاموش كنند و 
در هفتم آبان 1305 موقعى كه مدرس براى تدريس، از منزلش عازم 

مدرسه سپهساالر بود، مورد هدف عدهاى تروريست قرار گرفت. اين 
نقشه نافرجام ماند و مدرس فقط جراحت برداشت. او بعد از بهبود 
در يازدهم دى 1305 در مجلس حاضر شد و تنهايى و ترور و تهديد 

نتوانست در عزم راسخش خللى ايجاد كند.46
انتخابات دوره هفتم ضمن اينكه كامال فرمايشـــى بو، در هنگام 
برگزارى آن هم رأى دهندگان تحت فشـــار بودند. حاميان مدرس در 
حبس و تبعيد به سر مىبردند. دستاندركاران حتى صندوقها و آرا را 
عوض كردند و اوضاع بهگونهاى رقم خورد كه حتى يك رأى هم به 
نام مدرس كه محبوب اهالى تهران بود، از صندوقها بيرون نيامد و او 

از راه يافتن به اين دوره مجلس شوراى ملى محروم شد!47
رضاخان كه قادر نبود مدرس را از راه خدعه و ارعاب به ستوه 
آورد، دستور بازداشت و دستگيرى او را صادر كرد و در 16 مهر 1307

سرتيپ درگاهىـ  رئيس شهربانى تهرانـ  به اتفاق چند نيروى مسلح 
به منزل مدرس يورش بردند و بعد از ضرب و شتم وى و مجروح 
كردن اعضاى خانوادهاش، او را دســـتگير و روانه خراســـان نمودند و 
در قلعه خواف زندانى كردند. نه ســـال بعد وى را به كاشـــمر انتقال 
دادنـــد و در حوالـــى غروب 27 رمضانالمبارك 1358، مطابق 10 آذر 
1316 ميرزا كاظم جهانسوزىـ  افسر شهربانىـ  به اتفاق دو نفر مأمور 
ديگر مدرس را با زبان روزه مسموم كردند و او را هنگام اقامه نماز 

به شهادت رساندند.48
پيكر آن پارســـاى پرهيزگار و پايدار را در كاشـــمر دفن كردند و 
مزارش چندين بار مرمت و بازســـازى شـــد تا آنكه بعد از پيروزى 
انقالب اســـالمى ايران، امام خمينى(ره) در حكمى توليت وقت آستان 
قـــدس رضـــوى را موظف كردند تا بر مقبره آن فقيه فرزانه، بارگاهى 
شـــكوهمند احداث كند. در بخشـــى از فرمان امام آمده بود: «ملت ما 
مرهون خدمات و فداكارىهاى اوست. اينك كه [مدرس] با سربلندى 
از بين ما رفته اســـت، بر ماســـت كه مزار شـــريف و دور افتادة او را 
مقام معظم رهبرى حضرت آيتاهللا خامنهاى در  تعمير و احيا نماييم.»49
ششم فروردين 1367، در مراسم افتتاح آرامگاه شهيد مدرس فرمودند: 
«حدود ســـى سال پيش كسى نمىدانست مدرس كه بود و براى چه 
در شهر غربت به دست مزدوران [رژيم پهلوى] شهيد شد؛ ولى امروز 
نورافشانى خورشيد انقالب در اين جهان، چهرة مدرس را روشن كرد. 
مدرس كسى بود كه با هوشيارى از اسالم دفاع مىكرد و زمانى كه او 
در به در شهرها و دهات خراسان بود، كسى فكر نمىكرد كه روزى 

به عنوان امامزادهاى براى عاشقان خدا دربيايد.»50

 نظرها و انديشهها

اصل يازدهم از اصول معرفت 
انســـاني ميگويد شناختي كه ما از 
انديشه خود داريم، نه فقط مقدم بر 
شناختي است كه از بدن خود داريم، 
بلكه بديهيتر از آن نيز هســـت، به
طوري كه حتي اگر بدن وجود نداشته 
باشد، شناخت ما نسبت به انديشه، 
همچنان به قوت خود باقي است؛15
زيرا اگرچه ممكن است زميني وجود 
نداشته باشد و من فقط فكر كنم كه 
زميني وجـــود دارد كه آن را لمس 
ميكنم، با اينهمه ممكن نيست كه 

«من» يا نفس من در حالي كه چنين انديشـــهاي دارد، وجود نداشـــته 
باشد. در مورد چيزهاي ديگر نيز همين حكم صادق است؛ يعني ما كه 
انديشنده آن چيزها هستيم، وجود داريم حتي اگر وجود خود آن چيزها 
باطل باشد يا هيچگونه وجودي نداشته باشد.16 نتيجه اين كه شك من 
درباره امتداد وجود دارد، اما خود امتداد كه دربارهاش شك دارم و به 

آن ميانديشم، وجود ندارد.
 (conception) «دكارت در تأمل ششم، بين «تخيل» و «ادراك محض
چنين تمايز مينهد كه: ذهن به هنگام تخيل، از يك مثلث تنها تصور 
شكلش را ندارد، بلكه آن را شهود و ادراك (apprehension) ميكند. 
تخيل عيناً همين عمل اســـت. در ادراك انتزاعي مانند ادراك شـــكل 
هزارضلعي، ذهن نميتواند آن را مشاهده و بنابر اين تخيل كند و لذا 
ادراك شكل هزارضلعي و يا دههزار ضلعي فاقد تمايز و وضوح است. 
«خيال» جزء ضروري در طبيعت يا ماهيت ذهن من نيست و اگر آن 
نميبود، من همچنان همان بودم كه هستم. پس اين قّوه به چيزي قيام 
دارد كه از من جداست: «و آسان ميتوانم دريابم كه نفس من آنچنان با 
آن متصل و متحد باشد كه هرگاه بخواهد، بتواند به بررسي آن بپردازد، 

از اين راه ميتواند اشيا مادي را تخيل كند.»
 تفاوت خيال يا تفكر محض اين است كه نفس به هنگام فعاليت 
عقالني به وجهي به خود بازميگردد و برخي از مفاهيم را كه در خويش 
دارد (مانند مفهوم امتداد كه دكارت آن را فطري ميداند) مينگرد؛ اما 
به هنگام تخيل، به جسم التفات ميكند و چيزي را در آن ميبيند كه 
منطبق است با مفهومي كه خودش ساخته يا از طريق خواس دريافته 
است.17 نتيجه اينكه از نظر دكارت امتداد واقعي است؛ زيرا خيال انساني 
بدون وجود امري بيروني مانند شئي ممتد نميتواند به عمل تخيل كند. 
خيال از قواي نفس است و خود مادي نيست چون ممتد نيست؛ اما 
عمل آن كه تصور شـــكل است، منوط به امتداد است كه غيرذهني و 

بهويژه غيرخيالي است.
چنانچه دكارت تخيل را جز ماهيت ذهن نميداند و امتداد را نيز 
كه تخيل از آن حكايت ميكند جزو ماهيت ذهن نميداند و بيرون از 
ذهن و واقعي ميداند، چگونه ميخواهد فطري بودنش را توجيه كند. 
درحالي كه فطري بودن امتداد يعني همواره نفس آن را از پيش داشته 
و بدان آگاه بوده اســـت و آن مفهوم فطري امتداد نميتواند با مفهوم 
خيالي آن متحد باشد و اين يعني دو امتداد هست: يك امتداد فطري 

و يك امتداد خيالي!
دكارت شئ ممتد را چيزي جز نفس امتداد نميداند. جسم داراي 
امتداد است يا جسم ممتد است، يا بهتر بگوييم ممتد ممتد است، همه 
يك معني بيش ندارد.18 اين نشـــان ميدهد كه ســـخن دكارت درباره 

ماهيت امتداد، بيرون از توتولوژي نيست!
ماهيت امتداد

از نظر دكارت از يك سو مقصود از امتداد چيزي نيست كه از خود 
شئ ممتد متمايز و جدا باشد و اين امتداد را نميتوان براي شناخت آن 
موجودات مابعدالطبيعي كه نميتوان آنها را به قوه خيال آورد، به كار 
گرفت. (آيا مقصود دكارت از «موجود مابعدالطبيعي»، صورت جسميه 
اســـت كه ارسطو به جاي امتداد، آن را «جوهر جسم» ميشناسد؟) از 
سوي ديگر، در برابر كسي كه ادعا نمايد امتداد مستقل از شئ است، 
«حتي اگر كسي بتواند مثال به خود بقبوالند كه اگر فرض كنيم تمام 
اشياي ممتد (يعني اجسام) جهان معدوم ميشد، اين امر نميتوانست 
مانع از اين امر شود كه امتداد في نفسه وجود داشته باشد.»19 موضع 
دكارت در پاسخ اين است كه: اين نتيجهگيري او متضمن استفاده از 
هيچ تصور جسماني نيست، بلكه متكي بر حكم كاذب عقل است كه 

آن را از درون خود برآورده است.20
جا دارد بپرســـيم چرا دكارت ميخواهد جوهر شـــئ جسماني، 
يعني امتداد چنانچه در شئ ممتد مالحظه شود، به واسطه متخيلة ما 
ادراك ميشود و چنانچه در شئ ممتد مالحظه نشود، توسط قوه وهم 
شـــناخته ميشود كه متكي بر تجربه نيست. چنانچه جوهر جسماني 
توسط عقل ادراك شود، آن به امتداد محض بازميگردد و لذا دكارت 
از آن رأي صرفنظر ميكند. درحالي كه در «تأمالت» تأكيد بر حكم 
عقلي ما بر جوهر اشياست و نه حكم خيالي و يا وهمي. در «اصول 
فلسفه» اين حكم ناديده گرفته شده است. آن حكم عقلي درباره امتداد 

كجا رفته است؟
از طرفي ميگويد مفاهيمي كه از طريق حواس دريافت ميشود، 
بيش از مفاهيمي كه من خود ساختهام، متمايزند. به اين دليل در «تأمل 
ششـــم» تصريح ميكند كه: هيچ مفهومي در ذهن نيســـت، مگر آنكه 
قبال از طريق حواس آمده باشـــد.21 دكارت گاهي وضوح و تمايز را 
ناشـــي از واقعيت اشيايي ميداند كه موجب ميشود از طريق حواس 
در ذهن مفاهيمي را به وجود آورند. گاهي نيز وضوح و تمايز را به 
پيش از هر چيز به مفاهيم فطري نسبت ميدهد كه پيشاپيش در ذهن 

وجود دارد.
در قاعده چهاردهم ميگويد: «مقصود ما از امتداد، هر چيزي است 
كه داراي طول و عرض و عمق باشد و الزم نيست تحقيق كنيم كه آيا 
اين شئ ممتد يك جسم واقعي است يا صرف مكان است؟ و نيز به 
نظر نميآيد كه توضيحات ديگري در اين مورد الزم باشد؛ زيرا در قوة 
متخيله ما چيزي آسانتر از امتداد (در مورد جسم) ادراك نميشود.»22
اما در صفحه بعد اعالم ميكند كه: مقصود از امتداد چيزي نيست كه 

از خود شئ ممتد متمايز و جدا باشد.
امتداد رياضي

در «تأمل ششم» تكرار ميكند كه هر چيزي كه در اجسام با وضوح 
و تمايز ادراك ميكنم، يعني همة آنچه در موضوع رياضيات محض 
مندرج است، ميتوان حقيقتاً اشياي خارجي دانست. امتداد ميتواند با 
ابعاد سهگانة طول و عرض و عمق مصداق يابد و هر يك از آنها و يا 
جمع آنها باشد؛ اما محض امتداد حد طول و عرض و عمق است و 
نه خود آن. امتداد رياضي ميل به كشش است پيش از آنكه آن صورت 
طول و يا عرض يا عمق يابد. پس امتداد نميتواند ماهيت موجود جسم 
را تبيين كند كه امري وجودي است. و با اين تفسير سخن ابنسينا كه 
جســـم بودن جسم، معلول امتدادهاي سهگانه نيست كه در آن فرض 

ميشود، سخني بهجا و درست است.
امتداد (بر وزن افتعال) از ماده «مّد» به معني كشـــش اســـت. پس 
براي آنان كه امتداد را به معناي گســـترش ميدانند، اين تعريف يك 
تعريف لفظي اســـت و حال آنكه شـــئ به فصل اخير خود شناخته 
ميشود. از زمرة گسترشها ميتوان گسترش خطي را در نظر گرفت و 
گسترشهاي ديگري نيز هستند كه خطي نيستند. ما معتقديم گسترش 
فضايي را نميتوان همان گسترش امتداد دانست؛ زيرا از لوازم گسترش، 
امتداد فرض وجود فضاست، درحالي كه گسترش فضا منوط به فرض 

امتداد نيست.
امتداد امكان

به عقيده دكارت همه علوم از چيزي كه ساده باشد و آسانتر درك 
شود، پيشرفت ميكند. درباره شناخت ماهيت امتداد، بهتر است توصيه 
خود دكارت را بهكار بگيريم و از كتاب «تأمالت» شروع كنيم تا انديشه 
او را بهتر درك كنيم.23 امتداد مفهومي اســـت كه خود به خود آشـــكار 
اســـت. از نظر دكارت لزومي ندارد كه اين مفهوم ساده دوباره تعريف 
شـــود. مفهوم بدن يا امتداد بديهي است، اما اگر انديشه وجود نداشته 
باشد، شناخت ما نسبت به بدن ممكن نخواهد بود. به عالوه از آنجا كه 
خواص آن محدودتر است، همچنين شناخت ما از بدن يا امتداد موجب 
شناخت بيشتر از نفس يا انديشه ميشود؛24 اما عكس آن صادق نيست 
و با شناخت نفس نميتوان به شناخت بدن نايل شد. چنانچه يك شئ 
مادي را كه ممتد است، لمس و احساس كنيم، وجود دارد، پس نتيجه 
ميگيريم: انديشة من وجود دارد، زيرا حتي اگر آن شئ مادي موجود 
نباشد، اما ممكن نيست كه «من» كه از آن شئ مادي تصور يا انديشهاي 
دارد، وجود نداشته باشد. همچنانكه گفتيم، انديشه بهتر از امتداد شناخته 

ميشود، اما به هر حال امتداد نيز مفهومي بديهي است. 
ادامه دارد

پينوشتها:
15. فلسفه دكارت، ص233.            16. همان، ص234.
17. همان، ص95-94.                 18. همان، ص234.
19. همان، ص166.                    20. همان، ص3.

21. رنه دكارت، تأمالت، ص97.        22. فلسفه دكارت، ص165.
23. رنه دكارت، اصول فلسفه، ص280.

24.انگيزه شناخت هر چيزي كه بتوان آن را تصور كرد، هميشه مايهاي است 
براي پيدا كردن يقين بيشتري نسبت به انديشه خودمان. (فلسفه دكارت، اصل 

يازدهم در اصول معرفت انساني، ص234)
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چرا نبايد رويكرد ما به تفسـير آثار هنري، 
به همان شـيوهاي باشد كه همهروزه براي 
تفسـير گفتار و رفتار همتايانمان در پيش 
ميگيريم؟ آيا محتمل نيسـت كه تفسير اين 
آثار در امتداد همان تمايالت تفسيرگرانهاي 
باشد كه بر اثر انتخابات طبيعي، به صورت 

مادرزادي از آن برخوردار شده  ايم؟ 

كاشمرـ   مرقد شهيد مدرس

پىنوشتها:
41- مقاالت و مقوالتى درباره مدرس، 
مركز پژوهشهاى مجلس، ص145، 

مأخذ قبل، ص391-390.
42- همان، ص146-145.

43- پنجاه و پنج، على دشتى، ص121؛ 
مدرس ماه مجلس، ص139.

44ـ مـــدرس در پنج دوره تقنينيه 
مجلس شوراى ملى، ج2، ص68ـ70؛ 
تاريـــخ معاصر ايران از ديدگاه امام 
خمينـــى، ص84-85، مقاالت و 

مقوالتى درباره مدرس، ص260.
45- مدرس قهرمان آزادى، ج2، 739؛ 

بازيگران عصر طاليى، ص160.
46ـ مدرس قهرمـــان آزادى، ج2، 

.739
47- همان، ج2، ص780، مدرس 
شهيد نابغة ملى ايران، على مدرسى، 
ص365-370، مدرس در تاريخ و 
تصوير، محمد گلبن، ص105-104، 
مدرس ماه مجلس، ص190-185.

48- مدرس، بنياد تاريخ انقالب 
اسالمى، ج2، ص27، صحيفه نور، 

ج19، ص196. 
49ـ تاريخ معاصر از ديدگاه امام 

خمينى، ص154.
50ـ چهار ساله دوم (گزارشى از 
دومين دوره رياســـت جمهورى 

مقام معظم رهبرى) ص287.

در ســـالهاى اخير هنجارهاى 
اجتماعى زيادى در عرصه فرهنگ 
و كتاب در ايران ديده شـــده است 
كه مىشـــود به آنها گفت «مدهاى 
فرهنگى». چند تا از اينها را توضيح 
مىدهم تا منظورم را بهتر درك كنيد. 
يكى تمايل به درامهاى عاشقانه و 
1320، عالقه به  ســـوزناك در دهة
رمانهاى تاريخى و متون سياسى در 
دهة سى و چهل، خواندن كتابهاى 
ژان پل سارتر و برتولت برشت در 
دهه پنجاه، نشر كتابهاى جلد سفيد 
سياسى و مذهبى در زمان انقالب، 
رواج كتابهاى ذبيحاهللا منصورى در 
اواسط دهه شصت، خواندن برخى 
كتابهاى ژورناليستى پس از دوم 

خرداد و امثالهم.
خالصه اين مدها يا شيوعات 
عاميانه خيلى هم بد نبوده است و 
اى كاش هر چه مد و مدبازى است، 
در عالم كتاب و فرهنگ خودنمايى 
كند نه در ماشـــين و پاچه شلوار 
و زلـــف و كاكل و مانتو و كت و 
شلوار يا مهمانى و مجلسآرايى و... 
بارى. يكى ديگر از اين هنجارهاى 
فراگير و جالب، تأليف و خواندن 
كتابهاى «خاطرات» بود.  اگر كسى 
اسم و رسمى به هم زده بود، چه در 
گذشـــته و چه حاال، فوراً به محور 
عالم وجود تبديل مىشـــد و تمام 
مسائل ارضى و سماوى و سياسى 
را ضمن خاطرات شـــخصى خود 
بيان مىكرد. طبعاً برخى از خاطرهها 
جذاب بود و بسته به قدرت مانور 
نويسنده، خواننده را جذب مىكرد 
و برخى ديگر ســـرد و حبّة يخ كه 
نويسنده به زحمت با آسمان ريسمان 
بافتن، حرفش را ميزد تا در نهايت 

بگويد كه: «من هم هستم»!
برخي از اين خاطرهنويسها 
اشخاصى هســـتند كه مىخواهند 
اظهار وجود كنند و تمايل مهارنشدنى 
انسان به ثبت در تاريخ و ماندگارى 
و جاودانگى را از اين طريق دنبال 
مىكنند. مگر تعداد اندكى كه خود 
به وجودآورندگان تاريخاند و معمار 
حـــوادث بزرگ تاريخى و هر چه 
انجام دهند و بگويند و بنويسند، ثبت 
سند است و عين مدرك براى تاريخ، 
و طبعاً چنين آثارى مستندات و مواد 
خام اســـت براى مورخان، كه بر 
اساس آن وقايع يك دوران را درك 
مىكنند و مورد تحليل قرار دهند؛ 
مثل يادداشتهاى علم، خاطرات 
روزنوشتهاى  بازرگان،  مهندس 
علىاصغـــر حكمت و ذكاءالملك 
فروغـــى و نيز يادداشـــتهاى 

آيتاهللا هاشمى رفسنجانى و...
كتابهاى خاطره امروزه تنها 
يك نوع فرهنگى نيســــت، بلكه به 
چندين شاخه و طرز و اسلوب تقسيم 
مىشــــود. تعدادى مربوط به تاريخ 
شفاهى است و برخى كتبى؛ بعضى 
مصاحبه است و برخى تكگويى و 
غالبا درازگويى در بيان خاطرات و 

گاهى هم مخاطرات. برخى همراه 
با اســــناد است و برخى به صورت 
داستان و روايات همراه با توصيفات 
بيان مىشود. برخى را نويسنده تنظيم 
كرده و تعدادى را  ويراستار و مأمور 
انتشاراتى آماده ساخته است؛ برخى 
سرراست است و كتابهايى نيز با 

شاخ و برگ و توضيحات و فهارس 
و غيره و غيره. در اين نوع كتابها، 
معموال تصاوير و عكسهايى هم از 
دورههاى مختلف زندگى صاحب 
خاطره به عنوان افزونهها و ملحقات 
ديده مىشــــود و اگر بدبين نباشيم، 
مىتوان اجماالً قضاوت كرد كه اينها 
همه مفيد است و الزم، زيرا خشت 
خام بناى تاريخ و مســــتند روايت 
يك دوره از دوران اســــت و داستان 

روزهايى  از يك روزگار.
 ســـنت خاطرهنويسى بسيار 
ديرپا و كهن اســـت. سيرهاى است 
كه نويسنده و صاحب سيره يگانهاند 
و نويســـنده گواه و داور و ســـند 
خويش اســـت. روايتى است كه 
راويانش منقوالت را از قول خود 
نقل مىكنند. حتى گاهى بخشـــى 
از زندگى و ديدهها و شـــنيدهها در 
كتابى مثل «سفرنامه ناصرخسرو» 
نيز چيزى جز بيان خاطرات نيست. 
بـــه همين دليل تا اين اندازه رايج 
بوده و همواره سفرنامهها در زمرة

مهمترين خاطرات موردى با موضوع 
محدود هستند.

ما خوشبختانه آثار بسيار زياد و 
باارزشى از دورههاى مختلف قديم و 
جديد در اين زمينه به زبان پارسى 
داريم. برخى نيز به زبان علمى دوران 
اسالمي، يعنى عربى نوشته شده  اند 
(همچنـــان كه در اين دوره برخى 
از خاطرهها به زبان انگليسى نوشته 
شـــده و بعد ترجمه شده است). 
برخـــى از خاطرات جنبه معنوى 
دارد و خاطرات روحانى و ســـير 
و سلوك معنوى را روايت مىكند؛ 
مثل: اعترافات آگوستين و «المنقذ 
من الضالل» يا اعترافات امام محمد 
غزالى و مكاشـــفات حيرتانگيز 
عارف نامدار روزبهان بقلى شيرازى. 
در دوران مـــا برخى كتب خاطره 
بسيار باارزش بودهاند و سرشار از 
نكتـــه و اطالع و عبرت و زيبايى. 
«زندگى من» اثر عبداهللا مستوفى و 

«خاطرات و خطرات» دولتآبادى 
دو نمونه جالب از همين نوع است. 
در كنار اينها، روزنوشتهايى مثل 
آثار اعتمادالســـلطنه و ذكاءالملك 
يا «پاريسيه»هاى ميرزا محمدخان 
قزوينى براى اهل علم مالحتى دارد. 
سفرنامهها نيز در توازى با همين نوع 

آثار و مكمل خاطراتاند و به نظر 
مىرسد هيچكس به زبان پارسى به 
اندازة ناصرالدينشاه سفرنامه ننوشته 
باشـــد و انصافاً هم خوب از پس 
ايـــن كار برآمـــده و به طور كلى 
او و وزير معتمدش اعتمادالسلطنه، 
يادداشتهاى مهمى در باره زندگى 
خود نوشتهاند و از اين طريق خدمت 
بزرگى به تاريخ ايران كردهاند؛ اما 
در دوران ما يكباره اتفاقات عجيبى 
افتاده است. كسانى خاطراتى منتشر 
مىكنند مثـــال از هويدا كه روح 
صدراعظم نيز از آن بىخبر است! 
در باره ديگر سرشناسان هم چنين 
كردهاند، از جمله قوام و سيدضياء. 
خاطرم هست كه سالها پيش كسى 
كتابى آورده بود به وزارت ارشـــاد 
با عنوان «خاطرات رضاشاه» و آش 
چنان شور بود كه صداى مميزها را 
به آسمان بلند كرد! وقتى تشت علم 
و بشقاِب فرهنگ از بلندى به زمين 
مىافتد، آشفتهبازارى ايجاد مىشود 
و سر و صدايش غوغاى بيهوده برپا 
مىكند. در اين آشفته احوالى، چنان 
بازار اين كتابها گرم شـــد كه هر 
كجا يك مؤسسه فرهنگى و تاريخى 
صاحب رقمى بودجه مىشد، به قول 
بازارىها آن را مىزد توى اين كار و 
به قول رانندهها: گازش را مىگرفت 

و مىرفت تا تهِ دنده چهار!
خالصـــه ابتدا از ردههاى اول 

شروع كردند به ثبت خاطرات شفاهى 
و كتبى و صوتى و تصويرى، با سند 
و بىسند، عكسدار و بى عكس، 
داستانى و جذاب يا ساده و بىپيرايه. 
وقتى ردههاى اول و شـــخيص ته 
كشيد، آمدند سراغ ردههاى دوم: وزرا 
و وكال و برخى از شخصيتهاى 

جا مانده در اپوزيسيونها و خالصه 
آنقـــدر مطالب متفاوت، از زواياى 
مختلف، مثـــال در باره موضوعي 
واقعي گفته شـــد كه ديگر اصل 
مســـأله قابل تشخيص نيست! اين 
داســـتان پس از شهريور 20 هم ره 
داده بود و هركس دو ماه وكالت يا 
وزارت كـــرده بود، به قدر دو قرن 
خاطرات و افسانه و اوهام مىبافت 
و در پاورقى مجالت نشر مىكرد. 
بعـــد از نهضت ملـــى و كودتاى 
1332 نيز وقتى آبها از آسياب افتاد، 
يكباره شرح وقايع آن دوران به قصة

مطلـــوب و موضوع محبوب بدل 
شد. شرح انشعاب و اتحاد احزاب 
(يا اختالفها و اختالطها) و نقش 
اينان به ســـكه رايج در بازار كتاب 
تبديل شد؛ اما اين آش وقتى بسيار 
شور مىشد كه افراد درجه دو هم 

ته كشيدند! 
خالصه اينكه اين نوع ناشران 
و اين رشـــته از تاريـــخ پردازان، 
كارشان چيست؟ جز اين كه دست 
اندركار تاريخنگارى و تاريخگذارى 
و تاريخسازى و خاطرهپردازى براى 
افراد بالتأثير در تاريخ و كســـب 
وجاهت براى افرادى خاص شدهاند. 
قيامتى بر پا كردهاند كه بايد خواند و 
ديد. هنوز وقتش نرسيده، اما اگر يك 
روز بشود، اين كتب خاطره را مثال 
از فرماندار يا بخشدار يك واليت 

يا نماينده فالن منطقه دورافتاده كه 
در اواخر يـــك دوره مجلس، در 
انتخابات مياندورهاى برگزيده شده 
و چگونه از نقش بىبديل خود در 
نجات كشـــور و تشكيل نخستين 
ســـازمانهاى جنگ مسلحانه و 
محافظت از جان بزرگان و پيشبينى 

توطئههاى صدام در حمله به ايران 
و...  داد ســـخن دادهاند، انگشت به 

دندان خواهيد ماند! 
گشت كوچكى در كتابفروشىها 
بزنيد تا ببينيد و دهانتان از تعجب باز 
بماند. چرا ما عادت داريم به جاى 
افزايش دقت علمى در هر رشـــته 
و هـــر كار، آن را به معركهاى فاقد 
خاصيت و اعتبار بدل كنيم؟ واقعا 
امروزه چگونه مىتوان به اين آثار  
اعتماد كرد؟ انصافاً فرنگىها در اين 
زمينه نيز بســـيار زودتر از ما آغاز 
كردهاند و خاطرات و سفرنامههايشان 
نيز عملگرايانهتر و دقيقتر بود. نه 
اينكه ما ابنبطوطه نداشـــتهايم، كه 
داشتهايم و حتى مؤلف نامشخص 
كتاب «خطاىنامه» (ختاىنامه!) كه 
در زمان شـــاه اسماعيل صفوى از 
ممالك عثمانى راه افتاد و رفت به 
جيـــن و ماچين و ختن و دقايق و 
عجايب بسيار زيادى را ثبت كرد، 
ســـفرنامه شايسته و خوبى نوشته 
است. اما اتفاقاً تفاوت ما با فرنگىها 
همين جاست كه سفرنامهنويسان 
ما غالبـــاً به دنبال ثبت عجايب و 
غرائب مىرفتهانـــد. بگذريم كه 
بسيارى از تفاوتهاى جوامع را كه 
در عمرشان نديده بودند، در زمره 
عجايب تصور مىكردند و به غلّو

و اغراق در توصيفات تمايل داشتند 
و فكـــر مىكردند با افزودن بر اين 

حرف و حديثها، بر اهميت سفر 
و سفرنامهشان مىافزايند. ابنبطوطه 
و ناصرخســـرو البته استثنا هستند. 
برعكس فرنگىها به مسائلى توجه 
مىكردنـــد كه از نظر ما بىاهميت 
بود؛ مثًال هنگامى كه از كنار صدها 
و هزارها مجســـمه و ديوارنگاره و 
حكاكى و كتيبههاى به جا مانده از 
اعصار باستان عبور مىكردند، فوراً
دواتدانشـــان را از ُخرجين قاطر 
بيرون مىكشيدند و قلم برمىداشتند 
و خـــط كتيبه يا حكاكى و نگاره 
را عينـــاً در دفاتر و صحايف ثبت 
و ضبط مىكردند. بعد هم ســـعى 
مىكردند از آن ســـر دربياورند و 
مثال خطوط ناآشنا را بخوانند؛ مثل 
ديوالفـــوآ. اما در ميان قدماى ما به 
زحمت يك مـــورد چنين چيزى 
ديده مىشود و تا دوران مشروطيت 
خاطره يا سفرنامهاى سراغ نداريم كه 

واجد چنين خصوصيتى باشد. 
تعداد سفرنامهها و كتب خاطره 
در ميـــان فرنگيان، حداقل از عصر 
روشـــنگرى به اين سو كه ميل به 
جهانگردى و اكتشافات ارضى (و 
بعدها سماوى و كهكشانى) بسيار 
افزايش يافت، قابل مقايسه با آنچه 
ما خلق كردهايم، نيســـت. سفرنامه 
قطعاً نوعى خاطرهنويسى است و به 
همين خاطر روى آن تأكيد دارم. در 
دوران جديد وقتى سياستمدارى در 
مغربزمين دستاوردهايى دارد و يا 
در مقام مهمى مشغول به كار بوده 
است، دستيارانى استخدام مىكند 
و بر اســـاس برنامهاى مشخص و 
چارچوبى دقيق به گزينش مهمترين 
وقايع حيات خود و دوران مسئوليتش 
مىپردازد و بر اســـاس اهميت هر 
واقعـــه، فصلى بلند يا كوتاه به هر 
موضوع اختصاص مىدهند و سپس 
آن را در معـــرض نقـــد و داورى 
همكاران و برخى آگاهان سياسى و 
دانشگاهى مىگذارند و در نهايت 
ناشرى معتبر خاطرات مزبور را به 
چاپ مىرساند. به همين دليل است 
كه آن خاطرات به اغلب زبانهاى 
جهان منتشـــر مىشود و مرجع و 
مســـتند مقبولى براى سياسيون و 
روزنامهنگاران و مورخان است. در 
مقابل، ما اندك اعتبار اين ژانر جذاب 

و شيرين را هم به باد داديم!
كالم آخر دو چيز بيش نيست: 
اول اين كه مؤسسات مزبور كمى 
نفس تازه كنند و با دقت و تأمل و 
بهرهگيرى از تجارب علمى دست 
بـــه اين نوع كارها بزنند؛ ديگر اين 
كه بعضـــى از اين عزيزان، خيلى 
خـــود را جدى تلقـــى نكنند و 
نكوشـــند در همه امور اظهار نظر 
فرمايند. اگر خودتان و خاطراتتان 
اهميت خاصى نداريد، مثل غزالى 
و آگوستين اعترافات بنويسيد. من 
تضمين مىدهم كه اگر ســـخنتان 
صادقانه باشد، خيلى به دردبخور و 

جذاب خواهد بود.



7 اقتصادى
آنچــه در پى آمده اســت نگاهــى دارد به 
چالش هاى توليد و صادرات خرما كه بخش اول 
آن را ديــروز مالحظه كرديد و اينك بخش دوم و 

پايانى را مى خوانيد:
***

اين عضو هيات نمايندگان اتاق بوشــــهر سرانه 
مصرف خرما در كشور را 5 تا 7 كيلوگرم معادل 560

هزار تن ذكر كرده و يادآور مى شــــود: براين اساس 
46 درصد خرماى توليدى كشــــور به مصرف داخلى 
مىرسد اين درحالى است كه مصرف اين ميوه مىتواند 
جايگزين بسيارى از تنقالت جديدى كه هيچ ارزش 

غذايى ندارند، باشد.
وى تصريح مى كند: با بهينه سازى، سازگارى، 
امنيت، كيفيت و برخوردارى از استانداردهاى ملى و 
بين المللى در محصول خرما مى توان خود را با بازار 
هدف انطباق داد و بازارهاى جهانى را تسخير كرد.

در هميــــن زمينه همچنين مهدى بحرينى عضو 
انجمن ملى خرما اســــتان بوشــــهر با تأكيد بر لزوم 
تالش براى توســــعه صادرات خرما اظهار مى دارد: 
صادركنندگان با مشــــكالت عديدهاى در صادرات 
مواجه هستند كه يكى از اين مشكالت قوانين متعدد 
و بعضاً موازى است و جديداً مشكالتى ايجادشده كه 

مهمترينش مشكالت ارزى است.
وى با بيان اينكه برگرداندن ارز به سامانه نيما و به 
دولت در مدت سه ماه از مشكالت پيش روى صادرات 
اســــت، تصريح مى كند: گاها برگشت ارز حاصل از 
فروش تا شش ماه هم زمانبر است؛ چون فروش نقدى 
نيست ولى اگر بعد از صادرات ارز حاصل از فروش 
را در مدت ســــهماهه برنگردانند بهعنوان قاچاقكننده 

ارز مورد پيگرد قرار خواهند گرفت.
بحرينى ادامه مى دهد: مورد مهم ديگر اين است 
كه صادركنندگان تمامى هزينههاى صادرات مثل كرايه 
يا مسافرت و هتل و غيره خود را با ارز آزاد 13هزار 
تومانــــى انجام مىدهند ولى محصول خود را بايد با 
قيمت چهار هزار تومان در اختيار دولت قرار بدهند 
كه اين عمًال صادرات خرما را با چالش بسيار جدى 

مواجه كرده است.
وى با بيان اينكه مشكالت و قوانين دستوپا گير

گمركى هم مزيد بر علت است، اضافه مى كند: تسهيل 
اين امور خيلى به صادركننده كمك خواهد كرد چون 
شــــما وقتى قراردادى با يك فروشگاه زنجيرهاى در 
كشــــورى براى تأمين خرماى آن فروشگاه مىبنديد، 
يكى از مهمترين موضوعات تأمين جنس موردنظر در 
زمانى مشخص در هر ماه است و بهمحض نرسيدن 
محصول با شما فسخ قرارداد كرده و فوراً رقباى شما 
جايگزين خواهند شــــد. حال با اين وضعيت قوانين 
دســــت و پاگير و خلقالساعه گمركى و ارزى امكان 

رقابت با ديگر رقبا وجود ندارد.
اين عضو انجمن خرماى استان بوشهر مى افزايد: 
براى توليد محصولى با كيفيت براى صادرات هماهنگى 
و ارتباط تنگاتنگ بين كشاورز و شركتهاى فرآورى 
و بستهبندى و همچنين ماشينآالت مدرن و مكانيزه 

بسيار مهم است.
وى با بيان اينكه كشاورزان اولين حلقه مهم توليد 
محصول باكيفيت براى صادرات هستند، اظهار مى دارد: 
نقش صنايع تبديلى و بســــتهبندى در صادرات كامًال
روشن است و روىآوردن به بستهبندىهاى شيك و 
چند گرمى و بررسى ميدانى ذائقه بازار و حتى رنگ 
بستهبندى در هر كشورى تأثير زيادى در استقبال از 

محصول را دارد.
بحرينى مى گويد: امروز شركتهاى موفق در اين 
موارد بسيار دقيق عمل مىكنند. براى خرماى كبكاب 
به خاطر غناى مواد غذايى نشــــان داده كه اگر داراى 
بســــتهبندى بازارپسند باشد، بسيار موردتوجه است و 
بســــيار حاشيه سود خوبى براى فعاالن خرما دارد كه 
رونق نسبى اين سالهاى اخير متأثر از بستهبندى خوب 

و بازارپسند فعاالن است.

وى تأكيد مى كند: بحث مهم ديگرى كه وجود 
دارد براى صادرات به كشورهاى جهان اول، بهداشت 
و اســــتانداردهاى آنها است كه باغدار و توليدكننده 
بايد بسيار هماهنگ عمل كرده و در مرحله كوددهى، 
سمپاشى، برداشت، حمل و بستهبندى بايد بهداشت 
و استانداردها رعايت شود چون مخصوصاً در مورد 

سمپاشى استانداردها بسيار سختگيرانه است.
ايــــن فعال حوزه خرما بيان مى كند: در مرحله 
بستهبندى استفاده از ضدعفونىكنندهها بحث مهمى 
است كه انجمن ملى خرماى ايران كار را به انستيتو 
تحقيقات فرستاده و محلولى براى خرما كه هيچ ضررى 
براى انسان ندارد و مورد تأييد اروپا هم هست، توليد 
كــــرد و گازهاى قديمى براى ضدعفونى كه از نظر 
استانداردهاى غذايى اروپايى مردود بود از اين چرخه 

حذف شد.
درحالىكه خرما از اهميت بسيار زيادى از نظر 
ارزش غذايى برخوردار است ولى اين محصول بهخوبى 
معرفى نشده است و علىرغم سهم كمى كه در زمينه 
مصرف در بين مردم كشورمان دارد، مقدار صادرات 

آن هم كمتر از 15درصد است.
رئيس اتاق بازرگانى بندر بوشهر هم مى گويد: از 
مجموع 150هزار تن خرماى توليدى اين استان فقط 
20 هزار تن آن به خارج از كشــــورهاى ديگر صادر 
مى شــــود؛ اين درحالى است كه وجود 750 كيلومتر 
مرز آبى بهترين مزيت براى صادرات محصول را در 

استان فراهم مى كند.
خورشيد گزدرازى با اظهار اينكه خرماى صادراتى 
اين استان براى راهيابى به بازارهاى هدف نيازمند كنترل 
كيفى است، مى افزايد: روى بسته هاى بيشتر خرماى هاى
نوشته مى  بسته بندى اين استان عبارت "درجه يك" 
شود كه اين عموميت بخشى اجحافى بزرگ در حق 

خرماى باكيفيت بوشهر است.

وى بيان مى دارد: تنها با شعارهايى مبنى بر كيفيت 
بخشى، گره از مشكالت اين بخش باز نمى شود و در 
عمل بايد وارد كار كنترل با هدف صادرات خرماى با 
كيفيت شويم. بسته بندى خرما در كشورى هاى هدف 
استان بوشهر با بسته بندى هاى بسيار شيك عرضه 
مى شود كه اين امر ضرورت توجه به امر بسته بندى 

را دوچندان كرده است.
رئيس اتاق بازرگانى بندر بوشهر ادامه مى دهد: خرماى 
با كيفيت استان بوشهر كه امروز با تحميل هزينه هايى
گزاف به نخلداران در بخش هاى مختلف همراه شده با 
كيفيت بخشى مى تواند بخش قابل توجهى از هزينه هاى

توليد را پوشش دهد.
وى همچنين اظهار مى دارد: يكى از ضعفهاى 
مهــــم پيش روى صادرات خرمــــا ضعف در زمينه 
بســــتهبندى است كه بايد شكيلتر و مشترىپسندتر 

شود.
نامبرده با تأكيد بر لزوم معرفى محصول خرما در 
بازارهاى داخلى و جهانى بيان مى دارد: خرما مىتواند 
به محصوالت متنوعى همچون شيره، قند، شكالت و 
... تبديل شود كه بايد با عبور از نگرشهاى سنتى، به 

سمت صنعتى شدن توليد و فروش برويم.
وى با اشاره به توليد ساالنه بيش از 150هزار تن 
محصول خرما از حدود 6 ميليون اصله نخل در استان 
بوشهر مى گويد: فقط 20هزار تن از محصول خرماى 

توليدى استان به خارج از كشور صادر مىشود.
گزدرازى با اشاره به برخى چالشهاى پيش روى 
خرما مى افزايد: در سطح دنيا حساسيت بسيار زيادى 
بر روى سموم و كودهاى مورد استفاده در كشاورزى 
وجود دارد و بايد نظارت در اين زمينه بيشــــتر شده 
و كشــــاورزان و صنعتگران به اين مسائل استاندارد و 

بهداشتى توجه كنند.
وى با اشاره به اهميت باالى برگزارى نمايشگاه ها،

كالسها و دورههاى خــــاص نخلدارى، باغدارى، 
فراورى و عملآورى خرما خاطرنشان مى كند: مهارت 
افزايى از الزامات توسعه خرما است و دانش باغداران 

و توليدكنندگان بايد بهروزرسانى شود.
رئيس اتاق بوشــــهر با بيان اينكه بخش عمده 
خرماى توليدى كشور در بازار داخلى مصرف مىشود، 
ادامه مى دهد: مهمترين بازار هدف صادراتى محصول 
خرما، اوراسياســــت و مقدارى هم حوزه خليجفارس 
اســــت كه قطر نقش اول را دارد و با هند هم رابطه 

خوبى داريم.
وى با تأكيد بر لزوم توجه به صنايع بستهبندى 
و فرآورى خرما مى افزايد: برخى از كشورها در اين 
زمينه به پيشرفتهاى بسيار خوبى رسيدهاند ولى ما 

هنوز كار چندانى در اين زمينه نكردهايم.

در كنار نگاه ويژهاى كه بايد به صادرات، فرآورى 
و بســــتهبندى خرما شــــود، بايد حمايت بيشترى از 
كشاورزان بهويژه در زمينه تأمين آب موردنياز بخش 
كشاورزى صورت گيرد. كمبود آب مشكالت زيادى 
را براى نخلهاى اســــتان بوشهر ايجاد كرده كه آينده 

نخيالت را با خطر جدى روبرو كرده است.
همچنيــــن نماينده مردم دشتســــتان در مجلس 
شوراى اسالمى با تأكيد بر لزوم توجه به تأمين آب 
نخلســــتانها بيان مى دارد: بيش از 70درصد خرماى 
استان بوشهر در دشتستان توليد مىشود و اقتصاد و 
معيشــــت بسيارى از مردم اين ديار به نخل و خرما 

بستگى دارد.
محمدباقر ســــعادت با اشاره به اينكه كمآبى و 
كاهش تعداد دورههاى آبيارى در طول سال كمر نخلها 

را خم كرده است، مى افزايد: طرحى براى تغيير شيوه 
آبيارى و تبديل آبيارى ســــنتى به نوين اجرايى شده 

ولى تاكنون به نتيجه نرسيده است.
وى با اشــــاره به نقش بسيار مهم اجراى «طرح 
نخلســــتان» و عبور از آبيارى سنتى به سمت آبيارى 
نوين بيان مى كند: اين طرح، نخلداران استان بوشهر را 
از مشكالت كمآبى نجات مىدهد كه بايد در اجراى 

آن تسريع شود.
ايــــن نماينده مجلس بــــا تأكيد بر همكارى دو 
وزارتخانه جهاد كشــــاورزى و نيرو براى تسريع در 
تكميل طرح نخلســــتان، اضافه مى كند: مديريت آب 
و استفاده از روش آبيارى تحتفشار تنها راه عبور از 

مشكالت بىآبى است.
رئيس انجمن خرماى استان فارس هم مى گويد: 
خرما به عنوان دومين محصول باغى كشور سهم 13/5
درصدى در محصوالت كشاورزى دارد ولى متناسب 
با ســــهم توليد در صادرات جايگاه خوبى در توليد 

ناخالص داخلى ندارد.
محمد صادق حميديان مى افزايد: دولت و بخش 
خصوصى بايد نسبت به ارتقاى جايگاه خرما در توليد 

ملى اهتمام بيشترى داشته باشند.
وى اضافــــه مى كند: انحالل اداره كل نخيالت 
وزارت جهاد كشــــاورزى در گذشته، ناديده گرفتن 
ســــهم بالقوه خرما در بين محصوالت كشاورزى و 
رقابت منفى ايرانيان در بازار هدف در شرايط رقابتى با 
كشورهاى رقيب، سهم كشور در بخش خرما را تبيين 
نكرده است. بنابراين هدف گذارى مشخص همراه با 
برنامه استراتژيك براى توسعه همه جانبه كاشت، توليد، 

صادرات و فرآورى خرما احساس مى شود.
رئيس انجمن خرماى اســــتان فارس مى گويد: 
اينكه اختالف فاحشــــى بين سرانه مصرف خرما در 
مناطق خرما خيز و مناطق شمالى وجود دارد و قرار 
گرفتن خرما در سبد تغذيه جوانان و نوجوانان باتوجه 
به اثرات تغذيه و دارويى خرما مى تواند برنامه مدونى 
را در وزارت آموزش و پرورش و بهداشــــت، درمان 
و آموزش پزشكى رقم بزند كه اقدام عملى در زمينه 

صورت نگرفته است.
وى ضمن اشاره به اينكه جايگاه ميز ملى خرما 
در استان ها بايد بيش از پيش مورد توجه واقع شود، 
اضافه مى كند: در 57 سال گذشته ميانگين توليد خرما 
در هكتار در دنيا از 7/8 به 15 تن ارتقا يافته ولى در 
ايران اين شــــاخص از 3/6 به 6/1 تن رسيده كه اين 

ميزان برداشت در سطح هكتار بسيار اندك است.
حميديان تصريح مى كند: در استان هاى خوزستان، 
بوشهر و سيستان و بلوچستان يك سوم نخل ها بر 
اثر كم آبى و شــــور شدن آب در معرض خطر قرار 
گرفته كه با اجراى طرح نجات نخلستان بايد براى آنها

چاره انديشى اساسى صورت گيرد.
از سوى ديگر، همچنين به گفته عباس كشاورز 
معاون زراعت وزير جهاد كشاورزى، سطح زير كشت 
نخيالت كشور 250هزار هكتار با 93واريته محلى و 
منطقهاى است كه از اين تعداد 16رقم تجارى و پنج 

رقم بيشتر در عرصه صادرات است.
وى تكثير ارقــــام اقتصادى جديد محصوالت 
كشــــاورزى را در اولويت برنامههاى وزارت جهاد 
كشاورزى دانسته و مى افزايد: در اين راستا دولت با 
هدف بازسازى نخيالت براى توليد نهالهاى جديد 

يارانه پرداخت مىكند.

معاون وزير جهاد كشاورزى با بيان اينكه درختان
خرما و پسته درختهاى مقاوم نسبت به كمآبى به شمار
مىروند، خاطرنشان مى كند: همين امر سبب شده از

پرداختن به امور فنى اين توليدات غافل شويم.
وى به توانمندى استانها در توليد خرما پرداخته
و تصريــــح مى كند: برخى از واريتههاى نخيالت در
استانهاى فارس، كرمان و سيستان و بلوچستان نسبت
به گونه خرماى ديگر استانها مرطوب هستند و رساندن

آنها به بازار پرهزينه است.
كشاورز عملكرد توليد در هر هكتار را يكى از
ضعفها مى دانــــد و اظهار مى دارد: باوجود توليد
مناسب ولى در افزايش عملكرد خرما توفيقى حاصل
نشــــده و امروز نقطهضعف اصلى اين محصول پائين

بودن سطح عملكرد آن است.
معاون دفتر كشاورزى و صنايع تبديلى سازمان
توســــعه تجارت ايران هم مى گويد: در هفت ماهه
امســــال 3 ميليون 673هزار تن محصوالت كشاورزى
بــــه ارزش 3 ميليــــارد و351 ميليون دالر به خارج از

كشور صادر شد.
پيام ناصر قدسى مى افزايد: اين ميزان صادرات
در مقايســــه با مدت مشابه ســــال گذشته از لحاظ
ارزش 16/5 درصد و از لحاظ وزن 18 درصد رشد

داشته است.
وى بيان مى كند: سهم خرما در سبد صادراتى
همچنان رشد خود را حفظ كرده، طوريكه در هفت
ماهه سال جارى 151 هزارتن به ارزش 179 ميليون
دالر خرما از كشــــور صادر شــــده است. اين ميزان
صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ
ارزش 70 درصــــد و از نظر وزن 25 درصد افزايش
نشــــان مى دهد.معاون سازمان توسعه تجارت ايران
بازار اصلى خرماى ايران را كشور هند ذكر كرده كه
بيش از 36 ميليون دالر خرما به اين كشــــور صادر
شده است و ادامه مى دهد: سطح زير كشت نخيالت
كشور 250 هزار هكتار با 93 واريته محلى و منطقه اى
است كه از اين تعداد 16 رقم تجارى و پنج رقم بيشتر

در عرصه صادرات است.
وى اضافه مى كند: در دهه 70 همه ارقام خارجى
مورد نياز وارد كشــــور و براساس ظرفيت هر منطقه
امكان سنجى شدند. برهمين اساس برنامه وزارت جهاد
كشاورزى معرفى و حمايت از تكثير ارقام اقتصادى
جديد است و دولت با هدف بازسازى نخيالت براى

توليد نهال هاى جديد يارانه پرداخت مى كند.
ناصر قدســــى درباره صادرات محصول خرما
مىگويد: برخى از واريته ها در استان هاى فارس، كرمان و
سيستان و بلوچستان نسبت به خرماى ديگر استان هاى
خرما خيز مرطوب هســــتند و رساندن آنها به بازار
پرهزينه اســــت به همين دليل با وجود توليد مناسب
ولى در افزايش عملكرد خرما توفيقى نداشتيم و امروز
مهمترين نقطه ضعف اصلى اين محصول پائين بودن

سطح عملكرد آن است.
به هر صورت آنچه مســــلم است اينكه اقتصاد
نخل و خرما عالوه بر كشاورزان بهعنوان حلقه اول،
بستگى به عملكرد صنعتگران مرتبط با اين محصول،
اتاق بازرگانى، انجمنهاى محلى و كشورى خرما و
كشــــاورزى، صادركنندگان و مسئوالن دارد كه بايد
تسهيلگرى الزم براى بهبود وضعيت بازار صادرات

اين محصول انجام شود.
بىتوجهى به بازار خرما مىتواند اثرات ناگوارى
بر اقتصاد خانوادههايى كه فقط از طريق نخل و خرما
معيشــــت خود را مىگذرانند داشته باشد و مسئوالن

بايد بيشازپيش به كشاورزان توجه كنند.
البته كشاورزان هم نقش مهم و اساسى در اين
زمينــــه دارند و بــــا ايجاد صنايع تبديلى و راهاندازى
شركتهاى بستهبندى و در دست گرفتن بازار مىتوانند

براى محصول توليدى خود تعيين تكليف كنند.
در تهيه اين مطلب از گزارش هاى خبرگزارى
مهر و ايرنا استفاده شده است

اقتصاد نخل در گرو توسعه صادرات 
تلخ و شيرين خرما

در كنار نگاه ويژهاى كه بايد به صادرات، 
فرآورى و بستهبندى خرما شود، بايد 

حمايت بيشترى از كشاورزان بهويژه در 
زمينه تأمين آب موردنياز بخش كشاورزى 

صورت گيرد. چرا كه كمبود آب مشكالت 
زيادى را به  خصوص براى نخلهاى استان 

بوشهر ايجاد كرده كه آينده نخيالت را با 
خطر جدى روبرو كرده است.

نقش صنايع تبديلى و بستهبندى در 
صادرات خرما كامًال روشن است و 

روىآوردن به بسته بندىهاى شيك و چند 
گرمى و بررسى ميدانى ذائقه بازار و حتى 

رنگ بستهبندى در هر كشورى تأثير زيادى 
در استقبال از اين محصول دارد
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آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده شركت آريابد ديبا (سهاميخاص) 
به شماره ثبت 440217 و شناسهملي 10320883211

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده    آشوكا كيش 
( سهامى خاص ) ثبت شده به شماره 8286 و شناسه ملى 10862097781

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت روى مهدى آباد (سهامى خاص) 
در مرحله قبل از بهره بردارى به شماره ثبت 206614 و شناسه ملى 10102482302

 –
 –

دعوت به همكاري

آگهى مناقصه عمومي (نوبت دوم)

آگهي مزايده فروش انبار

Rfq

http iets mporg ir
http t ww tpww co ir

http www nww ir

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي 
مشاوران 

(نوبتاول)

آگهى تغييرات شركت پااليشگاهى پترو پيمان دانا سهامى خاص
 به شماره ثبت 458827 و شناسه ملى 14004321889

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283614) 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده 
شركت فرآوري پارسيان سپهر

(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 355 نائين 
شناسه ملي 10861202804

شركت تعاوني مسكن شماره 2 كاركنان وزارت كشور
 به شماره ثبت 125109

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي نوبت دوم به طور فوقالعاده
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آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        
نام شركت نام شركت  آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات
قندنيشابور

پست بانك ايران
سرمايه گذاري پارستوشه

معدني وصنعتي گلگهر
بانك ملت

سرمايه گذاري شفادارو
سيمانمازندران

سيمانشمال
بيمه پارسيان

گروهصنعتيبارز
سايپاآذين

سراميكهايصنعتياردكان
سرمايهگذاريسپه

بانكاقتصادنوين
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

سرمايه گذاري پرديس
گلوكوزان

سرمايه گذاري خوارزمي
سرمايهگذاريمسكن

صنعتيآما
گسترش نفت وگازپارسيان

سيمانبهبهان
لبنياتپاك

توليديكاشيتكسرام
داروسازياكسير

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
ايركاپارت صنعت

فرآوريموادمعدنيايران
المپپارسشهاب

حملونقلتوكا
فوالدخوزستان

داروسازيفارابي
ايرانتاير

پگاهآذربايجانغربي
نيرومحركه

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
فنرسازيخاور
سيمانشاهرود

سيمانشرق
صنايعكاشيوسراميكسينا

ايراندارو
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

ايرانياساتايرورابر
سيمان فارس نو

توسعهشهريتوسگستر
بيمه ملت

توليدمواداوليهداروپخش
نوسازيوساختمانتهران
سرمايهگذاريتوسعهملي

سرمايه گذاري ساختمان ايران
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

دودهصنعتيپارس
سيماناصفهان

گروهصنايعبهشهرايران
گروه دارويي بركت

لبنياتكالبر
كارخانجاتقندقزوين

بينالملليتوسعهساختمان
آبسال

سبحان دارو
كيميدارو
نفتپارس

شيميداروئيداروپخش
پارسدارو
گروهبهمن

سيماناروميه
تامين سرمايه اميد

بانكپارسيان
كاشيپارس

عمرانوتوسعهفارس
گروه دارويي سبحان

سرمايهگذاريصنعتبيمه
كاشيسعدي

صنايعالستيكيسهند
توسعهمعادنوفلزات

داروپخش(هلدينگ)
ريختهگريتراكتورسازيايران

تجارت الكترونيك پارسيان
به پرداخت ملت

ماشينسازياراك
داروسازيزهراوي

داروسازيسينا
معدنيدماوند

كارخانجاتداروپخش
داروسازي زاگرس فارمدپارس

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
سرمايهگذاريبوعلي

سيمانفارس
ايرانارقام

البرزدارو
سرمايهگذارينيرو

واسپاري ملت
سيماندورود

همكاران سيستم
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
سرمايه گذاري دارويي تامين

سازهپويش
الميران
پاكسان

دشتمرغاب
فوالداميركبيركاشان
ليزينگصنعتومعدن

صنايع سيمان دشتستان
سيمانتهران

ايرانترانسفو

ايراندارو
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

پتروشيمي پرديس
نفتبهران
كالسيمين

توسعهمعادنرويايران
باما

درخشانتهران
پااليش نفت تبريز

بيسكويتگرجي
پااليش نفت اصفهان
فوالدآلياژي ايران

مليصنايعمسايران  
پااليش نفت تهران

كاشيالوند
صنايعجوشكابيزد

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

فرآوردههاينسوزپارس
قندهكمتان

آهنگريتراكتورسازيايران
مهندسينصيرماشين

داروسازيامين
بانككارآفرين

مليسربورويايران
كشاورزيودامپروريمگسال

آلومراد
داروسازيكوثر

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
پارسخزر

پااليش نفت بندرعباس
فراوردههاينسوزايران
فوالدكاوه جنوب كيش

نيروترانس
گروه پتروشيمي س.ايرانيان

شكرشاهرود
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

توليدي چدن سازان
ايرانمرينوس

آلومينيومايران
محورسازانايرانخودرو

پتروشيمي شازند
پشمشيشهايران

پتروشيمي مبين
سرمايهگذاريشاهد

پتروشيمي فجر
پمپسازيايران

بانك تجارت
سرمايهگذاريبهمن

صنايعشيمياييفارس
گروه توسعه صنعتي ايران

پتروشيميخارك
قندثابتخراسان

فوالدمباركه اصفهان
رينگسازيمشهد

بانك سينا
نوردآلومينيوم

بانك خاورميانه
حفاري شمال
داروييلقمان

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
مسشهيدباهنر

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
نفت سپاهان

گروهصنعتيبوتان
لولهوماشينسازيايران
ماشينسازينيرومحركه
كنترلخوردگيتكينكو

تامين سرمايه اميد
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

گسترش نفت وگازپارسيان
بينالملليمحصوالتپارس

كابلالبرز
پارسسرام

سرماآفرين
گلتاش

سايپاشيشه
سرمايهگذاريآتيهدماوند

س.صنايعشيمياييايران
صنايعآذرآب

سرمايهگذاري صنعتنفت  
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

پتروشيمي پارس
افست

تامينماسهريختهگري
حفاري شمال

صنايعخاكچينيايران
سيمان خوزستان

پاكسان
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

توسعه معدني وصنعتي صبانور
قنداصفهان

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
كربنايران

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
زامياد

تايدواترخاورميانه
سپنتا

بانك صادرات ايران
پتروشيميشيراز

نيروكلر
صنايعكاغذسازيكاوه

پالسكوكار
ايرانترانسفو

توريستي ورفاهي آبادگران ايران

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

توليديمهرام
سيمانهرمزگان

شهد
بهنوشايران

سرمايه گذاري اعتبارايران
سيمانغرب

داروسازياسوه
پرداخت الكترونيك سامان كيش

سيمانداراب
سيمانفارسوخوزستان

سيمانبجنورد
سيمانآرتااردبيل

گروه مپنا(سهامي عام)
فرآوردههايتزريقيايران

كمباينسازيايران
سرمايهگذاريسايپا

داروييرازك
صنايع پتروشيمي خليج فارس

سيمانقائن
سيمانسفيدنيريز

نوردوقطعاتفوالدي
قطعاتاتومبيلايران

ليزينگ ايرانيان
سالمين

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
سيمان كردستان

پتروشيميآبادان
گروه صنعتي پاكشو

داروسازيجابرابنحيان
معدنيوصنعتيچادرملو

گروهصنعتيسپاهان
شركت ارتباطات سيارايران
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

بيمه آسيا
فوالدخراسان

پتروشيمي فناوران
صنايعريختهگريايران

خدماتانفورماتيك
معدنيامالحايران

مخابرات ايران
ايرانخودرو
سيمانكرمان

سختآژند
موتوژن

داروسازيروزدارو
سيمانهگمتان

داده گسترعصرنوين-هايوب
سايپا

ليزينگ رايانسايپا
قندمرودشت
پارسخودرو

پارسسويچ
جامدارو

سرمايهگذاريمليايران
مارگارين

دادهپردازيايران
كارت اعتباري ايران كيش

معادنمنگنزايران
آسان پرداخت پرشين

مهركامپارس
چرخشگر

توليدمحورخودرو
داروسازيابوريحان

الكتريكخودروشرق
كارتنايران

سامانگستراصفهان
بيمه البرز

بيمه دانا
ذغالسنگنگينطبس

كشتوصنعتچينچين
لنتترمزايران

سيمانخاش
شيشهوگاز

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

كويرتاير
رادياتورايران

سيمانخزر
صنعتيبهشهر

كارخانجات توليدي شهيدقندي
شهدايران

تكنوتار
كمكفنرايندامين
كشتوصنعتپياذر

شيشههمدان
توليدمواداوليهداروپخش

صنايعشيمياييسينا
فنرسازيزر

پارسالكتريك
فرآوردههاينسوزآذر

پارسمينو
ليزينگايران

لعابيران
خوراكدامپارس

پتروشيمي جم
بيمه ما

تراكتورسازيايران
قندلرستان

فرآوردههايتزريقيايران
سيمانصوفيان

موتورسازانتراكتورسازيايران
فروسيليسايران

ليزينگخودروغدير
الكتريكخودروشرق

2020
2490

41502
6996
10100

4637
2767
4993
6300

15252
1490
1329
5000
7200
5089
7599
866
854

10527
4889
10400

18339
9255
1750
1140

5695
1420
1053
4618

19823
4748

5140
4940

19080
864
1919

9269
49499

1669
11574
19865

2311
2490

3954
2405
5252
2105
3110

6580
1196

1278
5000

912
5499
9565
2086
2832
3717
2790
5549
14100
1967
1619

2620
7107
1820

7998
1679
1095

2270
6451
9510

4740
10021
5999

9845
3523
3880
2463
2728
3120
2813
5455
3430
1435
4251
3390
6600

15400
1229
6200
2091
2400

892
2290

8985
17399

1719
3269
5999
5700
2412

4646
6901
1440

720

-45
8

-2184
-368

-69
6

-145
0

-87
-296

-5
-2
-8

-199
-57

-399
-3
-1

-554
-46

-324
-965
-482

7
-8

-299
-60

0
-10

-687
-158

-60
101

-70
-2
-5

-349
-846

14
-219
-103

-30
-11

-206
-10

-269
-71

6
-68
-10
-7

-49
-15

-178
-503

-37
-32
-45
-42
-85

-284
-2

-38
-52

-374
-41

-158
27

-19
-95

-131
-394
-246
-527
-146

200
-82
-86
-13
-13
-91
-80

-169
-89
-60
-92

-120
-152

23
-7

-124
-70
-58
-13
-59

-472
-415

-67
-172
-201

-267
-126

-244
-350

-64
-80

787
2130

14350
13525

7562
4539
9229

5786
15928
4588
7558
2485
4023
5521
3522
8370
7941
1774
4625
8437
4842
3431
2161
1441

4554
3449
4533

1569
5812

15670
11790
8772
4122

4332
1464
2811

4580
3960
9842
3127
4411

4482
4768
8600
1167

7380
2230
1230
1211

3248
2969

39780
3602
5289
1965
973

2680
2712
1380
2298
1949

7685
2326

27597
8583
4300
1470

14110
412

1420
4460
3489
2070

8667
2725

8673
3090
1825
3697
2390
4000
9300

33900
4071

4880
2710

11305
4550
8521
2916
5160

11500
1196

11600
8870
1024
5089

33198
1136
5890
5265
2400
1117

7269
1850

71
115

722
644
360
216

439
275
757
218
359
118
191

262
167
398
378

84
220
401
230
163
102
39

216
164
215
73

276
746
540
417
175
206

69
133
218
188
467
148
210

213
227

335
55

166
106
58
57

154
137

1556
167
205

93
45
100
129

0
109
50

187
67

1009
408
204

55
671

14
43
161
166

69
-22
129
193

98
70

126
101
62
111

887
144
107
58

180
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
مديرعامل بانك صادرات ايران در  تغييرات 

پنل تخصصى چهارمين همايش مالى 
اســـالمى تحت عنوان نقش نهادهاى 
مالى اسالمى در ثبات اقتصادى و كنترل 
تورم ارزى به بايدها و نبايدهاى قانون 
عمليات بانكى بدون ربا براى برقرارى 
ثبات اقتصادى پرداخت و گفت: كليات 
ثبات اقتصادى شامل ثبات پولى و ثبات 
مالى مى شود؛ثبات پولى در گرو نبود 
نوسان بيش از حد ارزش پول و ثبات 
مالى مستلزم نبود اختالل در عملكرد بخش مالى براى انجام وظيفهى 

واسطهگرى است. 
 به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه(سنا)، حجت اهللا صيدى اهميت 
ثبات پولى را در  تسهيل و بهينهسازى تصميمگيرىهاى سرمايهگذارى و 
مصرف دانست و گفت: در مقابل اهميت ثبات مالى تخصيص كارآمد 

منابع مالى و  زمينهسازى ثبات پولى است.
مدير عامل بانك صادرات ايران در ادامه به نقش نهادهاى مالى در 
ثبات اقتصادى اشاره كرد و گفت: بانكهاى مركزى،بانك ها، نهادهاى 
واسطه گرى مالى و بنگاه هاى غير مالى در اين ميان شايان توجه است؛ 
بانك مركزى به عنوان ناشـــر پول، سياستگذار پولى، نظارت و تأمين 
نظـــام هاى پرداخـــت، وام دهنده نهايى و  نظارت بانكى؛  بانكها به 
عنوان مهم ترين نهاد اجرايى بازار پول، اعتباردهندگان اصلى، نهادهاى 
واسطه گرى مالى به عنوان ناشران ابزارهاى مالى، تأمينكنندگان سرمايه 
و بنگاه هاى غيرمالى دركسوت گيرندگان اعتبار، افزايش رشد اقتصادى 

از طريق توليد ناخالص داخلى نقش ايفا مى كنند.
وى اوليـــن هدف قانون عمليات بانكى بدون ربا و نهادهاى مالى 
را اســـتقرارنظام پولى واعتبارى برمبناى حق و عدل با ضوابط اسالمى 
بـــه منظور تنظيم گردش صحيح پول و اعتبار در جهت ســـالمت و 
رشـــد اقتصاد كشـــور دانســـت و گفت: الزم به ذكر است قبول انواع 
ســـپرده جارى ، قرض الحســـنه و سرمايه گذارى مدت دار بر مبناى 
مشاركت و انجام كليه امور بانكى مجاز بر اساس عقود مختلف اسالمى  

انجام مى شود.
حجت اهللا صيدى نكات خاص قانون عمليات بانكى بدون ربا را 
مطرح كرد و گفت: قبول ســـپرده، اعطاى تســـهيالت و سود واقعى به 
جاى بهره از زمره بخش هايى است كه قانون عمليات بانكى بدون ربا 
به آن پرداخته اســـت؛ در حوزه قبول سپرده، چنين عنوان مى شود كه 
الزم اســـت سرمايه گذارى مدت دار به جاى سپرده با بهره جايگزين 
شـــود و در اين ميان بانك به عنوان وكيل ســـرمايه گذار سهم تعيين 

شده اى از سود دارد.
صيدى در باره اعطاى تسهيالت بيان داشت: تسهيالت به صورت 
قرض الحسنه يا عقود مشاركتى است و سهم بانك از سود قابل توافق 
و مصالحه اســـت و الزم اســـت سود واقعى به جاى بهره پرداخت و 

عادالنه تقسيم شود.
صيدى فعاليت اقتصادى واقعى  در كشور را با  فرصت تعيين نوع عقد 
مشاركت، انطباق ماهيت واقعى فعاليت اقتصادى با عقد مربوطه،رعايت 

مفاد قرارداد و بررسى مستندات و راستىآزمايى امكان پذير خواند.
مديـــر عامل بانك صادرات در پايان چنين نتيجه گرفت كه براى 
ايجاد ثبات اقتصادى در بخش مالى و پولى كمبود قانون وجود ندارد 
و فقط نيازمند تدوين قانون جديد و يا اقدام ريشـــهاى، نشـــانى گمراه

كننده اى براى نظام مالى هستيم.
صيـــدى قانون بانكدارى بدون ربا برخوردار از مبانى نظرى كافى 
براى اجرا دانســـت و در ادامه دو مســـئله اصلى نبود ثبات اقتصادى در 

بخش پولى و مالى اسالمى  را معرفى كرد.

واكاوي ابزارهاى ثبات در بازار سرمايه

رئيس انجمن مالى اســـالمى 
ايران در نشســـت تخصصى نقش 
نهادهاى مالى اســـالمى در ثبات 
اقتصادى و كنترل تورم  در چهارمين 
همايش انجمن مالى اسالمى، اظهار 
داشت: در حال حاضر بانك ها با 
موضوع اموال مازاد مواجه هستند 
كه اين اموال دســـته بندى هاى 

متفاوتى دارد.

به گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه(ســـنا)، على صالح آبادى 
افزود: ايـــن اموال به دليل تملك 
بانك ها اســـت كه بخش زيادى 
قهرى و براى وصول طلب بانك ها 

و بخشى ديگر، جبرى است.
 رئيس انجمن مالى اسالمى 
ايران، گفت: بخشى ديگر به دليل 
عمليات و فعاليت هاى بنگاهدارى 
بانك هاســـت و پيشنهاد من براى 
واگـــذارى اموال بانـــك ها، قرار 
دادن اين اموال در اختيار ســـازمان 
خصوصى سازى است تا فروش 
و واگذارى اين اموال برعهده اين 

سازمان گذاشته شود.
در ادامه اين نشســـت، فرشاد 
حيـــدرى رئيس موسســـه عالى 
آموزش بانكـــدارى ايران درباره 
اصالح نظام بانكى اظهار داشت: از 

دهه 60 موضوع اجراى بانكدارى 
بدون ربا مطرح شده اما تاكنون از 
تعادل و همخوانى بازدهى بانك ها 
در سپرده گذارى با بازدهى بخش 
واقعى اقتصاد غفلت شده است. 

وى افزود: در سال هاى اخير 
سود پرداختى به مردم بيش از سود 
بانكدارى بود و اگر اكنون شـــاهد 
افزايش نقدينگى هستيم بخشى به 

اين مقوله ارتبـــاط دارد، اما فقط 
عامل نيست.

رئيس موسسه عالى آموزش 
بانكدارى ايران، گفت: اگر در اجراى 
عمليات بانكدارى بدون ربا سود 
پرداختى على الحساب بخشى از 
ســـود واقعى بود و تسويه مى شد 
امروز شاهد اين حجم از نقدينگى 
در كشور نبوديم خوب است كه در 
شبكه بانكدارى به اجراى عمليات 
بانكدارى اسالمى اهتمام ويژه داشته 
باشـــيم تا بازدهى شبكه بانكى و 
تناسب با بازدهى در بخش واقعى 

اقتصاد ايجاد شود.
حيدرى افزود: يكى از نكات 
مهم، اين اســـت كه درباره بحث 
اصالح نظام بانكى امروزه مباحث 
زيادى گفته مىشود و تمام ذىنفعان 
سيســـتم بانكى از جمله دولت 

سپرده گذاران، تسهيالت گيرندگان 
به موضوع اصـــالح نظام بانكى 
نگاههـــاى متفاوتى دارند اما آنچه 
حد مطلوب است وجود سالمت و 
ثبات مالى در اقتصاد كشور است و 
براى اين كار توجه به چند نكته از 
جمله، ساختار بدهى بانكها كه بايد 
تناسب بين سرمايه و بدهى داشته 

باشد و ساير موارد وجود دارد.
بر اين اساس، حسين فهيمى 
مديرعامل شركت سپرده گذارى 
مركزى يكى ديگر از سخنرانان اين 
پنل در چهارمين همايش انجمن 
اسالمى، درباره راهبردهاى اعمال 
مبانى شـــرعى در نهادهاى مالى 
اســـالمى و چالش هاى فرآروى 
نهادهاى مالى اسالمى براى درپيش 
گرفتن رفتـــار با ثبات، گفت: در 
عمده كشورهاى اسالمى بخشى با 
عنوان مالى اسالمى وجود دارد اما 
در برخى كشورهاى غير اسالمى 
حتى بخش مالى و اسالمى وجود 
ندارد و نهادهاى اندكى شكل گرفته 
و پنجره اى از حوزه مالى اسالمى 
شكل گرفته كه عالقمندان مى توانند 
به اين حوزه دسترسى اندكى داشته 

باشند. 
وى افزود: در كنار دو رويكرد 
متفاوت بخش مالى اسالمى و پنجره 
مالى اسالمى، پديدهاى به عنوان نظام 
مالى اســـالمى در كشور ما وجود 
دارد يگانه كشورى است كه مىتوان 
گفت سيستم مالى اسالمى دارد و 
نظام اقتصادى ما در تمام عرصهها 
بر پايه مبانى شـــرعى پايه گذارى 
و براســـاس فقه شيعه تدوين شده 
است و با افتخار داراى نظام مالى 
اســـالمى هستيم و از چالش هاى 

ديگر كشورها به دور هستيم.

از طريق فرابورس ايران بالغ بر 15 ابزار مالى و نهاد 
جديد وارد بازار سرمايه شده و اين ابزارسازى ها فرآيند و 

Sandbox پروسه طوالنى را طى كرده است در حاليكه
مىتواند اين فرآيند را كوتاه و مديريت كند.

اميـــر هامونى، مديرعامل فرابورس ايران در دومين 
پنل تخصصى همايش مالى اســـالمى موضوع «نوآورى 
در ابزارهاى مالى اسالمى با معرفى Sandbox» را براى 

حاضران تشريح كرد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه(سنا)، مديرعامل 
شـــركت فرابورس در اين همايش بيان كرد: مديريت 

نوآورى و فرآيند ابزارسازى و نهادسازى و كوتاه كردن 
Sandbox پروسه توليد يك ابزار جديد تحت عنوان

(جعبه شنى) است.مديرعامل فرابورس با اشاره به گزارش 
آيســـكو در زمينه معرفى هشت بخش مهم در حوزه 
فينتـــك مانند بالكچين، گفت: بر مبناى اين گزارش 
74 درصد از ســـرمايه گذارى فينتكها در حوزه ديتا، 
51 درصد در بخش موبايل، 34 درصد در حوزه هوش 
مصنوعى است.گزارش ها همچنين نشان مى دهد يك 
سهم 50 درصدى از سرمايه گذارى فين تك ها در 12 ماه 
آينده به موضوع بالك چين اختصاص خواهد داشت.

مديرعامل سازمان مركزى تعاون روستايى گفت: 
پارسال بيش از 80 درصد محصول زعفران خريدارى 
شـــده توسط دولت، يعنى حدود 70 تن محصول در 

بازار بورس كاال عرضه شد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، حسين 
شـــيرزاد با اشاره به اينكه اتحاديههاى ملى و استانى 
در سه استان خراسان رضوى، شمالى و جنوبى براى 
خريد محصول زعفران فعال هستند، اظهار كرد: با آغاز 
فصل برداشت زعفران، اتحاديههاى ملى باغداران تاكنون 
حدود چهار تن زعفران را با قيمتهاى بسيار خوب به 

صورت توافقى خريدارى كردند.وى افزود: 10 اتحاديه 
ملى و اســـتانى در خريد و صادرات محصول زعفران 
فعال هستند.به گفته شيرزاد، زعفران بر اساس كيفيت از 
مثقالى 8500 تا 12 هزار و 400 تومان كه قيمت بسيار 

خوبى مي باشد خريدارى شده است.
رئيس ســـازمان مركزى تعاون روستايى ادامه داد: 
هم اكنون بازار زعفران در شرايط خوبى است و نيازى 
به مداخله وســـيع سازمان نيست، اما بنابر وظيفه ذاتى 
چنانچه قيمتها كاهش يابد براى مديريت قيمت زعفران 

وارد بازار خواهيم شد.

بررسي نقش نهادهاى مالى اسالمى در رونق اقتصادي

فرابورس با 15 ابزار مالى و نهاد جديد

عرضه 70 تن زعفران در بورس كاال

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (دوشنبه 97/9/12)
مجموع حجم معامالت
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جمع تعداد معامالت
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آگهى تغييرات شركت نوش دارو آذر جام شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 3840 و شناسه ملى 14003728108

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ (292975)

آگهى تغييرات 
شركت سازه هاى نمايشگاهى اميد ايرانيان شركت با مسئوليت محدود

به شماره ثبت 30351 و شناسه ملى 14005987982

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج 
(292934)

آگهى تغييرات شركت سازه هاى نمايشگاهى اميد ايرانيان شركت 
با مسئوليت محدود به شماره ثبت 30351 و شناسه ملى 14005987982

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (292951)

آگهى تغييرات 
شركت گلدسته سازه ماهيدشت شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 5106 و شناسه ملى 10660055662

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (294479)

تاسيس موسسه غير تجارى رزمى كاران سايه هاى پنهان آسيا 
درتاريخ 1397/07/23 به شماره ثبت 4064 به شناسه ملى 

14007891933 ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه 
آن به شرح زير جهت اطالع عموم آگهى ميگردد 

 –  –

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج
(292959)

آگهى تغييرات شركت لبنيات مادى سهامى خاص
 به شماره ثبت 16433 و شناسه ملى 10100591506

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283582) 

آگهى تغييرات شركت آپادانا پترو بازرگان سهامى خاص
 به شماره ثبت 382920 و شناسه ملى 10320313163

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283585) 

آگهى تغييرات شركت ايران خودرو فارس سهامى خاص 
به شماره ثبت 294058 و شناسه ملى 10103318869

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283583) 

 –  –   –

5% سپرده (ريال)قيمت پايه(ريال)اعيان-مترمربععرصه - مترمربعآدرسنوع كاربرى
6944030398،000،000،00019،900،000،000تهران - خيابان شهيد كالهدوز ، چهار راه اختياريهادارى

شرايط كلى شركت در مزايده : 

 –

 –

 –

آگهى تجديدمزايده عمومى (نوبت دوم)

آگهى مزايده ملك واقع در ماهشهر

info@cmsugar com

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي فوقالعاده 
شركت كبريت آذر سهامي خاص

 به شماره ثبت 90 شناسه ملي 10460008603

دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعادهآگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده (نوبت اول)
مهندسين مشاور گذرراه (سهامي خاصـ  ثبت شده به شماره 91142) آگهى مناقصه 

(دو مرحله اي)
 –

wwweacmco ir

IR

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي پيمانكاران 
به شماره 97/1 (نوبت اول) 

www loshanpgmc ir
iets mporg ir

آگهي حقتقدم 
شركت دورانديشان فردا سهاميخاص

 به شماره ثبت 209899 شناسه ملي 10102513895

QCBS

sajar mporg ir OLDPMN MPORG IR

www karaj ir

آگهي فراخوان مشاور 
جهت تهيه طرح اجرايي پروژههاي پيشگام مصوب

در محدوده بافت فرسوده (5 تا 7 پروژه)

نوبت اول
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قزويـــنـ  خبرنـــگار اطالعـــات: 
ســـرمايه گذاري بندر خشك و منطقه ويژه 
اقتصادي با توجه به محدوديت منابع دولتي 

مي تواند به بخش خصوصي واگذار شود . 
اســـتاندار قزوين در جلسه شوراي 
گفتگوي دولت و بخش خصوصي با تاكيد بر 
ضرورت تسريع در راه اندازي بندر خشك 
و منطقه ويژه اقتصادي در اســـتان، افزود: 
ســـازمان مناطق آزاد ويژه اقتصادي كشور 
متولي ســـاخت و راه اندازي بندر خشك 
و منطقه ويژه اقتصادي است اما با توجه به 
محدوديت منابع دولتي، سرمايه گذاري اين 
حوزه مي تواند به بخش خصوصي واگذار 

شود . 
عبدالمحمد زاهدي گفت: مكان يابي 
بندر خشك و منطقه ويژه اقتصادي قزوين با 
توجه به ضرورت تسريع در آماده سازي و 
اجراي اين پروژه بزرگ اقتصادي بايد توسط 

معاونت عمراني استانداري انجام شود . 
وي با اعالم افزايش 31 درصدي صدور 
كاال هاي توليدي استان در نيمه نخست امسال، 
افزود: در نيمه دوم سال با توجه به تحريم هاي 
اعمال شده با كاهش صادرات روبرو هستيم 
كه نياز است صادر كنندگان با تالش بيشتر 
و برنامه ريزي، ميزان صادرات كااليي خودرا 

حفظ كنند . 
زاهدي در باره واردات اســـتان قزوين 
گفت: اســـتان در حوزه واردات كاال وضع 
خوبي دارد به طوري كه 70 درصد از واردات 
به صورت مستقيم وارد حوزه توليد مي شود . 

استاندار قزوين با تاكيد بر لزوم پرداخت 
تسهيالت بانكي براي بازسازي و نوسازي 

ماشين آالت صنعتي، ياد آور شد: هر قدر توجه 
به وضع نوسازي دستگاه ها و ماشين آالت
حوزه توليد استان بيشتر شود، در بخش هاي 
صنعت، كشاورزي و اشتغال موفق تر خواهيم 

بود . 
دبير شوراي گفتگوي دولت و بخش 
خصوصي نيز در اين نشست تسريع در روند 
آماده سازي بندر خشك را ضروري دانست و 
افزود: برابرآمار بانك جهاني، ايران سال آينده 
با رشد منفي سرمايه گذاري روبرو خواهد 

شـــد و از اين رو مسئوالن اقتصادي استان 
وظيفه دارند تا براي جذب ســـرمايه گذار
جهت اســـتقرار بندر خشـــك در قزوين 

همكاري كنند . 
عليرضا كشـــاورز قاسمي گفت: برابر 
برآورد انجام شـــده براي راه اندازي هاب 
لوجســـتيك بندر خشـــك و منطقه ويژه 
اقتصادي در اســـتان به 75 تا 100 ميليون 
دالر ســـرمايه گذاري نياز است و براي اين 
پروژه بايد زمينه جذب سرمايه گذار خارجي 

فراهم شود . 
  در ادامه مدير عامل شركت شهرك هاي 
صنعتي استان قزوين اين شركت را كارگزار 
منطقه ويژه اقتصادي اســـتان معرفي كرد 
وافزود:براي اجراي اين پروژه 800 هكتار 
زمين در منطقه تاكســـتان در حال انتقال به 

شركت شهرك هاي صنعتي است . 
محمد رضا خانپـــور گفت: به منظور 
استفاده از زير ساخت هاي موجود و ساخت 
شهركي آباد آماده پذيرش اجراي اين پروژه 

هستيم.
     همچنين مديـــر كل هماهنگي امور 
اقتصادي استانداري قزوين با ارائه گزارش 
اقتصادي استان اعالم كرد: تا كنون در بخش 
صنعت استان مجوز بهره برداري 3952 واحد 

توليدي و صنعتي صادر شده است.
حسين زكي زاده با اشاره به كاهش 24 
درصدي سرمايه گذاري در استان قزوين، 
گفت: به رغم كاهش ميزان سرمايه گذاري 
در بخش صنعت، سرمايه گذاري در حوزه 
كشاورزي استان 76 درصد افزايش داشته 

است . 
وي همچنيـــن از وجـــود 64 واحد 
بحراني درجه 1و2 در استان خبر داد وافزود: 
5925 كارگر در اين واحد ها فعاليت دارند 
كه بين يك تا 3 ماه حقوق دريافت نكرده اند . 

  او وضع 67 درصد واحد هاي صنعتي 
و توليدي اســـتان قزوين را مناسب اعالم 
كرد وگفـــت: 15 درصد واحد هاي صنعتي 
و توليدي استان نيز در شرايط متوسط قرار 
دارند و 12 درصد واحد ها هم فرسوده بوده و 

نيازمند بازسازي هستند . 
زكي زاده با اشـــاره به نرخ بيكاري11 
درصد ي استان قزوين، ياد آورشد: برابر آمار 
اعالم شده امسال با 19 درصد افزايش تعديل 
نيرو در استان روبرو بوديم و در عين حال 
6639 بيمه شده جديد به جمع شاغالن استان 

اضافه شده اند .
  در اين نشست در مورد اجراي طرح 
ساماندهي و استقرار مشاغل و اصناف شهري 
در شهرك هاي صنعتي يا مجتمع هاي صنفي 

در كارگروه ويژه تصميم گيري شد .

سرمايه گذاري بندر خشك قزوين به بخش خصوصي واگذار مي شود   انفجار مين در بانه 2 نفر را مجروح كرد
سرويس شهرســـتانها: انفجار مين در روستاي مرزي «هنگژال» بانه 

كردستان دو زخمي برجا گذاشت. 
معاون سياسي استان كردستان با اعالم اين خبر افزود: در اين حادثه دو 
نفر از اهالي روستا از ناحيه پا مجروح شدند كه متاسفانه پاي يكي از آنها 
قطع شده است.نزادشهيدي افزود: روند درماني اين دو نفر در بيمارستان 

صالح الدين ايوبي بانه ادامه دارد. 
حمله دزدان قداره كش به فروشگاه زعفران

سرويس شهرستان ها: سه ســـارق نقابدار با شمشير و چاقو به  يك 
فروشگاه زعفران در سبزوار حمله كردند

رئيس اتاق اصناف سبزوار با اعالم اين خبر، گفت: سارقان نقابدار براي 
دستبرد به يك كيسه زعفران و وجوه نقد به اين فروشگاه حمله كردنداما با 

مقاومت مشتريان فروشگاه از محل گريختند.
علي كياني افزود: سه مالك فروشگاه در محل حضور داشتندكه يكي از 

آنهابه دليل اصابت شمشير و شكستگي جمجمه به بيمارستان منتقل شد. 
وي گفت: حال مصدوم رضايت بخش است ولي هنوز در بيمارستان 
بستري است. او با بيان اين كه وقوع سرقت به نيروي امنيتي و انتظامي سبزوار 
اطالع داده شده است افزود: نيروهاي امنيتي و انتظامي در حال تحقيق براي 

شناسايي سارقان هستند.
علت مسموميت شماري از ساكنان شهر گوگ تپه 

در دست بررسي است
سرويس شهرستان ها: افرادي كه با عاليم مسموميت از يك ميهماني 
عروسي به مركز بهداشتي ـ درماني شـــهر گوگ تپه مهاباد از توابع استان 
آذربايجان غربي مراجعه كرده بودند، بيشـــتر آنها به صورت سرپايي مداوا 

شدند و علت در دست بررسي است.
مدير شبكه بهداشت و درمان مهاباد گفت: حدود 40 نفر از اهالي شهر 
گوگ تپه با عاليم مسموميت به مركز بهداشتي  ـ درماني مراجعه كردند كه 

بيشتر آنها به صورت سرپايي مداوا شدند. 
مرزنگ گفت: نمونه برداري هاي انجام گرفته از افرادي كه مسموم شده 

بودند، براي شناسايي علت مسموميت به آزمايشگاه ارسال شده است.
بخشدار مركزي مهاباد هم گفت: اين افراد كه در يك تاالر عروسي 

ميهمان بودند، دچار مسموميت شدند.
پاكزاد افزود: بررسي ها نشان مي دهد كه علت مسموميت احتماال ناشي 
از غذا يا آبي بوده كه در اين تاالر مصرف شده كه بهداشت محيط در حال 

بررسي دقيق اين موضوع است. 
2 حادثه رانندگي، مرگ 4 نفر را رقم زد

سرويس شهرستان ها: واژگوني اتوبوس در جاده دشت ارژن-تنگ 
ابوالحيات استان فارس، 2 كشته برجا گذاشت.

رئيس اورژانس فارس با اعالم اين خبرگفت: حادثه 3 مصدوم نيز برجا 
گذاشت.محمد جواد مراديان افزود: مصدومان حادثه به بيمارستان شهيد 

رجايي شيراز منتقل شدند و حال يكي از آن ها وخيم است.
 * حادثه رانندگي با 2 قرباني  

برخورد تانكر با كاميون بنز خاور و سواري ساينا در جاده سربيشه- 
بيرجند خراسان جنوبي، 2 كشته برجا گذاشت. در اين حادثه رانندگي كه در 

كيلومتر 25 جاده سربيشه -بيرجند رخ داد، يك نفر هم زخمي شد. 
دستگيري سارقان خودرو ميلياردي در مهاباد 

سرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي شهرستان مهاباد گفت: مأموران 
انتظامي سارقان يك خودرو وانت هايلوكس گرانقيمت را كه متعلق به فردي 

عراقي بود، دستگير كردند. 
سرهنگ رضا ظهيريان افزود: اين خودرو حدود دو ماه پيش در شهر 
مهاباد سرقت شـــد كه با تالش مأموران انتظامي و با استفاده از تجهيزات 
فني و به روز پليسي، سارق اصلي به همراه دو نفر از همدستانش در يكي از 

شهرستان هاي همجوار شناسايي و دستگير شد. 
وي ادامه داد: متهمان در بازجويي ها اعتراف كردند كه خودرو مذكور 
را به مبلغ 600 ميليون تومان در شهرستان مريوان كردستان فروخته اند و با 
اخذ نيابت قضايي و اعزام مأموران به مريوان، مالخر دستگير شد و با انتقال به 
مهاباد و بازجويي، او به فروش خودرو به شخصي با هويت معلوم در استان 

سيستان و بلوچستان اعتراف كرد. 
ظهيريان اضافه كرد: متهم سيســـتان و بلوچستاني نيز كه قصد انتقال 
خودرو به كشور پاكستان را داشـــت، قبل از اين اقدام دستگير و خودرو 

توقيف شده به مهاباد بازگردانده شد. 
وي اضافه كرد: خودرو سرقت شده پس از كشف به تبعه خارجي كه 

فردي از اقليم كردستان عراق بود، تحويل داده شد.

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: در دومين 
همايش كارآفرينان برتر ميناب كه با حضور ذوالقدر 
نماينده مردم هرمزگان در مجلس شوراي اسالمي، 
مديركل تعـــاون، كار و رفاه اجتماعي هرمزگان، 
مديركل امور اقتصادي استانداري، فرماندار ميناب 
و جمعي از كارآفرينان و تالشگران عرصه توليد، 
برگزار شد، از 24 كارآفرين برتر اين شهرستان 
تجليل شد.مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
هرمزگان در اين همايش گفت: تقويت خالقيت 
و نوآوري، حفظ و نگهداشت استعدادهاي انسان، 
كشف استعدادهاي سخت افزاري و نرم افزاري و 
ايجاد رابطه اي ميان استعدادهاي انساني، محيطي و 

جغرافيايي در حوزه كارآفريني بسيار مهم است.
 سليمي، كارآفرينان را مهم ترين قشر براي 
ايجاد اشتغال، بيان كرد و افزود: موانعي بر سر راه 
كارآفرينان وجود دارد و با مشكل نبود فرهنگي كه 

نوآوري را حمايت كند، مواجه هستيم.
وي به نبود تعلق سازماني و كاهش ضريب 
مسئوليت پذيري اشاره كرد و ادامه داد: در جامعه 
ما هر زماني كه بحث پرداخت تسهيالت مطرح 
شد، گروهي كه نه كارآفرين و نه خالق هستند، 
دريافتي دارند و همين  امر سبب شده كارآفرينان را 

تحت شعاع قرار دهند.
سليمي اظهار كرد: منابع به دست افراد واقعي 
و خاص نمي رسد و اگر كارآفريني يكبار هم در 
حال انجام كار با مشكل مواجه شد، براي بار دوم 
مورد حمايت قرار نمي گيرد.وي، عدم تعادل و 
ارتباط بين پروژه ها و طرح ها با استراتژي منطقه اي 
را از جمله مشـــكالت حوزه اشتغال دانست و 
اضافه  كرد: مسئوالن بايد به سراغ كارآفرين بروند 
و در جهت رفع مشكالت و معضالت سر راه آنها 
گام بردارند.مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 

هرمزگان، نبود دانش حرفه اي و مهارت و عدم 
مهارت آموزي را يكي ديگر از مشكالت كشور 
برشمرد و اعالم كرد: قطعا تا زماني كه اين موانع از 
سر راه كارآفرين و توليد برداشته نشود، نبايد انتظار 

يك اقتصاد پويا را داشته باشيم.
در اين همايش احمدى، معاون استاندار و 
فرماندار ويژه شهرستان ميناب با اشاره به اين كه 
كار آفريني و كار آفرين شـــدن ارزشمند است 
گفت: كار آفرينان با خالقيت و ايده هاي جديد 
خود باعث تحوالتي در ســـطح استان و كشور 
شـــده اند.وي افزود: كارآفرينان برتر بايد ايده ها، 
تجارب و روش هاي خود را به ديگران منتقل كنند 
كه هرچند بخشي از آن ذاتي و بخشي قابل انتقال 
و آموزش اســـت.احمدى اظهاركرد: كارآفرينان 
انتظاراتي براي تسريع و تسهيل در انجام كارهاي 

خود از دولت و مسئوالن دولتي دارند.

كارآفرينان برتر ميناب تجليل شدند

بهارستان- خبرنگار اطالعات: رئيس اداره اوقاف و امور خيريه بهارستان 
گفت: 25هكتار از اراضي وقفي اين شهرستان به وسيله ادارات اين منطقه تصرف 

شده است.
حجت االسالم جعفر پيران در نشســـت خبري افزود: از جمله واقفين 
شهرستان بهارستان مرحوم مشيرالسطنه است كه از ميدان شهرداري تا باالي 
بزرگراه ســـاوه زمين هايي را وقف كرده است و به طور كلي در بخش بوستان 
500 هكتار، در بخش گلســـتان 500 هكتار و همچنين 250 هكتار از اراضي 
ريه و 250 هكتار از زمين هاي همدانگ،  جمعاً به مساحت 1500 هكتار موقوفه 

محسوب مي شود.
پيران با اشـــاره به عوايد موقوفات گفت: بودجـــه اداره اوقاف با ديگر 
دستگاه هاي دولتي متفاوت است، چرا كه آن ها از دولت بودجه دريافت مي كنند، 
اما اداره اوقاف ريالي از دولت نمي گيـــرد و اعتبار آن از عوايد و درآمدهاي 
موقوفه ها حاصل و از اجاره ها و پذيره هايي مثل نقل و انتقال و تراكم، در يك 
حســـاب متمركز به نام سامانه جامع موقوفات و بقاع متبركه جمع مي شود و 
براي هر موقوفه نيز يك حساب خاص وجود دارد و 30درصد از در آمدهاي 

موقوفه ها براي هزينه هاي عين موقوفات و نگهداري آن ها هزينه مي شود.
رئيس اداره اوقاف و امور خيريه بهارســـتان با اشاره به افزايش وقف در 
سال هاي گذشته گفت: خوشـــبختانه در 3سال گذشته 40 تا 50درصد تعداد 
موقوفه ها در شهرستان بهارستان افزايش داشته است به عبارتي ساليانه 6 تا 7 

مورد وقف جديد در شهرستان بهارستان انجام مي گيرد.
وي افزود: اخيراً وقف جديدي در «قلعه مير» در حال انجام است كه فردي 
خيّر مجتمع فرهنگي- آموزشي را تحت عنوان «نهج البالغه» به ارزش 2 ميليارد 

تومان وقف مي كند.  
وي از افتتاح مركز درماني حضرت قائم (عج) در 22بهمن امسال خبر داد 
و خاطرنشان كرد: اين مركز درماني كه در شرف افتتاح است، با اعتباري بالغ 
بر14ميليارد تومان و بدون هيچ كمكي از سوي دولت و مجلس و صرفاً با پول 

موقوفه ساخته شده است و 22بهمن ماه امسال شاهد افتتاح آن خواهيم بود. 

25هكتار از اراضي وقفي بهارستان از 
سوي ادارات منطقه تصرف شده است

گرگان ـ خبرنگار اطالعات: اداره 
كل استاندارد گلستان موفق به كسب 
عنوان دســــتگاه برتر استان در ترويج 
و توسعه فرهنگ نماز در سال 1396 

شد.
در ارزيابي شوراي اقامه نماز استان 
گلستان از اقدامات دستگاه هاي اجرايي 
اين استان در خصوص ترويج و نهادينه 
كردن فرهنگ نماز و نمازخواني، اداره 
كل استاندارد به عنوان دستگاه برتر در 

اين زمينه مورد تقدير ويژه نماينده ولي 
فقيه در استان و استاندار گلستان قرار 
گرفت.به اين مناسبت در مراسمي كه 
با حضور جمعي از مسئولين و مقامات 
استان گلستان برگزار شد با اهداي لوح 
تقديري به مديركل استاندارد گلستان 
از زحمات او به عنوان مسئول شوراي 

اقامه نماز اين اداره كل قدرداني شد.
در اين لوح تقدير كه به امضاي 
نماينده ولي فقيه و اســــتاندار گلستان 

رسيده، آمده است:جناب آقاي محمود 
فرماني، مديركل استاندارد گلستان، نماز 
موهبتي بي بديل و سرچشمه فيض 
اليزال الهي و اظهار ادب در پيشــــگاه 
معبود است و بهره مندي از فيوضات آن 
موجب زدودن زنگار از قلوب انسان ها 
مي گردد. بدينوســــيله از تالش هاي 
ارزشمند اعضاي محترم شوراي اقامه 
نماز آن دســــتگاه در ترويج و توسعه 
فرهنگ نوراني نماز در سال 96 كه بر 

اساس راي هيات داوران و ارزيابي به 
عنوان دستگاه برتر انتخاب شده ايد، 
تقدير ويژه مي نمائيم. اميدواريم در سايه 
توجهات حضرت ولي عصر(عج) در 
پيمودن راه پر افتخار شهداي واالمقام 
انقالب اسالمي در راستاي آرمان هاي 
بلنــــد بنيانگذار جمهوري اســــالمي 
ايران حضرت امــــام خميني (ره) و 
پيروي از منويات مقام معظم رهبري 

(مدظله العالي) موفق و مؤيد باشيد.

اداره كل استاندارد گلستان، دستگاه برتر در ترويج و توسعه فرهنگ نماز

ديدار استاندار سيستان و بلوچستان 
با فرماندهان ارتش 

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: استاندار سيستان و بلوچستان به مناسبت 
هفته نيروي دريايي ارتش با فرماندهان و پرسنل ارتش جمهوري اسالمي 
ايران در زاهدان ديدار كرد.     احمدعلي موهبتي در اين نشست با اشاره به 
هوشمندي،هوشياري و تيزبيني نيروهاي ارتش، ياد آورشد:پدافند هوايي 

ارتش امن ترين منطقه هوايي را براي كشور ايجاد كرده است. 
وي افزود: ارتش با نقش آفريني كه در تعامل با مردم دارد توانسته 
بسيار اثرگذار باشد و    نگاه حاكي از اعتماد مردم به مجموعه نظامي بسيار 
ارزشمند است كه اميدوارم در حوزه دستگاه هاي اجرايي نيز بتوانيم به اين 

جايگاهي از اعتماد كه بين مردم و نيروي ارتش وجود دارد، برسيم . 
اســـتاندار سيســـتان و بلوچستان با اشاره به اين كه  صاحبان زر و 
زور و تزوير همواره در فكر آسيب به مملكت هستند، تاكيد كرد: بايد 
با تعامل و اعتماد و حذف فاصله بين مردم و مسئوالن و متوليان نظام 
راه نفوذ دشـــمن از روزنه هاي موجود در بخش فرهنگي، اجتماعي و 
اقتصادي را ببنديم    . وي با سپاس از يگان هاي ارتش وحضورهميشگي 
آنهادر صحنه، افزود: بايد به شيوه دوران جنگ با همدلي، هم افزايي، 
وحدت، ايثار و گذشـــت از گردنه هاي موجود گذر كنيم و در حوزه 
خدمت رساني به مردم گام هاي موثري برداريم.  موهبتي همچنين گفت: 
انتظار من از نيروهاي نظامي در ضمن اشراف اطالعاتي و حضور جدي 
در حوزه هاي نظامي،شناسايي آسيب ها است و اين كه با جديت فكر و 
تدبيري انديشيده شود كه به امنيت پايدار كشور كمك كند و بر اين باورم 

امنيت پايدار بدون معيشت مطلوب مردم فراهم نخواهد شد  . 
توسعه مبادالت كشاورزي و صنعتي

 اسپانيا و ايران
مشهدـ  خبرنگار اطالعات: سفير اسپانيا در سفر به مشهد و ديداربا 
مدير كل اقتصادي استانداري خراسان رضوي بر توسعه مبادالت صنعتي 

و كشاورزي با ايران و اين استان تاكيد كرد . 
مدير كل اقتصادي استانداري خراسان رضوي   ، هدف از اين ديدار 
را همكاري با كشور اسپانيا درزمينه افزايش مصارف زعفران و ارتقاي 

زنجيره ارزش اين محصول فوق استراتژيك استان اعالم كرد .
علي رسوليان با تاكيد بر لزوم توسعه بازار زعفران و افزايش در آمد 
كشاورزان، برنامه ريزي در اين زمينه راضروري دانست.      وي با اشاره 
به اجراي طرح «توسعه ارزش هاي روستايي» كه به كشاورزان در ارتقاي 
اشتغال و بهبود توليد محصول كيفي كمك مي كند، افزود: در همين راستا، 
بر توسعه مبادالت كشاورزي و صنعتي بين ايران واسپانيا اهتمام ويژه اي 
خواهيم داشت .رسوليان با اعالم آمادگي براي تبادل هيات هاي تجاري 
بين ايران و اسپانيا با محوريت بخش خصوصي، خواستار حضور موثر 

بازرگانان دو كشور در ميزهاي توسعه صادرات شد. 
  به گفته وي از اين طريق دو طرف با ظرفيت ها و توانمندي هاي 

يكديگر در افزايش سطح مبادالت تجاري، آشنا خواهند شد.    
قانون خدمات ايثارگري

 به طور كامل اجرايي نشده است 
شـــيرازـ  خبرنگار اطالعات: قانون خدمات ايثارگري هنوز به طور 

كامل در كشور اجرايي نشده و 40 تا 45 درصدآن عملياتي شده است.  
مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران فارس درجلسه شوراي هماهنگي 
امور ايثارگران فارس در شـــيراز افزود: بر اساس قانون خدمات ايثارگري 
درمان ايثارگران بايد به شكل كامال رايگان انجام شود اما با توجه به وجود 
برخي مشكالت اين اتفاق نمي افتد و همين مساله جانبازان و ايثارگران ما را 

با مشكالتي مواجه كرده است. 
رجبعلي راهي با اشاره به اين مطلب كه قانون جامع خدمات رساني 
به ايثارگران در مجمع تشـــخيص مصلحت نظام در سال 1391 تصويب 
شد و به مدت 4 سال به طور آزمايشـــي الزم االجرا شد و با اصالحاتي 
در سال 1395 دائمي شـــد، درباره پاداش ها و ذخيره مرخصي ايثارگران 
فـــارس نيز گفت: اين ذخيره در ســـال 95 بيـــش از 320 ميليارد ريال 
بوده اما تاكنون پرداختي صورت نگرفته كه قرار اســـت در آينده نزديك 
پرداخت شود. راهي ضمن تاكيد بر لزوم ديدار مديران و مسئوالن با خانواده 
شهدا و ايثارگران افزود: آمارها نشان مي دهد كه در اين زمينه در استان فارس 
شرايط خوب و مطلوب است اما انتظار است كه همه مديران به اين مهم 
اهتمام داشته باشند. مدير كل بنياد شهيد و امور ايثارگران فارس همچنين 
گفت: ديدار با خانواده شهدا، جانبازان و خانواده آنها يك كار دلي است و 

مديري كه از انجام اين كار دلي سر باز مي زند شايسته آن جايگاه نيست. 
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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

آگهي مفقودي شناسنامه مالكيت (برگ سبز)
و سند كمپاني كاميون بنز

اصل شناسنامه مالكيت (برگ ســـبز) و سند كمپاني خودرو كاميون سيستم 
بنز تيپ ال كا 40/2624 بـــه رنگ نارنجي ـ روغني به شـــماره انتظامي 
31ـ453ع41 مدل1363 به شـــماره موتور 110401 و به شـــماره شاسي 
16511311 متعلق به اينجانب سكينه مقصودي فرزند عمو به ش ش 1451 
متولد 1351/1/1 دره شهر و به شماره ملي 4559654646 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.               (فسا)

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مجتبي عســـكري فرزند هاشم به شماره 
شناسنامه 1552 صادره از شـــيراز در مقطع كارداني رشته علمي كاربردي 
نرم افزار كامپيوتر به شـــماره 148330900280 مورخ 86/9/18 صادره از 
واحد دانشـــگاه آزاد ني ريز و كارشناسي در رشته مهندسي كامپيوتر نرم افزار 
به شـــماره 148622100313 مورخ 87/8/18 صادره از واحد دانشگاه آزاد 

اسالمي بافت كرمان مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است.    (شيراز)

آگهي فقدان مدرك تحصيلي(نوبت اول)
مدرك فارغ التحصيلـــي اينجانب احمد ولي پور فرزند ابراهيم به شـــماره 
شناســـنامه 852 صادره از تنكابن در مقطع: كارشناسي ارشد رشته: مديريت 
آموزشي صادره از واحد دانشگاهي تنكابن با شماره 482ـ1788159 مفقود 
گرديده اســـت و فاقد اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
نشاني تنكابن ولي آباد صندوق پستي4684161167 دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد تنكابن ارسال نمايد.

اينجانب شـــركت توليدي و صنعتي صبا خازن مالك خودرو پيكان به شماره 
شاسي 82442299 و شـــماره موتور 11158252242 به علت فقدان اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اســـناد مذكور را نموده است. لذا چنانچه 
هر كس ادعايي در مورد خـــودروي مذكور دارد ظرف 10 روز به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شـــركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر، ساختمان سمند 
مراجعه نمايد. بديهي اســـت پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. 
شركت توليدي و صنعتي صبا خازن 

مفقودي پروانه حمل سالح شكاري
 بدينوسيله به اطالع مي رساند مجوز حمل سالح شكاري

2  لول ساچمه زني كاليبر12 شماره S3403 مدل كوسه 
ساخت تركيه شـــماره سريال 1638897 مربوط به آقاي 
محمد رئوف فرزند: مراد مفقـــود گرديده از درجه اعتبار 

(فسا) ساقط است.    

برگ سبز خودرو سواري پژو405 جي ال ايكس1600 مدل1390 به 
شماره شهرباني768ج97ـ ايران27 به شماره موتور13989004582 
و به شماره شاسيnaam31fc6bk259255 به نام سياوش حسين پور 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. بوكان

كارت دانشجويي حامد معروفي بشماره 
9617004123 دانشگاه كردستان 
كارشناسي ارشد برقـ  كنترل مفقود و 

از اعتبار ساقط است.سنندج

اصل سند و برگ سبز خودرو سواري پيكان مدل 1383 
به شماره شهرباني ايران37ـ238ط18 به شماره موتور 

11283053452 و بشماره شاسي 83441729 به نام 
فاطمه قادرپور گم شده از درجه اعتبار ساقط است.(بوكان)

اينجانب حميد آريايي تبار مالك خودرو پژو 
پارس شماره انتظامي 296هـ96ايران11 

با شماره بدنه 19372439 شماره 
موتور12485129895 مدل1385 به علت 

فقدان اسناد فروش سند كمپاني تقاضاي 
رونوشت اسناد مذكور را نموده ام. لذا چنانچه 
هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 

ظرف 10 روز از نشر آگهي به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در 

پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد.
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. همچنين 
شناسنامه مالكيت(برگ سبز) وكارت مشخصات 

آن مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 

سميه شفائي پيش آباد فرزند قدرت 
به شماره شناسنامه 1820 صادره 

از اروميه در مقطع كارشناسي رشته 
زبان و ادبيات انگليسي صادره از 
واحد دانشگاهي تبريز با شماره 

138710203572 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

تبريز به نشاني تبريز ـ جاده تهران ـ 
دانشگاه آزاد اسالمي ارسال نمايد.

سند مالكيت و برگ 
سبز اتومبيل سواري 
پرايد جي تي ايكس 
آي و با شماره پالك 

64ايران547د12 و با 
شماره موتور1664386 

و شاسي 
 S1412285927179

به نام ابوالفضل پور 
دهقاني مفقود شده از 

درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

خودرو سواري سايپا 
مدل SAINA سفيد روغني 
34ايرانـ 134ج57 موتور
M15/8518974 شاسي 

 NAS831100H5753689
به مالكيت معصومه شريفات 

فرزند حبيب به سرقت رفته و 
از يابنده تقاضا مي شود 

 با شماره 09167591575 
تماس بگيرد. اميديه

اصل كليه مدارك 
(شناسنامه مالكيت و 

سند مالكيت و تسلسل 
اسناد خودرو سواري پژو 
پارس مدل1384 رنگ 
نقره اي متاليك به شماره 
موتور12484190312 

و شماره شاسي 
19332145 پالك 

شماره انتظامي 
ايران22(927ن42) به 
نام عليرضا عبدالجوادي 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني (برگ فروش وسيله نقليه) 
و شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) 
كاميون كشنده رنو رنگ قرمز روغني 
مدل 2008 شماره موتور 151789 

شماره پالك 774ع82ـ  ايران19 شماره 
شاسي VF625GPA000006277 به 
نام آقايان جمشيد ميري و ميالد هدايتي 

زنگنه مفقود گرديده از درجه اعتبار
 ساقط مي باشند.

كليه اسناد و مدارك خودرو شامل 
برگ سبز، كارت ماشين، سند كمپاني 

و سند مالكيت (دفترخانه) خودرو 
سواري پژو آردي مدل 1380 به 

شماره پالك 27ـ233هـ19 و شماره 
شاسي 80710770 و شماره موتور 
22328011292 مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
اروميهـ  امير قلي زاده 

اسناد محضري، سند كمپاني، 
سند مالكيت(برگ سبز) و كارت 
خودرو وانت پيكان مدل90 به 

شماره پالك ايران51ـ314د25 
به شماره موتور 

11490008370 شماره شاسي 
 NAAA46AA6BG189118
به نام فرزاد زارعي مفقود شده و 

از اعتبار ساقط است.

كارت ماشين خودرو سواري 
سيتروئن زانتيا SX مدل 1385 

به شماره پالك 99ايران536و75 
و شماره موتور 613374 و شماره 
 S1512285147408 شاسي
به نام علي رضا دانامنش مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.علي رضا دانامنش

برگ سبز (سند مالكيت) سواري 
پيكان 1600 مدل 1379 رنگ 
سفيدـ  روغني به شماره پالك 
61ـ682د65 شماره موتور 
11127908350 و شماره 

شاسي 79405428 به نام آقاي 
غريب عزيزي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
بانه

برگ سبز خودرو سواري 
پژو 405TU5SLX ش ش 

 NAAM31FE1GR033444
 139B0121353 ش موتور

پالك ايران46ـ 131ق59 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
چابكسرـ سيدحسين ميرجعفري 

ميانلو

سند كمپاني و برگ سبز سمند 
سواري مدل97 به شماره انتظامي 

ايران55ـ 181ي58 به شماره 
 147H0362464 موتور

و شماره شاسي 
NAAGJ1JE2JF073534 به 
نام مهدي تجدد محمد عليخاني 
مفقود گشته و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.بوئين زهرا

(سند كمپاني) برگ فروش و 
شناسنامه مالكيت خودرو(برگ 

سبز) و كارت مشخصات رنو لوگان 
90L رنگ سفيد مدل1392 شماره 
شهرباني199د26ايران88 شماره 

موتورW148065 شمار شاسي 
NAPLSRALDD1208665 به 

نام حميد آريايي تبار مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد

سند كمپاني+ برگ سبز خودرو 
سواري پرايد132 مدل1388 

رنگ سفيدـ  روغني شماره 
پالك76ـ882س15 شماره شاسي 

S1422288063336 شماره 
موتور2864700 متعلق به اينجانب 

شهناز تاجي نوروز نام پدر نوروز 
كدملي2648661107 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت شناسايي و برگ 
سبز(شناسنامه) خودرو پرايد
GTX مدل1375 به شماره 

انتظامي 934ص25ايران63 به 
شماره موتور8190 به شماره 

 S1412275514371 شاسي
به نام محمدمهدي اسالمي نژاد 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. (شيراز)

برگ سبز سواري سايپا 
SE131 مدل1394 سفيد 
موتور5341730 شاسي 

 NAS411100F1123924
پالك93ـ827د93 مالك 

قاسم صلح جو مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است. 

الرستان

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب شادي تفقدي فرزند 

عليرضا به شماره شناسنامه 1ـ5555ـ00178 صادره 
از تهران در مقطع كارشناسي رشته مديريت بازرگاني 
صادره از واحد دانشگاهي يادگار امام خميني(ره) با 

شماره 3293075 مفقود گرديده است و فاقد اعتبار 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 

صندوق پستي 18155/144 دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد يادگار امام خميني(ره) ارسال نماييد.

برگ سبز خودروي پرايد به 
رنگ سفيد مدل 92 به شماره 
انتظامي 126د41ايران55 
و شماره موتور 4986901 

و شماره شاسي 
 NAS411100D1306974
به نام مريم  احمدي دوله مالل 
نام پدر علي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز (شناسنامه) خودرو سواري 
هاچ بك پژو 206 مدل 1397 رنگ سفيدـ  
روغني شماره پالك 76ـ997س16 شماره 

 NAAP03EE7JJ534864 شاسي
شماره موتور 165A0141510 متعلق به 
اينجانب فرنوش مهاجر نام پدر فريدون 

كد ملي 0590107259 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط است.

كارت شناسايي و برگ سبز 
(شناسنامه) خودرو زانتيا 

مدل 1384 به شماره انتظامي 
856 ج 48 ايران 63 به شماره 
موتور 00427691 به شماره 

 S1512284129092 شاسي
به نام نسرين خاكي مفقود 

گرديده از درجه اعتبار
 ساقط است. (شيراز) 

آگهي مفقودي 
برگ سبز و سند وانت پيكان 
مدل 1378 به رنگ سفيدـ  
روغني شماره انتظامي 54ـ  

218 س 28 و به شماره موتور 
11517808438 و به شماره 
شاسي 78928258 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. «يزد» 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پژو 405 مدل 

1383 به شماره پالك 75ـ  
943 د 29 با شماره موتور 

12483166351 و شماره 
شاسي 83073423 به نام 
ولي اهللا رستمي ابوسعيدي 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

برگ سبز سواري پژو پارس 
مدل 1393 به شماره پالك   

75ـ  124 س 12 با شماره 
 124K0482079 موتور

و شماره شاسي 
 NAAN01CA2EH142308

به نام سجاد داوري پاريزي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز اتومبيل سواري 
پرايد صبا با شماره پالك
64ـ ايران598د27 

و با شماره 
موتور2361917 

و شاسي 
 S1412287453415

مفقود شده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري پرايد 
مدل1393 به شماره 

پالك 35ـ739م13 و به 
شماره موتور5067183 

و شماره شاسي 
S431100E5772407 به 
نام نيلوفر بختياري قشالق 

بختيار مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط است. (تبريز)

گواهي نامه موقت پايان 
تحصيالت اينجانب 

سحرمافي فرزند حميد به 
شماره ملي 2610002513 

مقطع كارشناسي پيوسته 
رشته مديريت دولتي صادره 
از دانشگاه آزاد واحد آستارا 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است.

كارت هوشمند 
ناوگان باري به شماره 

هوشمند1864639 متعلق 
به بنز باري چوبي به شماره 

موتور10014136 و 
شماره شاسي 14525111 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. (آمل)

سند مالكيت خودروي سمند به 
شماره پالك 558و16ايران11 
شماره موتور 12483102171 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد

 28ND آگهي مفقودي برگ سبز خودرو زامياد
گازوئيلي به رنگ آبي مدل1390 به شماره 

انتظامي 64ـ645ط29 به نام محسن جاللي مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ابركوه

آگهي مفقودي برگ سبز موتورسيكلت تيزتك 
CG125 مدل1383 به رنگ آبي به شماره انتظامي 
72753ـ637 به نام محمدرضا فالح زاده ابرقوئي 
مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ابركوه

كارت كيشوند اينجانب 
مختار حيدري كيا به شماره 

134355 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز (شناسنامه) خودرو 
سواري پژو GLX 405 مدل 1391 

رنگ خاكستريـ  متاليك شماره 
پالك 56ـ663ب74 شماره شاسي 

NAAM01CA0CE380765 شماره 
موتور 12490315368 متعلق به 
اينجانب محمد محمدي نژاد نام پدر 

قدير كد ملي 2649967412 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

سند مالكيت كشنده ولوو به 
شماره موتور 557100 شاسي 
 NADAP40A56T866444

پالك 245ع26ـ ايران33 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
 S33X سواري هاچ بك ام. وي. ام

مدل 1396 به شماره پالك 
ايران23ـ258ي15 به شماره موتور 

 MVM484FBDH014658
به شماره شاسي

NATGBAYL4H1015112 به نام 
عليرضا سليميان مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان

شناسنامه مالكيت
(برگ سبز) و سند كمپاني و 

قطعي پرايد مدل84 به شماره 
انتظامي 521د65ايران41 
و شماره موتور01336539 

و شماره شاسي 
S1412284687619  به 
نام سعيد حيدري مفقود از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و برگ سبز و كارت 
موتورسيكلت پالس به شماره 
شهرباني 21777ـ ايران133 
مدل1395 رنگ مشكي شماره 
موتور00017 شماره شاسي 

9521597 به نام آقاي حسين 
بدخشي شال مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني و شناسنامه مالكيت 
كاميونت ايسوزو مدل1387 به 
شماره انتظامي 214ع43ايران 
71 و شماره موتور648701 

و شماره شاسي 
 NAGNKR55E08705845

مفقود گرديده اعتبار ندارد. 
(شهركرد)

كارت هوشمند كشنده 
بنز به شماره 4237794 

و شماره انتظامي 
974ع19 ايران71 

مفقود گرديده 
اعتبار ندارد. (شهركرد)

برگ سبز يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم سايپا تيپ 
SE131 مدل1397 رنگ 
سفيدـ  روغني شماره موتور

M13/6067754 شماره شاسي 
 NAS411100J1088071

شماره پالك 34ـ996ق63 به نام 
حسين آلبوغيش مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

كليه اسناد و مدارك خودرو 
سواري دوو تيپ ريسر رنگ 
نقره ايـ  روغني مدل1993 

به شماره انتظامي 
226ص97 ايران68 شماره 

موتور278781 شماره 
شاسي 408150 به مالكيت 

عليرضا حسن مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ كمپاني و برگ سبز 
(سند مالكيت) سواري پرايد صبا 
(جي تي ايكس) مدل1382 رنگ 
سفيد شيري ـ روغني به شماره 

پالك 61ـ922ب77 شماره موتور 
00535139 و شماره شاسي 

S1412282989827 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. بانه

برگ سبز و كارت يك دستگاه 
خودروي سواري سيستم پرايد 

تيپ132 رنگ سفيد مدل1389 
شماره موتور3632442 شماره 
 S1422289183578 شاسي

شماره پالك 24ـ568ب72 به نام 
ماهرخ يعقوبي مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
آبادان

مجوز حمل سالح 
شكاري به شماره سالح 
022304541 دولول 

كنار هم مدل كوسه 
كاليبر12 ساخت ايران 
به نام زهرا سلطان پور 

فرزند حسين ش ش35 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است. گرگان

كارت كيشوند اينجانب 
كتايون بزرگمهري به شماره 

147917/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت سواري پژو206 مدل1395 
مشكي شمارة انتظامي 359ل86ـ ايران44 
و شمارة موتور 0281693 و شمارة شاسي 

879747 مفقود گرديده و فاقد اعتبار است.

سند كمپاني وانت بار مدل1388 به شماره انتظامي 
139د25ايران81 و شماره موتور11487071848 

 NAAA36AA79G813005 و شماره شاسي
مفقود گرديده اعتبار ندارد. (شهركرد)

كارت دانشجويي فاروق نامداري به 
شماره 9317010134 دانشگاه 
كردستان رشته كارشناسي عمران 

مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج

آگهي مفقودي برگ سبز خودرو سايپا 131SE به 
رنگ سفيد روغني مدل1392 به شماره انتظامي 
64ـ318ط34 به نام علي  اصغر حاصلي ابرقوئي 

مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ابركوه

شناسنامه اتومبيل پژو 405 
به شماره انتظامي 838 س 

29 ايران 55 مفقود شده از 
درجه اعتبار ساقط است. 

كارت كيشوند اينجانب نويد 
كالنتر هرمزي به شماره 

152286/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و سند پرايد مدل 84 رنگ 
سفيد پالك 745 ي 24 ايران 13 موتور 

 S1412284595594 01239625 شاسي
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

پروانه اشتغال به كار مهندسي اينجانب نورالدين 
صابري به شماره پروانه 00578ـ  380ـ  10 تاريخ 

صدور 80/5/18 پايه سهـ  صادره از نظام مهندسي 
ساختمان تهران مفقود و فاقد اعتبار است. 

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) پرايد مدل 
1387 به شماره پالك 62ـ  233 ب 32 و 

شماره موتور 2734461 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري) 

برگ سبز و سند كمپاني سواري پژو پارس به رنگ سفيد روغني 
مدل 1395 به شماره موتور 124K0822296 و شماره شاسي 
NAAN2DVE7GK307165 به شماره پالك ايران 29ـ  685 

ل 53 به نام مكرم طاهري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب محمد 
كالنتر هرمزي به شماره 

152285/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب سعيد 
رحيم بروجردي به شماره 

114287/01 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب 
نعمت اله باباپور به شماره 

128721/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

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 مهراد عمو حبيب مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است.

 ثبت شركت تغييرات، عالئم تجاري، 
جواز تأسيس، كارت بازرگاني

66914497_66904568
09124494202



قزوين ـ خبرنگار اطالعات: 
200 واحد توليدي راكد در 8ماه اخير 
در شهرك هاي صنعتي استان قزوين 
شناسايي شدند كه21 واحدمجدداً به 

چرخه توليد بازگشتند . 
مدير عامل شركت شهرك هاي 
صنعتي استان قزوين اين خبر را در 
جريان بازديد ابوالفضل ياري رئيس 
ســـازمان مديريت وبرنامه ريزي
اســـتان از يك واحد توليدي در 
شـــهرك صنعتي ليا اعالم كرد و 
افزود: اين واحد ها مشكالتي مانند 
كمبود نقدينگي و سرمايه در گردش، 
نداشـــتن بازار فروش، خريد مواد 
اوليه، نوسازي و بازسازي تجهيزات 

و اختالف شركا داشتند كه با مشاوره 
كارشناســـان، همكاري بانك هاي 
عامل و دستگاه هاي خدمت رسان 
مشكالتشان بر طرف شد وبه چرخه 

توليد بازگشتند . 
حميدرضا خانپـــور با تاكيد 
برلـــزوم حمايـــت و كمك به 
راه اندازي واحدهاي بهره بردار راكد 
گفت: در طول 2/5سال گذشته با 
شناسايي 200 واحد توليدي راكد، 
84 مورد مجدداً راه اندازي شـــده 
و به چرخه توليد بازگشـــته  يا به
سرمايه گذاران جديد واگذار شده 
است .   به گفته وي محصوالت اين 
واحدهاي توليدي شـــامل كاغذ و 

مقوا، مخازن فلزي ذخيره اي و تحت 
فشار، انواع ناگت و كباب لقمه، انواع 
شيرين كننده جايگزين شكر، پري 
پت، كندانســـور هيتر، ورق روي، 
دســـتمال كاغذي، كابينت فلزي، 
لبنات، شمش فوالد ساده كربني و... 

بوده است. 
خانپور همچنيـــن با اعالم 
امضاي 1403 قرارداد در شهرك ها 
و نواحي صنعتي اســـتان قزوين با 
متقاضيان ســـرمايه گذاري، افزود: 
از اين تعـــداد 868 واحد توليدي 
با اشـــتغال 25 هزارو 900 نفر و 
سرمايه گذاري 23 هزار ميليارد ريال 

پروانه بهره برداري گرفتند .

بازگشت 21واحد توليدي راكد قزوين به چرخه توليد  
شهرريـ  خبرنگار اطالعات: كلينيك تخصصي مهر 
موعود با حضور سيدفريد موسوي، نماينده مردم تهران 
در مجلس شوراي اســـالمي، معاون سياسي و انتظامي 
فرمانداري ري، بخشدار بخش مركزي و جمعي از دهياران 
و روساي شوراهاي روستايي، در شهرك خاورشهر واقع 

در بخش مركزي افتتاح شد. 
بخشدار مركزي شهرري دكتر فاطمه فكوريان، افتتاح 
اين مركز درماني را فرصت مناسبي براي ارتقاي سرانه 
درماني و بهداشتي روستاهاي بخش ياد شده در محدوده 
خاورشهر و شرق شهرســـتان ري دانست و گفت: اين 
درمانگاه تخصصي شامل اولين كلينيك تخصصي پوست 
و مو، زنان، روان شناسي، طب سنتي، قلب و عروق است 
كه در شهرك خاورشهر و از سوي بخش خصوصي آماده 

بهره برداري شده است. 
وي بـــه اعتبارات اين پروژه اشـــاره كرد و ياد آور 
شـــد: عالوه بر هزينه هاي ساخت ســـاختمان 4 طبقه 
درمانـــگاه مهر موعود، بيـــش از 18 ميليارد ريال براي 
تجهيز كلينيك تخصصي به ابزار استاندارد پزشكي و به 
روز اختصاص يافته اســـت كه با توجه به ظرفيت ساير 
طبقات اين درمانگاه كه در چند ماه اخير مورد بهره برداري 

قرار گرفته است، اين مركز با دارابودن، بخش تخصصي 
دياليز، هپاتيت، داروخانه شبانه روزي يكي از مهمترين 
قطب هاي درماني حوزه شرق شهرستان ري شناخته شده 
است و روزانه تعداد قابل توجهي از بيماران خاورشهر، 
روستاهاي حومه و حتي ســـاكنان محالت منطقه 15
تهـــران از امكانات آن در طول شـــبانه روز برخوردار

 مي شوند. 
وي به مراســـم كلنگ زني ساختمان فيزيوتراپي در 
مجاورت درمانگاه اشاره كرد و گفت: با پيش بيني بسته 
كامل نيازها و خدمات بهداشتي و درماني در اين درمانگاه، 
ضرورت احداث مركز فيزيوتراپي احساس مي شد كه 
به همين منظور با رايزني هاي انجام شـــده و هماهنگي 
بخشـــداري مركزي كلنگ  ساخت اين مجموعه جديد 
درماني بر زمين زده شـــد كه در حـــال حاضر تمامي 
دســـتگاه ها و تجهيزات مورد نياز بخش فيزيوتراپي با 
اعتباري بالغ بر 8 ميليارد ريال از سوي بخش خصوصي 
تامين شده است و بخشداري مركزي تمامي توان خود 
را براي جذب سرمايه گذار در حوزه  هاي مختلف، به ويژه 
بهداشت و درمان به عنوان اولويت ضروري اهالي بخش، 

در دستور كار خود دارد. 

شـــيرازـ خبرنگار اطالعـــات: معاون 
دانشـــجويي وزير علوم، تحقيقات و فناوري 
با تاكيد بر اينكه وجود دانشگاه هاي پراكنده، 
بدون هماهنگي و برنامه منســـجم قابل قبول 
نيســـت،گفت: برخي مراكز استان ها درحوزه 

آمايش آموزش عالي مقاومت مي كنند.
مجتبي صديقـــي در آيين معارفه رئيس 
دانشگاه صنعتي شيراز افزود: بايد همگان بدانند 
كه در زمينه آمايش آموزش عالي بحث حذف 
و انحالل مطرح نيســـت. رئيس سازمان امور 
دانشجويان كشور اظهار داشت: گاه توسعه كمي 
در دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي بي هدف 

انجام شده است و ديگر نمي توان با ادامه اين 
وضع سيستم آموزش عالي را همچون گذشته 
اداره كرد به همين سبب آمايش آموزش عالي بر 
اساس دستور شوراي عالي انقالب فرهنگي با 

جديت در حال پيگيري است.
صديقي، آمايش آموزش عالي را مهم ترين 
هدف وزارت علوم، تحقيقات و فناوري خواند 
و گفت: ابالغ و اجراي ماموريت گرايي و توسعه 
كامال هدفمند بسيار دشـــوار است اما بدون 
ترديد هيچ مشكلي براي استادان، كارمندان و 

دانشجويان ايجاد نخواهد كرد.
او با بيان اينكه تدوين و ابالغ ماموريت هاي 

دانشـــگاه ها نيز در چارچوب آمايش آموزش 
عالي قرار مي گيرد، اضافه كرد: در توســـعه 
رشته ها و ظرفيت ها بايد دقت كافي داشت و 
اين موضوع امروز در حوزه تحصيالت تكميلي 

آغاز شده است. 
وي همچنيـــن گفت: هـــرم جمعيت 
دانشـــجويي تغيير كرده است به گونه اي كه 
امروزه صندلي هاي خالـــي در آموزش عالي 
وجود دارد و افـــزون بر اين، كميت آموزش 
عالي دربرخي نقاط كاهش يافته است و اين 
فرصت خوبي را مهيا ساخته تا به مقوله كيفيت 
پرداخته شود. صديقي با تاكيد بر اين مطلب كه 

امروز دانش آموختگان بايد همزمان با حضور 
علمي بين المللي، نياز هاي كشور را بشناسند و 
در راســـتاي آن گام بردارند، يادآور شد: اينكه 
دانشـــجوي دوره دكتراي بيكار داشته باشيم 
درست نيست، بنابراين اگر در شرايط كنوني 
جامعه امكان پذيرش اين شمار دانش آموخته 
در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا وجود ندارد، 
نبايد به بحران هاي رواني دامن زد و بيش از اين 

در اين مقاطع دانشجو پذيرفت. 
معاون دانشجويي وزير علوم، تحقيقات 
و فناوري در بخش ديگري از سخنان خود با 
اشاره به اين مطلب كه وزارت علوم در كنترل 

ظرفيت ها جدي تر عمل مي كند و اميد است تا 
بخش هاي دولتي و غيردولتي در اين زمينه بيشتر 
همراهي كنند، افزود: دانشجوي امروز بايد در 
رفع مشكالت كشور ياريگر باشد، به ويژه در 
شرايط دشـــوار كنوني و با اينكه به يك تعهد 
بين المللي پايبند بوده ايم، كشوري قلدرمĤبانه 
قصد دارد با زورگويـــي دنيا را به دنبال خود 

بكشد. 
در ادامه اين آيين، محمدمهدي علويان مهر 
به عنوان رئيس دانشگاه صنعتي شيراز معرفي 
و از خدمات جليل مقدسي رئيس پيشين اين 

دانشگاه تقدير شد. 

افتتاح درمانگاه تخصصي خاورشهر 

        مقاومت برخي استان ها در اجراي آمايش آموزش عالي

1010اخبار شهرستانها

معرفي قصه گويان برتر جنوب شرق كشور
كرمانـ  خبرنگار اطالعـــات: مرحله منطقه اي 
جشنواره بين المللي قصه گويي جنوب شرق كشور در 

كرمان با معرفي برگزيدگان به كار خود پايان داد . 
دراين مرحله قصه گويان اســـتان هاي خراسان 
جنوبي، سيستان و بلوچستان، هرمزگان، يزد و كرمان 
حضور داشتند كه پس از دو روز رقابت، 5 نفر به عنوان 
قصه گويان برتر جنوب شرق كشور معرفي شدند و به 

مرحله كشوري راه يافتند  . 

  در اين جشـــنواره كه در بخش هاي تخصصي 
قصه گويي كالســـيك و قصه گويي خالق، مقاالت و 
فيلم هاي 90 ثانيه اي قصه گويي برگزار شد،   سيده مليحه 
قريشي از خراسان جنوبي، سارا كاهبازيان از سيستان 
و بلوچستان، فائزه خسروي از كرمان، عفت تفضلي از 
هرمزگان و ناديا بوســـتاني از يزد به عنوان برگزيدگان 
مرحله قصه گويي معرفي و 10 قصه گو نيز شايســـته 

تقديرشناخته شدند  . 

كرمانـ  خبرنـــگار اطالعات: 
جانشـــين فرمانده انتظامي كشور از 
تدوين طرح جامع امنيت كوير خبر 
داد  . سردار ايوب سليماني در جمع 

خبرنگاران كرمان تامين امنيت كوير 
را از دغدغه هاي اصلي پليس دانست 
و افزود: تاكيد شـــده اســـت تا اين 
طرح از سوي ســـازمان مديريت و 
برنامه ريزي كشـــور در برنامه سال 

98 قرار گيرد .
 وي تاكيد كرد: در طرح امنيت 
كوير براي تامين تجهيزات، پايش و 
رصد الكترونيك، اشراف اطالعاتي و 
تقويت يگان هاي تكاوري به منظور 
انجـــام عمليات به موقـــع و موفق 
برنامه ريزي شده است و بر اساس اين 
طرح در سال هاي آتي شاهد ارتقاي 
امنيت كويـــر و مناطق مجاور كوير 

خواهيم بود .

   او بـــا اعالم ايـــن كه نيروي 
انتظامي توانســـته مقتدرانه در همه 
عرصه ها از امنيت كشور دفاع كند، 
افزود: بر اســـاس نظرسنجي ها 84 
درصد مردم جامعه معتقدند نيروي 
انتظامي به صورت مقتدر و توانمند 

مي تواند امنيت كشور را حفظ كند .
 جانشين فرمانده انتظامي كشور با 
اشاره به اين كه دشمن در جنگ تمام 
عيار اقتصادي خود، قاچاق كاال و ارز 
را در برنامه دارد، گفت: با ايجاد بخش 
مبارزه با مفاسد و جرائم اقتصادي و 
قاچاق كاال و ارز ضمن دســـتگيري 
دهها مفسد اقتصادي، 2 مفسد بزرگ 
اقتصادي نيز دســـتگير و پس از طي 

مراحل قانوني اعدام شـــدند . وي با 
اعالم آمادگي براي تشكيل پليس هاي 
تخصصي جديد متناســـب با وضع 
جامعه، تاكيد كرد: با توجه به ازدياد كار 
مبارزه با موارد مخل در اقتصاد ملي 
واين كه پليس آگاهي ظرفيت الزم 
براي اين كار را ندارد،بايد براي حل 

اين مشكل اقدام شود .
 سردار سليماني با اشاره به اين 
كه ســـاختار انطباق پذير و منعطف 
پليس متناسب با نيازهاي امنيتي به 
امور كشور مي پردازد، افزود: دشمن از 
شكست دادن نظام مقدس جمهوري 
اسالمي ايران نااميد شده استوي در 
ادامه با اشـــاره به چالش هاي فضاي 

مجازي اعالم كرد: 66ميليون نفر از 
مردم كشور با فضاي مجازي مرتبط 
هستند و پليس به عنوان مسئول امنيت 
نمي تواند نسبت به اين فضا بي تفاوت 

باشد .
   او افزود: نيـــروي انتظامي به 
طور متوســـط 80 درصـــد جرائم 
سايبري را كشف مي كند و به دنبال 
افزايش و توســـعه اين فعاليت در 
سطح كشـــور است . سردار سليماني 
دربـــاره مهمترين چالش هاي امنيتي 
به ويژه در جنوب شرق كشور گفت: 
تهديدات دشـــمن خارجي از طريق 
نفوذ تكفيري ها و پشتيباني و حمايت 
از آنها و قرار گرفتن كشور در كريدور 

انتقال مواد مخدر ازچالش هاي نيروي 
انتظامي به شمار مي رود .

 جانشين فرمانده انتظامي كشور 
افزود: استان كرمان جزو استان هاي 
امنيتي كشور است چون هم در مسير 
شرارت هاي برنامه ريزي شده توسط 
دشمن است و هم از نظر جغرافيايي 
به نحوي است كه در مسير ترانزيت 
و قاچاق قرار دارد . وي با اشـــاره به 
اين كه منحني هاي امنيت در استان 
كرمان متناسب با كشور رو به رشد 
است، گفت: نيروي انتظامي در استان 
كرمان ضمن كنتـــرل  روند رو به 
رشد ناامني،شاهد كاهش بسياري از 

شاخص هاي ناامني نيز بوده است . 

نيكوكاران تدوين طرح جامع امنيت كوير
در مناطق عشايري ريگان مدرسه مي سازند

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: ساخت دو واحد آموزشي خير ساز در 
مناطق عشايري ريگان آغاز شد . 

فرماندار ريگان گفت: اين واحدهاي آموزشي سه كالسه با 90 متر 
مربع زيربنا در روستاهاي مرادآباد و احمديه ساخته مي شود.

امين باقري افزود: نيكوكاران براي ساخت اين دو واحد آموزشي 
4ميليارد ريال تعهد كرده اند . 

وي با اعالم وجود 40 واحد آموزشـــي غيراســـتاندارد در ريگان،
ياد آورشد: نيكوكاران تاكنون 30 واحد آموزشي در ريگان ساخته اند و 

14 واحد آموزشي نيز دردست ساخت است .
اجراي پروژه سيتاديوم

 در بوستان باراجين قزوين 
قزوينـ  خبرنگار اطالعات: پروژه سيتاديوم با مشاركت شهرداري 
در زميني به مســـاحت 30 هزار متر مربع در بوســـتان باراجين قزوين 

اجرا مي شود. 
معاون عمراني استانداري قزوين در نشست بررسي اجراي پروژه 
ســـيتاديوم در بوســـتان باراجين، گفت: اين پروژه در عين حال كه در 
مقياس هاي ملي يا حتي جهاني تعريف مي شـــود، بايد هويت معماري 
اسالمي قزوين را نيز به همراه داشته و تا حد ممكن داراي انطباق هاي 

بومي باشد. 
علي فرخ زاد افزود: طرح ورودي هاي پاركينگ اين مجموعه بايد در 
شوراي حمل و نقل و ترافيك استان مطرح و با رعايت نقطه نظرات و 

ضوابط اين شورا براي دسترسي بهتر شهروندان تعريف شود. 
وي با تاكيد بر اهميت ســـرمايه گذاري در قزوين و اشـــتغالزايي 
بيشـــتر براي شـــهروندان و نيز ارتقاي اهداف گردشگري استان گفت: 
پروژه سيتاديوم در قزوين بعد از شهرهاي اروميه، رشت و تبريز اجرا 
مي شود. «سيتاديوم» برند مراكز خريد در شهرهاي بزرگ است و رسالت 
آن پديد آوردن نســـلي جديد از مراكز خريد با ارائه خدماتي با كيفيت 

ممتاز است. 
خشكسالي، مانع كشت پاييزه در زابل شد 

زاهدانـ  خبرنگار اطالعات: خشكســـالي شـــديد در سال زراعي 
97ـ  98 مانع كشت پاييزه در شهرستان زابل شد. 

مدير جهاد كشاورزي زابل گفت: كشت گندم و جو همه ساله از 
اواخر آبان در شهرستان زابل آغاز مي شد و تا نيمه دوم آذر ادامه داشت 

اما امسال به دليل خشكسالي هيچ كشتي انجام نشد. 
سيدرضا موسوي ياد آور شد: در صورت وجود آب 9000 هكتار 
از زمين هاي كشـــاورزي زابل قابليت كشت گندم و جو را دارند و در 
گذشـــته بيشترين گندم توليدي سيستان و بلوچستان به شمال اين استان 

اختصاص داشت. 
وي افزود: خشكســـالي از ســـال 95 به بعد در منطقه شدت  يافته 
به طوري كه با وجود كشـــت موردي توســـط مردم هيچ محصولي از 
زمين هاي كشاورزي آنان برداشت نشد و اين در حاليست كه در زابل 

زندگي 7800 بهره بردار به كشاورزي وابسته است.
واردات دام مشمول ارز مبادله اي شد 

* محمدهادي مرعشي معاون امنيتي ـ انتظامي استانداري سيستان و 
بلوچستان در كارگروه ساماندهي دام استان كه در استانداري برگزار شد، 
بيان داشـــت: واردات دام با توجه به نياز بازار و اهميتي كه در بحث 

اشتغال دارد جزو 41 قلم كاالي اساسي قرار گرفت. 
او همچنين اظهار داشـــت: با توجه بـــه 300هزار ميليارد تومان 
سرمايه گذاري كه دربحث زيرساخت هاي حوزه دام انجام گرفته است 

اين مهم اشتغال گسترده اي را به خود اختصاص خواهد داد.  
وي افزود: ممنوعيت خروج دام زنده از سيســـتان و بلوچســـتان 
باعث فعال شدن واحدهاي صنعتي و بسته بندي گوشت دام در استان 

مي شود. 
او بيان داشـــت: بايد نظارت كافي و جدي توســـط مبادي ذيربط 
صورت گيرد تا گوشت سالم و گرم با قيمت مناسب با توجه به قدرت 

خريد مردم در اختيار مصرف كننده قرار گيرد. 
وي استفاده از امتياز ارز مبادله اي براي واردات دام زنده از طريق 
مبادي رسمي استان و برنامه ريزي براي ايجاد اشتغال پايدار در صنايع 
وابســـته به صنعت دام و دامپروري در اســـتان را از اهداف ديگر اين 

كارگروه بيان كرد. 

شهردار جديد بناب انتخاب شد
 بنابـ  خبرنگار اطالعات: در جلســـه شوراي اسالمي شهر بناب 

محبوب تيزپاز نيايي به عنوان شهردار بناب انتخاب و معرفي شد.
به دنبال اســـتعفاي نادر داوودي شهردار سابق بناب، اعضاي شوراي 
اسالمي شهر بناب 9 نفر را به عنوان نامزدهاي تصدي پست شهرداري اين 
شهر معرفي كردند كه در نهايت 7 نفر از نامزدهاي معرفي شده به عناوين 
مختلف و در بازه هاي زماني متفاوت نامه انصراف خود را از قبول مسئوليت 
شهرداري تقديم شوراي اسالمي شهر بناب كردند تا تنها 2 نفر براي انتخاب 

نهايي در مقابل اعضاي شوراي اسالمي شهر بناب قرار بگيرند.
شوراي اسالمي شهر بناب طبق قرار قبلي تشكيل جلسه داد و محبوب 
تيزپاز نيايي به عنوان آخرين گزينه شورا با 7 رأي اعضاي شوراي اسالمي 

شهر كليددار شهر بناب لقب گرفت.
محبوب تيزپاز متولد 1346 پارس آباد مغان و فارغ التحصيل كارشناسي 
ارشد رشته مهندسي معماري و شهرسازي است كه از اين پس به منصب 

شهرداري بناب تكيه خواهد زد.
وي پست شهرداري شهرهاي پارس آباد، مشكين شهر، سراب، ميانه، 

خوي و همچنين يكي از مناطق كالنشهر تبريز را در كارنامه خود دارد.
صدور 9 گواهينامه معيار مصرف انرژي در گلستان

گرگان ـ خبرنگار اطالعات: رئيس اداره نظارت بر اجراي استاندارد 
اداره كل اســـتاندارد گلستان از موافقت كميته عالئم انطباق معيار مصرف 
انرژي در صدور 9 گواهينامه انطباق معيار مصرف انرژي براي صنايع اين 

استان خبر داد.
محمد امان بايي گفت: اين كميته به منظور بررسي گزارش هاي بازرسي 
انرژي واحدهاي توليدي و سوابق و مدارك آنها و در زمينه اجراي قانون 

اصالح الگوي مصرف انرژي برگزار شد. 
 وي افزود: در اين جلســـه 10 گزارش بازرسي انرژي در فرايندهاي 
توليد صنايع لبني،كمپوت و كنسرو، روغن نباتي، روغن موتور و تصفيه 
روغن كاركرده مورد بحث و بررســـي قـــرار گرفت و منجر به صدور 9 

گواهينامه انطباق معيار مصرف انرژي شد.
سازمان ملي استاندارد ايران براي اجراي قانون اصالح الگوي مصرف 
انرژي كه در سال 89 به تصويب رســـيده، اقداماتي انجام داده است كه 
تدوين استانداردهاي معيار مصرف انرژي يكي از اين اقدامات است. تعداد 
استانداردهاي مصرف انرژي براي صنايع انرژي بر 39 مورد است كه 31 

مورد براي صنايع انرژي بر اجباري است.
به گفته امان بايي امسال 15 گزارش بازرسي معيار مصرف انرژي در 
صنايع انرژي بر از سازمان ملي اســـتاندارد ايران براي اداره كل استاندارد 
گلستان ارسال شده است كه از اين تعداد 13 گزارش با استاندارد هاي ملي 
مربوطه مطابقت دارد. همچنين در سال جاري تاكنون 24 گواهينامه انطباق 
معيار مصرف انرژي صادر شده است كه اعتبار گواهينامه هاي صادر شده 
يك ســـاله است و صنايع انرژي بر مشمول، ساالنه ملزم به انجام بازرسي 

هستند. 
مردم خراسان رضوي

 14 ميليارد تومان صدقه دادند
مشهدـ  خبرنگار اطالعات: مردم خراسان رضوي از ابتداي امسال تا 
پايان مهر، 14 ميليارد و 327 ميليون تومان صدقه به كميته امداد پرداخت 

كردند  . 
معاون مشـــاركت هاي مردمي كميتـــه امداد خراســـان رضوي     
افزود:پرداخت صدقات در مدت مشابه پارسال 13 ميليارد و 434 ميليون 

تومان بوده كه امسال7درصد رشد داشته است. 
سلمان دانشـــور اعالم كرد: وجوه صدقات جمع آوري شده شامل 
7ميليارد و 488 ميليون تومـــان از صندوق هاي كوچك، 4ميليارد و 590 
ميليون تومـــان از صندوق هاي بزرگ، يك ميليارد و 364 ميليون تومان از 
طريق مراكز نيكوكاري و بقيه به صورت نقدي بوده كه به دفاتر كميته امداد 

پرداخت شده است .
او گفت: در اين مدت شهرستان فيروزه، اداره رضويه و اداره 4 مشهد 

به ترتيب بيشترين ميزان افزايش جذب صدقات را داشته اند. 
معاون مشـــاركت هاي مردمي كميته امداد خراســـان رضوي نفوذ 
صندوق هاي صدقات كوچك را در استان 27 درصد اعالم كرد وافزود: در 
خراسان رضوي 15 هزار و 658 صندوق بزرگ و 521 هزار و 622 صندوق 

كوچك نصب و جانمايي شده است . 
وي ياد آورشـــد: نيكوكاران مي توانند وجوه صندوق هاي صدقات 
كوچك در اختيار را از طريق سامانه سنا به صورت الكترونيكي به حساب 
كميته امداد خراسان رضوي واريز كنند كه براي نصب اپليكيشن آن بايد 

عدد 3 را به سامانه 30003333 پيامك دهند .
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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 
شركت حلما گستر خاورميانه (با مسئوليت محدود) 

شماره ثبت 418800 شناسه ملي 10320705681
بدينوسيله از كليه شركاي محترم شركت حلما گستر خاورميانه (با مسئوليت محدود) دعوت 
به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كه در ساعت 14 
روز 1397/09/25 در تهران، خيابان شـــهيد احمد قصير، خيابان نهم، پالك18، طبقه چهارم 

تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه: 1ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1396 

2ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره 3ـ انتخاب حسابرس قانوني
هيئت مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده شركت 

مهندسي و تحقيقات صنايع الستيك 
(سهامي خاص) ثبت شده به شماره 

68523 اداره ثبت شركت ها 
شناسه ملي 10101134651

بدينوسيله از كليه صاحبان ســـهام شركت و يا نمايندگان قانوني ايشان 
دعوت مي شود تا در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه 
رأس ساعت 9 صبح روز چهارشنبه مورخ 1397/09/28 در محل اصلي 
شركت واقع در بزرگراه شهيد همت غرب (شهيد خرازي)ـ  بلوار پژوهش 
ـ جنب پژوهشگاه هواشناسيـ  انتهاي كوچه بن بستـ  پالك ثبتي 3/8 

تشكيل خواهد شد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب اعضاي حقوقي هيئت مديره
هيأت مديره2ـ ساير موارد

شركت مهندسي و تحقيقات صنايع الستيك
(سهامي خاص)

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شركت مشاورين معماري و شهرسازي 

طرح و آمايش «سهامي خاص»
به شماره ثبت 25912

شناسه ملي 10100713747
بدينوســـيله از كليه صاحبان ســـهام و يا نماينـــدگان قانوني آنان 
دعوت به عمل مي آيد تا در جلســـه مجمع عمومي فوق العاده شركت 
كه رأس ســـاعت 11 صبح روز يكشـــنبه 97/9/25 در محل قانوني 
شـــركت واقع در «تهران ـ بخش مركزي ـ ميدان نيلوفرـ ميدان چهارم 
 نيلوفرـ كوچه چهـــارم ـ پالك23ـ طبقه همكـــف» برگزار مي گردد 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

*بررسي مشـــموليت موضوع ماده 141 قانون اصالح قسمتي از قانون 
تجارت و اتخاذ تصميم در خصوص آن

*كاهش سرمايه
هيئت مديره*اصالح موادي از اساسنامه

آگهي دوم مزايده فروش گوجه فرنگي لوكس صادراتي
توليدي در گلخانه مدرن و با روش كشت 

هيدروپونيك
شركت زراعي دشـــت ناز در نظر دارد حدود 1000تن گوجه فرنگي گلخانه اي 
صادراتي توليدي طي يـــك دوره توليد (آذر97 لغايت خردادماه98) را از طريق 
مزايده عمومي به فروش برساند. متقاضيان مي توانند جهت كسب اطالعات بيشتر 
و دريافت فرم شرايط به امور بازرگاني شركت به آدرس ذيل مراجعه و يا با تلفن به 

شرح ذيل تماس حاصل نمايند.
آخرين زمان دريافت پيشنهادها: ساعت10 صبح روز شنبه مورخ 1397/9/24

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت11 روز شنبه مورخ 1397/9/24
مكان: ساري ـ جاده گهرباران، شركت زراعي دشت ناز

تلفن: 33726400ـ33726393ـ011
شماره تماس سرپرست بازرگاني (آقاي نجات) 

جهت هماهنگي 9286ـ578ـ937

آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي 
ساليانه صاحبان سهام شركت توزيع نيروي برق 

استان بوشهر (سهامي خاص)
به شماره ثبت 10409 و شناسه 10860100167 

و سرمايه ثبت شده 25/000/000ريال
بدينوســـيله به اطالع كليه سهامداران محترم شـــركت مي رساند مجمع عمومي عادي 
ســـاليانه اين شركت رأس ساعت8 روز يكشنبه مورخ 1397/9/25 در محل سالن تهران 
خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، خيابان ياسمي، شركت مادر تخصصي توانير، سالن 
كنفرانس دفتر امور مجامع تشـــكيل خواهد شد. لذا از سهامداران محترم دعوت به عمل 

مي آيد كه خود و يا نماينده آنان در موعد مقرر در جلسه يادشده حضور يابند.
 دسـتور جلسـه: 1ـ انتخاب حســـابرس و بازرس قانوني براي سال مالي 1397 

2ـ تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني 3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
هيأت مديره شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب خديجه صالحـــي كووزاني فرزند محمد 
به شماره شناســـنامه 752 صادره از تهران در مقطع كارشناسي (ليسانس) 
رشته علوم اجتماعي شـــاخه ارتباطات اجتماعي صادره از واحد دانشگاهي 
تهران مركزي با شـــماره 32320/42 و تاريخ 1371/11/12 مفقود گرديده 
اســـت، از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
تهران مركزي به نشاني: تهرانـ  خ آزاديـ  خ اسكندري شماليـ  خ فرصت 

شيرازيـ  پالك 136 صندوق پستي 13185/768 ارسال نمايد.  

كارت هوشمند راننده 

مجتبي مؤمن به شماره 

شناسنامه 23 صارده از 

ارسنجان علي آباد ملك 

متولد 1363/6/29 با 

كد ملي: 6489975130 

مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

كليه اسناد خودرو 
(برگ سبز سندـ  كارت سوخت) 

سواري استيشن هيونداي 
تراژد رنگ سفيد روغني، 

شماره پالك44ايران814ن72 
به شماره موتور

 G6BA6553516
به شماره شاسي 

 KMHMG81CP7UC5546
به نام آقاي عليرضا چنگي 

آشتياني مفقود و فاقد اعتبار 
مي باشد.

برگه سبز  خودرو پرايد سواري 
131SE به نام محمد ادب آوازه 

فرزند حسين به شماره ملي 
0059595310 و شماره پالك خودرو 
ايران 10ـ  155 ب62 و شماره موتور 
M13/5744850 و شماره شاسي 

NAS411100G1271982 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كمپاني و برگ سبز 
خودرو سواري پرايد هاچ بك 
مدل 1377 به شماره پالك 

534ب73 ايران 59 به 
شماره موتور 00051399 

و شماره شاسي 
 S1442277140953
مفقود گرديده و از اعتبار 
ساقط مي باشد. شاهرود 

برگ سبز خودرو 206 
تيپ2 به شماره پالك 66 
ايران 922ـ  87 و شماره 
موتور 14187049037 

و شماره شاسي 
 NAAP03ED59J041270
به نام ثنا وفايي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز، سند كمپاني و 
قولنامه موتورسيكلت پاسار 

CC180 مدل 1388 به شماره 
پالك 21343 تهران 47 با 

شماره موتور 87998224 و 
شماره شاسي 8800737 به 
نام رامين تاج الديني مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو 206 مدل 1395 به شماره 
پالك 99ـ  253 م96 با شماره 

 163B0246118 موتور
و شماره شاسي 

 NAAP13FE5GJ858805
به نام مسعود ستوده مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

مدارك پژو پارس TU5 سفيد 
مدل 94 به شماره پالك: 
 ايران 22ـ  475 ن 83 

و شماره شاسي: 
 NAAN11FE6FH340672

و شماره موتور: 
164B0037100 به نام ماريا 
حاج محمدي مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است. 

سند كمپاني و قطعي هيوندا ورنا مدل 1384 
شماره پالك 294 هـ 16 ايران 44 و شماره موتور 

 IR83311002290 شماره شاسي G2EB4643037
مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت ماشين و برگ سبز خودرو وانت مزدا 
مدل 95 پالك 47ـ  829 ص19 شاسي 

 FEA36871 موتور NAGP2PC12GA234031
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (اراك) 

كارت كيشوند اينجانب امير 
ابراهيم كاالنتر هرمزي به شماره 

152284/02 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند فروش خودرو L90 به شماره 
 NAALSRALDDA225183 شاسي
به نام بيژن صيفي كار مفقود از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت سبز پرايد شماره پالك 569ج64 
ايران68 موتور3732774 شاسي 
S1412289665844 به نام رحيم 

مهرياري مفقود  از درجه اعتبار ساقط است.

كارت كيشوند اينجانب مهسا 
جوي به شماره 164115/01 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت دانشجويي كبري علي پناهي به شماره 
9316010117 دانشگاه كردستان كارشناسي 
منابع طبيعي گرايش مرتع و آبخيزداري مفقود و 

از اعتبار ساقط است. سنندج

سند مالكيت خودرو 
سورن مدل88 به شماره 

شهرباني738د69ايران22 و 
شماره موتور12488000029 

و شماره شاسي 
 NAACC1CF59F416136
مفقود گرديده است و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

كارت شناسايي وسيله نقليه متعلق 
 I1600 به خودرو وانت پيكان تيپ

مدل1388 رنگ سفيد شيريـ  روغني 
شماره پالك 14ـ672س81 شماره 

موتور11487090768 شماره شاسي 
NAAA36AA49G829016 به 

نام زينت چراغي فرزند عبداله مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني كاميون 
كمپرسي سيستم بنز رنگ 
نارنجي مدل1981 شماره 

موتور0012074547ـ983ـ355 
و شماره شاسي 

30031741644274ـ34 به 
شماره انتظامي 47ـ874ع28مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

«دليجان»

برگ سبز وانت دوكابين 
پاژن مدل 1380 

به شماره پالك
 45ـ  193 ل 61 با شماره 

موتور M24223672Z و 
شماره شاسي 7900492 

به نام اميرمحمد معين الديني  
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

مجوز حمل سالح شكاري 
دولول ساچمه زني مدل 

كوسه كاليبر 12 به شماره 
 B  سالح 2011ـ  12982ـ
ساخت كشور تركيه متعلق 

به آقاي حامد زاهدي با 
شماره ملي 2992857591 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

شناسنامه (برگ سبز) خودرو دوكابين 
پي كاپ ريچ تيپ D4WD مدل 1395 

رنگ سفيد روغني شماره موتور 
ZG24492513 شماره شاسي 

NAPDB4P27G1005089 شماره 
پالك 14ـ  626 ن 66 به مالكيت هادي 
برامكي مفقود گرديده از درجة اعتبار 

ساقط است. ممسني احمدي 

برگ سبز و سند كمپاني سواري 
پژو 206 مدل 1387 به شماره 
پالك 45ـ  586ل36 با شماره 

موتور 14187025373 
و شماره شاسي 

 NAAP03ED09J022044
به نام نفس يارمحمدي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

برگ سبز خودرو وانت مزدا 
رنگ نقره اي آبي متاليك 

مدل91 شماره پالك 
43ايران334ن66 شماره 
موتورFEA20594 شاسي 

 NAGP2PC11CA103034
به نام سعيد كشاورز شهاب 

آبادي مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

برگ تردد خودرو سواري هيونداي 
اكسنت 1600 مدل2014 
رنگ نقره اي شماره شاسي 

 KMHCT41DEU532864
 G4FCDU429250 شماره موتور
شماره پالك 26792 چابهار به نام 

اسلم نجاري مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

سند سبز خودرو سواري پژو 
تيپ405 جي ال ايكس آي8i رنگ 
بژـ  متاليك مدل1383 به شماره 

انتظامي 663ب17ايران68 
شماره موتور12483051514 
شماره شاسي 83023822 به 
مالكيت مصطفي خان مهر ائين 

مفقود و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد.

سند، برگ سبز موتورسيكلت 
پرواز رنگ قرمز گوجه اي 
مدل 1393 شماره پالك 

87195ايران822 شماره 
 N2N3679380125موتور

شماره تنه 
N2N***125R9329471 به 
نام علي حسيني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني خودرو پژو 206 مدل 94 پالك 47ـ  
 NAAP41FE9FJ284784 772 ط 45 شاسي

موتور 163B0199116 مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. (اراك) 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي(نوبت اول)
مدرك فارغ التحصيلـــي اينجانب احمد ولي پور فرزند ابراهيم به شـــماره 
شناسنامه 852 صادره از قائم شهر در مقطع كارشناسي رشته: حقوق صادره 
از واحد دانشگاهي قائم شهر با شـــماره 75ـ20 مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شـــود  اصل مدرك را به نشاني قائم شهر 
جاده نظامي صندوق پســـتي 61964ـ47651 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

قائم شهر ارسال نمايد.

«گمشده»
اينجانب خانم سحر قريشي مالك خودروي 

سواري پژو تيپ SD-TU5 206 مدل 1393 
تك سوز به شماره پالك ايران ـ59 612د86 

به شماره موتور: 163B0072096 به شماره 
شاسي: NAAP41FD2EJ670552 به علت 
فقدان اسناد فروش (سند مالكيت) تقاضاي 

صدور المثني مدارك فوق را نموده است، 
لذا چنانچه احدي ادعايي در خصوص خودروي 
فوق دارد ظرف مدت ده/10 روز از انتشار 

اين روزنامه به دفتر منطقه اي واقع در ساري 
كيلومتر 5 جاده نكا، جنب شركت شماليت 

مراجعه نمايد. در غير اين صورت مطابق ضوابط 
اقدام خواهد شد.شهرستان آق قال

سند كمپاني و برگ سبز 
خودرو پرايد مدل81 
رنگ سفيد ش پالك 

33ـ 499هـ 23 ش م 
00340342 ش ش  

 S1412281812479
به نام حسن خدامي 

مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. بادرود

برگ سبز سواري پژو 206 
به رنگ سفيد روغني مدل 
1389 به شماره شهرباني 

234ط45ايران24 و شماره موتور 
14189052354 و شماره شاسي 
NAAPO3ED3BJ465004 بنام 
زهرا ايرج دوست مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري پرايد تيپ 
131SE به رنگ سفيد مدل 
1394 به شماره شهرباني 

821م53ايران14 و شماره 
موتور 5419552 و شماره شاسي 

 NAS411100F3429382
بنام زهره قرباني ساماني مفقود 

شده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كارت هوشمند راننده 
به شماره 2903402 

صادره از شيراز به 
نام جابر زارعي فرزند 
عزيز اله به شماره ملي 

2370468939 صادره 
از كازرون مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.كازرون

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري سمند LX-EF7 مدل  

1394 به شماره پالك 17ـ  
195 ق 97 و شماره موتور 

147H0147308 و شماره شاسي 
 NAACR1HW3FF606231

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

اروميهـ  زهرا قرباني تازكند جنزه 

برگ سبز خودرو سواري هيونداي 
تيپ سوناتا YF2400 مدل 2014 

رنگ سفيد روغني شماره موتور 
G4KEDA346946 شماره شاسي 

 KMHEC41CBEA603154
شماره پالك ايران 58ـ  593 ج 63 

به نام مرجان اروجي فرزند محمد تقي 
مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

گناوه: خالقي 

برگ سبز خودرو سواري پژو 
SDTU5206 مدل 1395 به 
شماره پالك 66ـ  441 س 35 و 

 163B0246370 شماره موتور
و شماره شاسي 

 NAAP41FEXGJ760008
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اروميهـ  سحر نجاري 

دفترچه كشاورزي شماره 
مسلسل 355 و كد 1723 
مربوط به دو هكتار زمين 

كشاورزي واقع در جلين عليا 
از مركز خدمات كشاورزي 
جلين به نام رمضانعلي ايزد 
فرزند حسين ش ش 917 

مفقود و از درجه اعتبار
ساقط است. گرگان 

برگ سبز و سند كمپاني 
خودرو پژو 405 رنگ 

مشكي متاليك مدل 83 
ش پالك 13ـ  557 ب 92 
ش م 12483114571 

ش ش 83053826 
بنام زهره فهامي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. بادرود 

برگ سبز و سند موتورسيكلت 
شوكا مدل 1391 به شماره 

موتور NCS019718 شماره 
 NCS**125S9134028 تنه

 شماره نيروي انتظامي 
624ـ  29265 به نام عباس 

عموشاهي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

خميني شهر 

شناسنامه مالكيت پژو پارس 
مدل 1393 به شماره انتظامي 
945د91ايران71 و شماره 
 124K0538865 موتور

و شماره شاسي 
 NAAN01CA8EH157735

مفقود گرديده اعتبار ندارد.
(شهركرد)

گواهينامه موقت پايان تحصيالت اينجانب ساسان مردوار 
فرزند قادر شماره شناسنامه 785 صادره از بيله سوار در 

مقطع كارشناسي ناپيوسته رشته علمي كاربردي حسابداري 
صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 

شمال به نشاني: انتهاي اتوبان بابايي، ابتداي بلوار حكيميه، 
خ شهيد عباسپور، دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران شمال، 

دانشكده مديريت و علوم انساني ارسال نمايد.

SEX U7 سند سواري سمند تيپ 
به رنگ سفيد روغني مدل 
1394 به شماره شهرباني 

186ط45ايران24 و شماره موتور 
124K0757580 و شماره شاسي 
 NAACN1CW9FF743581

بنام اقبال كولي وندي مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند بشماره 
466633 كاميون 

كشنده اسكانيا به شماره 
انتظامي 588ع12ـ ايران83  

مفقود گرديده
از درجه  اعتبار 

ساقط است.
(شيراز)

برگ سبز، سند كمپاني و بنچاق 
محضري خودرو سواري پژو 206 
مدل: 1390 به شماره شاسي: 

NAAP03ED0BJ535705 به 
شماره موتور: 14190047034 

به شماره پالك: 
66ايران421ي31 به نام فرشته 
خسرواني فراهاني مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت هوشمند ماشين 
به شماره 4158915 

صادره از فارس مربوط به 
كاميون كمپرسي به شماره 
پالك 63ـ881ع27 به نام 

نعمت اله مرادي پوركي 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.
كازرون

برگ سبز خودرو سواري 
پيكان 1600 مدل 1375 

به شماره پالك
27ـ  587 ي 37 و شماره 
موتور 1127521315 و 

شماره شاسي 75519932 
مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

اروميهـ  عثمان مردانيان 

كارت ماشين خودرو 
پژو پارس شماره پالك 

ايران85ـ814ج95 و شماره 
موتور12489184733 

شماره شاسي 
 NAAN21CA0BK792747

به نام پري افروشته مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. زاهدان

برگ سبز پرايد سواري 
مدل1388 سفيد روغني 

پالك34ـ347ج14 
موتور3282293 شاسي 
 S1412288399110
به مالكيت عاشور عثماني 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است اميديه

برگ سبز(سند مالكيت) خودرو 
سواري پرايد 131 مدل1397 

به شماره پالك ايران67ـ 
776 د16 به شماره موتور 

M13/6070082 به شماره شاسي 
NAS411100J3425690 به نام 
ژاله بهرامي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان

برگه سبز و كارت 
موتورسيكلت رايكا 125 
مدل 88 رنگ آبي شماره 
پالك 35431ايران111 
شماره موتور 2999921 
شماره شاسي 8837172 

به نام علي اكبر لشكري 
مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار مي باشد.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
نوبت اول

اصل مدرك كارداني رشته برق 
الكترونيك اينجانب مهيار فروغي 
فرزند نصرت اله شماره شناسنامه 

378 كد ملي 0068386125 صادره 
از واحد دانشگاهي آزادشهر مجلسي 
به شماره 138521900103 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

مفقودي برگ سبز پژو GLX-XU7405 خاكستري مدل 94 
به شماره موتور 124K0721253 و شماره شاسي 

NAAM01CE9FK510478510478 به نام فرحناز زاد سر 
فرزند جمعه مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

اسناد مالكيت پرايد 111 مدل 93 رنگ سفيد روغني به 
شماره پالك ايران 88ـ  394 م 98 به ش م 5103068 

و ش ش NAS431100E5103068 به نام پيمان 
داوطلب بروجني مفقود گرديده و اعتبار ندارد. 

سند فروش پيكان تاكسي به 
شماره شاسي 83447404 بنام 
علي ولي خاني مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. (ل) 

برگ سبز سواري دنا رنگ سفيد مدل 1395 
شماره موتور 147H0225123 و شماره شاسي 

NAAW01HE0GE413817 به شماره انتظامي 57ـ  894 
ص 27 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. «دليجان» 

كارت دانشجويي اينجانب مريم نوري 
به شماره 9711216183 صادره از 
دانشگاه علوم پزشكي ايران مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

آگهى تغييرات 
شركت نسيم سالمت پاسارگاد سهامى خاص

 به شماره ثبت 474218 و شناسه ملى 14005018760 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/06/20 واجازه 
 مجمع فوق العاده مـــورخ 97/5/4تصميمات ذيل اتخاذ شـــد :  
ســـرمايه شـــركت از مبلغ 100000000000 ريـــال به مبلغ 
2000000000000 ريال منقســـم به 2000000000 ســـهم 
يكهزار ريالى عادى با نام از محل آورده نقدى طى گواهى شـــماره 
380/97/202مورخ 97/6/23 بانك پاســـارگاد شعبه كوى فراز 
تامين گرديده افزايش يافت و ماده مربوطه دراساســـنامه بشرح 
مذكور اصالح شد و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق 

الذكر تكميل امضا گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283619) 

آگهى تغييرات
 شركت غدير انرژى فاتا شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 496546 و شناسه ملى 14006072525 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1397/03/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد: اعضاء هيئت مديره 
 شـــركت براى مدت دو ســـال به شـــرح ذيل تعيين گرديدند:

 شـــركت ســـرمايه گذارى برق و انرژى غدير (ســـهامى خاص) 
شماره ثبت: 414830 شناســـه ملى: 10320660538 شركت 
فاتا اس پى آ شـــماره فراگير: 1041375 شركت سند كواى جى 
 شـــماره فراگير: 3002879231 شركت ســـرمايه گذارى غدير 
( سهامى عام) شماره ثبت“86180 شناسه ملى 10101306234 

آقاى جان كارلو پراتو شماره فراگير: 100452622
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283620)

آگهى تغييرات شركت ترابرى و حمل و نقل به پخش سهامى خاص 
به شماره ثبت 364076 و شناسه ملى 10320154818

 به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/01/15 و مجوز شـــماره 
11/6029مـــورخ 1397/02/10ادراه كل راهدارى و حمـــل و نقل وجاده اى 
اســـتان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: على اوســـط رفيع زاده به شماره 
ملى0058537252 به نمايندگى از طرف شركت زرين پخش بهشهر به شناسه 
ملى 10102107622 به ســـمت رئيس هيئت مديره وحيد آقارضى به شماره 
ملى 0077727371به نمايندگى از طرف شـــركت به پخش داروى بهشهر به 
شناسه ملى 10103582454 به سمت عضو هيئت مديره فرشيد هاشمى بختيار 
به شماره ملى0492971870 به نمايندگى از طرف شركت به پخش به شناسه 
ملى 10103652024 به سمت مدير عامل و نائب رئيس هيئت مديره كليه اوراق 
بهادار و اســـناد تعهد آور شركت از قبيل چك، برات، ســـفته، قراردادها و عقود 
اسالمى با امضاء مدير عامل به اتفاق يكى از اعضاء هيئت مديره شركت و يا دو نفر 
از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت و ساير اوراق عادى و نامه هاى ادارى 

با امضاء مدير عامل و مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283621) 
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گفته ها و نوشته ها

امروز ميخواهم از دغدغههاي خودم، 
بهعنوان يك جوان تحصيلكرده بدون شغل، 
با شما سخن بگويم، من بنا به فرموده مقام 
معظــــم رهبري با عزم راســــخ و جدي در 
دولت تدبير و اميد برآن شــــدم كه دســــت 
بر زانوي خود بگيرم و بلند شــــوم و فارغ 
از هر گونه حزب و جناحهاي سياســــي، به
دنبال فعاليتهاي اقتصادي براي امرار معاش 

خانوادهام باشم.
ســــرآغاز هر كاري بينهايت سخت و 
طاقت فرساست، بخصوص شغل و پيشهاي 
كه من برگزيدم و با علم به اين قضيه وارد 

اين حرفه شدم.
در ابتداي راه، در ادارههاي ايران اغلِب
كاركنان و مسئوالن با گارد تقابلي روبروي 
من ايستاده بودند، انگار كسي براي همكاري 
با مِن جوان توجيه نشــــده بود و اين اولين 
قلم از بستههاي حمايتي براي من و امثال من 
بود. ولي من به اين زودي كوتاه نميآمدم، 
آمــــده بودم كه بمانــــم، نه اينكه به راحتي 

كنار بروم.
باالخره، پس از كلي هزينه توانســــتم 
كارت بازرگاني بگيرم و بالفاصله شروع به 
بازاريابي كردم و بعد از كلي مذاكرات، يكي 
از طرفيِن خارجي خواستار ارسال نمونهاي از 
محصول ما به كشورش شد، محصول را آماده 
كردم و با بسته بندي به نام شركت و صرف 
هزينههــــاي جانبي براي اين نمونه كاال، به 
دومين قلم ازآن بسته حمايتي برخوردم؛هزينه 
گزاف حمل و نقل نمونه (ســــمپل) بارهاي 

كاالهاي صادراتي با هواپيما!
بعد از گذشت چند ماه، همراه با نمونه 
محصول عازم يكي از كشورهاي حوزه درياي 
خزر شدم، براي مباحثات اوليه با شركتها 
و عقد قرارداد با ايشان. در روز دوم از سفر، 
طبق قرار قبلي با رايزن بازرگاني جلســــهاي 
داشتم وايشان يكي از كارمندان آنجا را براي 

همكاري به من معرفي كرد.

فرداي آن روز، همكار ايشــــان با من 
تماس تلفني گرفتند و به من يك پيشــــنهاد 
جالب و شگفت انگيز دادند، پيشنهادِ ايشان 
اين بود كه از طريق ايران هيچ گونه  صادرات 
و واردات با اين كشــــور انجام نميپذيرد و 
بهتر است شما به ايران برگرديد؛ تا از صرف 
هزينههاي گزاِف سفرو زندگي در اين كشور 

رهايي يابيد.
 اعتقاد ايشان بر اين بود كه خريداران 
و تجار كشور مقصد مستقيم و بدون دخالت 
دالالن، محصول را از خود كشاورز و يا از 
در كارخانه ميخرند. از اين تريبون بهعنوان 
اولين نكته ميخواهم به آن فرد مشغول در 
كنسولگري ايران اعالم كنم، من بهعنوان يك 
بانوي تحصيلكرده و عضو جامعه نخبگان 
ايراني، شغل تجارت را براي خودم انتخاب 

كردهام، من دالل نيستم!

نكته دوم اينكه، كاش ما هم مثل ديگر 
كشــــورها براي كارآفريني كه شعار هر روز 
مســــئوالن مان است، قوانيني مبني بر اينكه 
تاجر خارجي به صورت مســــتقيم و بدون 
واسطههاي تجاري نتواند خريدي انجام دهد، 
وضع كنيم تا به اين وســــيله تاجر و راننده 
ترانزيت ايراني بهكار گرفته شوند. نكته آخر 
هم كه خيلي ذهن مرا بهخود مشغول كرده 
بود، اين اســــت كه اگر ايران با يك كشور 
خاص رابطه تجاري ندارد، پس وظيفه رايزن 
بازرگانــــي و تيم همكارش در آن كشــــور 

چيست؟
خالصه اينكه، طبق عادت هميشگي، كه 
معموال هر كس كه كاري از دستش برميآيد 
نه فقط كمك نميكند، بلكه به شدت تضعيف 
روحيه هم ميكند، دوباره كارم را شروع كردم 
و طي 10 روز از صبح زود تا شــــب بدون 

توقف با انواع شركتها براي جذب مشتري 
قرارهاي مالقات كاري ميگذاشــــتم كه به 
ياري خدا توانستم با 2 شركت صحبتهاي 
اوليه را انجام دهم و قيمتها را از افراد و 
كشاورزان داخل ايران گرفتم و به آنها اعالم 
كردم و براي تهيه محصول و ارســــال آن، 

سريعاً به ايران بازگشتم.
وقتي وارد ايران شدم، خيلي خوشحال 
بودم و فكر ميكردم كه قسمت اعظم كار را 
انجام دادهام، حال نگو كه كار من تازه شروع 
شــــده بود و خبر خيــــره كنندهاي در ايران 
انتظارم را ميكشيد و آن هم اينكه طي اين 
چند روز قيمت محصول 2برابر شــــده بود! 
متاسفانه سومين قلم از بسته حمايتي، عدم 
نظارت دستگاههاي اجرايي بر قيمت كاالها 
و محصوالت كشــــاورزي و بي ثبات بودن 
آن اســــت، كه اين بار ديگر كاري از دست 

من بر نميآمد. 
و آخرين قلم از اين بسته حمايتي در 
دولت تدبيرو اميد، ارائه و فروش ارز حاصل 
از صادرات به سامانه «نيما» با قيمتي نصف 

قيمت دالر در سامانه «ثنا» بود. 
مِن صادركننده تمامي هدف و تمركزم 
را بر روي ارزآوري براي كشورم گذاشتهام، 
مــــِن صادركننده با قصد حمايت از كاالي 
ايراني و محصوالت كشاورزي وارد اين حرفه 
شدم، ولي سؤال من اين است: آيا كسي هم 
هســــت كه قصد حمايت از مِن صادركننده 

را داشته باشد؟
متأسفانه خبر ناخوشايند اين است كه 
قوانيِن تسليم ارز صادراتي به سامانه «نيما» 
خيلي از سودجويان در اين حرفه را بر آن 
داشــــت تا از كارتهاي بازرگاني يك بار 
مصرف اســــتفاده كنند تا معلوم نباشد كه 
ارزهاي اين معامالت به كجا ميرود و صرف 

چه كارهايي ميشود؟
ولــــي قصد من، تزريق دالر به چرخه 
اقتصادي كشــــورم است، تا از مسير درست 
اين ارزها وارد گردونه اقتصادي كشور شود 
و به راحتــــي در اختيار واردكنندگان قرار 
گيرد؛ اما با اين سيستم اشتباه دولت بهطور 
ناخواســــته و نامحوس افرادي امثال من كه 
واقعا قصد تجارت دارند، از چرخه صادرات 
و واردات حذف ميشــــوند و سودجويان 
مثل هميشه همچنان جانانه در صحنه باقي 
خواهند ماند.و اكنون مِن صادركنندهِ جوان، 
در اينجا كه ايستادم بين دو راهي «صادرات 
با ضرر و زياِن فراوان» و يا «بيكاري» ماندهام 
و اين نه فقط سخن من، بلكه حرف دل اكثر 
صادركنندگان است.مسئوالن مربوطه، لطفًا

اگر بستههاي تشويقي و حمايتي براي ما در 
نظر نداريد، حداقل با بستههاي مداخله كننده 
خود اينگونه خصمانه در مقابلمان نايستيد، 

تا ما بتوانيم بهكار خود برسيم!
گرگان  مريم فريبيـ 

هزارتوهاي صادرات و ارز آوري به كشور
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به مناسبت 11 آذرماه، سالروز شهادت سردار جنگل 
روايت مبارزات سردار جنگل در جمع 

دانشجويان انقالبي 
روزهاي گرم و پرشـــور پس از انقالب، كشـــور مملو از جوانان 
انقالبي و فوران انرژي بود، در ســـالن اجتماعات دانشگاه تهران در آن 
جمع با آنهمه شـــور و اشـــتياق، شخصي كه قبًال فقط نامي از او شنيده 
بودم، پس از اعالم مجري جلسه پُشت ميكروفون رفت و خود را معرفي

كرد. 
ابراهيم ميرفخرايي، از ياران ميرزا كوچك جنگلي و همراه و همرزم 
و ُمنشي مخصوص او بود و در تمامي سفرها و جلسات شوراي اسالمي 
نهضت جنگل، او را همراهي ميكرد و از صفات بارز ســـردار جنگل 
حكايتها  مى گفت .آنروز بهدرســـتي يادم ميآيد كه راجع به قضيه 
«مالسرا» توضيح داد كه براي دوستداران نهضت جنگل هميشه منبع اختالف 
نظر بوده است و از سفر ميرزا به لنينگراد با اسب و پاي پياده تعريفها 
كرد كه براي دريافت كمك از تزار روسيه و انقالب نوپاي آن، فرسنگها 
راه را طي طريق كرد تا با مساعدت او راه نجاتي براي انقالب جنگل پيدا 

كند. 
در راستي و صداقتي كه ميرزا كوچك و انضباط در زندگي خود 
داشـــت براي حاضران ســـخن گفت و اين كه چگونه لباس روحانيت 
از تن به در كرد و لباس رزم پوشـــيد و در صف مقدم عليه ســـتمگران 

زمان، جنگيده بود.
 سردار جنگل بهدليل رفتار خارج از عرف 2 تن از ياران و همرزمان 
صميمي خود، احساناله خان كسمائي و حيدرعمو اوغلي را در حبس 
گذاشت و پس از اعالم جمهوري با تمامي همراهان و لشكريان عازم 
تهران شد، از تنگه «منجيل» گذشت و پس از اقامت در قزوين و انتشار 
شايعات شكست ميرزا در گيالن، نگهبانان محبوسين بهصورت خودسر 
آن 2 تن زنداني را بدون دادگاه و اطالع شخص ميرزا و ترس از شكست 

نهضت، به قتل رساندند. 
به دليل به ثمر رسيدن جمهوري اعالمي از طرف نهضت جنگل، 
ميرزا با سپاهياناش به گيالن برگشت و از مرگ ياران خود بسيار ناراحت 

و غمگين شد و زندانبانان را تنبيه كرد. 
در اين ميان خانم دانشجويي از جمع دانشجويان جوان و انقالبي 
آنروزها، مؤدبانه و تؤام با اعتراض واقعه «مالسرا» را زير سؤال برد و 
به مرحوم ميرفخرائي ايراد گرفت و ســـؤال خود را تكرار كرد كه شما 
اين واقعه تاريخي را آنطور كه اتفاق افتاده است، براي تبرئه جنگليان و 

شخص ميرزاكوچك تحريف ميكنيد!
مرحوم ميرفخرايي در سكوت سالن با، افكار دروني خود و تاريخ 
هوار شده در سينه و ذهن خود، بعد از لختي انتظار شروع به سخن كرد، 
همه سراپاگوش شدند و ميرفخرايي رو به دانشجويان گفت: شما دختر 
من و همه عزيزاني كه در اين جمع حضور داريد گوش كنيد! من منشي 
مخصوص ميرزاكوچك خان بوده  ام و لحظاتي پيش راجع به سفر ميرزا 
جهت كمك گرفتن از تزار روسيه مطالبي را با واقعيت آن كه اتفاق افتاد، 
به تفصيل به عرض رساندم. شايد قلباً خودم و جمع حاضر و مّلت ايران 
از اين موضوع خيلي رضايت نداشته باشيم، ولي حقايق را گفتم، زيرا 
واقعيت هاى تاريخي قابل كتمان نيست. من درباره حادثه «مالسرا» آنچه 
كه اتفاق افتاد را عيناً در كتاب «سردار جنگل» با سند و شرح واقعيت 
مو به مو براي خوانندگان توضيح دادهام. عزيزان من، انسان عمر جاويدان 
ندارد و اينكه نوشتم سند تاريخي است، من كه در حضور شما هستم، 
تاريخ زنده جنگلام و اگر بهتاريخ دروغ بگويم و آنرا تحريف كنم، به 
نســـلها و اصلها خيانت كردهام. شـــما اين روزها تب انقالبي داريد و 
جوان هستيد ولي من باتجربهتر از شما هستم و چند صباحي بيشتر زنده 
نخواهم بود و شايد آخرين و تنهاترين بازمانده جنگل باشم كه هستم، به 
هيچكس دروغ نگفتهام و هيچ حقيقتي را در كتاب سردار جنگل كتمان 
نكردهام و اگر غير از اين باشد، من يك خائن بيش نيستم! سالن سخنراني 
پس از يك سكوت معنادار با جمالت تاريخي زنده ياد ميرفخرائي و با 
اتمام سخنانش به حالت انفجاري براي او كف زدند و او را براي بيان 
حقايق تاريخي و تعهد بهتاريخ سرزميناش تحسين كردند و اخالص او 
را با تشويقهاي بيامان، پاس داشتند. خدايش رحمت كند و راه بزرگان 

اين سرزمين و مردان وطندوست آن را پُر رهرو سازد. 
سيدمحمد قوامي

اصالح عملكرد شهرداري مستلزم 
مسئوالن اليق و منزه است 

با توجه به اينكه تمامي خانوادهها به مناســـبتهاي گوناگون با 
شهرداري در ارتباط هستند، انتخاب شهردار و اعالم برنامههاي ايشان 

براي مردم اهميت زيادي دارد.
 موضوع انتخاب شهردار انگيزهاي شد تا آقايان قاسمزاده و آملي 
قلم به دســـت بگيرند و در مقالههاي خود از كارهاي نيك شهرداري 

قدرداني و از كاستيهايش انتقاد كنند.
 اين بزرگواران براي اصالح نارساييها راهحلهايي هم ارائه دادهاند 
كه عميقاً آرزو ميكنيم مسئوالن محترم اين نوشتهها را بخوانند و به 

آنها عمل كنند. 
قبل از شهردار فعلي هم افراد زيادي به اين سمت منصوب شدهاند 
و بعد از مدتي ميز رياست را رها كردهاند كه اگر در دوران مسئوليت 
آنان كارهاي عامالمنفعهاي صورت گرفته است و مردم به نحوي از آنها 
بهرهمند شدهاند و يا خداي ناكرده فساد يا رشوه خواري و ندانمكارى 
رواج داشـــته اســـت و از آنها مردم آسيب ديدهاند، به طور كلي در 

نوشتهها و خاطرات شهروندان براي هميشه باقي مانده است.
 در اينجا از فرصت اســـتفاده ميكنم و داســـتان غمانگيز مجتمع 
مســـكوني خودمان را مينويســـم تا براي مسئوالن محترم شهرداري 
درس عبرتي باشد و در تصميمگيريهايشان مقررات قانوني را دقيقًا

مراعات كنند. 
مجتمع مســـكوني ما با 34 واحد در منطقه 2 شـــهرداري تهران 
و در ســـعادتآباد، خيابان 14 شـــرقي قراردارد . در سال 1380 مأمور 
محترم شـــهرداري تخلفات سازندگان مجتمع را ناديده ميگيرد و بر 
خالف مقررات نقشههاي مصوب، براي مجتمع مسكوني ما پايان كار 
صادر ميكند و بعدها ماده 100 نيز به ميان كشـــيده ميشـــود، كه در 
نتيجه 34 خانواده مدت 13 سال در دادگاهها و در شهرداريها ويالن 
و سرگردان و با صرف هزينههاي سنگين و با اعصاب خرد و خمير، 
در رفت و آمد هســـتند كه در نهايت هنوز هم كار به جايي نرســـيده 

است!
 مســـلماً آنچه گفته شـــد، نمونهاي است از هزاران مشكلي كه

 بر اثر سهلانگاري برخي از مسئوالن شهرداري طي سالها ايجاد شده 
كه اميد است شهردار محترم تهران با همكاري افراد صالح و كاردان، 
از اين نوع پيشامدهاي ناشايست پيشگيري كند و محيط شهرداري را 

از آلودگيها و برخي سهلانگاريها به دور نگه دارد. 
دكتر مرتضي خوئي 

گردوهاي آمريكايي در اليگودرز!
يكباره يادم آمد كه بايد گردو بخرم! روزنامه به دســـت راهم را به 

طرف مغازهاي كه مدتي است از آن گردو تهيه ميكنم، كج كردم. 
مطابق معمول 2 نوع گردو داشت كه از قيمتها جويا شدم، گفت: 

تويسركاني كيلويي 35 و آن يكي 55 هزار تومان!
ابروهايم را با تعجب باال دادم و پرسيدم: 55 هزار تومان، مگر چه 

خبر است؟ دفعة پيش كه 37 تومان بود. 
گفت: اينها فرق ميكند، آمريكايي است!

كم مانده بود چشمهايم از حدقه بزنند بيرون! گفتم: چي، آمريكايي؟ 
تا حاال نه از شما و نه از جاي ديگر نشنيده بودم كه گردو آمريكايي به 

شهر ما وارد و توزيع شود، شوخي كه نميكني؟ شايد چيني باشد!
ـ نه آقا، اين چه حرفي است، چيني كدام است؟

ـ آخـــر تو اين گيـــر و گرفت تحريمها و تهديدها، با عقل جور 
درنميآيد!

وقتي فروشنده گوشي را داد دستم كه اصًال پاي شوخي موخي! و 
چيني ميني! در ميان نيست، سرطاس را جوانمردانه فرو كرد توي ظرف 
گردوها و بعد آن را مانند يك فاتح كبير جلو چشـــمانم گرفت و حق 
به جانب گفت: حرف ندارند، همه پر مغز و درصد خطايشـــان خيلي 

كم است!
نتوانستم اخم نكنم.

 وقتـــي بـــه ياد دهانكجي مردم تركيه به دالر و كاالهاي آمريكايي 
افتادم، ديگر حالم را نفهميدم و اصًال متوجه نشدم كه چهطور با كيسة 

حاوي گردوهاي تويسركاني (كاالي ايراني) به خانه رسيدم!

گودرز گودرزي (مجيد)ـ  اليگودرز

در وضعيـــت فعلي و با تغيير اقتصاد جهاني و 
به عبارت ديگر با جهاني شـــدن اقتصاد و همچنين 
در شرايط تحريمهاي كمرشكن كشورها، در تمامي 
كردن دولتها با هدف در امان  آنهـــا براي كوچك
ماندن از آسيبهاي احتمالي و نيز تقويت شركتهاي 

خصوصي و بنيانهاي مردم نهاد تالش ميشود.
 همچنين اصل 44 قانون اساســـي بر فعاليت 
شركتهاي خصوصي در انواع آن مهر تأييد زده، طبق 
اصل 47 اين قانون مالكيت اشخاص محترم شمرده 
شده و براساس اصل 44 فعاليت شركتهاي خصوصي 
در كنار تعاونيها مكمل فعاليتهاي اقتصادي دولتي 

به شمار رفته است. 
با اين حال متاسفانه تاكنون برنامه اساسي اقتصادي 
در اين خصوص تدوين نشـــده و اين درحالي است 
كه طبق اصل 43 قانون اساســـي وظيفه آن برعهده 
كل حاكميت گذاشته شده است كه ميبايست انجام 

ميگرفت. 
با توجه به ميدانداري شـــركتهاي دولتي در 
زمينههاي اقتصادي و در اختيار داشتن پولهاي نفتي، 
عمًال توان فعاليت از شـــركتهاي خصوصي گرفته 
شـــده و يكه تازي شركتهاي دولتي نيز در سطح 

جامعه به كارمند پروري فعاليتهاي اقتصادي انجاميده 
است. 

روانشناســـان اجتماعي در اين زمينه معتقدند 
چنانچه در كشوري فعاليتهاي اساسي اقتصادي به 
وسيله حاكميت انجام گيرد، عالوه بر ناكارآمديهاي 
اقتصادي، تملق و چاپلوســـي رو به تزايد ميگذارد 
و عمًال نهادهاي اخالقي نيز آســـيب ميبينند و به 
اين دليل اســـت كه طبق قانون اساسي حاكميت و 
دولتها وظيفه دارند زمينههاي رشـــد اقتصادي با 
برنامهريزيهاي مناسب اقتصادي و بدون تبعيض را 
فراهم كنند و به عبارت ديگر واضعان قانون اساسي 
جمهوري اسالمي خود به اين خطرات به خوبي وقوف

 داشتند.
در حال حاضر و با وجود تحريمهاي كمرشكن 
چنانچه دولت بخواهد فقط مسئوليت عبور از اوضاع 
بحرانـــي اقتصـــادي را بر عهده گيرد و فارغ از عدم 
موفقيت آن باشد، كشور دچار بحران خواهد شد. با 
توجه به جهاني شدن اقتصاد و فعاليتهاي شركتهاي 
قـــوي خصوصي در غرب، بعـــد از رفع احتمالي 
مجدد تحريمها، با كشوري ناتوان و عاجز از لحاظ 
اقتصادي در آينده روبهرو خواهيم شد كه براي مقابله 

با چنين اوضاعي، سبكباري و چابك سازي ديگر نه 
كاري تبليغاتي، بلكه امري ضروري و اجتناب ناپذير

 است. 
با توجـــه به اينكه دولتمردان هم از ناكارآمدي 
شركتهاي خصولتي ابراز نارضايتي ميكنند، سئوال 
اين است كه چرا براي تقويت بنيانهاي اقتصادي كشور 
برا ى  توانمندسازي شركتهاي خصوصي اقدام نميكنند 
و چنانچه عمًال توانايي از ميان بردن شركتهاي به 
اصطالح خصولتي را كه خود بنيانگذارشان بودهاند، در 
خود نميبينند،چگونه ميتوانند از عهده حل مشكالتي 
كه ديگران به وجود آوردهاند، برآيند؟ در حال حاضر 
شـــركتهاي خصوصي در عمل پادوي شركتهاي 
دولتي شـــدهاند و برخي گاوبنديهاي شركتهاي 
خصوصي با دولتي، به دليل عدم توان رقابت با دولتيها

 است.
 افزايـــش نرخ بهره بانك هـــا از يك طرف و 
تزريق پولهاي نفتي به شركتهاي دولتي، برهم زدن 
موازنههاي اقتصادي شركتهاي دولتي و خصوصي 
و آلوده شدن صحنههاي اقتصادي به فسادهاي رانتي 
از ديگر سو كه متاسفانه هر روزه شاهد آنها هستيم، 
معايبي است كه اقتصاد دولتي به وجود آورده است، 

حال آنكه وظيفه دولت در اجراي اصلهاي 43 و 44
قانون اساسي براي رشد اقتصادي و عدم تبعيض در 

اين خصوص، غيرقابل انكار است. 
در وضعيت فعلي جهاني، انباشـــت سرمايه در 
دست عدهاي سرمايهدار و شركتهاي بزرگ و استعمار 
جوامع عقب مانده و در حال توســـعه متاســـفانه به 
امري واضح و عادي و غيرقابل انكار درآمده است، 
حال چنانچه كشورهاي عقب مانده و درحال توسعه 
نخواهند و يا نتوانند با درايت كافي و با به كاربستن 
اقدامـــات عملي در راه رشـــد اقتصادي و عدالت 
اقتصادي گام بردارند، با بحران مشـــروعيت مواجه 
خواهند شد. اميد است دولت محترم هرچه سريعتر 
به وظايف قانوني خود طبق اصول قانون اساســـي 
عمل كند و از بنگاهداريهاي اقتصادي با پول هاى 
نفتي، به توانمندســـازي اقتصاد كشور با بهره گرفتن 
از توان و ظرفيتهاي مردمي در قالب شـــركتهاي 
خصوصـــي و تعاوني بپردازد، چرا كه درحال حاضر 
و با وضع تحريمها، اين اقدام راه حلي مناسب براي 

حل مشكالت اقتصادي خواهد بود.
علي جوان بخت الله
 دكتراي حقوق جزا و جرمشناسي

تقويت بخش خصوصي براي عبور از تحريمهاي اقتصادي 
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

نمايندهها آواز سر گرفته بودند و سرودهاى حزب را مى خواندند 
و داد مىزدند: «نه! نه! استعفا نده!» سپس شمارى از اعضاى شورا مرا 
از تريبون پايين آوردند و جملگى راهى اتاق رياست "امنو" در نزديكى 
ســـالن اجتماعات شديم. در آنجا اعضاى بيشترى از شوراى عالى  و 
ســـران "امنو" كه همچنان اصرار داشتند باقى بمانم، اطرافم را گرفتند. 
همه نواب رئيس و نيز اعضاى سالخورده حزب از جمله "تان سرى 
عايشه غانى"231 و خواهر همسرم "تان سرى صالحه على"232 و حتى 
"تون غزالى شـــافعى" و "تونكو رزاليگ حمزه" وارد اتاق شدند و مطمئنًا

همه آنها مىخواستند بدانند چه اتفاقى افتاده است يا اينكه آنها به گونهاى 
بيم آن داشتند كه از سوى مردم مورد بىتوجهى قرار گيرند.

اندك مدتى پس از آن، "تون عبداهللا" ـ كه معاون رئيس امنو" بود 
ـ پيشنهاد كرد مجمع عمومى با استعفاى من مخالفت كند. اعضاى مجمع 
به اجماع با اين پيشنهاد موافقت كردند و از آنجا كه من در اتاق بودم، 
متوجه آنچه در حال وقوع بود نشدم. تا آن زمان، خبرنگاران مطبوعاتى 
در همه جا سرك مىكشيدند و شمار فزايندهاى از مردم براى ديدار با 
من جمع شدند اما براى اين كه به گرد من ازدحام نكنند، مرا از درب 
پشـــتى بيرون بردند و تا مقر رسمى در "بوتراجايا" همراهىام كردند. 
شايد اين چاپلوسىهاى افراطى و حمايتها، اكنون بسيار دراماتيك و 
چه بسا دروغين به نظر برسد ولى من در آن زمان سخت از  واكنش 

مردم و سخنانشان، متأثر شدم.
اپوزيســـيون، اعالم استعفاى مرا "سانديوارا" ـ بازى طراحى شده 
براى برانگيختن احساســـات رأىدهندگان پيش از انتخابات عمومى 
زودهنگامـ  توصيف كرد. ديگران هم گفتند صرفاً كارى تمسخرآميز 
براى كسب حمايت بيشتر در داخل حزب براى ماندن است ولى همه 
اين ادعاها نادرست بود و نشان مىداد كه آنها 21 سال را زمان درازى 
براى نخســـت وزيرى مىدانند اما كســـانى كه چنين بارى را بر دوش 
نداشتهاند هرگز توان درك احساس همراه با چنين مسئوليتى را ندارند 
زيرا من خود احساس كرده بودم كه ديگر زيادى ماندهام. به هر حال 
اگر استعفا نمىدادم جانشينم گمان مىكرد هرگز استعفا نخواهم داد! 
اكنون برخىها به من مىگويند استعفايم كار اشتباهى بود ولى تصور 
كنيد اگر استعفا نمىدادم چه حرف هايى كه گفته نمى شد، مانند: «پس 
اين پيرمرد كى كنار مىرود؟»، «آيا مى خواهد تا آخر عمر نخســـت 

وزير بماند؟»، «ديگر طاقتمان سر آمد!»
شِب همان روز، فرزندانم به محل سكونتم آمدند تا در كنار هم 
باشيم. آنها نگران سالمتىام بودند و به ويژه آنكه در پى آن روز بسيار 
خسته كننده، امكان سكته قلبى مرا مى دادند. آنها و "حاسمه" از تصميم 
من براى بازنشستگى حمايت كردند. شمارى از رهبران "امنو" از جمله 
"تون عبداهللا" آمدند تا احساســـات نمايندگان حزب در مجمع عمومى 
ساالنه حزب را بازگويند. به آنها گفتم درخواست شان را به طور جدى 
مورد بررسى قرار خواهم داد. تصميم گرفتم يك مرحله انتقالى وجود 
داشته باشد زيرا انتقال روان قدرت، بهتر بود. لذا روز بعد تأكيد كردم 
كه من تا يك سال ديگر و تا بعد از دو كنفرانس "جنبش عدم تعهد" 
و "ســـازمان كنفرانس اســـالمى" كه قرار شده بود در اكتبر 2003م. در 

"كواالالمپور" برگزار شود، باقى خواهم ماند.
ادامه دارد

پينوشت:
يكى از مشهورترين زنان در امور  231- "تان سرى عايشه غانى" 
سياســـى "امنو" بود. او از ســـال 1962م. تا سال 1986م. در پارلمان 
عضويت داشـــت و از ســـال 1973 تا 1984م. به عنوان وزير امور 

اجتماعى خدمت كرد.
232 - "تان ســـرى صالحه على" خواهر "حاســـمه" از مدافعان 
حقوق زنان و معلوالن و نخســـتين زن مااليايى بود كه به دانشـــكده 

اقتصاد لندن پيوست.

 در حالى كه تمامى شــــواهد نشان 
مىدهــــد كه وليعهد عربســــتان در قتل 
بىرحمانــــه روزنامهنگار مخالف، جمال 
خاشــــقجى نقش داشته است، كار دونالد 
ترامپ، رئيسجمهورى آمريكا در رد اين 
مساله دشوارتر مىشود. به گزارش ايسنا، 
روزنامه نيوريوكتايمز در گزارشى نوشته 
اســــت: ترامپ كه يكبار رهبران سعودى 
را به خاطر "بدترين سرپوش گذاشتن در 
تاريخ الپوشــــانىها" مورد انتقاد قرار داده 
بود، از عربســــتان سعودى در چند روز 
اخير به عنوان متحد صادق و منحصر به 
فرد خود ياد كرده اســــت. اين در حالى 
است كه سيا اعالم كرده محمد بن سلمان، 
وليعهد عربستان، رهبر دوفاكتوى پادشاهى 
اين كشور، دستور قتل را داده است.ترامپ 
اعالم كرده بود كه وى منتظر گزارشــــى 
درباره مرگ خاشقجى توسط دولتش است 
اما به نظر مىرســــد كه او اهميتى به اين 
گــــزارش نمىدهد. او اعالم كرده كه اين 
گزارش به طور مشخص نشان نمىدهد 
كه مسئول اصلى چه كسى است و خطر 
درافتادن با آژانسهاى اطالعاتىاش را به 
جان خريده است.ترامپ در مصاحبهاى با 
شبكه فاكسنيوز اين سوال را مطرح كرد: 
آيا واقعا كسى در اين باره مىداند؟!همچنين 
وى عالقه كمى به يكى از مدارك و اسناد 
بسيار مهم در اين پرونده نشان داده و آن 
نوار صوتى مرگ خاشــــقجى است كه در 
در كنسولگرى عربستان در استانبول اتفاق 
افتاد. اين نوار صوتى توسط دولت تركيه 
به ســــازمان ســــيا داده شد .ترامپ اعالم 
كرد كه او هيچ دليلى نمىبيند كه به اين 
نوار گوش كند: اين نوار بسيار دردآور و 
وحشتناك است .اظهارات رئيسجمهورى 
يك نمونه بســــيار مهم اســــت كه نشان 
مىدهد چرا ترامپ عميقا بر روى وليعهد 
33ساله سرمايهگذارى مىكند. بن سلمان 
اكنون يك اهرم اصلى در مسائل خاورميانه 
از ايران گرفته تا روند مذاكرات اســــرائيل 
– فلســــطين بوده و حتى يــــك خريدار 
موفق براى تسليحات نظامى آمريكا است؛ 
البته قراردادهايى كه هنوز بيشتر پول آنها 
پرداخت نشده است. همه اين مسائل نشان 
مىدهد كه چرا ترامپ تصميم گرفته است 
كه به متحدش بچسبد. حتى وى به اسناد 
و مداركى كه مىتواند اعتماد او را نسبت 
به وليعهد به لرزه درآورد، گوش نمىدهد و 
همين مساله شكافهايى ميان او و مقامات 
اطالعاتى ايجاد كرده است. به تازگى يكى 
از حوادث نشاندهنده تنشهاى داخلى رخ 
داد، زمانيكه سيا محمد بن سلمان را به قتل 
خاشــــقجى ربط داد، وزارت امور خارجه 
آمريكا در بيانيهاى اعالم كرد: گزارشهايى 
كه نشــــان مىدهد كه دولت آمريكا نتيجه 
نهايى را گرفته است، اشتباه است!در مقابل 
براى ترامپ همين كافى است كه محمد 
بن سلمان در تماس تلفنى با وى هرگونه 
دخالت در اين قتل را رد كرده است!دفاع 
رئيسجمهورى آمريكا از وليعهد عربستان 
يادآور رد سواالت درباره دخالت روسيه 
در انتخابات 2016است و هربار از ترامپ 
در اين باره سوال مىكنند، او با بيان اينكه 
والديمير پوتين، رييس جمهور روسيه اين 
مســــاله را تكذيب كرده، اين مساله را رد 
مىكند.بروس او. ريدل، كارشناس مسائل 
عربستان و يكى از اعضاى ارشد موسسه 

بروكينگز مىگويد: اين مساله نشان مىدهد 
او مســــتأصل است. آنها اكنون حقايق را 
مىبينند و قادر نيســــتند كه جرم محمد 
بن ســــلمان را رد كنند.موضع ترامپ يك 
سياست خارجى براى آمريكا ايجاد كرده كه 
به طور فزاينده اين كشور را منزوى كرده 
است. به طور نمونه اتحاديه اروپا خواستار 
شفافيت كامل درباره قتل خاشقجى كه در 
ايالت ويرجينيا زندگى كرده و ستون نويس 
روزنامه واشنگتن پست بوده، است. حتى 

اسرائيل كه نزديكى منافع استراتژيكى با 
عربستان سعودى دارد تاكنون در دفاع از 
محمد بن سلمان اظهارنظر نكرده است. 
جمهوريخواهان و دموكراتها در كنگره 
محمد بن ســــلمان را به عنوان كسى كه 
در اين قتل مشاركت داشته متهم مىكنند 
و اعالم كردهاند كه اقدامات شــــديدترى 
عليه عربستان سعودى اعمال خواهند كرد. 
اخيرا نيز سناتور باب كوركر، رئيس كميته 
روابط خارجى ســــنا در پيامى در توئيتر 
اعالم كرد: همه مســــائل نشان مىدهد كه 
محمد بن سلمان، وليعهد عربستان سعودى 
دستور قتل خاشقجى را داده است.امارات 
متحده عربى، همسايه عربستان سعودى 
ديگر نسبت به جنگ يمن به عنوان پروژه 
سياست خارجى محمد بن سلمان جايى 
كه امارات و عربستان با حوثىها در حال 
جنگ هســــتند، چندان مشتاق نيست .در 
همين راســــتا جان بولتون، مشاور امنيت 
ملى ترامــــپ، با محمد بن زايد، وليعهد 
امارات متحده عربى، در ابوظبى ديدار كرد 
و دو طرف درباره راههاى تســــريع پايان 
جنگ يمن كه منجر به كشته شدن هزاران 
غيرنظامى شــــده است، گفتوگو كردند.

بولتون در جريان اين سفر به خبرنگاران 
گفت: نوار صوتى تركيه چيزى را نشــــان 
نمىدهد كه محمد بن سلمان در اين قتل 
نقش داشته است .كاخ سفيد چندى قبل 
سوخت رســــانى هوايى به جنگندههاى 
ســــعودى در جنگ يمن را متوقف كرد 
و وزارت خزانه دارى آمريكا تحريمهايى 
را عليــــه 17نفر كه دخيل در اين پرونده 
بودند، اعمال كرد. در اين ليســــت سعود 
القحطانى، مشاور ارشد محمد بن سلمان 
حضور دارد اما احمد العســــيرى، معاون 
پيشــــين سرويس اطالعات عربستان قرار 
ندارد، كســــى كه مقامات سعودى اعالم 
كردند قتل خاشقجى را طراحى كرده است.
ترامپ در مصاحبه اخيرش بر شغلهايى 
كه توسط خريد تسليحات توسط عربستان 
سعودى به ارزش 110ميليارد دالر ايجاد 
شــــده، تاكيد كرد. اين در حالى است كه 
تحليلگران دفاعى محاســــبه كردهاند تنها 
14.5ميليارد دالر از اين فروش ثبت شده 
است و حتى ارقام واقعى از اين نيز كمتر 
است. ريدل در اين باره مىگويد: از زمان 
برسر كار آمدن ترامپ، سعودىها تصميم 
به يك قرارداد بســــيار بزرگ تجارى با 
آمريكا نگرفتهاند.عربستان سعودى يكى از 
محورهاى اصلى در انزواى ايران توســــط 
آمريكا است. پادشاهى عربستان تصميم 

گرفته كه كمبود نفت ناشى از كاهش شديد 
خريد نفت ايران را تامين كند. كاهش نفتى 
كه به دليل اعمال تحريمها عليه انرژى ايران 
و سيستم بانكى اين كشور توسط آمريكا 
انجام گرفته اما در هفتههاى اخير ترامپ 
معافيتهايى را به برخى از خريداران ايران 
اعمال كرد.از ســــوى ديگر جارد كوشنر، 
مشــــاور ارشد و داماد ترامپ، كسى كه با 
وليعهد عربستان گرم گرفته و دوست شده 
اســــت، محمد بن سلمان را راضى كرده 

بود تا پاسخ رياض به تصميم ترامپ براى 
انتقال ســــفارت آمريكا به بيتالمقدس را 

تعديل كند.
البته ملك سلمان، پدر وليعهد عربستان 
به صراحت اعالم كرده كه ســـعودىها، 
فلســـطينىها را مجبور به قبول توافق با 
اسرائيلىها نمىكنند و همين مساله باعث 
شـــده كه تالشهاى كوشنر با مانع مواجه 
شـــود.با توجه به سر و صداى به وجود 
آمده درباره جنگ يمن، كاخ سفيد احتماال 
از مساله خاشقجى به عنوان اهرمى براى 
وادار كردن محمد بن ســـلمان براى پايان 
بخشـــيدن به جنگ در سريعترين زمان 
ممكن استفاده خواهد كرد اما كارشناسان 
سعودى هشدار دادهاند كه اين اقدام دشوار 
است زيرا هرگونه عقب نشينى غيرمنتظره 
وليعهد سعودى، مىتواند چهره وليعهد را 
در داخل پادشاهى مخدوش كند.ريدل گفته 
است: كامال آشكار است كه رئيسجمهور 
مىخواهد كه با كنگره براى پايان بخشيدن 
به جنگ يمن مصالحه كند اما مساله اصلى 
اين است كه محمد بن سلمان عامل بىثباتى 

منطقه است.

گزينه اصلــى ترامپ در مخمصه بن 
سلمان چيست؟

پرونده خاشـــقچى از ديد بسيارى از 
ناظران دردســـرى ناخواسته براى رئيس 
جمهـــورى آمريكا به عنوان حامى وليعهد 
ســـعودى است. صرف نظر از گمانههاى 
مبتنى بر نقش آفرينى آمريكايىها در قتل 
روزنامه نگار سعودى، اين پرسش مطرح 
اســـت كه ترامپ چه گزينههايى در اين 

ماجرا پيش رو دارد؟به گزارش گروه تحليل، 
تفسير و پژوهشهاى خبرى ايرنا، چند هفته 
از قتل «جمال خاشـــقچى» روزنامه نگار 
سعودى در كنسولگرى عربستان مىگذرد 
و بـــه رغم گذشـــت اين مدت، همچنان 
پرونده سالخى سياسى خاشقجى ابعادى 
تازه مى يابد. همچنين تاكنون سناريوهاى 
گوناگونى ساخته، پرداخته و ارائه شده كه 
انتشار اطالعات تازه به مانند قطعات پازلى 

آن را تكميل مى كند يا از قوت مى اندازد.
يكى از مهمترين انگارههايى كه درباره قتل 
خاشقچى مطرح شد انجام توطئه مشترك 
خارجى عليه «محمد بن ســـلمان» با نقش 
آفرينى سرويسهاى امنيتى كشورهايى چون 
تركيه و آمريكا براى اسقاط يا امتيازگيرى 
از وى بود همچنان كه روساى جمهورى 
آمريكا و تركيه در تماسهاى گوناگون توافق 
كردند تا مانعى را در برابر شفافســـازى 
در پرونده مزبور ايجاد نكنند.از ديد برخى 

ديگر، رقباى داخلى وليعهد با اســـتفاده از 
ابزارهاى خود در دســـتگاههاى اطالعاتى 
و امنيتى عربســـتان، دسيسه اى را طراحى 
كردند تا مانع از ادامه يكه تازى بن سلمان 
در عرصه سياســـت و حكومت عربستان 
شوند.پديدار شدن زوايايى تازه از پرونده 
قتل خاشـــقچى باعث شده تا آمريت و 
نقش محورى وليعهد در ســـالخى اين 
روزنامهنگار به اثبات نهايى نزديك شـــود. 

25 آبان بود كه روزنامه «واشنگتن پست» 
به عنوان يكى از رســـانههاى پيشگام در 
افشاگرى درباره ماجراى خاشقجى اعالم 
كرد سازمان اطالعات مركزى آمريكا (سيا) 
با استفاده از منابع گوناگون به آمريت بن 
سلمان براى كشاندن اين روزنامه نگار به 
كنســـولگرى استانبول پى برده و براى سيا 
اين جمع بندى شـــكل گرفته كه وليعهد 
سعودى مستقيما دستور قتل را صادر كرده 
است. از جمله اين منابع مكالمات «خالد 

بن ســـلمان» ديگر پسر پادشاه سعودى و 
سفير عربستان در آمريكا با خاشقچى است 
كـــه به وى اطمينان داده در صورت آمدن 
به كنســـولگرى هيچ خطرى وى را تهديد 
نخواهـــد كرد. پس از انجام ماموريت قتل 
از ســـوى تيم امنيتى نزديك به بن سلمان 
در دهم مهرماه بود كه خالد بن سلمان از 
ِسمت خود كناره گيرى و آمريكا را ترك 
كـــرد؛ اقدامى كه ناظران آن را گريز برادر 
بن ســـلمان از تعقيب قضايى و دستگيرى 
عنوان كرده اند.در ادامه اين افشاگرىها بود 
كـــه «نيويورك تايمز» ديگر روزنامه معتبر 
آمريكايى با كنار هم قرار دادن قطعات پازل 
قتل خاشقجى، مستندى هشت دقيقه اى را 
منتشر ساخت كه گوياى چگونگى نقش 
آفرينى بن سلمان در اين قتل جنجال برانگيز 
است.پس از افشاگرى تازه واشنگتن پست 
بود كه «دونالد ترامپ» به ارزيابى تازه سيا 
واكنش نشان داد و آن را «خام اما محتمل» 
خوانـــد. ترامپ همچنين گفت كه كه با 
«مايـــك پمپئو» وزير امور خارجه و رئيس 
ســـابق سيا و همچنين و مقامهاى كنونى 
اين سازمان گفت و گو مىكند. ترامپ به 

رغـــم تهديد چند باره رياض به برخورد
قاطعانه با عوامل انجام اين قتل و ضرورت
روشن شدن هر چه زودتر تكليف پرونده
خاشقچى و همچنين اقداماتى نظير تحريم
17 متهم قتل، خواست قلبى خود در اين
زمينه را مكتوم نكرده است. ترامپ صراحتا
عنوان داشته نمى خواهد بن سلمان متهم
اصلى قتل شناسايى و اعالم شود.با اين حال
تا اينجاى كار هم ماجراى خاشقجى براى
ترامپ دردسرساز بوده است. به خصوص
اينكه كنگره به موازات تدوين قانونى براى
مجازات عربســـتان در جنگ يمن، فشار
زيادى را متوجه ترامپ ســـاخته تا اقدام
قاطعى را در راســـتاى شناسايى و اعمال
مجازات عليه عامالن قتل صورت دهد.

اصلى ترين سناريويى كه در اين زمينه
مطرح اســـت اينكه ترامپ به دليل منافع
اقتصادى معامالت تســـليحاتى با عربستاِن
تحت فرمان بن سلمان قصد دارد تمام قد
از وى حمايت كند و به همين خاطر رقباى
ترامپ و دموكراتها مى كوشند از طريق
ضربه زدن به وليعهد ســـعودى، ترامپ را
نيز به چالش بكشند.سويه ديگر اين ماجرا
حيثيتى است كه ترامپ در حمايت بى انتها
از شـــركاى خود مى جويد. ترامپ پيش
از راهيابى به كاخ ســـفيد به صهيونيستها
بـــه خصوص «بنيامين نتانياهو» قول داد تا
به تصميمات ضدمنافع تل آويو در دولت
دموكراتها خاتمه دهد و شريكى قابل اتكا
باشد.ترامپ به همين سرسختى كه مى كوشد
شريكى قابل اطمينان به چشم آيد، از دادن
امتياز آشـــكار به ديگر بازيگران رويگردان
است. به همين خاطر طى چند روز گذشته
رســـانهها از امتناع ترامپ از تحويل «فتح
اهللا گولن» به تركيه در ازاى توقف انتشـــار
اطالعات مربوط به قتل خاشقى خبر داده
اند.گولن چهره شـــاخص مدنى و سياسى
تركيه كه آنكارا وى را عامل پشـــت پرده
كودتاى نافرجام سال 95 مى انگارد و آمريكا
درخواست تحويل وى به تركيه را رد كرده،
از ديد بسيارى از تحليلگران مناسبترين ما
به ازايى اســـت كه تركها مى توانند براى
خالصى بن ســـلمان و همچنين ترامپ از
مخمصه پيش رو مطالبه كنند و در نهايت
اطالعاتى انتشار يابد كه همه معادالت پرونده
را تغيير داده و ردپاى بن سلمان در صحنه
قتل محو شود. با اين حال، همچنان نشانهاى
از جـــوش خوردن اين معامله به چشـــم
نمىآيد. بر اســـاس تحليلى كه كارشناسان
سازمان اطالعات مركزى آمريكا ارايه دادهاند،
مخمصه خاشقچى به رغم هزينههاى زياد
آن براى بن سلمان نخواهد توانست وى را
سرنگون سازد. به نظر مىرسد ترامپ هم با
اتكا به چنين احتمال و تحليلى قصد دارد
خود را همچنان حامى بن سلمان نشان داده،
معامالت تسليحاتى نيم تريليون دالر آمريكا
و عربستان و ساير بده بستانهاى دوجانبه
را از هـــر گزنـــدى دور نگاه دارد و خود
را حامى مطمئنى براى شـــركا و دوستانش
جلوه دهد.صرف نظر از احتمال اندك تمايل
رئيس جمهورى آمريكا براى تغيير وليعهد،
براى ترامپ، بن سلماِن دست به عصا، لگام
خورده و مديوِن پشتيبانى رئيس جمهورى
آمريكا گزينه اى مناســـب تر از وليعهدى
خيره سر، مغرور و غيرقابل پيش بينى است
تا بتواند در آينده همسازى حداكثرى را با

واشنگتن و صهيونيستها نشان دهد. 

دفاع ترامپ از بن سلمان؛ علل و پيامدها

*جمهوريخواهان و دموكراتها در كنگره محمد بن سلمان را به عنوان 
كسى كه در قتل خاشقجي مشاركت داشته متهم مىكنند و اعالم كردهاند 

كه اقدامات شديدترى عليه عربستان سعودى اعمال خواهند كرد
* ترامـپ كـه يك بار رهبران سـعودى را به خاطر "بدترين سـرپوش 
گذاشتن در تاريخ الپوشانىها" مورد انتقاد قرار داده بود، از عربستان 
سعودى در چند روز اخير به عنوان متحد صادق و منحصر به فرد خود 

ياد كرده است
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آگهي مزايده عرضه عمومي سهام 

آگهى تغييرات موسسه رسانه هاى تصويرى
 به شماره ثبت 7373 و شناسه ملى 10100331884

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283612) 

آگهى تغييرات شركت نوسازان منطقه هفده شهر تهران سهامى خاص
 به شماره ثبت 338163 و شناسه ملى 10103777442

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283613) 

آگهى تغييرات شركت بوتان يكتا بيتا سهامى خاص
 به شماره ثبت 165820 و شناسه ملى 10102083726

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283616) 

آگهى تغييرات 
شركت توسعه صنعت ارتباطات كارن شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 489134 و شناسه ملى 14005709080

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283617) 

آگهى تغييرات
 شركت مرواريد ارس باران سهامى خاص

 به شماره ثبت 282450 و شناسه ملى 10103186813

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283618) 

آگهى تغييرات شركت دايو پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 493302 و شناسه ملى 14005914122

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283608) 

آگهى تغييرات شركت الديز الكترونيك سهامى خاص
 به شماره ثبت 348122 و شناسه ملى 10103914217

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283609) 

آگهى تغييرات موسسه خيريه معلولين محبان صادق( ع)
 به شماره ثبت 13211 و شناسه ملى 10100504170

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283610) 

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى صباتأمين سهامى عام
 به شماره ثبت 147960 و شناسه ملى 10101908370

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283611) 
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ایمیل  خط ارتباطي :

غبارروبي حرم حضرت فاطمه معصومه)س(
سرويس شهرستان ها: مراسم غبارروبي حرم مطهر بانوي کرامت با 

حضور توليت آستان قدس رضوي برگزار شد.
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسي، در مراسم غبارروبي 
حرم حضرت فاطمه معصومه)س( که با حضور حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمد سعيدي و جمعي از خادمين بانوي کريمه اهل بيت)ع( 
برگزار ش���د، گفت: حضور حضرت فاطمه معصومه)س( در اين 
شهر مانند حضور برادر بزرگوارشان حضرت امام رضا)ع( در مشهد 
برکات فرواني براي جامعه اس���المي داشت و يک تمدن و مدنيتي 

را رقم زد. 
وي گف���ت: قرار گرفت���ن قم در جايگاه مرکزي علم و دانش از 
برکات وجود حضرت فاطمه معصومه)س( در اين شهر است.او يادآور 
ش���د: اميدوارم بتوانيم با شناخت و معرفت به اهل بيت)ع( فکر، عمل 
و اخالقمان را هرچه بيش���تر و بيش���تر به سيره اين بزرگواران نزديک 

کنيم. 
توليت آستان قدس رضوي از توليت و خادمان بانوي کرامت تشکر 
کرد و گفت: خدام اين آستان مقدس براي خدمت رساني به زائران حرم 

مطهر شبانه روز تالش مي کنند. 

تشييع پيکر پاك جانباز شهيد  در نجف آباد
سرويس شهرستان ها: پيکرپاک محسن قادري جانباز 70درصد بر 
دوش مردم شهيد پرور نجف آباد تشييع و در گلزار شهداي اين شهر به 
خاک سپرده شد. اين جانباز شهيد پس از 32سال درد و رنج ناشي از 

مجروحيت در 51سالگي به فيض شهادت نايل شد.
پاسدار شهيد حاج محسن قادري ششم فروردين سال 1365 در 
عملي���ات والفجر 8 منطقه عملياتي فاو عراق بر اثر اصابت ترکش به 
کمرش به درجه جانبازي نائل شد.مراس���م بزرگداشت وي امروز در 

مسجد جامع نجف آباد برگزار مي شود.

 پيام تسليت امام جمعه قزوين به مناسبت 
درگذشت محمد حسن درافشاني

سرويس شهرستان ها: نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه قزوين 
درگذشت حاج محمد حسن درافشاني، از مبارزين انقالب اسالمي و 

دوران جنگ تحميلي را تسليت گفت.
متن پيام حجت االسالم و المسلمين عابديني به اين شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم اناهلل و انا اليه راجعون
درگذشت مبارز نيکوکار آقاي حاج محمدحسن درافشاني، از معتمدين 
بازار، مبارزان دوران رژيم شاهنشاهي و پشتيبانان جنگ تحميلي را به خاندان 

محترم و مردم متدين استان قزوين تسليت عرض مي کنم.
مرحوم درافشاني در مبارزات انقالبي و ستاد پشتيباني جنگ تحميلي 
استان قزوين فعاليت چشمگيري داشت و در سال هاي پس از جنگ 
با فعاليت در امور خير، راه اندازي صندوق قرض الحسنه و دستگيري 
از يتيمان به گره گش���ايي از کار مردم پرداخت. از درگاه خداي متعال 
براي ايش���ان رحمت و رضوان و براي خانواده، بازماندگان و دوستان 

وي صبر و اجر مسئلت مي نمايم. 

تشکيل »پليس اصناف« در تهران 
سرويس خبر: فرمانده انتظامي تهران تشکيل پليس اصناف را در 
راس���تاي رويکرد جامعه  محوري پليس، خنثي سازي توطئه هاي دشمن 
در ايجاد تفرقه و بر هم زدن امنيت رواني جامعه به ويژه امنيت حوزه 

اقتصادي و مديريت هر چه بهتر بازار بيان کرد. 
س���ردار حس���ين رحيمي در همايش آغاز به کار داوطلبان پليس 
افتخاري اصناف، گفت: راه اندازي پليس افتخاري اصناف در راس���تاي 
رويکرد جامعه محوري و مردم محوري نيروي انتظامي است که بر اساس 
اين رويکرد، برقراري و حفظ امنيت، موضوعي اجتماعي و مردم پايه 
است.  وي اضافه کرد: با توجه به نقش بي بديل بازاريان و اصناف در 
پيروزي انقالب اسالمي و دفاع مقدس و اثرگذاري اين قشر در جامعه، 

تصميم به راه اندازي اين پليس گرفته ايم. 
رحيمي دومين علت راه  اندازي پليس افتخاري اصناف را، خنثي سازي 
توطئه هاي دشمن در ايجاد تفرقه و اختالف بين آحاد ملت دانست. 

چرا سود سهام عدالت را نپرداخته اند؟
پنجم اسفند87 به اتفاق همسرم براي دريافت سهام عدالت ثبت نام و 
برگه آن را دريافت کردم، اما تاکنون سود اين سهام پرداخت نشده است که 

تقاضا دارم مسئوالن سازمان خصوصي سازي داليل آن را اعالم کنند.
دارنده سهام عدالت

يك درخواست از دكتر احمد كتابي
از دکتر احمد کتابي به دليل نگارش مقاله »شخصيت شگفت انگيز 
و جامع ناصرخسرو« تشکر مي کنم و تقاضا دارم که درباره بديع الزمان 
فروزانفر مقاله اي بنويس���ند و او را هم به خوانندگان روزنامه اطالعات 

بيشتر معرفي کنند.
سلطاني ـ اصفهان

تشکر از نويسندگان مدافع اليحه پولشويي
از نويس���ندگان مقاله هايي که در دفاع از تصويب اليحه مبارزه با 
پولشويي و شفافيت مالي در روزنامه اطالعات چاپ شده و به اطالع رساني 
درس���ت و اصولي در اين مورد پرداخته اس���ت، سپاسگزارم و اميدوارم 
مخالفان اين اليحه با عدل و انصاف مصالح کشور و ملت را در نظر 

بگيرند و در اين راه سنگ اندازي نکنند.
خواننده روزنامه اطالعات

بانك قوامين استخدام قراردادي  ما را به رسمي تبديل كند
در س���ال 89 در بانک قوامين با قرارداد موقت آزمايشي استخدام 
ش���ديم که قرار بود پس از 2 س���ال استخدام رسمي شويم، اما پس از 
گذشت اينهمه سال رسمي نشده ايم و از ما خواسته اند به صورت قراردادي 
ب���ه کارم���ان ادامه دهيم. چون عده اي از ما زير بار اين قرارداد نرفته اند، 
تسهيالت رفاهي و ارتقاي شغلي ما را قطع کردند. حاال هم که اداره کار 
به نفع ما رأي داده و حکم صادره براي اجراي احکام مجتمع قضايي 
شهيد بهشتي ارسال و به مديريت اداري بانک قوامين هم ابالغ شده، هنوز 
به اجرا درنيامده است. از مسئوالن محترم بانک تقاضا داريم ضمن رسمي 

کردن ما، تسهيالت رفاهي و ارتقاي شغلي ما را بازگردانند.
داود حسني

خدايا، در ايران كسي دچار دندان درد نشود!
ملت ايران، رئيس محترم جمهوري و وزير گرامي بهداش���ت و 
درمان! من يک دعا مي خوانم و شما آمين بگوئيد: خدايا تو را به عزت 
و جاللت قس���م مي دهم که در ايران کس���ي را دچار دندان درد و پر 
کردن و ترميم آن نفرمايي، چون آنچنان جيب اش خالي مي ش���ود که 

باور کردني نيست!
هموطن مازندراني

نمايندگان شايسته تراز دكتر ظريف سراغ نداشتند؟
از نمايندگان محترم مجلس که قصد اس���تيضاح دکتر ظريف را 
دارند مي پرسم که آيا شايسته تر از ايشان کسي را سراغ نداشتيد که به 

سر وقت وزير امور خارجه کشورمان رفته ايد؟
تلفن به خط ارتباطي

بازنشستگان تأمين اجتماعي بسته حمايتي را دريافت نکرده اند
يکي از بازنشستگان کشوري پيام داده بود که چرا 200 هزار تومان 
بسته حمايتي دولت را به آنان نمي پردازند که در پاسخ بايد گفت ايشان 
اشتباه مي کند زيرا بازنشستگان کشوري مبلغ مزبور را دريافت کرده اند و 

اين بازنشستگان تأمين اجتماعي هستند که هنوز آن را نگرفته اند.
بازنشسته تأمين اجتماعي

بي ادبي مجريان صداوسيما با ميهمانان برنامه ها محکوم است!
از برخورد زننده و متکبرانه آرش ظلي پور مجري برنامه »ما و شما« 
تلويزيون با آقاي فراستي منتقد سينما خيلي متأسف و ناراحت شدم و 
اگرچه با نظرات اين منتقد سينمايي چندان موافقتي ندارم، اما معتقدم که 
مجريان صدا و سيما با ميهمانان برنامه هايشان نبايد چنين بي ادبانه برخورد 
کنند، متاسفانه به نظر مي رسد که چنين برخوردهايي توسط مجريان با 

ميهمانان برنامه هاي صدا و سيما خيلي عادي شده است!
بيننده برنامه ما و شما

صدا و سيما حرمت شخصيت هاي مملکتي را نگه دارد
در اخبار صدا و سيما از شخصيت هاي مملکتي و وزيران با احترام 
الزم اس���م برده نمي شود و به عنوان مثال مي گويند »اردکانيان گفت«! 
ح���ال آن که بايد بگويند »دکتر رضا اردکانيان، وزير نيرو گفت«. اين 
شخصيت ها سال ها براي کشور درس خوانده اند و زحمت کشيده اند 
و نبايد مثل کشورهاي غربي با آنان برخورد شود. همچنين در پخش 
مستقيم پانزدهمين سمينار بانوان پژوهشگر قرآن در مشهد مقدس، همين 
که خانم دکتري خواست درباره پيامدهاي منفي رها کردن آموزه هاي قرآن 
در جامعه صحبت کند، ناگهان سخنان او را قطع کردند و تصاويري 
از شرکت کنندگان در سمينار را نشان دادند که با اصول پخش مستقيم 

برنامه هاي تلويزيوني مغايرت دارد.
خواننده روزنامه اطالعات از اصفهان

نمايندگاني كه به غير از استيضاح كاري ندارند!
بعضي از نمايندگان محترم مجلس به جاي رسيدگي به مشکالت 
حوزه هاي انتخابيه شان، انگار کار ديگري بجز استيضاح وزيران دولت ندارند 
و به اين سؤال پاسخ نمي دهند که تغيير وزيران چه مشکلي از کشور را 
حل خواهد کرد؟ متاسفانه در استيضاح وزيران هر 2 جناح اصولگرا و 
اصالح طلب به نحوي نقش دارند و تهمت هايي که عليه يکديگر مي گويند، 

در بي ثباتي انتخاب وزيران و ديگر مسئوالن کشور مؤثر است.
تلفن به خط ارتباطي

ضرورت  ادغام بانك هاي توسعه صادرات و صنعت و معدن
به نظر مي رسد براي رونق فعاليت هاي صادراتي و توسعه صادرات 
غيرنفتي بهتر است بانک توسعه صادرات به جاي خريد و فروش سهام 
در بورس و تأسيس شرکت هاي تأمين سرمايه و تشکيل صندوق هاي 
سرمايه گذاري، تمامي فکر و توجه اش را متوجه تأمين مالي صادرات 
غيرنفتي کند و همچنين بانک هاي توسعه صادرات و صنعت و معدن 
درهم  ادغام ش���وند تا يک بانک بزرگ تخصصي در حوزه صادرات 

غيرنفتي در کشور داشته باشيم.
احمدي

دكتر ظريف و شعري از ميرزاده عشقي!
ب���ا قدرداني از زحماتي که دکتر ظريف و همکاران اش در زمينه 
برجام انجام داده اند، اين شعر ميرزاده عشقي را به ايشان تقديم مي کنم: 
»من عاش���قم گواه من اين قلب چاک چاک، در دس���ت من بجز سند 

پاره پاره نيست!«
هموطن

ترامپ ببر كاغذي است
اين پيام را از قول من چاپ و به ملت بزرگ ايران يادآوري کنيد 
که دونالد ترامپ يک ببر کاغذي و شير بي يال و کوپال در دنياي حاضر 

است و دوران تحريم کشورها هم در جهان گذشته است.
شهروندي از همدان

چرا سود سهام عدالت را كامل نپرداخته اند؟
مسئوالن با بوق و کرنا اعالم کرده اند که سود سهام عدالت پس 
از مدت هاي مديد به مبلغ 175 هزار تومان به س���هامداران پرداخت 
مي شود، اما با کمال تعجب فقط 70 هزار تومان آن به حساب من واريز 

شده است، که نمي دانم دليل آن چيست؟
محمد شكوهيـ  بازنشسته تأمين اجتماعي

 ارتقاي نيروي انساني كمتر از پيشرفت صنايع موشکي نيست!
در اهميت توليد موشک هاي دفاعي ايران شکي نيست و پيشرفت هاي 
صنايع نظامي کشورمان در اين زمينه افتخارآميز است،  اما نبايد فراموش 
کرد که قويتر از موشک براي دفاع از کشور، نيروي انساني آن است که 
حل مشکالت معيشتي و ايجاد اشتغال براي آنان بهترين راهکار براي 

حضانت از نيروي انساني و ارتقاي آن در کشور است.
خواننده روزنامه اطالعات

نصب موانع سيماني به منافع شهروندان آسيب مي رساند
طبق اصل49 قانون اساس���ي دولت ب���راي احقاق حقوق خود 
نمي تواند به منافع ديگران ضرر برساند و از اين رو شهرداري هم براي 
دريافت مطالبات اش از شهروندان متخلف نبايد با نصب موانع سيماني 
)نيوجرسي( در مقابل مغازه ها و منازل مردم براي شهروندان مزاحمت 

ايجاد کند و به منافع آنان خسارت برساند.
شهروندي از تهران

ضرورت رسيدگي بيشتر به جانبازان اعصاب و روان
از مسئوالن ذي ربط تقاضا مي شود به مشکالت جانبازان کمتر از 
25 درصد اعصاب و روان ارتش بيشتر رسيدگي کنند، اغلب آنان در 

حال حاضر پير شده اند و به مراقبت هاي بيشتر درماني نياز دارند.
جهانيـ  ساري

عکس العملي در برابر تحريم خريد نفت از ايران
حال که آمريکا درصدد تحريم خريد نفت از ايران برآمده است و 
فقط زبان زور را مي فهمد، بهتر است کشورمان رفت و آمد نفت کش هاي 
ديگر کش���ورها از تنگه هرمز را مش���کل و حرکت آن ها را معطل کند 
و فقط به کشتي هاي با ظرفيت هاي پايين و متوسط اجازه رفت و آمد 

از آنجا را بدهد!
تلفن به خط ارتباطي

رئيس قوه قضائيه: کسي در ايران به خاطر دوتابعيتي بودن زندان نمي رود  
 س����رويس خبر: رئيس ق����وه قضائيه 
باتاکيدبرضرورت ورود دادستان ها به برخي 
دروغ پردازيه����ا عليه دس����تگاه قضايي و 
درخواست ادله و سند در خصوص ادعاهاي 
مطروحه گفت: در هفته ها و روزهاي گذشته، 
هجمه عليه قوه قضائيه شدت يافته و دشمن در 
بيرون از مرزها مطالب خالفي را القا مي کند 
که متاس����فانه افرادي در داخل نيز با انتشار 
گزارش ها و اخبار نادرس����ت و تحليل هاي 
غيرواقعي، همان سخنان را تکرار مي کنند و 

آب به آسياب دشمن مي ريزند.
آيت اهلل آملي الريجاني در جلسه مسئوالن 
عالي قضايي، با اذعان به اينکه دستگاه قضايي 
نيز همانند همه دستگاه ها مسلماً اشکاالتي 
دارد و ممکن است رسيدگي هاي يک قاضي 
در پرونده اي واجد برخي نقص ها باش����د يا 
يک ضابط دادگس����تري در جايي مرتکب 
تخلفي شود، برخي مطالب عليه قوه قضاييه 
را صد در صد خالف و ناصواب دانست و 
افزود: چندي قبل، وزير امور خارجه انگليس 
قبل از س����فر به ايران با لحني تکبرآميز به 
دولت جمهوري اسالمي هشدار داده بود که 
از حب����س دو تابعيتي ها خودداري کنيد. اين 
نحوه برخورد يادآور برخوردهاي کشورهاي 
اس����تعماري در قرون گذشته است ولکن 
توجه ندارند جمهوري اسالمي با دولت هاي 
طاغوتي س����ابق که با يک هشدار بيگانگان 

تنشان مي لرزيد، تفاوت دارد و اين دولت با 
استقالل کامل عمل مي کند.

وي با بيان اينکه همه قوا در جمهوري 
اسالمي مستقل هستند، تاکيدکرد: کشورهاي 
خارجي، بايد رداي تکبر را از تن به در کنند 
و مقاماتي نظير وزير خارجه انگليس بدانند 
در جايگاهي نيستند که بخواهند به قواي نظام 

اسالمي در انجام وظايفشان هشدار دهند.
او با بيان اينکه عالوه بر مباحث سياسي، 
برخي اظهارات آنها به لحاظ قضايي و حقوقي 
نيز نادرست است،گفت: دو تابعيتي بودن در 
جمهوري اس����المي جرم نيست و کسي در 
ايران صرفاً به دليل دو تابعيتي بودن تعقيب 
و زنداني نمي ش����ود. افرادي که مورد اشاره 
مسئوالن خارجي هستند، در کشور ما اقداماتي 

بر خالف امنيت مرتکب ش����ده اند يا دست 
به جاسوسي زده اند که تعقيب آنها به دليل 
ارتکاب اين جرائم است و هيچ ربطي به دو 

تابعيتي بودنشان ندارد.
* ايستادگي در مقابل نفوذ  

رئيس دس����تگاه قضا با بيان اينکه دو 
تابعيتي ب����ودن صرفاً برخي آثار حقوقي و 
قضايي دارد اما فاقد وصف مجرمانه است، 
ادامه داد: تنها دليل اين هجمه هاي سنگين عليه 
دس����تگاه قضايي اين است که در برابر نفوذ 
دش����من ايستاده ايم و بسيج نيروها و صرف 
ميليون ها دالر از س����وي کشورهاي غربي 
براي تخريب مس����ئوالن قضايي جمهوري 
اس����المي صرفاً به دليل همين ايستادگي در 

برابر نفوذ است.
آمل����ي الريجاني با اش����اره به برخي 
هجمه هاي ديگر به دستگاه قضايي به دليل 
برخوردهاي اخير با مفسدان اقتصادي گفت: 
مقابله با مفاسد اقتصادي از سالها قبل وجود 
داشته و موارد متعددي را نيز مورد رسيدگي 
قرار داده ايم منتها اين برخوردها در چند ماه 
گذشته که دشمن فشار غيرمعمولي را عليه 
ملت ايران روا داشته و براي تسليم کردن مردم 
و نظام جمهوري اسالمي تمام نيروي خود 
را به ميدان آورده اس����ت، تشديد شده زيرا 
عده اي با سوء استفاده از فضاي متالطم بازار 
به دنبال کس����ب منفعت و انباشت ثروت از 

جيب مردم بوده اند که اين امر به هيچ عنوان 
براي نظام قابل تحمل نيست.

کارگر و کارمندي که امروز هزينه هايش 
گاه تا صد در صد افزايش يافته و سودجويي 
عده اي در به وجود آمدن اين شرايط بي تاثير 

نبوده است، بايد چگونه زندگي کند؟
آملي الريجاني اف����زود: برخي انتقاد 
مي کنند که چرا محاکمات مفسدان اقتصادي 
با سرعت انجام مي شود؟ اوالً هيچگاه قانون 
و موازين شرع را فداي سرعت نکرده ايم، 
ثانياً اين سرعت در رسيدگي براي انسان هاي 
صبور و نجيبي که چهل سال پاي انقالب خود 
ايستاده اند و امروز اقدامات برخي مفسدان 
اقتصادي زندگيش����ان را متالطم کرده است، 

چندان سرعت بااليي به حساب نمي آيد.
رئيس قوه قضائيه تاکيد کرد: طي نه سال 
اخير در دس����تگاه قضايي هرگز نظري را به 
هيچ قاضي تحميل نکرده ام و حتي در برخي 
پرونده هاي کالن و ملي نيز که نظر خود را 
داشته ام به قاضي رسيدگي کننده تاکيد کرده ام 
که جز بر مبناي قانون و شرع و آنچه  خود 
به آن رسيده است، حکم نکند وآخرت خود 
را براي پيروي از دس����تور کسي نفروشد. 
خوش����بختانه قضات ما نيز قضات محکمي 
هستند که پاي تشخيص خود مي ايستند و 
بر اين اساس اظهارات افرادي که مي گويند 
بيشترين نقض بي طرفي از سوي مسئوالن 

قضايي رخ مي دهد، کاماًل کذب و بي اساس 
است. انتظار مي رود دادستان ها به اين قبيل 
دروغ پردازي ها عليه دس����تگاه قضايي ورود 
کنند زيرا عده اي ظاهراً فضا را براي جوالن 

عليه قوه قضائيه باز ديده اند.
* شكنجه کارگران دروغ بود    

رئيس قوه قضائيه با بيان اينکه اقدامات 
دشمن و برخي اذناب آنها براي دريافت پول 
و امتياز از دشمنان بيشتر قابل هضم است تا 
اظهار نظر يک مسئول در داخل عليه دستگاه 
قضايي، افزود: در جاي ديگري يک خبرنگار 
مدعي شده است که کارگري به دليل مطالبه 
حقوق خود مورد ش����کنجه و يا ضرب و 
شتم قرار گرفته و اين مسأله محرز است. ما 
موضوع را پيگيري کرديم و حسب گزارش ها 
به چيزي نرسيديم. آملي الريجاني افزود: اگر 
چنين ادعايي درست باشد بايد با آن مامور 
و مسئول مافوقش به شدت برخورد شود اما 
بر حسب گزارش ها اين موضوع کذب بوده 
وکساني که چنين ادعايي دارند بايد ادله ارائه 
کنند زيرا نمي توان به راحتي سخني گفت و 

خوراک براي دشمنان فراهم کرد.  
ادامه بحث و بررسي پيرامون »دستورالعمل 
نظ����ارت و پيگيري احياي حقوق عامه« در 
دستور کار جلسه مسئوالن عالي قضايي قرار 
داشت و مواد ديگري از آن به تصويب رئيس 

قوه قضائيه رسيد.

تنديس  سرويس شهرستانها: 
مردمي فسادس����تيزي در نخستين 
»همايش دوره تکميلي حقوقدانان 
همتراز انقالب اسالمي« به پنج قاضي 

و وکيل فساد ستيز اهدا شد.
در اين آيين که در مجتمع ياوران 
مهدي )عج( قم و با حضور 400 نفر 
از اعضاي سازمان بسيج حقوقدانان 
کشور برگزار شد، قاضي صلواتي، 
قاضي احس����انلو، قاضي صالحي، 
محمد دهقان، نماينده مجلس شوراي 
اسالمي و حجت االسالم و المسلمين 
کعبي عضو هيات رئيس����ه مجلس 
خبرگان رهبري تنديس مردمي فساد 

ستيزي دريافت کردند. 
رئيس ش����وراي عالي جامعه 
مدرس����ين حوزه علميه قم در اين 
آيين با تاکيد بر اينکه قاضي نبايد بر 
اساس سفارش افراد حکم صادر کند، 
گفت: اين حکم بايد بر اساس عدالت 
و به دور از هر گونه منافع شخصي، 

گروهي و جناحي باشد.
آيت اهلل محم����د يزدي افزود: 
قاضي بايد در مس����ير قضاوت، تنها 
خداوند و تحقق عدالت را در نظر 
بگي����رد، چراکه تالش آنان عدالت 
اجتماعي را در جامعه رقم مي زند.

وي با تاکيد بر اينکه اعتبار هر 
نظام حکومتي وابسته به دستگاه هاي 
قضايي است، گفت: اعتبار و اهميت 
دس����تگاه هاي قضايي نيز وابسته به 
قضات و شخصيت هايي است که 
احکام به دست آنهاست و در حقيقت 
کس����اني که آخرين تصميم را در 
رابطه با حق افراد مي گيرند، بزرگترين 

پشتوانه اعتباري هر نظام هستند.
او با اشاره به اينکه حقوقدانان و 
قضات بايد بدانند که در حساس ترين 
جاي����گاه در نظام مقدس جمهوري 
اسالمي مشغول به فعاليت هستند، 
اضافه کرد: بايد به گونه اي عمل کرد 
که وقتي آين����دگان عملکرد ما را 
م����ورد ارزيابي قرار مي دهند، داراي 

کارنامه اي قابل قبول باشيم.
يزدي، آبروي اشخاص را امانتي 
بزرگ دانست و گفت: حفظ آبروي 

افراد از هر چيز ديگري مهمتر است 
و باي����د از آن مراقبت کرد و هيچ 
قاضي حق ندارد اسرار پرونده ها را 

برخالف قانون فاش کند.
وي با انتقاد از اطاله دادرسي در 
کشور گفت: در يکي از پرونده ها با 
وجود 2 شاهد معتبر، اين پرونده پنج 
سال به طول کشيده و آخرين ايرادي 
که قاضي پرونده از آن گرفته، کهنه 
بودن پوشه اين پرونده بوده است که 

چنين رويه اي بايد اصالح شود.
رئيس ش����وراي عالي جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم، پاسداري از 
حقوق مردم را نعمتي بزرگ دانست 
و گف����ت: دفاع از حق بايد همواره 
م����ورد توجه قاضيان و حقوقدانان 
باشد، چراکه وسوسه شيطان هميشه 

انسان را تهديد مي کند.
* آموزش عمومي حقوق  

رئيس سازمان بسيج حقوقدانان 
نيز در اين همايش گفت: با اجراي 
طرح آموزش حقوقي در يک هزار و 
500 مسجد در سراسر کشور به بيش 
از 200 هزار تن با اولويت خانواده ها 

آموزش حقوقي ارائه شده است.
مهدي بهراميان با بيان اينکه 45 
هزار وکيل، کارمند حقوق قضايي و 
حقوقدان در سازمان بسيج حقوقدانان 
کشور عضو هستند، افزود: با اجراي 
»هر مسجد يک حقوقدان« تا کنون 

به بيش از 100 هزار نفر نيز مشاوره 
حقوقي ارائه شده است.

وي گفت: به منظور استفاده از 
ظرفيت هاي عظيم بسيج، ساماندهي 
256 انجمن تخصصي در سراس����ر 

کشور در دستور کار قرار دارد.
بهراميان با بيان اينکه جمهوري 
اسالمي محصول تفکر و مبارزات 
مکتب امام خميني)ره( است گفت: 
امام راحل دس����تاوردهاي فکري 
سياسي مذهب را در قالب انقالب 
اسالمي رقم زد که هدف آن اجراي 
احکام اسالمي است. او با بيان اينکه 
اولين حربه دش����من نااميدي مردم 
از آينده کش����ور است گفت: نبايد 
در مسير پيشرفت کشور نااميد شد 
و تکليف خ����ود را فراموش کرد. 
  رئيس س����ازمان بسيج حقوقدانان 
کشور گفت: تربيت نيروي انساني 
همتراز انقالب اس����المي با تاکيد بر 
اميد به آينده از جمله اهداف برگزاري 

اين همايش است.
*مقابله بــا جرائم اجتماعي با 

مشارکت مردم  
رئيس هيات عالي انديشه ورزي 
سپاه پاسداران انقالب اسالمي هم 
گفت: دستگاه هاي انتظامي و قضايي 
به تنهايي قادر به مبارزه با آسيب هاي 
اجتماعي در جامعه نيستند که بايد 
در اين زمينه ظرفيت هاي مردمي به 

کار گرفته شود.
س����ردار عليرضا افشار دراين 
همايش با بي����ان اينکه 23 محور 
جرائم اجتماعي در کشور در اولويت 
قرار گرفته است، افزود: با مشارکت 
بسيج عمومي مردم امکان پيشگيري 
از جرائم اجتماعي در جامعه وجود 
دارد ک����ه به کارگي����ري طرح هاي 
خالقان����ه در اين مس����ير ضروري 
است. وي با تاکيد بر اينکه در هيچ 
بخشي بدون مشارکت مردم موفقيت 
حاصل نمي ش����ود، اظهار داشت: 
اگر مشارکت هاي مردم به صورت 
س����ازماندهي شده باشد، بسياري از 
مشکالت را پشت سر مي گذاريم.

افشار با اشاره به اين که تهديد نرم 
مهمترين تهديد پيش روي کش����ور 
است گفت: در حوزه امنيتي و نظامي، 
ق����درت نظامي و دفاعي جمهوري 
اس����المي به قدري باالست که هيچ 
کشوري جرأت مواجهه جنگ سخت 

عليه کشور را ندارد. 
چهارصد حقوقدان شرکت کننده 
در اين همايش در مدت يک هفته 
ضم����ن ديدار با مراجع معظم تقليد 
با برگزاري کميسيون هاي تخصصي 
راهکارهاي اعتالي س����ازمان بسيج 
حقوقدانان براي نقش آفريني بيشتر 
در حل مشکالت قضايي و حقوقي 

را مورد بررسي قرار مي دهند.  

اهداي تنديس مردمي به قضات و وكالي فساد ستيز   معرفي ظرفيت هاي كارآفريني اجتماعي 
در جشنواره ايده هاي قوه قضائيه

سرويس خبر:  معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، 
چهارمين جشنواره »ايده ها و فرصت ها« را با هدف استفاده از ظرفيت هاي 

کارآفريني اجتماعي برگزار مي کند.
دبير چهارمين جشنواره ايده ها و فرصت ها گفت: اين جشنواره امسال 
در سه محور اصلي طراحي نرم  افزار تلفن همراه، نرم  افزار رايانه اي، بازي 

رايانه ا ي، اسباب  بازي و انيميشن و يک بخش ويژه برگزار مي شود.
مهدي افتخاري افزود: طراحي نرم  افزار تلفن همراه، نرم  افزار رايانه  اي، 
بازي رايانه  اي، اس���باب بازي و انيميشن در حوزه هاي آموزش مهارت هاي 
اجتماعي پايه به کودکان )پيش از دبستان(، آسيب ها و جرائم فضاي مجازي، 
جرائم اقتصادي و امور حقوقي، محورهاي چهارمين جش���نواره استارتاپي 
معاونت اجتماعي و پيش���گيري از وقوع جرم قوه قضائيه اس���ت که پيش 
رويداد آن اول دي امسال و رويداد اصلي دهم تا دوازدهم بهمن در تهران 
برگزار خواهد شد. وي گفت: عالقه مندان و ايده پردازان مي توانند با ثبت نام 
در سايت  www.festivalea.ir  در دو بخش دانش آموزي و آزاد تا نيمه 

دوم دي شرکت کنند.
دبير اين جش���نواره افزود: در پايان سه تيم در بخش آزاد برگزيده و 
يک تيم در بخش دانش آموزي منتخب خواهند شد و فرصت حضور در 

مرکز نوآوري معاونت را خواهند داشت.

سرويس شهرستان ها: معاون 
عمران و توس����عه امور شهري و 
روستايي وزير کشور گفت: براي 
اندازه گيري ش����اخص اقتدار سه 
قدرت خدادادي، اکتسابي و گفتمان 
مهم است که در 40 سال گذشته، 
قدرت گفتمان سبب اقتدار نظام 
جمهوري اس����المي ايران شده 

است. 
مهدي جمالي نژاد در نهمين 
نشست ش����وراي اداري و آيين 
تکريم و معارفه استانداران سابق 
و جديد خراس����ان جنوبي افزود: 
ق����درت خدادادي به معناي منابع 
طبيعي کشورها از جمله جمعيت، 
فرهن����گ، منابع زيرزميني، نيروي 
انساني و ساير است که در درون 

قالب اقتدار است. 
وي دومين شاخصه اندازه گيري 
اقتدار را قدرت اکتس����ابي دانست 
و اظهار داش����ت: اين قدرت به 
معناي مولفه هايي است که بر اثر 
تالش، کوشش و سختکوشي به 
دست مي آيد از جمله علوم جديد 
انرژي هاي نو يا قدرت هسته اي، 

موشکي و توان سايبري است. 
او تاکيد ک����رد: قدرت هاي 
خدادادي و اکتسابي هيچکدام به 
تنهايي نمي توانند اين اقتدار را ايجاد 

کنند، اگر نام کشور ايران در جهان 
مي درخشد و کرنش بسياري در 
پي دارد تنها حاصل اين دو قدرت 

نبوده است. 
وي ادام����ه داد: آنچه اقتدار 
کش����ور را رقم زده و 40 سال آن 
را پا برجا و اس����توار نگه داشته 
اس����ت، همان قدرت سوم يعني 
گفتماني که امام خميني )ره( براي 

ما به ارمغان آوردند يعني قدرت 
استکبار ستيزي نه شرقي نه غربي 
جمهوري اس����المي و استقالل، 

آزادي، جمهوري اسالمي است. 
اوگفت: آنچه ما را به عنوان 
يک بازيگ����ر اصلي معرفي کرده 
قدرت گفتماني است و اين قدرت 
را در استان هاي مرزي با قلب هاي 
پاک مردم آن بيشتر مي توان حس 

و درک کرد. 
جمالي نژاد گفت: در خراسان 
جنوبي از بيرجند به عنوان قطب 
فرهنگ و هنر، قاينات س����رزمين 
طالي س����رخ، طبس س����رزمين 
گنج هاي طبيعي، فردوس سرزمين 
ياقوت هاي س����رخ، نهبندان ديار 
پايدار، بش����رويه سرزمين چهار 
سفره ها، سربيشه ديار روستاهاي 

تاريخي، س����رايان سرزمين آب 
انبارها، درميان سرزمين آثار تاريخي 
و خوس����ف ديار گل هاي نرگس 

ياد مي شود. 
وي اضافه کرد: خراس����ان 
جنوبي اس����تاني با بيش از 2 هزار 
شهيد که از آن به عنوان استاني پر 
رمز و راز و اسطوره اي نام برده شده، 
اميد است برگزاري مراسم تکريم و 
معارفه استاندار در سالروز تصويب 
قانون اساسي جمهوري اسالمي 
ايران مبارک باشد و در چهلمين 
سالگرد پيروزي شکوهمند انقالب 
شاهد بالندگي، نشاط و پويايي نظام 
باشيم چون هميشه چهل سالگي 

بلوغ را نشان مي دهد. 
جمال����ي نژاد ب����ا معرفي 
محمدصادق معتمديان به عنوان 
اس����تاندار جديد خراسان جنوبي، 
تاکي����د کرد: برنام����ه ريزي براي 
تس����ريع، تکميل و تسهيل براي 
مردم بس����يار مهم است از مديران 
دستگاه هاي اجرايي خواهش دارم 
از س����اده زيستي فاصله نگيريد از 

اين موضوع نگران هستم. 
محمدص����ادق معتمديان در 
نشست هفتم آذرماه  هيات دولت، 
به عنوان استاندار خراسان جنوبي 

منصوب شد.

جمالي نژاد: قدرت گفتمان،  سبب اقتدار نظام جمهوري اسالمي شده است 

سرويس شهرس���تان ها:معاون امور زنان و خانواده 
رئيس جمهوري گفت: دولت در راستاي مقابله با آسيب هاي 
اجتماع���ي راهبردهاي گوناگوني دارد که مهمترين آنها 
شامل پيشگيري، توان افزايي و ارتقاي سطح آگاهي براي 

خودمراقبتي است.
معصوم���ه ابتکار افزود: آموزش هاي توان افزايي در 
سنين پايين و نوجواني در تمامي سطوح از جمله در آموزش 
و پرورش و خانواده ها به افراد داده مي ش���ود. وي گفت: 
تمامي نهادهاي دولتي از جمله سازمان تأمين اجتماعي و 
شوراي اجتماعي کشور در اين زمينه برنامه هاي متنوعي 
دارند و براي آنان تقسيم کار شده است.او گفت: مأموريت 
ويژه اين معاونت حمايت از زنان سرپرست خانوار بوده و 

ستادي نيز در همين راستا تشکيل و فعال شده است.

ابتکار اضافه کرد: بر اساس بند »ت« ماده 80 اين ستاد 
براي زنان سرپرست خانوار برنامه ملي تدوين شده و هر 
دستگاه اجرايي تکاليفي دارد. وي اظهار داشت: مهمترين 
بحث در اين ستاد توان افزايي زنان سرپرست خانوار و 
فراهم شدن زمينه اشتغال و کارآفريني براي آنان است.ابتکار 
گفت: سه و نيم ميليون زن سرپرست خانوار در کشور 
وجود دارد. معاون رئيس جمهوري از مرکز بوم گردي در 
شهر سي سخت ديدن کرد  و در جلسه شوراي اداري 

استان کهگيلويه و بويراحمد نيز حضور يافت. 
مهم ترين بخش سفر معاون رئيس جمهوري ديدار با 
احزاب، استادان دانشگاه، فعاالن اجتماعي، متخصصان مراکز 
مشاوره و تشکل هاي غيردولتي به منظور تبادل نظر درباره 

»طرح ملي گفتگوي خانواده و بين نسلي« است. 

 معصومه ابتکار: توان افزايي، راهبرد دولت براي مقابله 
با آسيب هاي اجتماعي است

سرويس شهرستان ها: معاون 
امنيت���ي و انتظامي وزير کش���ور، 
انتظ���ارات م���ردم از مديران را به 
حق دانست و گفت: در 4دهه زمان 
سپري شده از انقالب مهم ترين عامل 
ثبات و امنيت کشور مردم هستند. 

  حس���ين ذوالفقاري در آيين 
تکريم اس���تاندار پيشين و معارفه 
اس���تاندار جديد آذربايجان شرقي 
در تبريز اظهار داش���ت: اگر امروز 
حاصل کار مسئوالن رضايتمندي 
مردم باشد، هيچ تهديدي کشور را 

متزلزل نمي کند.
وي گف���ت: مردم با ايمان و 
عالق���ه خود، نظ���ام و انقالب را 

پشتيباني مي کنند.
ذوالفقاري با بيان اينکه آمريکا 
فقط به دنبال تحريم اقتصادي نيست 
بلکه با تمام ظرفيت و توان به دنبال 
شکست مقاومت مردم است، افزود: 
اگر دچار غفلت راهبردي ش���ويم، 
پشتوانه مردمي را با عملکرد خود 

از دست مي دهيم. معاون وزير کشور 
ادام���ه داد: مردم بي توجه به گروه 
بندي هاي سياسي، خواهان وحدت 
تمام گرايش ها و جناح ها و قوه ها 
هستند و از همه مسئوالن اقتدار و 

ساماندهي امور را مي خواهند.
وي ب���ا تاکي���د ب���ر اينکه 
س���اختارهاي م���وازي و تداخل 
کاري باي���د از بي���ن برود، افزود: 
استانداران مس���ئول برگزاري 33 
ش���ورا و کارگروه هس���تند و 80 
کارگروه هم توسط معاونان استاندار 
اداره مي ش���ود. معاون وزير کشور 
اضافه  کرد: ستون کشور و انقالب 
ولي فقيه است و تحت هدايت ها 
و مديريت مقام معظم رهبري در 
کشور در جنگ اقتصادي هم پيروز 

مي شويم.
در اين آيين از خدمات مجيد 
خدابخش تقدي���ر و محمدرضا 
پورمحمدي به عنوان اس���تاندار 

آذربايجان شرقي معرفي شد.

معاون وزير كشور: مردم، مهمترين 
عامل ثبات و امنيت كشورند

 فوت كودك 8 ساله در پرواز 
مشهد ـ  يزد 

س���رويس شهرس���تانها: کودک هشت ساله، نيم ساعت بعد از پرواز 
هواپيماي مشهد � يزد در هواپيما فوت کرد.

محمد جواد اديب دوس���ت، مدير روابط عمومي فرودگاه بين المللي 
شهيد صدوقي يزد با اعالم اين خبر، افزود: اين کودک به همراه خانواده 
براي درمان از مشهد راهي يزد بود که متأسفانه قبل از رسيدن به يزد، در 

هواپيما فوت کرد. 
وي با تاکيد بر اين که مرگ کودک هشت ساله در پرواز مشهد � يزد 
به دليل بيماري بوده و هيچ عامل بيروني در مرگ وي تأثير نداشته است، 
گفت: اين کودک س���اعت 19:30 از فرودگاه مشهد مقدس حرکت و نيم 

ساعت بعد از حرکت به دليل بيماري در هواپيما فوت کرده است. 

س���رويس خبر: روساي پليس 
مبارزه با مواد مخدر ايران و ترکيه با 

هم  ديدار و گفتگو کردند. 
سردار محمد مسعود زاهديان 
رئيس پليس مب���ارزه با مواد مخدر 
ناجا، در نشس���تي با  ابراهيم حقي 
صيد اوغلولري ؛ رئيس پليس مبارزه 
با موادمخدر ترکيه، با تشريح اقدامات 
پلي���س ايران براي مب���ارزه با مواد 
مخدر اظهار داشت: جامعه جهاني، 
سازمان هاي منطقه اي و بين الملل از 
افزايش کشت و توليد موادمخدر در 

کشورافغانستان نگران هستند و بايد 
براي مبارزه با اين معضل همکاري هاي 
همه جانبه بي���ن المللي ارتقا يابد.  
وي اف���زود: در عرصه مبارزه با مواد 
مخدر؛ شناسايي سر شبکه هاي اصلي 
و بين المللي توليد مواد مخدر سنتي و 
صنعتي و استفاده از تجربيات علمي 
و عملي پليس جامعه جهاني ضرورت 
دارد و اين نشست ها با هدف تبادل 
تجربيات و اطالعات در حوزه مبارزه 
با موادمخدر بايد تداوم داشته باشد. 

رئيس پليس مبارزه با موادمخدر 

ترکيه نيز در اين ديدار با بيان اينکه 
2 کشور ايران و ترکيه در مبارزه با 
مواد مخدر عزم راسخ دارند، افزود: 
تالش هاي جمهوري اسالمي ايران 
در مبارزه با مواد مخدر س���تودني 
است و آمادگي همه جانبه و جدي 
خود را براي هم���کاري با ايران 

اعالم مي کنيم. 
  ابراهيم حقي صيد اوغلولري از 
پليس مبارزه با مواد مخدر جمهوري 
اسالمي ايران براي ميزباني اين جلسه 

قدرداني کرد. 

ديدار روساي پليس مبارزه با مواد مخدر ايران و تركيه

دستگيري ضارب پرستار بيمارستان 5 آذر گرگان
سرويس شهرستان ها: ضارب پرستار بيمارستان 5 آذر گرگان دستگير 

و با قرار وثيقه 15 ميليارد ريالي راهي زندان شد.
دادس���تان عمومي و انقالب اس���تان گلستان با بيان اين خبر، افزود: 
اين متهم حدود دو هفته پيش به عنوان همراه بيمار در بيمارستان 5  آذر 
 گرگان حضور داش���ت که با پرس���تار بيمارستان درگير شده و او را مورد 

ضرب و شتم قرار داده و سپس فرار کرده بود. 
حجت االس���الم سيدرضا سيدحسيني گفت: اين فرد به جرم حمل 
و توزيع 4 هزار و 500 ليتر مشروبات  الکلي نيز  تحت تعقيب بود  که 

توسط مأموران پليس  با حکم قضايي دستگير شد. 
پايان قدرت نمايي اراذل در تهرانسر

سرويس حوادث: رئيس کالنتري 150 تهرانسر از دستگيري دو نفر 
از اراذل و اوباش منطقه که بر سر محل پارک خودرو با چندنفر از کسبه 

محل، درگير و شماري از شهروندان را مجروح کرده بودند، خبرداد. 
س���رهنگ حسين فاضلي افزود: در پي وقوع اين نزاع و درگيري در 
محدوده خيابان گيتي نما مأموران در محل حضور يافتند و با انجام بررسي ها 
مشخص شد کسبه يکي از مراکز خريد به پارک يک خودرو ساندرو در 
مقابل در ورودي پارکينگ مجتمع تجاري و انس���داد کامل مسير ورود و 
خروج خودرو اعتراض کردند که دو سرنشين جوان ساندرو با سالح سرد 
اقدام به قدرت نمايي کرده و در نزاع و درگيري خياباني، شماري از کسبه 

را مضروب و مجروح کرده و از محل گريخته اند.
در ادامه تحقيقات ميداني مش���خص شد سرنشينان خودرو ساندرو 
هنگام فرار از محل درگيري و در مسير خروجي خيابان گيتي نما، با خودرو 

شخصي خود با مردي 75ساله برخورد کرده و با وجود آسيب ديدگي اين 
شخص از ناحيه کمر و پا به فرار خود ادامه داده اند.  

رئيس کالنتري 150 تهرانسر افزود: با توجه به حساسيت موضوع، تيم 
ويژه اي از مأموران کالنتري براي شناسايي و دستگيري سرنشيان خودرو 

ساندرو وارد عمل شد  و دو متهم را دستگير کرد. 
دستگيري خواهران كيف زن در سمنان

س���رويس شهرستان ها:  خواهران کيف زن در سمنان دستگير شدند و  
به سرقت 200ميليون ريال اموال مردم اعتراف کردند.

رئيس پليس آگاهي استان سمنان در اين باره گفت: در پي وقوع چند 
فقره سرقت از نوع کيف بازکني در بوتيک ها و فروشگاه هاي لوازم آرايشي 
و بهداشتي شهر سمنان، کارآگاهان مبارزه با سرقت پليس آگاهي با پيگيري 

ويژه، دو خواهر 39 و 29ساله را شناسايي و دستگير کردند.
سرهنگ رضا بينقي افزود: متهمان به شش فقره سرقت به ارزش بالغ 

بر 200ميليون ريال اعتراف کردند.
مصدوميت 4 شهروند بندرعباسي بر اثر انفجار 

سرويس شهرستانها: معاون عمليات سازمان آتش نشاني بندرعباس از 
مصدوميت چهار شهروند بر اثر انفجار در طبقه چهارم ساختماني خبرداد. 
حسن اميني زاده در اين باره افزود: يک منزل مسکوني در طبقه چهارم 
ساختماني در بلوار امام حسين )ع(، پشت پمپ بنزين خليج فارس و حوالي 

آشپزخانه حاتم بندرعباس دچار انفجار شد. 
وي اظهارداشت: اين انفجار در حالي رخ داد که افراد حاضر در محل 
هنگام نشت گاز خانگي )کپسول(، مشغول تعمير و سرويس کولر بودند. 
اميني زاده اضافه کرد: بر اثر موج انفجار اين حادثه، 4نفر مصدوم شدند 

که حال 3 نفر از آن ها وخيم اعالم شده است. 

كشف ترياك در  بار گوجه فرنگي 
سرويس خبر: رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر تهران از انهدام شبکه 
قاچاق مواد مخدر در جنوب تهران خبرداد و گفت: از خودرو متهمان 151 

کيلوگرم ترياک در پوشش بار گوجه فرنگي کشف شد. 
سرهنگ محمد بخشنده با اشاره به دستگيري 4 متهم در اين رابطه ادامه 
داد: پس از انتقال کاميون به مرکز ميوه و تربار مرکزي تهران و تخليه بار 
گوجه فرنگي در بازرسي از آن 151 کيلو و 200 گرم ترياک کشف شد. 

قاچاق سوخت باز هم قرباني گرفت 
سرويس شهرستانها: قاچاق سوخت در محورهاي مواصالتي سيستان 

و بلوچستان باز هم حادثه آفريد و قرباني گرفت. 
مدير مرکز حوادث و فوريت هاي پزشکي زاهدان گفت: بر اثر برخورد 
رخ به رخ خودرو پرايد، با يک پژو 405 حامل سوخت قاچاق 2 نفر کشته 
ش���دند.  راشدي افزود: حادثه در 60 کيلومتري محور زاهدان به خاش و 

در نزديکي چانعلي رخ داد. 
درگيري اوباش از زندان تا خيابان 

س���رويس شهرستانها: جانشين فرمانده انتظامي لرستان گفت: عوامل 
تيراندازي خيابان مالک اشتر شهر کوهدشت با بررسي  هاي پليسي شناسايي 

شدند. 
سرهنگ سيدعلي ميراحمدي افزود: در بررسي هاي پليسي مشخص 
شد سرنشينان يک خودرو پژو پارس با تيراندازي به سوي سرنشينان يک 
خودرو سمند و يک موتورسوار، دو نفر را هدف گلوله قرار دادند و صحنه 
را ترک کردند.  او به ايرنا گفت: برابر تحقيقات پليسي مشخص شد طرفين 
از اهالي يکي از روستاهاي کوهدشت و اراذل و اوباش پيشينه دار هستند 
که اختالف هاي قبلي نيز داشته اند.  وي اضافه کرد: طرفين درگيري به تازگي 
در زن���دان ني���ز با يکيدگر اختالف پيدا کرده و هنگام مرخصي، درگيري 

خود را به شهر کشانده بودند.  او افزود: پنج نفر از طرفين دستگير شدند 
و مجروحان نيز در بيمارستان تحت درمان هستند. 

مرگ گروهي 200 نهنگ در سواحل نيوزلند

نيوزلند: برخي رسانه هاي آسيايي گزارش دادند که با پيدا شدن الشه 
50 نهنگ عنبر در سواحل جنوب شرق نيوزلند، تعداد نهنگ هايي که به طور 
گروهي در اقدامي عجيب با شنا به سوي سواحل نيوزلند به گل نشسته و 

تلف شدند به 200مورد در مدت يک هفته افزايش يافت. 
عالوه بر جزاير دورافتاده چاتهام در جنوب شرق نيوزلند، ساير جزاير 
شمالي و جنوبي اين کشور نيز شاهد اقدام عجيب خودکشي گروهي اين 

حيوان غول پيکر آبهاي اقيانوس آرام بودند. 
جزيره استوارت نيوزلند نيز چند روز پيش شاهد خودکشي گروهي 

145 نهنگ بود. 

اخبار حوادث
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چهارمین غیبت متوالی جهانبخش در لیگ برتر
علیرضا جهانبخش در دیدار امشب تیمش 
در لی���گ برتر نیز غایب خواهد بود.به گزارش 
ایسنا و به نقل از دیلی استار، برایتون باید در هفته 
پانزدهم رقابت های لیگ برتر انگلیس به مصاف 
کریستال پاالس برود.علیرضا جهانبخش که به 
دلیل مصدومیت در بازی برابر اورتون، سه دیدار 
اخیر تیمش و دو بازی در تیم ملی ایران را از 
دست داد، نمی تواند در دیدار هفته پانزدهم لیگ 
برتر برابر پاالس به میدان برود.البته این بازیکن ایرانی به تمرینات  بازگشته و 

ممکن است او بتواند در بازی برابر برنلی در هفته بعد به میدان برود.
یوفا شکل گیری تورنمنت جدید اروپایی را تأیید کرد

اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( اعالم کرد که 
یک تورنمنت جدید به فهرس���ت رقابت های 
تحت مدیریت این س���ازمان اضافه می شود.به 
گزارش ایرن���ا، اتحادیه فوتبال اروپا )یوفا( با 
برگزاری یک تورنمنت باش���گاهی جدید 32 
تیمی زیر نظر این سازمان از فصل 2021-22 
موافق���ت کرد.این خبر را آندره آ آنیلی، رئیس 
اتحادیه باش���گاه های اروپا ) ECA( و رئیس 

باشگاه یوونتوس اعالم کرد و آن را تحقق خواسته بسیاری از باشگاه های 
کوچکتر قاره سبز برای داشتن فرصت حضور در یک تورنمنت بین المللی 
دانست.این تورنمنت که بعد از لیگ قهرمانان و لیگ اروپا، از نظر کیفی و 
اهمیت در رده سوم تورنمنت های تحت نظارت یوفا محسوب می شود، قرار 
است از سال 2021 آغاز شود و حداقل تا سال 2024 ادامه خواهد داشت. 
در حال حاضر هنوز نام رسمی برای این تورنمنت جدید اعالم نشده و با 

عنوان »لیگ اروپای 2« شناخته می شود.
صعود بارسا به صدر جدول اللیگا

بارس���ا با غلبه ب���ر ویارئال   به 
صدر ج���دول اللیگا صعود کرد.به 
گزارش خبرگزاری فارس، بارسلونا 
در چارچوب هفته چهاردهم اللیگا 
در ورزش���گاه نیوکمپ  به مصاف 
ویارئ���ال رفت.این دیدار در حالی به 
پایان رس���ید که شاگردان والورده با 
نتیجه 2 بر صفر به  پیروزی رسیدند 
و راهی صدر جدول ش���دند. برای بارس���ا پیکه 36 و آلنا 88 گلزنی کردند.
دمبله و مسی پاس گل های  بازی را ارسال کردند.در جدول اللیگا بارسا با 
28 امتیاز در صدر قرار گرفت و ویارئال نگون بخت با 14 امتیاز در مکان 

هفدهم قرار دارد.
VARدر مرحله یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اروپا

یوفا اعالم کرد از مرحله یک هشتم نهایی 
فص���ل جاری لیگ قهرمانان اروپا از فناوری 
بازبینی تصاویر استفاده می کند.به گزارش ایسنا 
و ب���ه نقل از آس، کمیت���ه اجرایی یوفا در 
جلسه ای در دوبلین تصمیم گرفت از مرحله 
یک هش���تم نهایی این فصل لیگ قهرمانان 
اروپا از VAR)فناوری بازبینی تصاویر( استفاده 
کند.یوفا ابتدا قصد داش���ت از فصل آینده از 

این فناوری بهره ببرد اما به علت تحت فشار قرار گرفتن، تصمیم گرفت از 
مرحله حذفی فصل جاری اقدام به این کار کند.مرحله یک هشتم نهایی لیگ 

قهرمانان، فوریه سال آینده میالدی )بهمن ماه( برگزار می شود.
ساوت همپتون حکم اخراج هیوز را صادر کرد

باش���گاه فوتبال س���اوت همپتون اقدام به 
برکناری مارک هیوز کرد.به گزارش خبرگزاری 
فارس، ساوت همپتونی ها عذر سرمربی خود را 
خواستند. بعد از آنکه وی در 27 مسابقه ای که 
هدایت تیم این باشگاه را برعهده داشت،تنها 5 
برد کسب کرد،حکم اخراجش صادر شد.به این 
ترتیب جست وجوی باشگاه انگلیسی برای یافتن 
چهارمین مربی تیم در مدت 2 س���ال اخیر آغاز 
شد.طبق اعالم رسانه ها، تا انتخاب سرمربی جدید، کوین دیویس، مربی تیم 

دوم باشگاه بر تمرینات ساوت همپتون نظارت خواهد کرد.

ایران قهرمان تکواندو ارتش  های جهان شد
پرونده بیست و چهارمین 
دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی 
ارتش های جهان با قهرمانی تیم 
منتخب اعزامی ایران در برزیل 

بسته شد.
ب���ه گ���زارش خبرنگار 
مهر،بیس���ت و چهارمین دوره 
رقاب���ت های تکواندو قهرمانی 
ارتش های جهان که از پنجشنبه گذشته در »رویودوژانیرو« آغاز شده بود، 
به پایان رسیدو تیم منتخب ارتش های ایران با کسب سه مدال طال و 
یک برنز عنوان قهرمانی را کسب کرد. بعد از تیم کشورمان، روسیه با دو 
مدال طال، یک نقره وسه برنز نایب قهرمان شد و تیم ملی چین با یک 
مدال طال، سه مدال نقره و یک برنز درجایگاه سوم ایستاد. مراکش نیز 
با یک طال و یک برنز در جایگاه چهارم این دوره از مسابقات ایستاد. 
برای تیم ملی ایران در این مسابقات حمید رضا صدری، محمدکاظمی 
و امیر محمد بخش���ی س���ه نشان طال و هادی تیران ولی پور هم یک 
نشان برنز کسب کردند. رامین حسین قلی زاده، عرفان ناظمی، عرفان 
حیدری و محمد رضا اینانلو هم از دس���ت یابی به مدال بازماندند.در 
پایان این رقابتها از سوی کمیته برگزاری حمید رضا صدری به عنوان 
 بهترین تکواندوکار و محمد رضا زوار به عنوان بهترین مربی انتخاب و 

معرفی شدند.
قضاوت داوران خانم ایرانی در جام ملت های اروپا

رئی���س دپارتم���ان داوری از 
حضور گالره ناظمی و زری فتحی در 
مسابقات جام ملت های فوتسال زنان 
اروپا خبر داد.به گزارش خبرگزاری 
مهر و به نقل از س���ایت فدراسیون 
فوتبال،  داود رفعتی درباره حضور 
داوران خانم ایرانی در جام ملت های 
فوتسال زنان اروپا گفت: برای اولین بار 
اتفاق بزرگی در جامعه داوری رخ داده 

است. گالره ناظمی و زری فتحی  داوران بین المللی فوتسال بانوان کشورمان 
جهت قضاوت به مسابقات جام ملتهای فوتسال زنان اروپا می روند و این 
می تواند اتفاق خیلی مهمی برای جامعه داوری بانوان باشد.رئیس دپارتمان 
داوری در ادامه خاطر نشان کرد: این مسابقات از 15 تا 17 فوریه 201۹ )26 

تا 28 بهمن ماه ۹7( به میزبانی پرتغال برگزار می شود.
ایزدیار در کنوانسیون بین المللی ورزشی 2018

نماینده طالیی پاراشنای کشورمان برای 
حضور در کنوانسیون بین المللی ورزشی 2018 
به س���وئیس سفر کرد.به گزارش خبرگزاری 
فارس، ش���اهین ایزدیار، نماینده طالیی پارا 
شنای ایران، به همراه تیم کارشناسی ورزشی 
برای حضور در کنوانسیون بین المللی ورزشی 
2018 راهی س���وئیس  شد.ایزدیار، به عنوان 
نماینده ورزشکاران پارالمپیکی،  به همراه مجید 
قدمی رئیس س���ازمان آموزش و پرورش استثنایی و مریم شکوهی در 
این سمینار دو روزه شرکت خواهند کرد.این رویداد، شامل 18 کنفرانس 
و س���یمنار در رش���ته های ورزشی مختلف با 150 سخنران است و با 
هدف ارتقا آگاهی افراد و سازمان ها در روزهای 14 و 15 آذر ماه در 

ژنو برگزار خواهد شد.
حریفان فوتبال ساحلی ایران درمسابقات قهرمانی آسیا

حریفان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در 
س���ال 201۹ مشخص شدند.به گزارش خبرگزاری فارس،  قرعه کشي 
مسابقات فوتبال ساحلی قهرمانی آسیا در سال 201۹ انجام شد که تیم 
ملی کشورمان حریفان خود را در این مسابقات شناخت.تیم ملی ایران 
در این دوره از مسابقات در گروه Dبا تیم های عمان و عراق همگروه 
است. مسابقات به میزبانی تایلند برگزار خواهد شد.گروه بندی کامل به 

شرح زیر است:
گروه A: تایلند، افغانستان، مالزی، فلسطین
گروه B: امارات، لبنان، چین، قرقیزستان

گروه C: ژاپن، بحرین، قطر، کویت
گروه D: ایران، عمان، عراق

تفکر مهران شاهین طبع جواب داد و بهترین فرصت 
براي صعود به جام جهاني 201۹ بسکتبال، از دست نرفت. 
تیم ملي کامالً متحول شده کشورمان مقابل تیم فیلیپین با 
تیزهوشي مهران شاهین طبع پیروز شد و توانست بعد از 
استرالیا در این گروه، مجوز حضور در جام جهاني 201۹ 
چین را بدست آورد. همانگونه که در مطالب روز گذشته 
اشاره شده بود براي صعود به جام جهاني بسکتبال، سه بازي 
مقابل ملي پوشان در ادامه پنجره پنجم و پنجره ششم وجود 
دارد. فیلیپین حریف دوم کشورمان در پنجره پنجم بود و 
ژاپن و استرالیا دو حریف ایران در پنجره ششم که قاعدتًا 
بازیهاي اخیر این تیمها نشان مي داد که پیروزي بر فیلیپین 
حتي در فیلیپین امکان پذیرتر از دو تیم دیگر خواهد بود. 
فیلیپین طي سه چهار بازي اخیرش مقابل لبنان و اردن در 
بازیهاي تدارکاتي و مقابل قزاقستان در پنجره پنجم انتخابي 
جام جهاني شکست خورده بود که نشان مي داد این تیم نسبت 

به ژاپن و استرالیا در دسترس تر خواهد بود. 
با این وجود بردن همین فیلیپین هم با تیمي متحول شده 
که اکثر بازیکنان، قدر توپ ها را در حمله نمي دانستند کاري 
سخت اما امکان پذیر بود به شرط اینکه برنامه اي خاص براي 
تقابل با حمالت سریع متکي به نفوذ و پرتابهاي راه دور این 
تیم، اندیشیده شود. تفکري که با توجه به نفرات کم تجربه تر 
در تیم ایران، عموماً نمي توانست 40 دقیقه کامل و در طول 
دو نیمه اجرا شود چون در این صورت فیلیپیني ها، راه مقابله 

با آن را پیدا مي کردند. 
به همین دلیل هم بود که ملي پوشان ایران با تکیه بر 
تفکرات سرمربي خود نیمه اول را نه با دفاع بسیار پرفشار 
بلکه کژ  دار و مریز با حریف پیش آمدند تا فیلیپیني ها با برتري 
چند امتیازي در طول نیمه اول کار را تمام شده بدانند و 
در وقت استراحت بین دو نیمه   سرمربي این تیم با خیال 
اینکه تمام توان دفاعي ایران، همین بوده که در نیمه اول به  
منصه ظهور رسیده، بدون نیاز به تغییر برنامه هاي دفاعي و 
حمله ای در نیمه دوم کار را شروع کند و نهایتاً در کمند 

دفاع کم اشتباه ایران گرفتار آید. 
بر پایه این تفکر، دفاع سنگین و فشرده ایران از آغاز 
نیمه دوم شروع شد و بارها فرصت گلزني را از فیلیپیني ها 
گرفت که اگر نبود کم دقتي بازیکنان ایران در امتیاز گیري 
از توپ هاي بدست آمده، اختالف مي توانست خیلي بیشتر 

از نتیجه نهایي هم باشد. 

فیلیپین که کوارتر اول را 20 بر 1۹ به نفع خود تمام 
کرده بود و در نیمه اول هم 3۹ بر 35 به رختکن رفت در 
پایان کوارتر سوم فقط اختالف چهار امتیازي نیمه اول را 
دشت کرد و در کوارتر چهارم تسلیم محض دفاع سنگین 
ملي پوشان ایران شد تا آن اندازه که چند سوت تعیین کننده 
داوران به ضرر ایران هم به داد فیلیپین نرسید. در  نیمه دوم 
بدون شک تأثیرگذارترین بازیکن در دفاع روزبه ارغوان بود 
که با چند بالک  شات پي در پي موقعیتهاي تعیین کننده اي را 
از حریف گرفت و امتیازآوري هاي بهنام یخچالي و محمد 
جمشیدي به عنوان دو بازیکن از جمع پنج بازیکن ثابت تیم 
ملي طي دو سه سال اخیر هم جبران امتیازات از دست رفته اي 

شد که سایر بازیکنان با بي دقتي از دست مي دادند. 
در نهای���ت تی���م ایران با این پیروزي صعود خود را 
ب���ه جام جهاني 201۹ چین قطعي کرد هر چند که هنوز 
پنجره ششم رقابتهاي انتخابي باقي مانده است و البته باید 
مدیریت الزم در مورد بازیکناني که در این مرحله کنار تیم 
 نبودند، صورت گیرد چون میدان جام جهاني، میداني دیگر

 است. 

شاهین طبع: مهره کلیدی حریف را کنترل کردیم
مهران شاهین طبع با اشاره به عملکرد دفاعی خوب 
تیم ملی بسکتبال برابر فیلیپین همین موضوع را عامل برد 

در این دیدار عنوان کرد.
به گزارش ایرنا، مهران شاهین طبع و محمد جمشیدی 
س���رمربی و ملی پوش بسکتبال 
ایران در نشس���ت خبری بعد از 
دیدار با فیلیپین حاضر شدند و 
درباره این مسابقه حساس صحبت 

کردند.
محمد جمش���یدی با ابراز 
رضایت از عملکرد تیم ملی گفت: 
تمام بازیکنان با قدرت تالش کردند و عملکردشان خیلی 
خوب بود. واقعا تالش کردیم و توانستیم برنده شویم. در 
این مسابقه دفاع قدرتمندی داشتیم و در دفاع نیز باهوش 

عمل کردیم.
مهران شاهین طبع سرمربی تیم ملی نیز صحبت هایش 
را با پاسخ به سوالی درباره حامد حسین زاده شروع کرد 

و گفت: می دانستم که حسین زاده یک بازیکن دفاع کننده 
خوب است و به همین دلیل او را مسئول کنترل جیسون 
کاسترو کردیم. او بازیکن توانا و کلیدی فیلیپین بود و به 
نظرم حسین زاده به خوبی وظیفه اش را انجام داد و این 
بازیک���ن را کنترل کرد. او درباره دیدار با فیلیپین بیان کرد: 
همانطور که قبال گفته بودم بازی بسیار سختی برای ما بود. 
برابر استرالیا خیلی بد بودیم و تصمیم داشتیم که در این 
مسابقه سخت تر تالش کنیم و بجنگیم. به نظرم کارمان را 

خیلی خوب انجام دادیم.
سرمربی تیم ملی بسکتبال درباره عملکرد بازیکنان زیر 
س���بد نیز گفت: از بازیکنان زیر سبد خواسته بودم که آن 
منطقه را مهار کنند و فضاسازی مناسبی داشته باشند و به 
نظرم خیلی خوب بودند. در شرایط حساس تصمیم های 
خوبی در حمله داش���تیم و در دفاع نیز خوب کار کردیم. 
 اینکه اجازه ندادیم فیلیپین امتیاز زیادی بیاورد اتفاق خوبی 

بود.
جمشیدی بهترین بازیکن دیدار ایران و فیلیپین شد

ملی پوش بسکتبال کشورمان 
بهترین بازیکن دیدار با فیلیپین در 

راه انتخابی جام جهانی شد.
ب���ه گ���زارش خبرنگار 
ورزشی خبرگزاری فارس، تیم 
ملی بسکتبال کشورمان در دیدار 
با فیلیپین در پنجره پنجم انتخابی 

جام جهانی با نتیجه 78 بر 70 به برتری رس���ید و جواز 
حضور در جام جهانی 201۹ چین را کسب کرد.در پایان 
این مسابقه محمد جمشیدی که ستاره میدان بود با کسب 
26 امتیاز، 4 ریباند، 7 پاس و تاثیرگذاری 30، بهترین بازیکن 
زمین هم لقب گرفت.بهنام یخچالی با 21 امتیاز، 7 ریباند، 
4 پاس و تاثیرگذاری 25، دیگر بازیکن برتر ایران و میدان 
بود.میثم میرزایی با 11، روزبه ارغوان با 8،محمد حس���ن 
زاده 7 ، رسول مظفری 3 و حامد حسین زاده با 2 امتیاز 
دیگر بازیکنان امتیاز آور ایران بودند و نکته جالب توجه 
اینکه آرن داودی، کاپیتان تیم ملی همانند بازی با استرالیا 
بدون امتیاز بود.همچنین میثم میرزایی و محمد حسن زاده 
با 8 ریباند، بهترین ریباندرهای ایران بودند.در تیم حریف 
 نیز جیسون کاسترو با 1۹ امتیاز، پرامتیازترین بازیکن فیلیپین

 بود.

توسعه ورزش زنان مسلمان با مدال کیمیا
فدراسیون جهانی تکواندو از میزبانی عربستان در مسابقات بین المللی آزاد 
زنان مسلمان در سال 201۹ خبر داد.به گزارش خبرگزاری فارس، عربستان اعالم 
کرد این کشور در سال 201۹ میزبان مسابقات بین المللی آزاد تکواندو زنان مسلمان 
خواهد بود.میزبانی این مسابقات از سوی چانگ وون چائو رئیس فدراسیون جهانی 
تکواندو و پرنس فهد بن جالوی السعود مدیر بین المللی کمیته المپیک عربستان 
اعالم شد.این تصمیم در جریان نشست اتحادیه کمیته های ملی المپیک در توکیو، 
گرفته شد.فدراسیون جهانی اعتقاد دارد توسعه ورزش زنان مسلمان با نخستین 
مدال بانوی مسلمان ایران )کیمیا علیزاده( جواب داده است علیزاده در المپیک ریو 

در وزن 57 کیلو موفق به کسب مدال برنز شد.

س���خنگوی وزارت بهداشت، گفت: بازار مکمل در 
کشور گرفتار قاچاق و تقلب است و بیش از ۹5درصد مردم 

نیازی به مصرف مکمل ها ندارند.
به گزارش مهر، ایرج حریرچی، با اش���اره به فرهنگ 
نادرست مردم برای مصرف مکمل ها، افزود: متاسفانه برخی 

پزشکان هم این مکمل ها را تجویز می کنند.
سخنگوی وزارت بهداشت، در ارتباط با بودجه وزارت 
بهداشت در سال ۹8، گفت: ما محدودیت های دولت را درک 
می کنیم اما انتظار داریم حمایت های الزم از حوزه سالمت 
صورت بگیرد. با توجه به مشکالت اقتصادی مردم، مراجعات 
به مراکز درمانی بخش دولتی افزایش می یابد که الزم است 

به بودجه سازمان بیمه سالمت، بیشتر توجه شود.
وی با تاکید بر اینکه بودجه بیمه س���المت باید بر 
اساس حق بیمه تعریف شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه 
تعداد زیادی از افراد تحت پوش���ش بیمه سالمت رایگان 
بیمه شده اند، باید حق بیمه این افراد بر مبنای 7درصد که 
حداقل قانون کار است، تامین شود که این موضوع هنوز 

عملیاتی نشده است.
حریرچی ادامه داد: دولت یا باید حق بیمه را افزایش 
دهد، یا اینکه از طریق سوبسید تقویت کند که مورد دوم 

قابل انجام است .
وی با تاکید بر دستور رئیس جمهور برای حمایت از 
بودجه س���المت، تصریح کرد: در مورد یک درصد ارزش 
افزوده که بر اساس تراکنش ها این سهم مشخص می شود، 
نمی توان انتظار داشت با توجه به شرایط اقتصادی کشور، 

این میزان باال نباشد.

حریرچ���ی افزود: 10درصد هدفمندی نیز طبق قانون 
به وزارت بهداش���ت اختصاص پیدا خواهد کرد. در مورد 
درآمدهای اختصاصی وزارت بهداش���ت که بیمارستان ها 

هستند، در اکثر سال ها محقق نمی شود.
سخنگوی وزارت بهداش���ت، در واکنش به سئوال 
خبرنگار مهر، مبنی بر اینکه رئیس انجمن داروسازان ایران 
در نامه ای به رئیس سازمان غذا و دارو، خوا ستار تجویز 
دارو توسط پزشکان بر اساس ژنریک باشد، گفت :متاسفانه 
برخی شرکت های دارویی به دنبال انحصار محصوالت خود 
هستند، در مقابل این نکته نیز وجود دارد که پزشک داروی 
ژنریک تجویز می کند، اما داروخانه داروی برند ژنریک یا 

برند به بیمار تحویل می دهد، چون سود بیشتری دارد.
س���خنگوی وزارت بهداشت، در واکنش به وضعیت 
کیفی���ت ارائه خدمات درمانی در بخش خصوصی، گفت: 
بررس���ی ها نش���ان می دهد که ۹0درصد بیمارستان های 
دولتی که در سال های اخیر احداث شده اند، از 75درصد 
بیمارستان های خصوصی در تهران به لحاظ ساختمان و 

کیفیت، بهتر هستند.
وی افزود: با قاطعیت می گویم که کیفیت درمان در 
بخش دولتی به طور متوسط باالتر یا برابر با بیمارستان های 

خصوصی است .
س���خنگوی وزارت بهداش���ت ، در ارتباط با اعتبار 
500میلیون یورو از محل صندوق توسعه ملی برای دارو و 
تجهیزات پزشکی، گفت: هنوز ریالی از این پول به وزارت 
بهداش���ت داده نشده اما ظرف چند هفته آینده یا ماه های 

آینده به تدریج تزریق خواهد شد.

س���رویس سیاسی – اجتماعی: 
رئیس سازمان مدیریت بحران کشور 
با اعالم اقدامات انجام ش���ده برای 
مقابله ب���ا زلزله احتمالی  در تهران، 
از اس���تقرار منابع ویژه آب در سطح 

شهر خبر داد.
اسماعیل نجار در گفتگو با ایسنا 
در پاسخ به این سئوال که آیا سازمان 
مدیریت بحران، صحنه فرضی پایتخت 
پس از یک زلزله بزرگ را برای آمادگی 
بهتر ترسیم کرده است یا خیر ؟، گفت: 
مطالع���ات مفصلی در این باره انجام 
ش���ده و اکنون هم این مطالعات در 
حال بازیابی اس���ت. بر اساس همین 
مطالعات، اگر یک زلزله 7 ریشتری و یا 
باالتر در تهران رخ دهد به دلیل تراکم 
باالی جمعیت، حدود دو میلیون نفر به 
طور مستقیم با حادثه درگیر می شوند و 
یا خانه آنها از بین می رود، یا مجروح 

می ش���وند و یا جان خود را از دست 
می دهند. وی افزود: عالوه بر این دو 
میلیون نفری که به طور مستقیم درگیر 
می شوند؛ هشت میلیون نفر هم تحت 
تأثیر حادثه قرار خواهند گرفت و از 
لحاظ روانی دچار نگرانی هایی خواهند 
شد. معاون وزیر کشور تاکید کرد: در 
چنین شرایطی امدادرسانی قطعاً  باید 
به وسیله بالگرد انجام شود به همین 
دلیل پدهای بالگردی که از قبل تعریف 
شده در حال بازنگری است تا بهترین 
خدمات هوایی در این شرایط انجام 
ش���ود. وی گفت: کار بزرگ دیگری 
که به دستور وزیر کشور انجام شده، 
این است که هر 30 استان کشور به 
عنوان معین اس���تان تهران در شرایط 
حادثه تعیین شده اند و دستورالعمل های 
الزم برای استقرار، هماهنگی، شناخت 
 ساختمان های حساس و پرجمعیت 

و ... تهیه و به آنان ابالغ شده است.
نجار به اهمیت آبرسانی در چنین 
شرایط بحرانی هم اشاره و تاکید کرد: 
در زمینه آبرسانی کارهای بزرگی در 
حال انجام و برخی کارها هم اجرا شده 
است، مثالً شیرهایی توسط دانشگاه 
صنعتی شریف طراحی شده  است که 
در دو طرف منبع آب نصب می شود 
تا از هر تخلیه غیرمتعارفی در شرایط 
حادثه جلوگیری کند. وی افزود: منابع 
ویژه آب هم در سطح تهران در حال 
تعبیه است که اخیراً پنجمین منبع هم 
افتتاح شد؛ برای جریان آب این منابع 
عالوه بر جریان برق شهری، موتوربرق 
و تلمبه های دستی هم در نظر گرفته 
ش���ده است.  رئیس سازمان مدیریت 
بحران کشور تاکید کرد: کارهای بزرگی 
برای آمادگی در مقابل حادثه در تهران 

انجام شده و در حال انجام است.

 جدال جودوکاران ایران 
با برترین های جهان

معاون حقوقی رئیس جمهوری 
گفت: ایجاد نهادها و س���اختارها و 
ایجاد هنجارها، کارکرد اصلی قانون 
اساسی است. قانون اساسی قدرت را 
تقسیم می کند، برای هر نهاد یا فرد 
حدود صالحیت می گذارد و امکان 
رص���د و نظارت را فراهم می آورد؛ 
بر این اساس اگر مرز صالحیت ها 
شکسته شود، قانون فاقد مشروعیت 

می شود.
ب���ه گزارش   ایرنا، لعیا جنیدی 
دیروز   در مراس���م روز بزرگداشت 
قانون اساسی جمهوری اسالمی در 
تاالر شیخ انصاری دانشکده حقوق 
و علوم سیاسی دانشگاه تهران افزود: 
حقوق اساسی چارچوب قدرت را 
مشخص می کند زیرا بدون حدود و 
ثغور و تعیین صالحیت ها، قدرت به 

سیل بنیان کن تبدیل می شود. 
وی اظهار داشت: تبدیل قدرت 
به اقت���دار مهمترین کارکرد حقوق 
اساس���ی است و در این زمینه قانون 
اساسی مهمترین نقش را دارد و همه 
نهادها و قوای حاکمیت باید حدود 

صالحیت ها را رعایت کنند.
جنیدی قدرت و اقتدار را به آب 
تشبیه کرد و گفت: آب در حجم زیاد 
می تواند جریان پیدا کند، اگر بی محابا 
باشد سیل می شود و در صورتی که 
در مجاری از پیش تعیین شده جاری 
ش���ود، عمران و آبادانی را موجب 
می شود. وی خاطرنشان کرد: توسعه 
و عمران نیازمند برنامه ریزی است و 
کسی که مجری برنامه باشد، الجرم 
قدرت دارد. معاون رئیس جمهوری با 

اشاره به قانون اساسی مشروطه گفت: 
مشروطه جنبش بزرگ اجتماعی و 
قانون اساسی مشروطیت نقطه عطف 
ایران است و رویکرد ایران نسبت به 

کل دنیا را نشان می دهد.
جنیدی ادامه داد: 70 سال پس از 
قانون مشروطیت به دلیل اینکه درست 
اجرا نش���د و احساس ناامنی مردم را 
برطرف نکرد، جنبش اجتماعی بزرگ 
دیگری در سال 57 رخ داد و موجب 

تحول عظیم قدرت عمومی شد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
افزود: اکنون با متن فعلی قانون اساسی 
مواجهیم که پس از یک حرکت بزرگ 
اجتماعی تصویب شده است. وی با 
بی���ان این که نهادها برای تثبیت نیاز 
به بلوغ دارند، تصریح کرد: متاسفانه 
س���اختارها و نهادها به بلوغ اجرایی 
مورد انتظار نرسیده اند و مردم  هم 
س���هم خود را در این روند بلوغ به 
ق���در کافی نمی دانند. جنیدی گفت: 
بلوغ همگانی نیازمند مشارکت عمومی 
است و شهروندان باید سهم خود را 
در شکل گیری صبورانه ساختارها و 

نهادها در نظر بگیرند. وی تصریح کرد: 
قانون اساسی امری دفعی نیست که 
یک مرتبه اجرا شود، بلکه به صورت 
تدریجی امکان بلوغ می یابد و در این 
فرایند متخصصان دانشگاهی به ویژه 
حقوقدانان باید ماموریت ویژه خود را 
تعریف کنند. جنیدی  ، گفت: نهادها ذره 
ذره حدود صالحیت خود را می یابند 

و به بلوغ می رسند.
معاون حقوقی رئیس جمهوری 
اظهار داشت: معتقدم قوه مقننه فقط 
از طری���ق مجلس جریان می یابد و 
در انحصار مجلس اس���ت؛ بنابراین 
مجمع تش���خیص مصلحت نظام را 
باید مرجع تائید وجود یا نبود مسائلی 
دانست که در اصل 112 قانون اساسی 
آمده است. جنیدی خاطرنشان کرد: بر 
اس���اس اصل 112 قانون اساسی اگر 
شورای نگهبان ایرادی در مصوبات 
مجلس داشت و آن را به دلیل مغایرت 
با شرع و قانون اساسی برگشت داد، 
آنگاه در صورتی که مجلس موضوع 
را به مصلحت کشور دید و همچنان 
پافش���اری کرد، به مجمع تشخیص 

مصلحت نظام می رود.
وی تاکی���د کرد: این مباحث و 
سئواالت کامال کارشناسی و حقوقی 
است و فضای کشور را باید کارشناسی 
کرد، زیرا هیاهو و رنگ سیاسی موجب 
می ش���ود از بهترین راه حل حقوقی 

برای اداره جامعه بازمانیم.
در پایان مراسم روز بزرگداشت 
قانون اساسی، از برگزیدگان مسابقه 
مقاله نویس���ی قانون اساسی تجلیل 

شد.

وزیر بهداشت ضمن محکوم کردن مجدد 
تحریم های آمریکا، به مشکل شرکت های دارویی 
برای خرید دارو و انتقال پول به آن سوی مرزهای 
کشور اشاره کرد و در عین حال از مردم خواست 
ک���ه از داروهای تولید داخل حمایت کنند و از 

کیفیت آن نیز مطمئن باشند .
به گزارش ایسنا؛ دکتر سیدحسن هاشمی 
در مراس���م رونمایی از شش محصول دارویی 
تولید داخل ضمن تبریک روز جهانی معلوالن، 
گفت: امیدوارم دولت و مجلس بتوانند در راستای 
اس���تیفای حقوق اجتماعی معلوالن گام موثری 

بردارند.
وی با اش���اره به شش محصولی که امروز 
رونمایی شد، گفت: در بین این محصوالت یک 
ش���ربت خوراکی ژل رویال قرار دارد که برای 
سالمندان بسیار مناسب است. همچنین پانسمان 
زخم های بیولوژیک نیز در بین آنها وجود دارد. 
همچنین یک ماده اولیه ای که در درمان هپاتیت 
بسیار مهم است نیز امروز رونمایی شد. ما پیش 
از این توانسته بودیم دارویی را وارد بازار کنیم که 
برای درمان هپاتیت استفاده می شد و قیمتش از نوع 
خارجی آن صد برابر کمتر بود و امروز هم ماده 
اولیه اش را رونمایی کردیم. از طرفی خوشخبتانه 
تعداد شرکت های دانش بنیان نیز طی چند سال 

گذشته در حال افزایش بوده است.
وزیر بهداشت تاکید کرد: اگر قرار است با 

تحریم مقابله کنیم این کار با شعار شدنی نیست، 
بلکه باید عمل کرد. ما تحریم ها را محکوم می کنیم؛ 
چراکه نوعی جنگ و حمله به منافع یک ملت 
است؛ بویژه در حوزه هایی مانند دارو که جنبه های 
انسانی دارند. آمریکایی ها به دروغ می گویند که 
دارو تحریم نیس���ت. طی یک ماه گذشته هیچ 
ش���رکت دارویی نبوده که بتواند پولش را به آن 
طرف مرزها بفرستد. البته طبیعی است که وزیر 
خارجه و رییس جمهور آمریکا به دنبال فریب 
افکار عمومی هستند. وی با بیان اینکه هیچ کس 
از جنگ و تحریم حمایت نمی کند، ادامه داد: ما 

برای مقابله با ش���رایط تحریم باید از فرصت ها 
استفاده کنیم و این فرصت برای همه اجبار ایجاد 
می کند. بر این اساس مصرف کنندگان نیز باید 
از محصوالت داخلی حمایت و استقبال کنند و 
مطمئن باشند که اجازه نمی دهیم محصولی وارد 
بازار شود بدون اینکه استانداردهای الزم را داشته 
باش���د؛ چراکه بچه ها و خانواده های مردم مانند 
خانواده خودمان هستند. بنابراین مردم از کیفیت 

تولیدات داخل مطمئن باشند .
هاشمی افزود: در عین حال تولید کنندگان 
هم نباید از این فرصت سوء استفاده کنند؛ بلکه 

بای���د با ارتقای کیفی���ت و رعایت انصاف در 
قیمت گذاری، اعتماد از دست رفته را بازگردانند. 
بنابراین باید جلوی تحریم ها بایستیم؛ همانطور 
که ایستاده ایم. وی با بیان اینکه مهم ترین کمک ما 
تسهیل در تایید محصوالتی است که برای سالمت 
مردم مفیدند و می توانند به درمان بیماری ش���ان 
کمک کنند، گفت: بر این اساس تالش می شود 
تا مجوزهای الزم با حداکثر سرعت صادر شوند. 
باید توجه کرد که برای این که محصولی بتواند 
تاییدیه های الزم را بگیرد، دو س���ال زمان الزم 
است. اما دستور دادیم با رعایت حقوق مردم و 
استانداردهای بین المللی تا حد ممکن فرآیندها 
را سرعت بخشند. از طرفی بیمه ها هم هستند و 

می توانند از محصوالت جدید حمایت کنند.
هاشمی تاکید کرد: بخش مهمی از حمایت 
ما در گرو در اختیار گذاشتن بازار است. بر این 
اساس اعالم کردیم که اگر تولیدکننده ای بتواند 
بازار خارج از کشور را به خود اختصاص دهد، 
به ازای هر یک میلیون یورو 10 درصد از سهم 
بازار داخل را در اختیارش قرار می دهیم و اگر 
محصولی باشد که بتواند بیش از 50 درصد بازار 
ایران را به دس���ت  آورد از ۹0 درصد واردات 
آن محصول پیشگیری می کنیم. قیمتی هم که به 
آن می دهیم معادل 70 درصد قیمت بهترین برند 
دنیاست. این ها امتیازاتی است که در کمتر جایی 

از دنیا برای تولیدکنندگان لحاظ شده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت ورزش و جوانان اعالم کرد: 
فدراسیون های فوتبال، کشتی و کاراته 
باالترین میزان کمک از این وزارتخانه 
را با توجه به ش����اخص ها دریافت 
می کنند اما این بدین معنا نیست که 

بیش از سهم شان گرفته باشند.
ژال����ه فرامرزی����ان در گفت و 
گ����و با ایرنا اظهار داش����ت: تاکنون 
82 درصد از اعتبارات بودجه س����ال 
۹7 وزارت ورزش به 51 فدراسیون 
ورزشی تخصیص داده شد و برخی 
فدراسیون ها طی توافقی با این دستگاه 
اجرای����ی که فراتر از اقدامات اعالم 
شده فعالیت کردند، با تخصیص کامل 

تشویق شدند.
وی ادامه داد: فدراسیون کاراته 
به دلیل عملکرد موفق تنها فدراسیونی 
است که 100درصد اعتبارات امسال 
خ����ود را دریافت کرده اس����ت و 
فدراس����یون های کشتی و فوتبال تا 

مرز 100 درصد دریافت کردند.
مع����اون وزیر ورزش و جوانان 

این را هم اضافه کرد تنها 18 درصد 
از اعتبارات امسال فدراسیون ها باقی 
مانده اس����ت که در چهارماه آینده 
پرداخت می شود. البته تالش داریم 
بودجه سال آینده ورزش را افزایش 

دهیم.
فرامرزیان درباره تغییرات نحوه 
دریافت ارز فدراسیون های ورزشی 
توضیح داد: شیوه پرداخت ارز توسط 
بانک مرکزی به این وزارت خانه چند 
بار تغییر کرده اس����ت. بانک مرکزی 
متناسب با شرایط خود در مقطعی به 

ما اعالم کرد که یک حس����اب ارزی 
باز ش����ود و با وجود این اقدام بدون 
این که رقمی واریز ش����ود، حساب 

ارزی بسته شد.
وی در ادام����ه می گوید: پس 
از آن اعالم ش����د که فدراسیون های 
ورزشی در بانک ملی حساب باز کنند 
که برخی از فدراسیون ها توانستند از 
این طریق ارز دریافت کنند اما از آبان 
ماه امسال انتقال بانک عامل خارجی 

هم بسته شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت ورزش گفت: اما در نهایت 
ارز الزم برای فدراسیون ها با قیمت 
حواله توسط بانک مرکزی تامین و 
در اختیار آنها قرار می گیرد که این هم 

مشکالت اجرایی خود را دارد.
فرامرزیان افزود: اکنون سه هفته 
از این رویه اس����تفاده می شود که 
این تغییرات به خاطر شرایط کشور 

است.
مع����اون وزیر ورزش و جوانان 
درب����اره تجلیل از قهرمانان مدال آور 

سال ۹7 در پایان امسال گفت: مراسم 
تجلیل از این قهرمانان امسال برگزار 
نمی شود زیرا تا پایان سال رویدادهای 
دیگری است و باید پس از اتمام آن 

بررسی های الزم انجام شود.
ب����ه گفته فرامرزیان این تجلیل 

اوایل سال ۹8 برگزار خواهد شد.
البته پیش تر در شورای معاونان 
وزارت ورزش و جوانان در شهریور 
ماه امس����ال تصویب شد که مراسم 
تجلیل از قهرمان����ان و مدال آوران 
مانند سال های گذشته در اسفندماه 
و با حضور رئیس جمهوری برگزار 

شود.
همچنین خرداد امس����ال از 2 
هزار و 171 ت����ن از مدال آوران و 
قهرمانان ورزش س����ال های ۹5-۹6 
و تیم فوتس����ال زنان ایران با حضور 
»حسن  والمسلمین  حجت االسالم 
روحانی« تجلیل به عمل آمد و حواله 
25 هزار و 700 سکه بهار آزادی به 
رئیسان فدراسیون های ورزشی تحویل 

داده شد.

معاون وزیر  :فوتبال، کشتی و کاراته بیشترین کمک را از وزارت ورزش گرفته اند

سعید موالیی و محمد محمدی 
بریمانلو ب���ا حضور در رقابت های 
مسترز گوانگژو با بهترین های جهان 

مبارزه می کنند.
به گ���زارش ایرنا؛ رقابت های 
»مس���ترز« چین از 21 آذر به میزبانی 
شهر گوانگژو برگزار می شود که تیم 
ایران با 2 نماینده راهی این رویداد مهم 
خواهد شد.در مسابقات فوق، 16 نفر 
برتر هر وزن حضور دارند و فدراسیون 
جهانی با ارسال نامه به فدراسیون های 

عضو، برترین ها را به نام دعوت کرده 
اس���ت.موالیی که رده نخست وزن 
منهای 81 کیلوگرم جهان و بریمانلو 
که رتبه یازدهم وزن منهای 73 کیلوگرم 
دنیا را در اختیار دارند با هدایت محمد 
منصوری راهی چین خواهند شد تا به 
مصاف برترین ها بروند.موالیی مدال 
طالی س���ال 2018 و نقره بازی های 
آسیایی جاکارتا و بریمانلو نشان برنز 
جهان و برنز بازی های آسیایی را به 

دست آورده اند.

 معاون حقوقي رئیس جمهوري: قدرت بي حد و مرز 
به سیل  بنیان کن تبدیل مي شود

سخنگوی وزارت بهداشت : بازار مکمل در کشور گرفتار قاچاق 
و تقلب است

وزیر کار: جاماندگان از بسته حمایتی اعالم کنند

تهران آماده مقابله با  زلزله احتمالی می شود

رونمایی از 6 داروی جدید تولید داخل

بقیه از صفحه 2
الریجاني تاکید کرد: دولت را موظف کردیم تا پایان برنامه ششم توسعه، 1۹ 
درصد از حجم خود بکاهد. وی تاکید کرد: وضع نقدینگی کنونی از معضالت 

اصلی کشور است که باید به آن توجه ویژه کرد.
رئیس مجلس شورای اسالمی یادآور شد: ما در چند سال اخیر این اختیار را 
به دولت دادیم که طرح های عمرانی را واگذار کند البته فکر نمی کنم کار مطلوبی 
در این زمینه صورت گرفته باشد؛ اخیرا هم در شورای هماهنگی سه قوه بر این 

موضوع تاکید کردیم و بنا شد در این زمینه اقدامات بیشتری صورت گیرد.
هشدار درباره وضع بانك ها از سال 94

وی در ادامه با بیان این که از سال ۹4 مرکز پژوهش ها درباره وضع بانک ها 
هشدار داده بود، اظهار داشت: برای انجام اقدامات صحیح در این حوزه تحقیقاتی 
صورت گرفت و مشخص شد اشکال کار به لحاظ تدوین نبوده و به منابعی نیاز 
دارد، برای مثال زیاد بودن نرخ سود بانکی یکی از مشکالت بانک ها است که 

بانک مرکزی با همکاری سه قوه در تالش برای حل این مشکالت هستند.
 الریجانی در ادامه با بیان این که موضوع کاسپین چند میلیون نفر را درگیر 
خود کرد، گفت: در این زمینه س���از و کار خاصی برای حل موضوع گذاش���ته 
شد که با زحمات زیادی همراه بود .  وی  با یادآوری تصویب قانون اشتغال 
پایدار روستایی، اظهار داشت: این قانون بسیار مهم بود که با اذن رهبری 1.5 
میلیارد دالر از صندوق توسعه کشور برداشت شد و همین مقدار هم بانک ها 
سرمایه گذاری کردند که اگر کار با سرعت بیشتر انجام شود جوانان در روستاها 

شاغل   و ماندگار می شوند.
 رئیس مجلس درمورد طرح ها و لوایحی که در دست بررسی مجلس است، 
گفت: مواردی  چون صندوق مکانیزه، بانک مرکزی، ارزش افزوده و موضوع 
بانک ها در کمیسیون ها در حال رسیدگی است که به عنوان قوانین مادر شناخته 
می شود. همچنین قانون تجارت، قانون بزرگی است که اگر شورای نگهبان به 
آن ایراد نمی گرفت و به صورت اصل 85 رسیدگی می شد بهتر بود. همچنین 
قانونی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از محیط بانان و جنگلبانان 

در مجلس پیگیری می شود.

الریجاني: اولویت امروز  حل مسائل مردم است

وزیرصنعت: سازمان حمایت شرایط فعلي 
را مورد توجه قراردهد

 سازمان حمایت در دوره جدید نقش کلیدی دارد و مردم هم انتظاردارند 
تصمیمات از اول درس���ت باش���د و فرآیند را کنترل کنیم و با ایفای نقش این 
سازمان، در تامین و توزیع کاالهای اساسی اطمینان صددرصدی از مبدا تا مقصد 

وجود داشته باشد.
به گزارش ش���اتا، رضا رحمانی وزیر صنعت ، معدن و تجارت در معارفه 
عباس تابش مدیرعامل جدید سازمان حمایت مصرف کنندگان وتولید کنندگان 
تاکید کرد:هر کجا گلوگاه و حلقه مفقوده داریم و باید تصمیم درستی بگیریم 

سازمان حمایت به عنوان کنترل گر عمل کند.
وی افزود: امروز شرایط جدیدی داریم و کشور در مقطع حساسی است؛ 
چرا که مهمترین رسالت امروز برای ما حفظ تولید، اشتغال و بازار موجود است 
و مهمترین برنامه دولت که رئیس جمهوری هم بر آن تاکید دارد، همین مساله 

است که وظیفه اصلی هم بر دوش این وزارتخانه نهاده شده است.
رحمانی اظهار داشت: با توجه به اهمیت تولید مولد اعم از صنعتی و معدنی 
که به این وزارتخانه سپرده شده، بنده هم چند کارگروه در این راستا تشکیل داده ام 
که به طورمنظم تشکیل جلسه می دهد. وی به تامین مواد اولیه به عنوان مساله 
اساسی و کلیدی اشاره کرد و گفت: بخشی از وظایف سازمان حمایت به تامین 
این بخش بر می گردد و بخشی هم در تنظیم بازار و تامین مایحتاج مردم که 
در این زمینه هم کارگروه های ویژه تعریف کرده ایم چرا که اگر تولید را حفظ 
کنیم قدم مهمی در تنظیم بازاراست .   وزیر صنعت ، معدن و تجارت ادامه داد: 
دولت هم در بودجه امسال و سال آینده تامین ارز دولتی و یارانه ای را بدین 
منظور پیش بینی کرده است و ارز حاصل از صادرات هم عینا به بخش تولید و 

نیازمندی های تولید و مردم تزریق می شود .
وی تاکید کرد: حفظ تولید و بازار اس���اس کار اس���ت و هر بخشنامه و 
تصمیمی باید در این مسیر باشد و رسالت اصلی سازمان حمایت این است که 
از بازار و تولید مراقبت کند و در این زمینه دولت هم با همه مشکالت در این 

زمینه حامی تولید است.
رحمانی از انتقال ثبت سفارش از تهران به استان ها طی چند روز آینده 
خبر داد و افزود : یکی از کارهای دوره جدید تفویض از وزیر به معاونت ها و 

ازتهران به شهرستان و حتی تشکل هاست و همه باید مشارکت کنند .
وی تصریح کرد: رسالت اصلی سازمان، حمایت از حقوق مردم و مصرف 
کنندگان است و در این زمینه از حیث قوانین هم کمبودی نداریم و با توجه به 

این امر سازمان حمایت شرایط خاص را بیشتر مورد توجه قرار دهد.
  وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به لزوم فعالیت بیشتر رسانه ای این 
سازمان تصریح کرد: مردم باید بدانند که جایی از حقوقشان دفاع می شود و این 
اثر بازدارندگی در تخلفات هم دارد و باید اثر بخشی فعالیت ها را بیشتر کنیم .

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره توزیع بسته های 
حمایتی دولت به افراد جامانده گفت: افرادی که از دریافت 
بس����ته های حمایتی جامانده اند، می توانند از طریق شماره 

تلفن های اعالم شده اطالع دهند یا پیامک ارسال کنند.
به گزارش ایس����نا، محمد شریعتمداری در مراسم 
روز جهانی معلوالن در جمع خبرنگاران ضمن اعالم این 
مطلب در زمینه توزیع بس����ته های حمایتی دولت گفت: 
توزیع بسته حمایتی به کارمندان آموزش و پرورش تمام 
ش����ده است و بعد از آن نوبت بازنشستگان است. بسته 
حمایتی دولت شامل تمام افراد تحت پوشش بهزیستی، 
کمیته امداد، کارمندان دولت، بازنشستگان و روستایی ها و 
عشایری که زیر 3 میلیون تومان حقوق می گیرند، می شود. 
همچنین افرادی که در هیچ گروهی نیس����تند اما کمتر از 
3میلیون درآمد دارند هم می توانند اطالع دهند تا به آنها 

بسته حمایتی تعلق بگیرد.
وی با بیان اینکه سال ۹7حدود 7هزار میلیارد تومان 
برای از بین بردن فقر در نظر گرفته ش����د، گفت:   برای 

اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلوالن در سال ۹8 
نیازمند 12هزار و 500میلیارد تومان بودجه هستیم که به 
طور طبیعی امکان تامین آن ظرف سال ۹7وجود نداشت 
و بخش����ی از آن در قالب الیحه بودجه سال آینده تامین 
می شود. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در 
سال ۹7و  ۹8با همراهی تمامی نهادهای اجتماعی به دنبال 
این هستیم که تکیه جامعه آسیب پذیر به ویژه معلوالن را 
به سمت سازمان های مردم نهاد سوق دهیم، اظهار داشت:  
تالش می کنیم از خیریه های این حوزه بیشتر حمایت کنیم. 
بهزیستی برای اشتغال زایی معلوالن فعالیت های زیادی 
داشته و برای افزایش اشتغال نیازمند رشد بودجه است و 
به همین منظور باید ارتباط معلوالن با سمن ها را بیشتر 
کنیم و امیدواریم متناسب با رشد بودجه 12درصدی در 
این حوزه خدمات بیش����تری را به جامعه معلوالن ارائه 
دهیم. از سازمان های مردم نهاد خواستیم با ارتباط بیشتر 
با تصمیم س����ازان و تصمیم گیران بیشتر آنها را در جریان 

مشکالت جامعه معلوالن قرار دهند.

 پربارش ترین سال آبی نیم قرن اخیر 
در حوضه آبریز خلیج فارس

حوض���ه آبریز خلیج فارس و 
دریای عمان از ابتدای سال آبی تاکنون 
در مقایس���ه با سال آبی گذشته 3۹8 
درصد و در مقایسه با مدت متوسط 
بلندمدت حدود 205 درصد افزایش 
پیدا کرده است که از این حیث حوضه 
آبری���ز خلیج فارس تاکنون پربارش 
ترین سال آبی نیم قرن اخیر خود را 

تجربه می کند.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
وزارت نیرو، فربد استیری مدیر مرکز 
مدیریت نیروگاه های برق آبی کشور 
گفت: با وجود بارندگی های مناسب 
دو ماه اخیر، افت بی سابقه بارش های 
سال آبی گذشته موجب شده است تا 
انرژی تولید شده از واحدهای برقابی 
از ابتدای امسال تا دهم آذر به 7738  
گیگاوات ساعت برسد که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته حدود 40 

درصد کاهش یافته است.
وی به تش���ریح آخرین وضع 
بارندگ���ی مناطق تحت پوش���ش 
واحدهای برقابی پرداخت و افزود: 
بیش از 85 درصد پتانسیل نیروگاه های 
برقابی در حوضه آبریز خلیج فارس و 
دریای عمان واقع شده است که میزان 
بارش های این حوضه از ابتدای سال 
آبی تاکنون به 148 میلیمتر رسیده که 
در مقایس���ه با سال آبی گذشته 3۹8 
درصد و در مقایسه با مدت متوسط 
بلندمدت حدود 205 درصد افزایش 
پیدا کرده است که از این حیث حوضه 
آبریز خلی���ج فارس و دریای عمان 
تاکنون پربارش ترین سال آبی نیم قرن 

اخیر خود را تجربه می کند.
مدیر مرکز مدیریت نیروگاه های 
برقابی کشور با اشاره به اینکه بیش 

از 8 ه���زار و 500 مگاوات ظرفیت 
نیروگاه های برقابی در حوضه کارون 
بزرگ نصب ش���ده است، گفت: در 
ابتدای سال آبی جاری پیش بینی شده 
بود که آورد این حوضه تا دهم آذر 
حداکثر به 1088 میلیون مترمکعب 
برسد که خوشبختانه تاکنون بیش از 
2 میلی���ارد و 500 میلیون مترمکعب 
در حوض���ه آبریز کارون بزرگ آورد 
داش���ته ایم. وی تاکید کرد: ذخیره آب 
در سدهای حوضه های کارون بزرگ، 
کرخه و مارون از ابتدای س���ال آبی 
ج���اری تاکنون به حدود 14 میلیارد 
مترمکعب رس���یده است که نسبت 
به مدت مش���ابه س���ال گذشته 15 
درصد افزایش یافته اس���ت؛ از این 
رو امیدواری���م با ادامه بارندگی ها تا 
پایان س���ال  جاری میزان ذخیره آب 
پشت سدها به گونه ای باشد که تولید 
انرژی توسط واحدهای برقابی کشور 
با حداکثر ظرفیت در پیک سال آینده 
صورت پذیرد. استیری گفت: با وجود 
بارندگی های مناسب دو ماه اخیر، افت 
بی سابقه بارش های سال آبی گذشته 
موجب شده است تا انرژی تولید شده 
از واحدهای برقابی از ابتدای س���ال 
جاری تا دهم آذر به 7 هزار و 738 
گیگاوات ساعت برسد که در مقایسه 
با مدت مشابه سال گذشته حدود 40 

درصد کاهش یافته است.
وی در بخش دیگری از سخنان 
خ���ود گفت:  اکنون برای ذخیره آب 
پش���ت س���دها برای تولید انرژی 
حداکثری و مش���ارکت تأسیسات 
برقابی در پیک سال ۹8 برنامه تعمیرات 
نیروگاه های برقابی در نیمه دوم سال 

جاری در دست انجام است.
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جناب آقاي حاج محمد درفشاني 
مديرعامل محترم 

سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري قزوين
درگذش��ت پدر گراميتان چنان س��نگين و جانس��وز 
اس��ت كه به دش��واري بر باور مي نش��يند ولي در برابر 
تقدير پروردگار چاره اي جز تس��ليم و رضا نيس��ت. اين 
ماتم جانگداز را صميمانه به ش��ما و خانواده محترمتان 
تس��ليت ع��رض نموده و براي آن��ان صبر و اجر جزيل و 
براي آن فقيد س��عيد س��فركرده علو درجات از درگاه 

ايزدمنان خواستارم.
دادگر خانباني 
سرپرست روزنامه اطالعات استان قزوين

امير سرتيپ ستاد احمد ريسمانچيان
ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت ب��رادر گراميتان را 
تسليت عرض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم 
علو درجات و براي جنابعالي و بازماندگان محترم، صبر 

و شكيبايي مسئلت مي نمايم.
سرتيپ فريدون قربانخاني

همكار گرامي سركار خانم ليال عميدي
صميمانه و با كمال تأس��ف درگذش��ت پدر گراميتان را 
به ش��ما و خانواده محترم تسليت گفته، سالمتي شما و 

ساير بازماندگان را از خداوند متعال مسئلت داريم.
مديرعامل ـ هيئت مديره و كاركنان 
شركت اسسكو

خانواده محترم 
جناب آقاي دكتر محمدتقي شفيعي

با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را صميمانه تسليت 
ع��رض نموده و از خداوند متعال براي آن مرحوم طلب 
رحم��ت و ب��راي بازماندگان صبر و بردباري مس��ئلت 

داريم.
گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي ايران
مركز آموزشي درماني شفا يحيائيان

از شمار دو چشم يك تن كم
از شمار خرد هزاران بيش

دوست عزيز، خواهر نازنين 
سركار خانم دكتر فرزانه رحيمي

در غـم از دسـت دادن بـرادر عزيـزت، اسـتاد 
فرهيختـه دانشـگاه 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 ـ دكتر هوشنگ ساغري

بازگشت همه به سوي اوست
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت همسر گرامي، مادر 
 مهربان و خواهر عزيزمان خانم اقدس قلي زاده آذري

را به اطالع كليه اقوام، دوس��تان و همش��هريان محترم 
مي رساند.

ب��ه همين مناس��بت مجل��س ترحيم زنان��ه و مردانه 
 آن مرح��وم روز پنجش��نبه 1397/09/15 از س��اعت
3 تا 4/30 بعدازظهر در مسجد نور شبستري ها واقع در 

ميدان دكتر فاطمي برگزار مي گردد.
حض��ور كليه س��روران گرامي موجب ش��ادي روح آن 

مرحومه و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف خانواده هاي: قلي زاده آذريـ   شيراحمدي 

و ساير وابستگان سببي و نسبي

خوشا آنانكه بر اين صحنه خاك
چو خورشيدي درخشيدند و رفتند

نگرديدند هرگز گرد باطل
حقيقت را پسنديدند و رفتند

س��يزدهم آذرماه، سيزده 
س��ال اس��ت ك��ه وج��ود 
نازنين همسر� پدر و استاد 
گرانقدرم��ان شـادروان 
دكتر منوچهر بهارصفت 
رئيس سابق مؤسسه رازي 
ح��ص��ارك در كنارم��ان 

نيست.
ي��اد و خاطراتش همواره با 

ماست.
سالگرد پروازش را بر آرامگاه پاكش گرامي مي داريم.

روحش شاد ـ يادش گرامي
همسر و فرزندان

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی فرگداز شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 124042 و شناسه ملی 10101675097 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/17 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای احمد لک به ش���ماره ملی 4849651161 عنوان بازرس اصلی و آقای وحید نظری به 
شماره ملی 0534184561 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین و انتخاب 
گردیدند. صورتهای مالی شرکت،شامل ترازنامه و حساب سود و زیان سال 96 به تصویب رسید. 
روزنامه کثیراالنتشار )اطالعات( جهت نشرآگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283605( 

آگهی تغییرات شرکت تجارت انرژی فردا شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 328890 و شناسه ملی 10103686585

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل بمدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی 
آرین ماه تاب گستر)سهامی خاص( شناس���ه ملی 10102264112 شرکت توسعه و مدیریت 
 انرژی پارسیان )سهامی خاص( شناس���ه ملی 10102791698 شرکت تولید برق ماهتاب سینا 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور )سهامی خاص( شناسه ملی 10103684000 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283606( 

آگهی تغییرات شرکت مهندسی بتن سازان مهر سهامی خاص
 به شماره ثبت 139207 و شناسه ملی 10101822738 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/17 و اجازه مجمع عمومی مورخ 97/7/15 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 500000000 ریال به مبلغ 20000000000 
ریال منقس���م به 1000 سهم 20000000 ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات 
حال ش���ده افزایش یافت. ماده مربوطه در اساسنامه به ش���رح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283607( 

آگهی تغییرات
 شرکت صنایع غذایی ترچین طبخ ایرانیان

 شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 371387 و شناسه ملی 10320210943 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/12 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حس���اب س���ود وزیان سال مالی 
منتهی به 1396/12/29 مورد تصویب قرار گرفت موسس���ه حسابرسی و 
خدم���ات مالی آتیه اندیش نمودگر به شناس���ه ملی 10103297965 به 
سمت بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی 
10320729344 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیر االنتشار اطالعات جهت نشر آگهی های شرکت 

انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283604( 

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر سهامی عام
 به شماره ثبت 502797 و شناسه ملی 14006430670 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1396/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: آقای محمدرضا آریا به شماره ملی به سمت بازرس اصلی 3781949222 و آقای حمیدرضا 
دالوری به ش���ماره ملی 0068448589 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شدند ترازنامه و حساب سود و زیان ش���رکت منتهی به سال 1395 مورد تصویب قرار 

گرفت. -روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283602( 

آگهی تغییرات شرکت پاالیش گاز خارگ سهامی خاص
 به شماره ثبت 465082 و شناسه ملی 14004619973 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
شرکت و صورت های س���ود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ 1396/12/29 مورد 
تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی هشیار بهمند شناسه ملی 10100168746 بعنوان بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی بهمند شناسه ملی 10100174390 بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی 

انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283598( 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی سپند رنگ شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 128641 و شناسه ملی 10101720102 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه 
و حساب س���ود و زیان و عملکرد منتهی به سال مالی 1396/12/29 به تصویب رسید. -موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت صدر به ش���ماره ثبت 8341 شناسه ملی 10100360469 بسمت بازرس اصلی و آقای 
فریدون یعقوب خانی به شماره ملی 4322870635 به سمت بازرس علی البدل شرکت به مدت یکسال 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 )283599( 

آگهی تغییرات شرکت جوانه رویش بهار سهامی خاص
 به شماره ثبت 497526 و شناسه ملی 10820026570 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/05 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: کلیه سرمایه تعهدی شرکت توس���ط صاحبان سهام پرداخت 

گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283601( 

آگهی تغییرات
 شرکت مصرف کارکنان دانشگاه شهید بهشتی شرکت تعاونی 

به شماره ثبت 20179 و شناسه ملی 10100657270 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/10/30 و مجوز شماره 
962/105/332759 مورخ 1396/11/24 اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
شهرستان شمیرانات تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی حاجی محمد رضای 
تبریزی به شماره ملی 0033350809 به س���مت مدیر عامل برای مدت 
3 سال انتخاب گردید. داود بیات به شماره ملی 0050636162 به عنوان 
رئی���س هیئت مدیره، مجید مه آبادی به ش���ماره ملی 0056057709 به 
نایب رئیس هیئت مدیره و محمد ناصریان به شماره ملی 4579207122 به 
سمت منشی هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور 
از قبیل چک، سفته و برات و اوراق بهادار با امضاء ثابت مهدی حاجی محمد 
رضای تبریزی مدیر عامل و داود بیات رئیس هیئت مدیره و مهر ش���رکت و 

نامه های عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283600( 

آگهی تغییرات 
شرکت زمین راه سازه سهامی خاص

 به شماره ثبت 143926 و شناسه ملی 10101868862 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/06/15 تصمیم���ات ذیل اتخاذ ش���د: آقای س���ید عباس هجرتی 
به ش���ماره مل���ی 0533369800 و خان���م مریم س���ادات هجرتی به 
ش���ماره ملی 0381619249 و خانم طاهره س���ادات هجرتی به شماره 
ملی1270170708 بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت2سال انتخاب 
شدند. موسسه حسابرسی وخدمات مالی آریا به روش)حسابداران رسمی( 
به شناس���ه ملی10100621378 به سمت بازرس اصلی وخانم سیده زهرا 
هجرتی به شماره ملی0370948920 به س���مت بازرس علی البدل برای 
مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 

منتهی به 1396/12/29 مورد تصویب قرارگرفت.
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283603(

آگهی تغییرات
 شرکت تولید مواد اولیه داروئی البرز بالک سهامی عام

 به شماره ثبت 182565 و شناسه ملی 10102247441 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: س���ید مهدی رضوی به کدملی 3992109860 به نمایندگی از 
شرکت گروه دارویی سبحان به شناس���ه ملی 10100711350 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره و علی بیگدلی به کدملی 4897815967 به نمایندگی 
از شرکت س���رمایه گذاری فرهنگیان به شناس���ه ملی 10101380313 
ب���ه عنوان نائب رئی���س هیئت مدیره و حس���ن کاظ���م زاده به کدملی 
1621797147 به نمایندگی از ش���رکت گروه س���رمایه گذاری البرز به 
شناس���ه ملی 10100443908 به عنوان عضو هیئت مدیره و سید مهدی 
سجادی به کدملی 0049134434 به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 
اعتالء البرز به شناس���ه ملی 10101156935 به عنوان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار شرکت 
از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها، عقود اسالمی و غیره 
با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداق���ل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر 
ش���رکت، اوراق عادی و دیگر مراس���الت با امضاء مدیرعامل همراه با مهر 
شرکت معتبر اس���ت. اختیارات هیئت مدیره مندرج در ماده 37 اساسنامه 
در خصوص بنده���ای 1-4-6-7-9-11-12-14- 18-15 ماده مذکور به 

مدیرعامل تفویض گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283597( 

آگهی افزایش سرمایه شرکت آوا فرهنگ آریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 398124 و شناسه ملی 10320487866 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/09/24 س���رمایه شرکت از 
مبلغ2000000000 ریال به مبلغ35000000000 ریال منقس���م به تعداد17500 س���هم 
2000000 ریالی بانام از محل مطالبات حال ش���ده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوطه در 
اساسنامه به ش���رح فوق اصالح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل 

و امضاء گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283593( 

آگهی تغییرات
 شرکت سرمایه گذاری اقتصاد نوین سهامی عام

 به شماره ثبت 267233 و شناسه ملی 10103838251 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
مورخ 1396/04/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزموده 
کاران )حس���ابداران رسمی( به شناس���ه ملی 10100468600 به عنوان 
بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ش���اخص اندیشان )حسابداران رسمی( 
به شناسه ملی 10100573323 به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای 
س���ال مالی منتهی به 96/9/30 انتخاب گردیدند روزنامه های اطالعات به 
عنوان روزنامه کثیراالنتش���ار برای درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
ترازنامه و صورتهای مالی و حساب سود )زیان( مربوط به سال مالی منتهی 

به 95/9/30 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283592( 

آگهی تغییرات
 شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج سهامی عام

 به شماره ثبت 298226 و شناسه ملی 10103343036 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/11 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای حس���ین ذهبی ش���ماره ملی 3961721025 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدی���ره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید.کلیه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک ها، بروات، سفته ها 
و س���ایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای 
هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و عضو 
دیگر هیئت مدیره به همراه مهر ش���رکت معتبر ب���وده و مکاتبات اداری با 
امضای مدیرعامل و یا اشخاصی که وی تعیین می نماید صورت می پذیرد. 
حدود اختیارات تعیین ش���ده برای مدیرعامل به مدیرعامل جدید شرکت 

تفویض گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283594( 

آگهی تغییرات 
شرکت پروژه سد و نیروگاه سنگ توده سنگاب سهامی خاص

 به شماره ثبت 251332 و شناسه ملی 10102918063
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1396 به تصویب 
رس���ید. ش���رکت فراب به شناس���ه ملی 10861653535 به نمایندگی داریوش 
طهماس���بی به کدملی 6179671206 و ش���رکت مولد برق یزد به شناس���ه ملی 
10103330010 به نمایندگی سعید عسکری به کدملی 0057228329 و شرکت 
س���اخت تجهیزات فراب به شناس���ه ملی 10102044577 به نمایندگی خسرو 
همت پور فرخ���ی به کدملی 4189074853 به عنوان اعض���ای هیئت مدیره برای 
مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسس���ه حسابرسی بصیر محاسب توس به شناسه 
ملی 14005277508 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی مهرگان تراز و 
همکاران به شناس���ه ملی 10380533929 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات، جهت درج آگهی های 

شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283595( 

آگهی تغییرات 
شرکت فروشگاههای زنجیره ای همسایه آریا سهامی خاص

 به شماره ثبت 276906 و شناسه ملی 10103105533 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
یونس ژائله سعدآباد به کدملی 1582090645 به نمایندگی از شرکت شیرین عسل 
به شناس���ه ملی 10861063512 بعنوان رئیس هیئت مدیره، امیر حسین تقدیسی 
با کدملی 0051425416 به نمایندگی از ش���رکت پخش سراسری ایران به شناسه 
ملی 10100763720 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره، فرزین کاویانی نیا به کدملی 
0078176727 به نمایندگی از ش���رکت فرآوری دانه های روغنی کاکائو تبریز به 
شناسه ملی 10860361951به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیر عامل، انتخاب شدند. 
کلیه قراردادها و اس���ناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی از قبیل چک، سفته، بروات، 
عقود اسالمی، اقامه دعاوی در کلیه مراجع و دفاع از دعاوی مطروحه و اختیار انتخاب 
عزل وکیل و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی به همراه مهر ش���رکت و در 
غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئی���س هیئت مدیره و مدیر عامل به همراه 
مهر شرکت و نامه های عادی با امضاء مدیر عامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر 

می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283596( 

آگهی تغییرات شرکت گسترش و توسعه صنایع بهپرور سهامی خاص
 به شماره ثبت 511246 و شناسه ملی 10220068690 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/08/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: آقای ایرج ادیب نیا به ش���ماره ملی 2830649494- آقای غالمعلی فارغی 
2802434020 -آقای حسن رهنماء به ش���ماره ملی 6358812531 -خانم صفیه فارغی به 
شماره ملی 2753733635 -آقای سعید کلهر به شماره ملی 0036985619 برای مدت دو سال 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283589( 

آگهی تغییرات شرکت راه و ساختمان سازه سازان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 62341 و شناسه ملی 10101073600 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/25 و اجازه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخه 96/11/15 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ 600 میلیارد ریال به مبلغ 
1000میلیارد ریال منقسم به 50000 سهم 20000000 ریالی با نام که از طریق مطالبات حال 
ش���ده تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح و ذیل ثبت از 

لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283588( 

آگهی تغییرات 
شرکت نوسازان منطقه چهارده شهر تهران سهامی خاص
 به شماره ثبت 331929 و شناسه ملی 10103746224

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/11/15 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی ش���امل ترازنامه و حساب سود وزیان برای سال مالی 
منتهی به 96/9/30 به تصویب رس���ید. روزنامه کثیراالنتش���ار اطالعات جهت نشر 
آگهی های شرکت نوسازان منطقه چهارده شهر تهران انتخاب شد. موسسه حسابرسی 
اصول پایه فراگیر به شناسه ملی 10100517106به عنوان بازرس اصلی و موسسه 
حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی 10100364819به عنوان بازرس علی البدل، 
برای س���ال مالی منتهی به 97/9/30 انتخاب گردیدند. اعضای حقوقی هیئت مدیره 
به شرح ذیل برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند: شرکت بانک شهر شناسه ملی 
10103886081 شرکت عمران و مسکن سازان ایران شناسه ملی 10101826839 

شرکت نوسازان شهر تهران شناسه ملی 10103682446 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283587( 

آگهی تغییرات
 شرکت محتوا پرداز پارسه سهامی خاص

 به شماره ثبت 429981 و شناسه ملی 10320818759 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/20 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: شرکت رهیاب پیام گستران به شناسه ملی 10103601930 با 
نمایندگی آقای محمدعلی مهرعلیزاده به ش���ماره ملی 0064750140 به 
عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، آقای مس���عود مقدس به شماره ملی 
2490064053 را بعنوان رئیس هیئت مدی���ره و خانم نرگس طاهری به 
شماره ملی 0079329731 را به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره تعیین 
گردیدند. کلیه اس���ناد و قراردادها و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و 
برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایش���ان 
با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اسناد و اوراق 
عادی با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایش���ان با امض���ای هر یک از اعضاء 

هیئت مدیره معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283591( 

آگهی تغییرات شرکت بیمه اتکایی ایرانیان سهامی عام
 به شماره ثبت 370373 و شناسه ملی 10320202522 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/21 و مجوز ش���ماره 
97/602/45076 مورخ���ه 1397/6/7 بیمه مرکزی جمهوری اس���المی ایران 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: رس���ول س���عدی به کد ملی 1377239578 به 
نمایندگی از طرف ش���رکت گروه ارزش آفرینان پاس���ارگاد با شناس���ه ملی 
10103810941 به عنوان رئیس هیئت مدیره -س���ید محمد آسوده کد ملی 
1381468500 به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره -محمد میهن یار 
کد ملی 0939342782 به عنوان عضو هیئت مدیره -حجت پوس���تین چی کد 
ملی 0039137041 به عنوان عض���و هیئت مدیره انتخاب گردیدند. اختیارات 
هیئت مدیره به ش���رح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در 
برابر صاحبان سهام و اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی 
و عمومی و مراجع قضایی -نصب و عزل کلیه مدیران اجرایی و کارکنان شرکت 
و تعیین شغل، دس���تمزد، حقوق، پاداش، ترفیع، تشویق، تنبیه و تعیین سایر 
شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازنشستگی و مستمری وراث 
آنان با رعایت ضوابط و آیین نامه های مربوط -افتتاح هر نوع حساب و استفاده 
از آن به نام شرکت نزد بانک ها و موسس���ات اعتباری مجاز و عنداللزوم بستن 
حساب با رعایت آیین نامه مالی -دریافت مطالبات شرکت به حساب شرکت و 
پرداخت دیون آن اعم از اصل و سود، کارمزد و متفرعات -صدور، ظهر نویسی، 
قبولی، پرداخت و واخواس���ت اوراق تجاری با رعایت ضوابط مربوط -مبادرت 
به انجام هر نوع عملیات بیمه اتکایی قبول���ی و واگذاری در چارچوب قوانین و 
مقررات مربوط و انجام س���ایر امور حرفه ای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت از 
قبیل بازاریابی و برگزاری و ش���رکت در همایش ها و کنفرانس های داخلی و 
بین المللی در چارچوب مصوبات هیئت مدیره -مبادرت به تقاضا و اقدام به ثبت 
هرگونه اختراع و عالمت تجاری -طرح و اقام���ه هر گونه دعوی اعم از حقوقی 
و کیفری به طرفیت اش���خاص اعم از حقیقی و حقوقی و دفاع از هرگونه دعوی 
اعم از مدنی و جزائی در کلیه مراجع و در تمامی مراحل با حق پژوهش، فرجام، 
تعیین وکیل، ادعای جعل نس���بت به سند طرف، تعیین جاعل و استرداد سند، 
استرداد دعوی و استرداد دادخواست، تعیین وکیل با یا بدون حق توکیل به غیر 
و توکیل در توکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی خواه 
در امری که کاماًل قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، دعوی جلب ثالث و ورود 
ثالث و دعوی متقابل و دفاع از دعاوی مذکور، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از 
مراجع اداری و قضائی، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و 
اخذ محکوم به تودیعی چه در دادگاه و چه در ادارات و دوایر ثبت اسناد -تنظیم 
صورت های مالی میان دوره ای و ساالنه طبق مقررات و ارائه آن به هیئت مدیره 
و نیز ارسال یک نسخه از صورت های مالی تایید شده به بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران. کلیه اس���ناد و اوراق تعهدآور ش���رکت اعم از چک ها، بروات و 
س���فته ها با دو امضاء مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب 
مدیرعامل با دو امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با 
مهر ش���رکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا هر یک از 

اعضای هیئت مدیره با حق تفویض به غیر انجام می شود. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283590( 

آگهی تغییرات
 شرکت توسعه کشت و صنعت ملی سهامی خاص

 به شماره ثبت 289216 و شناسه ملی 10700036205 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت مدی���ره م���ورخ 1397/04/17 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: آقای حمید محمودی به شماره ملی 
0063950650 به نمایندگی ش���رکت سرمایه گذاری گروه توسعه 
ملی 10101339590 به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای 
محمدعلی مداحی به ش���ماره ملی 4171979791، به سمت عضو 
هیئت مدیره برای باقی مانده دوره تص���دی هیئت مدیره منصوب 
گردید. -حق امضای کلیه اوراق و اس���ناد بهادر و تعهد آور و سایر 
اوراق تجاری و اختی���ارات مدیرعامل مطابق با مفاد آخرین صورت 

جلسه هیئت مدیره در این ارتباط صورت پذیرد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283584( 

آگهی تغییرات شرکت آیسان مرغ سهامی خاص
 به شماره ثبت 75795 و شناسه ملی 10101206791 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/07/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدمهدی محبی دارنده کد ملی 
شماره به 0531930440 -عباس شفادارنده کد ملی شماره 0043306446 
-محمد رضا منتظرحقیقی دارنده کدملی شماره 0041475593 به سمت 
اعضای اصلی هیئت مدیره و حس���ن خیر آبادی دارنده کد ملی ش���ماره 
0790248077 به س���مت عض���و علی البدل هیئت مدی���ره برای مدت 
دوس���ال انتخاب گردیدند. س���یدعلی میرمنتهائی دارنده کد ملی شماره 
3874201041به سمت بازرس اصلی و حسن مهجوریان دارنده کد ملی 
شماره 0058764356به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 
 انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراالنتشار اطالعات جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283586( 

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. 

برنامه هاي علمي ـ ديني ـ فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته دوم آذر
نشست ها: ü نوآورِي داده محور

كالس ها: ü تفسير قرآن ü تزكيه و اخالق
 نمايشـگاه هايي با موضوعـات:  ü قرآن و ازدواج  

ü مذاهب كالمي )سلفيه، اسماعيليه و...( ü قانون اساسي
اطالعات بيشتر: 22866465

خانواده محترم جناب آقاي دكتر سرابي
با كمال تأس��ف و تأثر درگذشت استاد گرانقدر جناب 
آقاي دكتر سـرابي 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، پزشـكان 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

آيينه دار مهر 
قال رسول اهلل )صلي  اهلل عليه و آله و سلم( 

 اذا مات العالم الفقيه ثلم في االسالم 
ثلمة اليسّدهاشيء

به مناسبت چهارمين سالگرد ارتحال عالم رباني 
آيت اهلل سيد علي غيوري )رحمةاهللعليه(

 والد بزرگوار شهيد واال مقام سيدحسن غيوري
 يار وفادار و ديرين حضرت امام  خميني

»قدس سّره الشريف« و مقام معظم رهبري 
»مدظله العالي« 

مراس��م بزرگداش��ت روز پنجش��نبه 1397/09/29 
بعد از نماز مغرب و عش��ا مس��جد امام حس��ن عسكري 

)عليه السالم( 
واقع در شهر ري � ميدان شهيد سيفي )صفائيه( برگزار 

مي گردد. 
شوراي حفظ و نشر آثار 
آيت اهلل سيد علي غيوري)ره( 

جناب آقاي امير همايون جهاني
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت پدر گراميتان را تسليت عرض 

نموده و براي كليه بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
اسـدا... 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 شميرانيـ  گيوه چي 
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فريد زكريا: اقتصاد آمريكا در 
سراشيبي سقوط قرار دارد 

سرویس خارجی: فرید زکریا تحلیلگر 
ارشد شبکه سی. ان. ان در یادداشتی برای 
روزنامه واشنگتن پست،اعالم کرد: اقتصاد 
آمریکا در سراش���یبی سقوط قرار دارد.  
زکریا در این یادداشت به جایگاه آمریکا 
در اقتصاد جهانی و تبعات ژئوپلیتیکی آن 
اشاره کرد و ضمن توجه به قدرت گرفتن 
دیگر بازیگران جهانی، دوام ایاالت متحده 

در شرایط فعلی را بعید دانست.
وی در این یادداشت نوشت: اقتصاد 
جهانی به گونه ای است که در آن آمریکا در 
نقطه اوج قرار دارد و این شرایط معموالً دوام چندانی نخواهد داشت و پس از 
آن، سراشیبی و سقوط خواهد بود.زکریا همچنین هشدار داد که همزمان با تالش 
آمریکا برای به رخ کشیدن قدرت خود، دیگر قدرت های جهانی مانند چین نیز 
بیکار نخواهند نشست و بالطبع، واقعیت اقتصادی فعلی تبعات ژئوپلیتیکی  به 
دنبال خواهد داشت. وی یکجانبه گرایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را 
به چالش کشید و قطع پیوند با نهادهای بین المللی که بعد از جنگ جهانی دوم 
به وجود آمده است را از معایب رویکرد دولت واشنگتن در عرصه سیاست 

خارجی برشمرد.
در چنین شرایطی،رئیس جمهوری آمریکا پس از اعالم آتش بس موقت 
در جنگ تجاری میان واش���نگتن و پکن، از حذف تعرفه40درصدی واردات 
خودروهای آمریکایی در چین خبر داد.در همین حال،روزنامه »ژاپن تایمز« نوشت: 
توقف موقت جنگ تجاری آمریکا و چین برای تغییر روند شکست خورده دو 
طرف در راستای حل اختالفات دو کشور نیست بلکه حامل این پیام دونالد ترامپ 
به کشاورزان و اهالی کسب و کار آمریکاست که وی به پیروزی در انتخابات 
2020 نیاز دارد. در خبر دیگری،نشریه تایم از تشکیل یک کمپین بزرگ توسط 
سناتور »برنی سندرز« برای رقابت  با ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری 2020 
میالدی خبر داد.در این حال،بیش از 100 تن از دانشگاهیان و فعاالن آمریکایی در 
نامه ای سرگشاده به سناتور»برنی سندرز« از او خواستند که با رویکرد نظامیگری 

در سیاست خارجی آمریکا و افزایش بودجه پنتاگون مقابله کند.
 از س���ویی،روزنامه نیویورک تایمز  در گزارشی اعالم کرد:کارمندان دولت 
آمریکا یادداشتی دریافت کرده اند که آنها را  از صحبت کردن در مورد مقاومت 

در برابر سیاست های ترامپ و استیضاح وی توسط کنگره منع کرده است.

هاآرتص: توان هجومی حزب اهلل، اسرائيل را نگران كرده است
مهر: یک روزنامه رژیم صهیونیستی به نگرانی مقامات وزارت جنگ 
این رژیم از توان هجومی حزب اهلل لبنان اذعان کرد. هاآرتص فاش کرد 
که مسئوالن اسرائیلی نگران روند تحوالت در لبنان هستند به ویژه که 
این در س���ایه منافع فزاینده مس���کو در منطقه و پس از آنکه با ارسال 
سامانه اس ۳۰۰ به ارتش سوریه چتر حمایتی برای سوریه ایجاد کرد، 
رخ می دهد. این رسانه نوشت که حزب اهلل به دنبال جنگ با اسرائیل در 
حال حاضر نیست اما توسعه توان هجومی آن در جریان بحران سوریه 
و بازگشت برخی از اعضایش از جنگ سوریه به لبنان موجبات نگرانی 

مقامات وزارت جنگ این رژیم را فراهم کرده است. 
داماد جديد ترامپ اهل آفريقای منفور اوست

تسنیم: داماد جدید ترامپ در شرایطی در 
یک خانواده میلیاردر در نیجریه بزرگ ش���ده 
است که رئیس جمهوری آمریکا پیشتر تمامی 
کشورهای آفریقایی را »کشورهای چاه توالت« 
خوانده بود.تیفانی ترامپ، دختر کوچکتر دونالد 
ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در تابستان گذشته 
و هنگام گذراندن تعطیالت در یونان، با یک جوان 
نیجری���ه ای میلیاردر به نام مایکل بولوس نامزد 

شد. دختر کوچکتر دونالد ترامپ که هم اکنون دانشجوی حقوق دانشگاه 
جورج تاون است، بهار سال گذشته از نامزد پیشین خود، جدا شد. 

انديشكده كاتو: آمريكا در امور داخلی بيش از ۸۰ كشور 
دخالت دارد

تسنیم: اندیشکده آمریکایی کاتو اذعان کرد که مطالعات و بررسی ها 
نشان می دهد واشنگتن در انتخابات و سایر امور سیاسی بیش از ۸۰ کشور 
جهان دخالت کرده اس���ت.به گزارش این اندیشکده، آمریکا و شرکای 
غربی اش بارها درباره نقض قوانین و معیارهای بین المللی از سوی سایر 
کشورها صحبت کرده اند اما خودشان بارها در امور داخلی سایر کشورها 
دخالت کرده  اند؛ از جمله س���ازمان سیا و ام آی 5 انگلیس توطئه کودتای 
195۳ را که منجر به سقوط دولت ایران شد برنامه ریزی و اجرا کردند. 
سازمان سیا همین کار را برای گواتماال هم انجام داد و در هر دو مورد، 
نقض معیارهایی که غرب آنها را پایه گذاری کرده بود کاماًل مشهود بود 
چرا که دولت های سرنگون ش���ده کاماًل دموکراتیک انتخاب شده بودند. 
آمریکا در چندین کودتای دیگر از جمله اندونزی، ویتنام جنوبی و شیلی 

نیز دست داشته است. 
»پروشنكو« اليحه لغو پيمان دوستی با روسيه را به پارلمان 

اوكراين فرستاد
فارس: همزمان با افزایش تنش ها میان اوکراین 
و روسیه، »پترو پروشنکو« رئیس جمهوری این 
کش���ور الیحه فوری خروج کی یف از پیمان 
دوستی با مسکو را به پارلمان فرستاد. پروشنکو 
حکمی را مبنی بر اجرای تصمیم شورای امنیتی 
و دفاعی اوکراین در خصوص خروج از پیمان 
دوس���تی با روسیه امضا کرد. پس از آن، کابینه 
اوکراین به وزارت خارجه این کش���ور دستور 
داد تا روسیه و سازمان های بین المللی را از نیت کی یف برای لغو این 
پیمان مطلع کند. مطابق با قانون اوکراین، حاال این سند باید به تصویب 

پارلمان این کشور نیز برسد. 
هزاران ايرلندی در اعتراض به بحران بی  خانمانی به 

خيابان ها آمدند
مهر: حدود 15 هزار نفر از مردم ایرلند در اعتراض به افزایش قیمت 
مسکن و تشدید بی خانمانی به خیابان ها آمدند. معترضان در دوبلین پایتخت 
جمهوری ایرلند دست به تظاهرات زدند.این تجمع اعتراضی با حمایت 
ائتالف ملی بی خانمان ها و مسکن سازماندهی شد.آمار ارائه شده از سوی 
وزارت مسکن ایرلند، شمار بی خانمان های این کشور را 99۰۰ نفر اعالم 

کرده که حاکی از افزایش دو برابری ظرف سه سال گذشته است . 
رئيس جمهوری نيجريه: هنوز نمرده ام!

ایس���نا: رئیس جمهوری نیجریه شایعات 
درب���اره بیماری اش را مبنی براین که وی قرار 
است به زودی بمیرد و فرد دیگری جایگزینش 
شود، تکذیب کرد. محمدو بوهاری گفت:  من 
واقعی هستم و این تضمین را به شما می دهم 
و به زودی تولد هفتاد وشش سالگی  ام را جشن 
میگیرم؛ من هنوز قوی هس���تم. او در پاسخ به 
س���والی درباره ادعاهای مطرح شده در فضای 

اجتماعی مبنی بر ظاهر ش���دن بدلش در انظار عمومی، گفت: بس���یاری 
امیدوارند که من به خاطر بیماری ام بمیرم اما کسانی که چنین شایعاتی 

را بیان می کنند، بی دین هستند. 
پيشرفته ترين زيردريايی اتمی روسيه به آب انداخته شد

ایرنا: روس���یه پیش���رفته ترین زیردریایی اتمی خود با نام »شاهزاده 
والدیمیر« را به آب انداخت تا آزمایش این زیردریایی در آب ش���روع 
ش���ود. فرایند ساخت زیردریایی »شاهزاده والدیمیر« از سال 2۰12 آغاز 
شد و قرار است سال 2۰19 به نیروی دریایی روسیه تحویل داده شود تا 
در قالب زیردریایی های اتمی ناوگان شمال روسیه به کار گرفته شود. 
زیردریایی اتمی »شاهزاده والدیمیر« قابلیت پرتاب 2۰ موشک با کالهک 
هسته ای را دارد. این زیردریایی همچنین می تواند به عمق 4۰۰ متری 
آب برود تا از تیررس رادارها مخفی بماند. »ش���اهزاده والدیمیر« به 16 

موشک قاره پیمای بوالوا مجهز خواهد شد.

كوتاه از سراسر جهان تقويم اطالعات
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ظهر شرعي

غروب آفتاب
اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(
طلوع آفتاب )فردا(

11 و 54 دقيقه
16 و51 دقيقه 
17 و 11 دقيقه
23 و 10 دقيقه
5 و 30  دقيقه
6 و 59  دقيقه

س���رویس خارجی: اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه در اولین واکنش 
رسمی خود به تحوالت یمن و اوضاع 
بحرانی مردم این کشور، در سخنانی 
جسورانه و صریح، کشورها ، قدرت ها 
و سازمان های بین المللی را به دلیل 
بی توجهی به اوضاع اسفناک این کشور 
به باد انتقاد گرفت.رئیس جمهوری 
ترکیه درمصاحب���ه مطبوعاتی خود 
هشدار داد: اوضاع یمن وخیم است و 
به مرحله ای رسیده که نه تنها قلب های 
مس���لمانان، بلکه تمامی انسان ها را 
جریحه دار می کند. اردوغان بر ضرورت 
دس���تیابی به راهکار فوری برای حل 
بحران یمن از س���وی جامعه جهانی 
تاکید کرد.وی در ادامه افزود: باید در 
اسرع وقت برای کاهش درد و رنج های 
ملت مظلوم یمن که سرنوشتش رها 
شده و به دلیل محرومیت از ثروت های 
نفتی، مورد بی اعتنایی مجامع بین المللی 
واقع ش���ده است، وارد عمل شویم.  
اردوغان افزود: امیدوارم وجدان های 
بین المللی به دلیل جنایات روزانه در 
حق ملت یمن و به خاطر گرسنگی ، 
شیوع بیماری های واگیردار ، تجاوز و 
محاصره آمریکا، عربستان، امارات و 
همپیمانانش و همچنین قطع حقوق 
کارمندان دس���تگاه های اداری بیدار 

شوند.
این سخنان اردوغان با استقبال 
مقامات انصاراهلل  رو به رو شد و رئیس 
کمیته عالی انقالب یمن از اظهارات 
رئیس جمهوری ترکیه در حمایتش از 
ملت یمن استقبال کرد.»محمد علی 
الحوثی« همچنین از سایر حکومت ها 
و دولت ها نیز خواست تا وجدان خود 
را در قبال جنایات روزانه ای که علیه 
یمنی ها صورت می گیرد و نیز قحطی 
و بیماری های مسری کشنده ای که به 
دلی���ل تجاوز و محاصره آمریکایی - 
سعودی - اماراتی علیه این ملت، ادامه 
دارد و نیز جنگ اقتصادی که موجب 
قطع حقوق کارمندان جمهوری یمن 
شده، بیدار کنند. وی همچنین اعالم 
کرد : هرگونه پیش ش���رط اعالمی از 
س���وی ائتالف سعودی پیش از آغاز 
مذاکرات صلح یمن در »اس���تکهلم« 

پایتخت سوئد مردود است.
 الحوثی تصریح کرد: من معتقدم 
که فرستاده ویژه سازمان ملل به یمن 
پس از بررسی شکست های حاصل 

ش���ده در مذاکرات دوره های پیش، 
درک می کند که هرگونه شروطی که 
متجاوزان آمریکایی، سعودی، اماراتی 
و سایر همپیمانانشان طرح کنند، صرفا 
مانع تراش���ی است که در گذشته نیز 
تجربه آن وجود داش���ته و موجب 
شکست تمامی مذاکرات در آن زمان 
ش���ده اس���ت. به گفته وی،  تکرار 
این ش���روط نیز صرفا ناکام گذاشتن 

تالش های فرستاده ویژه سازمان ملل 
برای برقراری صلح خواهد بود.

در چنین ش���رایطی و در آستانه 
برگزاری مذاکرات صلح »استکهلم« که 
با تالش های مشترک ایران، اتحادیه 
اروپا و سازمان ملل از 15 آذر در سوئد 
برگزار می ش���ود، ائتالف سعودی از 
موافقت با درخواست فرستاده ویژه 
س���ازمان ملل به یمن برای انتقال 50 
زخمی جنبش انصاراهلل از »صنعا« به 
»مسقط « عمان خبر داد ؛ اقدامی که 

خوشبینی ها درباره احتمال دستیابی به 
توافقی هرچند نسبی در مذاکرات سوئد 
برای پایان دادن به این بحران انسانی 

کم سابقه را تقویت کرد.
سخنگوی رسمی ائتالف سعودی 
در ای���ن رابطه اعالم کرد: با خروج 
50 زخمی از اعضای جنبش انصاراهلل 
از یمن و انتقال به »مسقط« پایتخت 
عمان برای درمان از طریق یک فروند 

هواپیمای سازمان ملل موافقت کرده 
است.  سرهنگ »ترکی المالکی« افزود: 
این اقدام در چارچوب اعتماد سازی 
میان طرف های یمنی و تدارک برای 
مذاکرات سوئد زیر نظر سازمان ملل 

این امر صورت می گیرد.
از طرفی، ساعاتی پس از این اقدام 
عربستان، »مارتین گریفیتس«، فرستاده 
س���ازمان ملل به یمن نیز برای آماده 
کردن مقدمات سفر هیات انصاراهلل و 
برگزاری مذاکرات صلح این کشور در 

سوئد وارد »صنعا« شد.همزمان، وزارت 
خارجه کش���ورمان نیز در بیانیه ای با 
اعالم حمایت از گفتگوهای صلح یمنی 
- یمنی در »استکهلم« سوئد، طرف های 
یمنی را به مشارکت سازنده و مسئوالنه 

در این مذاکرات دعوت کرد.
در این بیانیه آمده است: وزارت 
خارجه جمهوری اس���المی ایران در 
آستانه آغاز گفتگوهای یمنی - یمنی 

در سوئد تحت نظارت سازمان ملل 
متحد، ضمن استقبال و اعالم حمایت 
از این مذاکرات، تمامی طرف های یمنی 
را به مشارکت سازنده و مسئوالنه در 
گفتگوهای استکهلم دعوت می کند و 
از آنها می خواهد با برداشتن گام های 
اعتمادساز، زمینه الزم را برای دستیابی 
به یک تفاهم جامع فراهم کنند که به 
درد و رن���ج و محاصره ظالمانه مردم 
یمن پایان ده���د.در ادامه این بیانیه 
آمده اس���ت: جمهوری اسالمی ایران 

با یادآوری رویکرد جامع خود نسبت 
به حل بحران یمن که از آغاز جنگ 
و تج���اوز ظالمانه به یمن در قالب 
ارائه طرح صلحی چهارماده ای بروز 
یافت و خواستار توقف فوری جنگ، 
ارسال کمک های انسان دوستانه، آغاز 
گفتگوهای یمنی - یمنی و تشکیل 
دولت فراگیر یمنی ش���د، بار دیگر 
تاکید می کند بحران یمن راه حلی جز 

راهکار سیاسی مبتنی بر گفتگوهای 
داخلی ندارد .وزارت خارجه کشورمان 
همچنین از جامعه جهانی خواست با 
ایف���ای نقش موثر و جدی از جمله 
از طریق اعمال فش���ار به کشورهای 
صادر کننده سالح به متجاوزان، روند 
صلح را تس���هیل کرده و اجازه دهند 
مردم یمن به دور از دخالت بیگانگان، 
سرنوشت و آینده کشور خود را رقم 
زنند.این بیانیه همچنین افزوده است: 
وزارت خارجه جمهوری اسالمی ایران 

با اغتنام فرصت، آمادگی خود را برای 
همکاری با جامعه بین المللی برای حل 
هر چه سریع تر بحران یمن اعالم و 
بر ضرورت تس���ریع در روند ارسال 
کمک های انسانی به این کشور تاکید 
می کند و بر این اعتقاد اس���ت که 
تالش برای پایان بخشیدن به بحران 
و فاجعه انس���انی در یمن، مسئولیت 
تاریخی جهان امروز ما است.این در 
حالی است که پیشتر نیز  »محمدجواد 
ظریف«، وزیر خارجه کش���ورمان و 
خانم »مالگوت والس���تروم«، همتای 
سوئدی اش طی دیداری در »ژنو« در 
خصوص تالش های سوئد در حل 
و فص���ل بحران یمن گفتگو و تبادل 

نظر کردند.
در همین ح���ال و همزمان با 
تالش ها ب���رای برقراری صلح در 
این کشور، عربستان و امارات آخرین 
حمالت خود علیه یمنی ها را پیش 
از برگزاری مذاکرات صلح س���وئد با 
هدف وادار نمودن مردم این کش���ور 
به تسلیم در برابر خواسته های خود 

صورت دادند .
به گفته منابع خبری،  بالگردهای 
آپاچی عربستان منطقه »قماعل«در شهر 
»باقم«، واقع در استان صعده را هدف 
حمالت سنگین خود قرار دادند که 
ش���هادت سه زن و کودک بی گناه و 

زخمی شدن شماری دیگر انجامید.
از سوی دیگر، یگان پهپادی و 
توپخانه ای ارتش و کمیته های مردمی 
یمن نیز در واکنش به این جنایت در 
عملیاتی مشترک، مواضع و محل تجمع 
مزدوران عربستان در ساحل غربی و 
جنوب الحدیده را هدف حمالت خود 
قرار دادند که خسارات و تلفات قابل 

توجهی به آنها وارد شد.
 نیروهای انصاراهلل همچنین با 
موشک محل تجمع نیروهای دولت 
مس���تعفی یمن در نزدیکی منطقه 
"الس���دیس" در "نجران" عربستان را 
هدف قرار دادند که در این حمالت 
نیز چند تن از نیروهای دشمن کشته 
و خسارت هایی به تجهیزات این نیروها 
وارد ش���د. نیروهای یمنی همچنین 
تالش متجاوزان سعودی برای تسلط 
بر پایگاه نظامی »شجع« در »نجران« را 
ناکام گذاشتند. منابع یمنی اعالم کردند 
که در جریان این درگیری، دهها متجاوز 

سعودی کشته و زخمی شدند.

نخستين انتقاد صريح اردوغان از اوضاع يمن پس از حمالت وحشيانه سعودی

تجمع ضد سعودی مقابل سفارت عربستان در »بيروت« 
ش���ماری از فعاالن اجتماعی با تحصن و تجمع در برابر سفارت 
عربستان در »بیروت«، پایتخت لبنان، به ادامه جنگ ائتالف عربی علیه 
یمن و عادی سازی روابط عربی با رژیم صهیونیستی اعتراض کردند.بر 
اساس گزارش شبکه »المیادین«، تجمع  کنندگان که تصاویری از کودکان 

یمن در دست داشتند از سازمان ملل و نیز جامعه بین المللی درخواست 
کردند جلوی کشتارهای بیشتر در یمن را بگیرد. نیروهای امنیتی لبنان 
تدابیر امنیتی شدیدی در اطراف سفارت سعودی اتخاذ و تحصن کنندگان 

را به فاصله 100 متری از ساختمان سفارت هدایت کردند

 س���رویس خارج���ی: رئیس 
جمهوری فرانس���ه که هفته گذشته 
گفته بود از مواضعش عقب نش���ینی 
نخواهد کرد، به نخست وزیر کابینه 
دستور داد که با معترضان جلیقه زرد 

وارد گفت وگو و مذاکره شود.امانوئل 
مکرون به نخس���ت وزیر این کشور 
دس���تور داد تا با رهبران و معترضان 
جلیقه زرد گفت وگو کند. مکرون که 
روز یکش���نبه از اجالس گروه 20 در 

آرژانتین به پاریس بازگشت بالفاصله به 
محل اصلی اعتراضات رفت و از بنای 
دروازه پیروزی دیدن کرد. تعدادی از 
معترضان در مسیر بازدید، وی را هو 
کردند و خواستار استعفای او از قدرت 

شدند. مکرون بالفاصله یک نشست 
اضطراری با اعضای کابینه خود تشکیل 
داد و بعد از این نشست طی بیانیه ای 
اعالم کرد که از وزیر کشور خواسته 
است نیروهای امنیتی فرانسه را برای 

اعتراضات احتمالی بیشتر ساماندهی 
کن���د و به نخس���ت وزیر کابینه نیز 
دستور داده ترتیبات مذاکره با رهبران 
و نمایندگان معترضان را فراهم کند. 
سخنگوی دولت فرانسه پیش از این 

از احتمال برقراری شرایط ویژه در این 
کشور خبر داده بود.

ب���ه نظر می رس���د تظاهرات 
و اعتراض���ات جلیقه زردها به یک 
چالش بزرگ برای مکرون تبدیل شده 

است. پلیس اعالم کرده که در جریان 
اعتراضات روز شنبه بیش از 400 نفر 
را بازداشت کرده است. بیش از 133 
نفر نیز در جریان این اعتراضات زخمی 
ش���ده اند. اواخر سال 2017 میالدی 
بود که قانونی برای افزایش مالیات بر 
س���وخت تصویب شد تا از این راه، 
رانندگان برای استفاده از خودروهایی 
که مصرف بهینه انرژی دارند تشویق 
ش���وند ولی افزایش چشمگیر قیمت 
نف���ت در ماه اکتبر فش���ار زیادی را 
بر بودجه خانوارهای فرانسوی وارد 
کرده اس���ت. مکرون هفته گذشته در 
اظهاراتی گفت: فرانس���ه از میان 58 
رآکتور هسته ای فعال در حال حاضر 
14 رآکتور خود را تا سال 2035 از کار 
می اندازد. مکرون همچنین در بحبوحه 
نارضایتی های عمومی از گرانی قیمت 
انرژی گفت فرانسه میزان برقی که از 
نیروگاه های هسته ای به دست می آورد 
را تا سال 2035 به 50 درصد خواهد 
رساند. فرانسوا اوالند، رئیس جمهور 
سابق فرانسه پیشتر سال 2025 را برای 
تأمین این میزان از برق از نیروگاه های 
هس���ته ای تعیین کرده بود. در چنین 
شرایطی شبکه های خبری فرانسه از 
تصمیم دولت مکرون برای مطرح کردن 
ناآرامی های اخیر این کشور در پارلمان 
خبر دادند. دولت فرانسه پیشنهاد داد 
موضوع بحران اخیر این کش���ور در 

پارلمان به بحث  گذاشته شود. 

رئيس جمهوری فرانسه تسليم خواست معترضان شد

درگيری در »تولوز« با ۵۰  زخمی
ش���بکه خبری راشاتودی اعالم کرد، همزمان با 
اعتراض ها در فرانس���ه به افزایش بهای سوخت و 
مالیات ها که ناآرامی های ناشی از آن از چند هفته پیش 

سراس���ر این کشور را فرا گرفته است، مقامات شهر 
تولوز فرانسه اعالم کردند که 57 نفر از جمله 48 نیروی 

پلیس در تازه ترین درگیری ها زخمی شده اند.

س���رویس خارجی: س���ازمان 
همکاری اس���المی فردا چهارشنبه 
نشس���تی را با هدف بررسی قانون 
برگزار  صهیونیستی "کش���ور یهود" 

می کند.
سازمان همکاری اسالمی اعالم 
کرد که روز چهارشنبه نشستی را در 

سطح نمایندگان اعضای دائم خود به 
منظور اتخاذ یک موضع اسالمی واحد 
و یکپارچه در قبال قانون نژادپرستانه 
"کش���ور یهود" که در پارلمان رژیم 
صهیونیستی به تصویب رسید، برگزار 
خواهد کرد.این سازمان افزود: هدف از 
برگزاری این نشست، بحث و بررسی 
قانون نژادپرستانه کشور یهود و اتخاذ 
موضعی واحد و یکپارچه در مورد آن 

است. سازمان همکاری اسالمی تصریح 
کرد: تصویب این قانون نژادپرس���تانه 
اقدامی در راس���تای ادامه تالش های 
رژیم صهیونیس���تی برای پیاده کردن 
سیاست یهودی سازی، پاکسازی نژادی 
و نادی���ده گرفتن موجودیت، هویت، 
تاریخ و حقوق مشروع ملت فلسطین 

است.این سازمان تاکید کرد که قانون 
مذکور، بی اعتنایی آشکار به خواست 
جامعه بین الملل و قوانین و معاهدات 
بی���ن المللی و قطعنامه های ذی ربط 
است.تصویب قانون نژادپرستانه کشور 
یهود با مخالفت و اعتراض گس���ترده 
فلسطینیان و محافل اسالمی و عربی 

همراه بوده است.
در ای���ن حال اردن از برگزاری 

کنفرانس بین المللی قریب الوقوع برای 
حمایت از مس���جداالقصی، قدس و 
مقدسات اسالمی و مسیحی آن خبر 

داد.
همزم���ان منابع فلس���طینی از 
تماس های گسترده رئیس دفتر سیاسی 
جنبش مقاومت اس���المی فلسطین 

)حماس( با رهبران و وزیران خارجه 
برخی کش���ورهای منطقه و جهان 
برای خنثی کردن تالش های خصمانه 
آمریکا علیه مقاومت فلس���طین خبر 
دادند. اس���ماعیل هنیه با هدف از بین 
بردن تالش های آمریکا علیه مقاومت 
فلسطین و جنبش حماس در مجمع 
عمومی سازمان ملل و جلوگیری از 
پیشبرد پیش نویس قطعنامه  خصمانه 

این کشور علیه فلسطینی ها با شماری 
از رهبران و وزیران خارجه کشورهای 
منطق���ه و جهان رایزنی کرد. هنیه در 
تماس تلفنی با احمد ابوالغیط دبیرکل 
اتحادیه عرب در جریان تالش هایی که 
وی از طریق گروه های عربی و اسالمی 
برای مقابله با پیش نویس قطعنامه آمریکا 

انجام می دهد، قرار گرفت.
 رئیس دفتر سیاس���ی حماس 
همچنین با مسئوالن پرونده فلسطین 
در س���ازمان اطالعات مصر و نیز با 
وزیر خارجه قطر گفت وگو کرد. هنیه 
همچنین نامه های کتبی برای شماری 
از رهبران منطقه و جهان و نیز دبیرکل 
س���ازمان ملل متحد ارسال و در این 
نامه ها بر ضرورت اقدام جدی برای 
شکس���ت تالش های آمریکا علیه 
مقاومت و دفاع از حقوق مش���روع 

فلسطینی ها تأکید کرد.
 هنیه خواستار مقابله با پیش نویس 
قطعنامه خصمانه آمریکا شد. وی در این 
نامه ها خشم ملت فلسطین از تالش های 
آمریکا را که از رژیم صهیونیس���تی 
جانبداری می کند و حمایت های مالی 
و معنوی را در اختیار  اش���غالگران 
برای ادامه تجاوزات علیه ملت فلسطین 
قرار می دهد، ابراز کرد. هنیه خواستار 
محکومی���ت رفتارها و اقدامات رژیم 
صهیونیستی شد که به سبب نپذیرفتن 
ده ها قطعنامه بین المللی که اشغالگری، 
شهرک سازی و حمله به غیرنظامیان 
را محکوم می کند، همانند یک رژیم 

فراقانونی عمل می کند.
 وی بر حق ملت فلسطین در دفاع 
از خود و مقاومت در برابر اشغالگری 
با تمام اشکال و شیوه های موجود از 
جمله مقاومت مسلحانه تأکید کرد. 

برگزاری نشست سازمان همكاری اسالمی برای اتخاذ موضع واحد عليه قانون 
صهيونيستی »كشور يهود«

زخمی شدن ده ها فلسطينی در حمله اشغالگران صهيونيست به كرانه باختری 
حمله نظامیان رژیم اش���غالگر صهیونیستی به 
راهپیمایی فلس���طینیان در کرانه باختری ده ها زخمی 
برجا گذاشت. نظامیان رژیم صهیونیستی راهپیمایی 

شهروندان فلسطینی در شمال کرانه باختری اشغالی را 
سرکوب کردند. اشغالگران به سمت فلسطینیان گلوله 

و گازهای اشک آور شلیک کردند.

س����رویس خارجی: »جمال خاش����قجی«، 
روزنامه نگار منتقد سعودی که اخیرا به دست مقامات 
ارشد ریاض در سفارت عربستان در استانبول ترکیه 
کشته و سپس به طرز فجیعی »مثله« شد، پیش از 
مرگش ، »بن سلمان«، ولیعهد عربستان را »بچه دیوی« 
سیری ناپذیر خوانده بود که هرگز در کشتن مخالفان 
و سرکوب معارضان این کشور سیر نمی شود و در 

این راستا، اشتهای سیری ناپذیری دارد.
شبکه »س����ی ان ان« در گزارشی اعالم کرد:  
احتماال گفتگوهای جمال خاشقجی در »واتساپ« با 
یک فعال عربستان سعودی که در آن از سیاست های 
»محمد بن سلمان« انتقاد کرده و ولیعهد سعودی 
را »بچه دیوی« سیری ناپذیر خوانده بود، یکی از 
مهمترین دالیل قتل وی باش����د.این شبکه گزارش 
داد : گفتگوهای جمال خاشقجی روزنامه نگار منتقد 
عربستان سعودی در واتساپ با »عمر بن عبدالعزیز«، 
فعال عربستانی مقیم کانادا که در آن به شدت از 
سیاست های محمد بن سلمان انتقاد کرده بود، احتماال 

یکی از دالیل قتل جمال خاشقجی باشد. 
به گزارش س����ی ان ان، جمال خاشقجی از 
اکتبر 2017 با »عمر بن عبدالعزیز« در ارتباط بوده و 
400 گفتگو در واتساپ داشته اند که شامل فایل های 

صوتی، تصاویر و ویدئو هستند. 
در این گزارش آمده است: عبدالعزیز و جمال 
خاشقجی تا اوت 2018 از طریق »واتساپ« با هم 
در ارتباط بودند اما بعد از اینکه عبدالعزیز متوجه شد 
که تلفنش شنود می شود به طرق دیگری با هم ارتباط 
داشتند.سی ان ان نوشت: جمال خاشقجی در یکی 
از گفتگوهای خود درباره ولیعهد عربستان سعودی، 
بن سلمان را مانند »دیوی سیری ناپذیر« توصیف 
کرده و گفته اس����ت که بن سلمان هر چه قربانی 
بیشتری بخورد، باز  بیشتر می خواهد و تعجبی ندارد 
اگر سرکوب های او )ولیعهد سعودی( روزگاری به 
حلقه حامیان وی نیز برسد ، او زور و سرکوب را 

دوست دارد ، خدا به ما کمک کند.
این شبکه خبری همچنین افزود:»عبدالعزیز« 
علیه یک شرکت اسرائیلی که با در اختیار گذاشتن 
تجهیزات رد یاب الکترونیک به عربستان و هک 

تلفن او در قتل خاشقجی نقش داشته است، شکایتی 
ارائه می کند و این هک تلفن، نقش زیادی در اتفاقی 

که برای خاشقجی افتاد، دارد. 
طبق این گزارش، این پیام ها نشان می دهند که 
خاشقجی از حرف به عمل رسیده بود به طوری که 
قصد داشته با دوستش جنبشی از جوانان در اینترنت 
راه اندازی کند که اقدام به فعالیت هایی در مخالفت 

با مقامات سعودی در اینترنت بکنند. 
 همزمان، روزنامه نیویورک تایمز  نیز گزارش 
داد: شرکت ارتباطی - جاسوسی NSO اسراییل با 
رهگیری ارتباطات تلفنی خاشقجی، در قتل وی با 
آل سعود همکاری کرده است.در چنین شرایطی، 
پایگاه خبری »هیل « اعالم کرد که سنای آمریکا به 
زودی درباره واکنش به نقش عربستان در قتل جمال 
خاشقجی، روزنامه نگار واشنگتن پست تصمیم گیری 
خواهد کرد.»بن کاردین« سناتور دموکرات آمریکایی 
نیز خواس����تار محاکمه و مجازات عامالن ترور و 
قتل روزنامه نگار مطرح سعودی شد و گفت: امکان 
ندارد جنایت خاشقجی بدون مجازات و حساب 

و کتاب باشد.
  المانیتور نیز در یادداشتی نوشت: حمایت دولت 
دونالد ترامپ از حکومت های خودکامه ای همچون 
عربستان س����عودی، اثبات و یادآور استانداردهای 
دوگانه واشنگتن در زمان جنگ سرد و حمایت از 

حکومت های خودکامه آن دوران است.
در همین حال،رئیس جمه����وری ترکیه در 
س����خنانی تأکید کرد: اگر فرصت پاسخگویی به 
»محمد بن سلمان« در جریان نشست سران گروه 
20 درباره قتل خاش����قجی دست می داد بی هیچ 
تردیدی با تمامی ادله رو در روی او قرار می گرفتم. 
اردوغ����ان گفت: هدف پنهانکاری تیم ترور درباره 
اطالعات مربوط به این قتل ، حمایت از کس����ی 
است که دستور این جنایت را داده است ، ما این 
پرونده را پیگیری و اگر الزم باشد به سازمان ملل ، 
مجامع و دادگاه های بین المللی مراجعه خواهیم 
کرد ، ما منتظر نتایج بازرسی مکانی در شهر »یالوا« 

در جنوب استانبول هستیم.
در چنین شرایطی، برخی منابع اعالم کردند: 

بورس عربستان سعودی از زمان ترور خاشقجی در 
دوم اکتبر که پیامدهای آن ، تعامالت سرمایه گذاران 
را تحت الش����عاع قرار داده و به خروج بسیاری از 
آنها از عربستان منجر شده، 20/4 میلیار دالر زیان 
دیده است.از طرفی، برخی منابع آمریکایی نیز گفتند: 
در هفته های اخیر و در ادامه پیامدهای قتل جمال 
خاشقجی توسط سعودی ها ، موافقت واشنگتن با 
انعقاد هر نوع توافق هسته ای با عربستان در کنگره 

بسیار سخت تر شده است. 
در خبری مرتبط، بن سلمان، ولیعهد سعودی 
در میان اعتراض های مردم الجزایر علیه سفر وی به 
کشورشان، وارد  الجزیره شد.همزمان، برخی منابع 
از لغو کنفرانس مطبوعاتی محمد بن س����لمان در 
الجزایر از بیم سئواالت خبرنگاران در خصوص قتل 

خاشقجی خبر دادند.
* بحرین

دول����ت بحرین پس از اعالم نتایج انتخابات 
پارلمانی استعفای خود را تقدیم حمد بن عیسی 
آل خلیفه، پادشاه این کشور کرد و متعاقبا پادشاه ، 
بار دیگر وی را مامور تشکیل کابینه کرد. به گفته 
منابع خبری، پادشاه بحرین ، »خلیفه بن سلمان«، 
نخست وزیر مستعفی را بار دیگر به عنوان نخست 
وزیر جدید تعیین و او را مامور تش����کیل کابینه 

جدید کرد.
* قطر

وزیر انرژی قطر اعالم کرد: این کشور تا ژانویه 
سال 201۹ از سازمان کشورهای صادرکننده نفت 

اوپک خارج می شود.
 » س����عد الکعبی«، وزیر انرژی قطر در یک 
کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد : تصمیم برای خروج 
از اوپک پس از بازبینی راه های پررنگ شدن نقش 
بین المللی قطر و طرح ریزی استراتژی بلندمدت 
این کش����ور گرفته شد. وی گفت: این تصمیم به 
منزله یک تغییر فنی و استراتژیک بوده و تحت تاثیر 
انگیزه سیاسی نبوده است. تولیدکنندگان اوپک و 
غیراوپک قرار است روز پنج شنبه با هدف رسیدن 
به توافق درباره کاهش احتمالی تولید نفت، در وین 

اتریش دیدار کنند.

پيام خاشقجی پيش از مرگ: بن سلمان »بچه ديوی« سيری ناپذير است

سرویس خارجی: »عباس علیوی« عضو ائتالف 
بزرگ »السائرون« عراق در سخنانی از توطئه مشترک 
آمریکا و اسرائیل برای ترور »مقتدا صدر«، رهبر جریان 
ص���در عراق خبر داد.وی در گفتگو با خبرگزاری 
بغداد الیوم، با اشاره به حرف و حدیث هایی که از 
گذشته در خصوص احتمال ترور سید »مقتدا صدر«، 
رهبر جریان صدر و رهبر ائتالف انتخاباتی السائرون 
مطرح بوده است، گفت:رژیم صهیونیستی و آمریکا 
در حال توطئه برای ترور مقتدا صدر، رهبر جریان 
صدر این کشور هستند و موضوع ترور وی از گذشته 

نیز مطرح بوده و همچنان ادامه دارد.
وی گفت: تهدید به ترور صدر از سوی آمریکا 
و اس���رائیل قبال بوده و همچنان هم ادامه دارد و 
سازمان های اطالعاتی واشنگتن و تل آویو در عراق 
فعال هستند و برای تحقق این هدف به شدت تالش 
می کنند.  علیوی همچنین افزود: هر نیروی وطن 

خواه و موثر دیگر عراقی نیز هدف حمله آمریکا و 
اسرائیل قرار دارد.

علیوی با اشاره به این که تهدیدات مطرح شده 
در رسانه ها در روزهای اخیر ارتباطی با ایران ندارد، 
تاکید کرد: برای ما کامال ثابت شده است که سید مقتدا 
صدر فقط از سوی آمریکا و اسرائیل مورد هدف قرار 
دارد با این حال واشنگتن با طرح اتهاماتی علیه دیگران 
مانند ایران، می خواهد در واقع اوضاع عراق را به 
هم بریزد.وی طرح این گونه ادعاها علیه جمهوری 
اسالمی ایران را رد کرد و آن را تالش آمریکا برای 

به هم زدن اوضاع در عراق دانست.
همزمان، »محمد محیی«، س���خنگوی کتائب 
حزب اهلل عراق  نیز در سخنانی با اشاره به اقدامات 
ضد ایرانی اخیر آمریکا، هشدار داد : تالش برای دور 
کردن عراق از ایران، خدمت به رژیم صهیونیس���تی 
و همچنین موجب وارد شدن زیان بزرگ اقتصادی 

به عراق خواهد بود.در چنین ش���رایطی، سید عمار 
حکیم و نوری مالکی در دیداری بر ضرورت تسریع 
در روند تعیین تکلیف وزارتخانه های باقی مانده در 

کابینه دولت عراق تأکید کردند.
در تحول دیگری، مرکز مطالعات استراتژیک و 
بین المللی در واشنگتن اعالم کرد که داعش همچنان 
در عراق حضور دارد و از تنش های سیاسی در این 
کشور به سود خود استفاده می کند.طبق این گزارش، 
داع���ش ۹۹درصد از اراضی تحت کنترل خود در 
عراق را از دس���ت داده اما با این وجود عناصر این 
گروه تروریس���تی ماهانه حدود 75حمله در مناطق 
مختلف این کشور انجام می دهد.فرماندهی نیروهای 
ائتالف بین المللی تحت رهبری آمریکا علیه داعش 
نیز مدعی شد که ظرف کمتر از یک هفته، 3۹عملیات 
نظامی علیه گروه تروریستی داعش در خاک عراق 

انجام داده است.

هشدار نماينده ائتالف »السائرون« درباره توطئه آمريكا و اسرائيل برای ترور »مقتدا صدر« 

تاكيد ليبی و اردن بر لزوم تقويت 
روابط دو جانبه

سرویس خارجی: پادشاه اردن در دیدار با نخست وزیر دولت وفاق ملی 
لیبی بر لزوم تقویت مناسبات و روابط »امان« - »طرابلس« تاکید کرد.

»فائز السراج«، نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی در سفر رسمی خود به 
»امان«، با »عبداهلل دوم«، پادشاه اردن دیدار کرد. به گفته منابع خبری، پادشاه اردن 
در دیدار خود  با نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی ضمن تاکید بر راه حل 
سیاسی به عنوان تنها راه پایان بحران در این کشور، خواستار تقویت مناسبات 
و روابط »امان« - »طرابلس« ش���د.»عبداهلل دوم« همچنین بر حمایت اردن از 
تالش های صورت گرفته برای دستیابی به راه حل سیاسی در لیبی به گونه ای که 
امنیت و ثبات در آن برقرار و آینده لیبیایی ها بهتر شود، تاکید کرد.مقامات دو 
کشور همچنین خواستار توسعه همکاری دوجانبه در زمینه های سرمایه گذاری، 

تبادالت تجاری، آموزش عالی و هماهنگی امنیتی شدند.

س���رویس خارج���ی: رئیس 
جمهوری آمریکا در نامه ای به »عمران 
خان« نخست وزیر پاکستان، خواستار 
کمک وی برای حل بحران افغانستان 
در راستای ایجاد صلح در این کشور 
ش���د. در همین رابطه،نخست وزیر 
پاکستان اعالم کرد: رئیس جمهوری 
آمریکا در نامه ای به وی از اسالم آباد 
درخواست کرده است تا برای پیشبرد 
مذاکرات صلح طالبان با افغانس���تان، 

ایفای نقش کند.
عمران خان تأکید کرد: ترامپ 
تالش های پاکس���تان برای مبارزه با 

تروریس���م را قابل تقدیر دانست و 
خواستار ادامه همکاری برای به نتیجه 
رسیدن مذاکرات صلح شد.وی گفت: 
پاکس���تان تمامی تالش خود را برای 
ایفای نقش در زمینه صلح پایدار در 

افغانستان به کار می برد.
دیگر،»ین���س  س���وی  از 
اس���تولتنبرگ«دبیرکل سازمان ناتو با 
تاکی���د بر این ک���ه هزینه خروج از 
افغانستان برای اعضای این سازمان 
بیشتر از حضور در این کشور است 
تصریح کرد: ناتو برای تامین امنیت 
کشورهای عضو در افغانستان حضور 

دارد. در خبر دیگری،»ش���اه حسین 
مرتضوی«  معاون سخنگوی رئیس 
جمهوری افغانستان اعالم کرد:دولت 
افغانستان برای آغاز گفتگوهای صلح 
آمادگی دارد و طالبان نیز باید فهرست 
هیات مذاکره کننده خود را مشخص 
کند. در تحولی دیگر، منابع رسانه ای 
از کش���ته شدن 11 غیر نظامی افغان 
بر اثر عملیات نیروهای آمریکایی و 
ناتو در شهرس���تان »زرمت«  والیت 
پکتی���ا خبر دادند. در این حال،منابع 
رسانه ای گفتند:»عبدالمنان« سرکرده 
ارش���د طالبان که مسئول نظامی این 

گروه در افغانستان نیز بود در جریان 
حمله پهپادی آمریکا به شهرس���تان 
»ن���وزاد«  والیت هلمند به همراه 2۹ 

تن از یارانش کشته شد.
منابع افغ���ان  نیزاعالم کردند: 
14عضو طالبان بر اثرحمله نیروهای 
امنیتی به پناهگاه  این گروه دروالیات 
ننگره���ار و »اروزگان« به هالکت 
رسیدند.از طرفی،»محمد امین حیدری«  
فرمانده پلیس والیت »سمنگان« اعالم 
کرد که طالبان 120 راننده کامیون را 
در شهرستان »دره صوف پایین« این 

والیت ربود.

ترامپ برای حل بحران افغانستان دست به دامان نخست وزير پاكستان شد

هالكت 27۰ داعشي در حمله دقيق ارتش 
سوريه به مواضع تروريست ها 

 س���رویس خارجی: ارتش س���وریه 270 تروریست را در حمله به استان 
سویداء واقع در جنوب این کشور به هالکت رساند.

»اولگ مکارویچ« سخنگوی نیروهای روس در سوریه اعالم کرد که ارتش 
سوریه بیش از 270 تن از عناصر مسلح وابسته به گروه تروریستی داعش را در 
حمله دقیق به استان سویداء به هالکت رساند. وی گفت که در این عملیات 
مقادیر زیادی سالح و مهمات و 12 فروند موشک آمریکایی ضد تانک از نوع 
»تاو« نیز به غنیمت گرفته شد. خبرگزاری اسپوتنیک به نقل از این منبع روس 
گزارش داد: این عملیات در شرایط آب و هوایی بسیار دشوار و در ارتفاعات 
بسیار پیچیده انجام شد. منبع یاد شده در ادامه گفت: ارتش سوریه در این عملیات 
توانست حمالت دقیقی را علیه پایگاه ها و خطوط امدادی داعشی ها اجرا کند. 
مناطق مرزی سوریه در جنوب این کشور اواسط تابستان شاهد درگیری های 
شدید برای آزادی بخش های گسترده ای از استان درعا و قنیطره بود.در این حال 
روزنامه ینی شفق ترکیه در گزارشی نوشت که عربستان سعودی با همراهی آمریکا 
از 30 هزار تروریست در سوریه حمایت می کند. خبر دیگر اینکه خبرگزاری 
سوریه از حمله موشکی ائتالف آمریکا به یک پایگاه ارتش این کشور در السخنه 
در شرق خبر داد. براساس گزارش سانا، ائتالف آمریکا چندین موشک به جنوب 
السخنه شلیک کرد. یک منبع دولت سوریه گفته که موشکها از یک پایگاه نظامی 

آمریکا در نزدیکی مرز عراق و اردن با سوریه شلیک شد.

سرویس خارجی:هفتمین رزمایش 
هوایی مشترک  میان  اسالم آباد و پکن 
موسوم به »شاهین 7 « با هدف ارتقای 
ت���وان نظامی  در یک پایگاه هوایی 

پاکستان آغاز شد.
 در همین رابطه،نیروی هوایی 
پاکستان از آغاز مانور مشترک نظامی 
ب���ا چین خب���ر داد و گفت:در این 
رزمایش دسته های مختلف نیروهای 
دو کشور حضور دارند و تاکتیک های 
مختلف رزم���ی و دفاعی از جمله 
ش���لیک دقیق، هدف گیری اهداف 
متح���رک و کنترل فنی جنگنده ها را 
تمرین خواهند کرد.منابع خبری نیز 
اع���الم کردند:در این رزمایش هوایی 
مشترک، به جز خدمه فنی، جنگنده ها ، 

بمب  افکن ها ، سیستم های واکنش 
سریع و هواپیماهای آواکس نیروی 
هوای���ی چین نیز توان دفاعی خود را 
در این تمرین هوایی مش���ترک  به 
نمایش گذاشتند. این در حالی است 
که این مانور نظامی تا 23 دسامبر ادامه 
می یابد.در تحولی دیگر،»اس���د عمر« 
وزیر خزانه داری پاکستان گفت: افزایش 
حجم تجارت با کشورهای همسایه از 
اولویت های دولت »عمران خان« برای 
حل مش���کالت اقتصادی است.وی 
افزود: کسری بودجه پاکستان در زمان 
روی کار آمدن دولت عمران خان 230 
میلیارد روپیه بود که با تالش های زیاد 
کاهش یافته و به 130 میلیارد روپیه 

رسیده است.

رزمايش مشترک هوايی پاكستان و چين

سرویس خارجی: رئیس جمهوری 
کره جنوبی که در حاش���یه نشست 
سران »جی-20«در آرژانتین با رئیس 
جمهوری آمریکا دیدار کرده بود اعالم 
کرد: ترامپ به وی گفته است که در 
صورت خلع سالح هسته ای پیونگ 
یانگ، خواسته های رهبر کره شمالی را 

برآورده خواهد کرد.
»مون جائ���ه این« گفت: رئیس 
جمهوری آمریکا به وی گفته است در 
صورت خلع سالح اتمی کره شمالی، 
هرچیزی که پیونگ یانگ بخواهد به آنها 
خواهد داد.رئیس جمهوری کره جنوبی 

افزود: دونالد ترامپ از من خواسته است 
تا این پیام ها را در صورت سفر »کیم 
جونگ اون«، رهبرکره شمالی در سال 
جاری میالدی به سئول به وی منتقل 
کن���م. وی تصریح کرد:ترامپ دیدگاه 
بسیار دوستانه ای نسبت به رهبری کره 
شمالی دارد و امیدوار است که با کیم 
جونگ اون مابقی تعهدات و توافقات به 
دست آمده در نشست سنگاپور را اجرا 
کند.وزارت دفاع کره جنوبی  نیز اعالم 
کرد: هنوز احتمال سفر کیم جونگ اون 
رهبر کره شمالی به سئول تا پیش از 

پایان سال 2018وجود دارد.

كره جنوبی: ترامپ در صورت خلع سالح هسته ای 
پيونگ يانگ، خواسته های »اون« را برآورده می كند

سرویس خارجی:  وزیر کشور ترکیه از کاهش توان عملیاتی گروه تروریستی 
پ.ک.ک خبرداد.»س���لیمان سویلو« در سخنانی در شهر کردنشین »آگری« ترکیه 
اعالم کرد:در س���ال 2014 میالدی گروه تروریستی پ.ک.ک توانست 5500  نفر 
را به کوهس���تان ها بکش���اند و سالح به دست آنها بدهد، اما در سال های اخیر 
بر روی این پرونده کار کردیم و خوشبختانه از آغاز سال 2018 میالدی تاکنون 
تروریست ها توانستند فقط ۹0 نفر را جذب کنند.وی افزود:توان گروه تروریستی 
پ.ک.ک در جذب نیروهای تازه نفس، رفته رفته به عدد صفر نزدیک می ش���ود.

سویلو تاکید کرد: دولت درپی مذاکره با خانواده ها و اقناع کردن آنها، 150 نفر از 
اعضای گروه تروریستی را به آغوش جامعه بازگرداند.

آنكارا: توان عملياتی »پ.ک.ک« به شدت 
كاهش  يافته است



روزانه مطالب زيادى در مطبوعات، مجالت و فضاى 
مجازى با عنوان «نقد ادبى»، «نقد فرهنگى» يا «نقد كتاب» 
مشاهده مى كنيم. بعضى از مطالبى كه به عنوان نقد منتشر 
مى شوند يا توصيف يك اثر و يا تمجيد اغراق آميز يا نفى 
افراطى هستند. در اين نوع مطالب در واقع نقدى در كار 
نيست. انتشار احساسات و تبليغات (منفى يا مثبت) ربطى 
به نقد ندارند. مثل قديم در دوره اخير براى نوشتن نوع 
تخريبى اين مطالب از نام مستعار يا حروف اول نام و فاميل 
كه بين آنها نقطه مى گذارند، استفاده مى كنند تا هويت شان 

هم فاش نشود!

 مسلماً مطالبى كه به عنوان نقد كتاب و نقد ادبى منتشر 
مى شوند بايد به تحليل وجوه مختلف اثر بپردازند و در 
قالب تحليل انتقادى نوشته شوند. نوشتن بر مبناى حرفهاى 
يك نويسنده يا تصورات عمومى يا مدعيات يك جريان 
خاص فكرى، نقد نيست. نقدى قابل اعتنا است كه بر مبناى 

«دانش» و «استدالل» صورت بگيرد. 
استدالل در لغتنامه دهخدا به معناى «دليل خواستن»، 
«دليل آوردن» و «گواه آوردن» است. با استدالل مى توانيم 
به رد و قبول منطقى موضوعات برســـيم. در نقدكردن، 
استدالل نقش كليدى دارد. با وجود اين، استدالل گرايى در 
مدارس ايران آموزش داده نمى شود. اگر كالم فاقد استدالل 
باشد،«ادب» تدريجاً از كالم كاسته مى شود و «بى ادبى» و 
بداخالقى جاى آن را پر مى كند تا كالم جا بيفتد و اين 
مصداق «خشونت كالمى» است.  مصطفى ملكيان در كتابى 
تحت عنوان «گفت وگو با روشنفكران»، سيستم آموزش 
و پرورش را نقد كرده و نقص اصلى را فقدان استدالل 
مى داند:«وقتى استدالل در فضاى ارتباطى مفقود شد آن 
وقت جايگزين هاى آن همچون القاپذيرى، تلقين پذيرى، 
تقليد، تعبد، تبعيت از افكار عمومى، تبعيت از مدهاى 
فكرى، تبعيت از روح زمانه، همرنگى با جماعت و... پيش 

مى آيد كه بديل هاى ويرانگرى هم هستند.
 آموزش ما مبتنى بر استدالل نيست. مبتنى بر تعبد 
است يعنى به مخاطب ما نشان نمى دهد كه تو چرا بايد اين 
مدعا را بپذيرى، اگر بخواهد نشان بدهد كه چرا بايد اين 
مدعا را بپذيرى، بايد دليل اين مدعا را بياورد. به جاى اين، 

مى گويند اين را بپذير چون فالن كس گفته است.»
وقتى اســـتدالل به كار گرفته نشود،هركس هرچه 
بخواهد مى گويد. اين در واقع آشفتگى فرهنگى است. 
در كار نقد اگر استدالل نباشد،«نقد كتاب»، «نقد ادبيات» و 
نقد سازنده اتفاق نمى افتد. به جاى آن شاهد هستيم كه اگر 
اكثريت مردم يا منتقدان اثرى را تحسين مى كنند ما هم آن را 
تحسين كنيم و اگر اكثريت آن را رد مى كنند ما هم آن را رد 
مى كنيم.  در اين صورت، ما از نظر اكثريت تبعيت مى كنيم. 
ترقى فرهنگى و رشد ادبيات از جمله «شعر»، «داستان»، 
«رمان» و «نمايشنامه» در گرو نقد است. اگر نقد صورت 
نگيرد، كيفيت توليدات ادبى و فرهنگى نازل مى شود. اين 
همان معضلى است كه به علت ضعف آموزشى و فقدان 
استدالل گرايى سالهاست ادب، فرهنگ و هنر را در شرايط 

نابهنجارى قرار داده است. 

به گـــزارش «عصرمس آنالين» و به نقل 
از روابط عمومى مجتمع مس سرچشـــمه، در 
مراسم اولين فراخوان ملي «آينه دار دوران» كه 
در مجتمع مزبور برگزار شد، مدير اين مجتمع 
با بيان اينكه بزرگداشت نام بزرگان، چراغ راه 
آينده ماست و فرهنگ كشور ناشى از تكريم 
همه بزرگان است، گفت: نام استاد محمدابراهيم 
باستانى پاريزى در اســـتان كرمان و كل ايران 
به يادگار خواهد ماند، اســـتاد باستانى پاريزى 
افتخارى براى اهالي كرمان و مردم فهيم پاريز 

است.
حســـين احمـــدى ادامـــه داد: مرحوم 
باستانى پاريزى با آثار و كتاب هايى كه از خود 
به جا گذاشته اند، تاريخ جديدى را براى كشور 
رقم زده اند. تاريخى كه زبان آن برخالف ديگر 
كتاب هاى تاريخى، خوش خوان و جذاب است. 
وقتى كتابى از ايشان را مرور مى كنيم، نه فقط 
خسته كننده نيست، بلكه خواننده را به مطالعه و 

پيگيرى آن راغب تر مى كند.
وى همچنين گفت: باستانى پاريزى يك 
كارشناس تمام عيار تاريخ كرمان است كه اشراف 
كاملى بر فرهنگ اقوام گوناگون اين استان دارد. 
او با تاريخ قديمى مناطق رفسنجان، سيرجان 
و كرمان آشـــنايى كامل داشت و از اطالعات 
فراوانى درباره بســـيارى از شخصيت هاى اين 
استان، چه چهره هاى حكومتى و علمى و چه 
شخصيت هاى بانفوذ برخوردار بود. با اين حال 
و به رغم دانش فراوان، اســـتاد باستانى پاريزى 
انســـانى مردمى بود؛ به طورى كه از نامگذارى 
كتاب هايش مشخص مى شود كه در كف جامعه 
و با مردم حركت مى كرده اســـت. كتاب هايى 
مثـــل «فرماندهان كرمان» و «نان جو، دوغ گو» 
نشـــان از عظمت اين فرد در كنار دانايى ها و 

علم او دارد.
مدير مجتمع مس سرچشـــمه در بخش 
ديگرى از ســـخنان خود به تاريخ اين مجتمع 
اشـــاره كرد و گفت: مجتمع مس سرچشمه با 
قدمت 40 ساله، پيشـــتاز توليد مس كشور به 
شـــمار مى رود. از دهة 50 كار اكتشاف مس 

با تأسيس شركت صنايع مس كرمان در سال 
1351 و تأسيس شركت ملى صنايع مس ايران 
در ســـال 1353 انجام شد. اين اتفاق همزمان 
با انقالب شـــيلى رقم خورد و ايرانيان، از اين 
فرصت نهايت بهره را بردند و تجهيزات مورد 
نياز را خريدند و در سرچشمه نصب كردند. اين 
صنعت، پس از انقالب با دست توانمند كارگران 

و مهندسان همين مرزوبوم راه اندازى شد.
وي همچنين با بيان افتخارات مجتمع مس 

سرچشمه، فعاليت هاي فرهنگي را نيز مهم و 
قابل توجه دانست و همچنين امام جمعه پاريز با 
تشكر از مديريت اين مجتمع براي ايجاد محيط 
مناســـب و جهت دادن نگاه فرهنگي به نسل 
جوان، از فعاليت هاي مجتمع مس سرچشمه در 
زمينه مسئوليت هاي اجتماعي، به نيكي ياد كرد.
قدرداني فرزند استاد باستاني پاريزي 

فرزند استاد باستانى پاريزى در اين مراسم 
گفت: از مســـئوالن مجتمع مس سرچشمه و 
شـــركت ملى صنايع مس ايران كه همواره در 
اجراى طرح «آينه دار دوران» ياور آن بوده اند و 
به آن و كمك كرده اند، تشكر و قدردانى مى كنم 
و اميدواريم همواره كنار اين طرح باشند. حميد 

باستانى پاريزى با بيان اين كه متأسفانه در كشور 
ما به هر دليل افراد توجهى به دســـتاوردهاى 
قبلى ندارند و راه هاى رفته را دوباره مى پيمايند، 
گفت: نتيجه اين است كه اقدامات چندين بار 
تكرار مى شـــود و كارها به نتيجه نمى رسد. اما 
در كشورهاى توسعه يافته، هر كسى كه قدمى 
برمى دارد، نفر بعدى كار او را ادامه مى دهد و در 
نتيجه قدم ها خيلى سريع تر و رو به جلو مى رود 

و نتايج زودتر عايد مى شود. 

وى ادامه داد: طـــرح «آينه دار دوران» كه 
با همكارى مجتمع مس سرچشمه آغاز شده 
است، نوعى همراهى و هم فكرى گروه ها است 
كه با تجميـــع آن ها مى توان نتايجى گرفت كه 
امروزمان بهتر از ديروزمان باشد. مطمئناً استادان 
و هنرمندانـــى كه در اين طـــرح به ما كمك 
كرده انـــد، به دنبال اين نبودند كه صرفاً تابلو و 
اثرى خلق شـــود و جايى به دور از ديد بماند، 
بلكه همه ما خواهان اين هستيم كه اين آثار يك 
راهنما و قدم براى جوانان و نوجوانان باشد تا 
بدانند هر كدام مى توانند راه استادان بزرگ را 
بروند و توان خود را براى رشد انسانيت، ادب، 

علم و فرهنگ به كار گيرند. 
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ضميمه ادبى هنرى روزنامه اطالعات
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به پيوست

باستانى پاريزي؛ كارشناس تمام عيار تاريخ كرمان
نقد ادبى يا بى ادبى؟!

بـرگ درختـان سبـز، در نظـر هوشيــار    
          هر ورقش دفترى است،معرفت كردگار

«سعدى»

 در بخش نخست گفت و گو با «بهمن پناهى» كه در 
شماره پيشين « ادب و هنر» منتشر شد، دانستيم كه او پيش 
از ترك ايران به مقصد فرانسه، مدرس انجمن خوشنويسان 
بود و عالوه بر آن موسيقى را نزد اساتيدى چون هوشنگ 
ظريف و لطفى فراگرفته بود. پناهى از دانشكده هنرهاى 
زيباى تهران در رشته « طراحى صنعتى» فارغ التحصيل شد 
و با مهاجرت به فرانسه، به تحصيالت خود ابتدا در «  اكول 
بوزار» ادامه داد و سپس در رشته هنرهاى تجسمى در 
مقطع فوق ليسانس از دانشگاه «سوربن» فارغ التحصيل شد. 

وى هم اكنون تحصيل در مقطع دكترى را به پايان رسانده و 
آماده دفاع از پايان نامه خود با موضوع ارتباط ميان موسيقى 

و خوشنويسى در اين مقطع است.
پناهى اكنون عالوه بر تدريس در مراكز آموزشى 
و فرهنگى- هنرى در پاريس، به آفرينش آثار نقاشيخط 
هـــم مى پردازد. در بخش دوم اين گفت و گو به ارتباط 
ميان موسيقى و خوشنويسى و همچنين به دغدغه هاى 
«  بهمن پناهى» در ارتباط با وضعيت فرهنگ و هنر كشور 

مى پردازيم. 

   گفتگو با «بهمن پناهي»  ؛  خوشنويس، موسيقيدان و پژوهشگر هنر (بخش دوم و پاياني)

شناسنامه يك جامعه، فرهنگ و هنرآن است

 ادامه در صفحات4 و 5

ادامه در صفحه 2

تقدير از همراهان طرح و اعالم اجراي اولين فراخوان ملي «آينه دار دوران» در سفر به كرمان و رفسنجان  الهام احمدى
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در ادامه اين مراســــم كه با همت روابط عمومي 
مجتمع مس سرچشــــمه شكل گرفته بود و با پخش 
برنامه اي از فعاليت هاي فرهنگي اين مجتمع در سال هاي 
اخير آغاز شــــده بود، برنامه تقدير از هنرمندان همراه 
طرح آينه دار دوران شكل گرفت و همچنين گفته هاي 
مهمانان دعوت شده در مورد شخصيت استاد باستاني 
نيز از جمله برنامه هاي اين نشست بود در اين نشست 
آقاي دكتر كريمي دوستان، رئيس دانشكده ادبيات و 
علوم انساني دانشگاه تهران؛ در سخناني از عملكرد 
فرهنگي مجتمع مس سرچشمه تقدير كرد و با توجه 
به اهميتي كه اين مجتمع براي بازسازي مدرسه اي با 
قدمت 100ساله در «پاريز» به نام استاد باستاني پاريزي 
داده است، اعالم كرد كه دانشكده ادبيات و علوم انساني 

دانشــــگاه تهران نيز با زنده نگه داشتن نام بزرگان اين 
كشور، قصد انجام اين مسئوليت را دارد. وي اطمينان 
داد هيچگاه نام اين بزرگان در دانشگاه تهران كمرنگ 
نخواهد شد. دكتر كريمي دوستان از همراهي مجتمع مس 
سرچشمه در برگزاري برنامه هايي براي زنده نگه داشتن 
نام استاد باستاني پاريزي تشكر كرد و به بازديد از مدرسه 
قديمي «پاريز» اشاره كرد و گفت كه دانش آموزان اين 
مدرسه با مهم ديدن جايگاه بزرگان، مي توانند به فكر 
جايگزين شدن نام آوران كشور شوند. وي همچنين از 
اينكه مي توان با زبان هنر اين مهم را در طرح آينه دار 

دوران شكل داد، قدرداني كرد.
اين استاد دانشگاه سپس تفاهم نامه دانشكده ادبيات 
و علوم انساني دانشگاه تهران با مجتمع مس سرچشمه 
و همچنين تفاهم نامه اوليه دانشگاه تهران و مس منطقه 
كرمان پيــــش از آن را آغازي مبارك براي ادامه يافتن 

فعاليت هاي صورت گرفته دانست.
آقاي ميرافضلي،شــــاعر و مدير روابط عمومي 
مجتمع مس سرچشمه نيز به عنوان ميزبان اين نشست، 
از حضور هنرمندان همراه و همچنين مراكزي مانند موزه 
هنرهاي معاصركشور، مؤسسه فرهنگي هنري نگارستان 
انديشــــه و مركز ُرزآبي كه به عنوان همراهان طرح 
دعوت شــــده بودند، قدردانى به عمل آورد و در ادامه 
متن تفاهم نامه تكميلي دانشكده ادبيات و علوم انساني 
دانشگاه تهران و مجتمع مس كشور را قرائت كرد. وي 
ضمن اعالم موافقت با امضاي اين تفاهم نامه، ادامه يافتن 
طرح آينه دار دوران و همكاري هاي فرهنگي با دانشگاه 
تهران را اعالم داشت. خالصه اي از مقدمه اين تفاهم نامه 

تكميلي در ادامه آمده است: 
در ســــال 1396 تفاهم نامه اى ميان شركت ملى 
مس منطقة كرمان و دانشــــگاه تهران، براى برگزارى 
برنامه اى فرهنگى و هنرى با محوريت يادبود استاد فقيد 
محمدابراهيم باستانى پاريزى به وجود آمد و پس از آن 
برنامه هايى در قالب هاى مختلف با نام كلِى آينه دار دوران 
با همراهى دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران 
و مس منطقه كرمان برگزار شــــد با توجه به همراهى 
دانشكده ادبيات و علوم انسانى دانشگاه تهران و مجتمع 
مس سرچشمه، پس از تغييرات در مس منطقه كرمان 
و تبديل شدن به دو مجتمع مجزا در كرمان، و همچنين 

استقرار طرح آينه دار دوران در دانشگاه تهران و همراهى 
اين مركز فرهنگى، پس از عقد تفاهمنامه پيشين با هدف 
تقويت برنامه ها و كاستن از موانع ادارى و نيز تمركز 
فعاليت ها در مركزى واحد، مقرر مى گردد تا مؤسسه اى 
با نام آينه داران دوران شكل گرفته و مسئوليت تداوم 
برنامه ها و ساماندهى به فعاليت هاى انجام شده را برعهده 

گيرد. 
بدين صورت كه هر مجموعه بتواند بنا به شرايط 
و امكانات خود، اين مؤسسه را مورد حمايت قرار دهد 
و اين مؤسسه نيز امكان همراهى مراكز عالقه مند ديگر 
را براى برگزارى برنامه ها باتوجه به موضوع اصلى طرح 
به وجود بياورد. پس از امضاى اين تفاهم نامه، مؤسسه 
آينه داران دوران، با همراهى دانشكده و مجتمع مس، با 
شرايطى كه تعيين خواهد شد، تأسيس مى گردد و نسبت 

به پيگيرى برنامه ها اقدام خواهد كرد. به اعالم طرفين 
تفاهم نامه براى تداوم فعاليت ها، مجرى طرح آينه دار 
دوران به رسميت شناخته مى شود و قراردادهاى پيشين 
در شكل يا قالبى جديد و مبتنى بر ساختار باال قابل اجرا 

و پيگيرى است.»
پس از پخش نماهنگي كه به همت مجري طرح 
«آينه دار دوران» در برنامه پيشين مس منطقه كرمان و 
دانشــــكده ادبيات و با همراهى بنياد رودكي و اجراي 
اركستر ملي ايران و همچنين استاد شهرام ناظري هنرمند 
مطرح كشور، شكل گرفته بود، مجري طرح در سخنانى 
از ادامه يافتــــن آن در قالبي جديد، با همراهي مراكز 
عالقه مند استقبال كرد. مجري طرح آينه دار دوران با اشاره 
به سابقه اين طرح از گذشته تا كنون، از همراهي مجتمع 
مس سرچشمه در كنار دانشكده ادبيات و علوم انساني 

دانشگاه تهران قدرداني كرد.
وي گفت: با كســــب اجازه از سروران گرامي، 
گزارش كوتاهي از گذشته اين طرح را كه با ياد استاد 
باستاني پاريزي آغاز شد و نام آينه دار دوران را يافت، 
خدمت تان تقديم مي كنم. در ابتداي راه، در سال 1394، 
با دوستان برآن شديم تا با همراهي گروهي هنري در 
رشته تصويرگري، طرحي را آغاز كنيم و با زبان هنر و 
نقاشي، تصويرگري از آثار مكتوب را شكل دهيم و اين 
بار با آثار استاد باستاني پاريزي اين كار را آغاز كرديم كه 
داستان گونه بودن تاريخ سرايي ايشان، مي توانست راه را 
براي اين طرح بسيار هموار سازد. نمايش آثار ادامه پيدا 
كرد و باعث ديده شدن اين همراهي و طرح شد و با 
انتقال موضوع طرح به شركت ملي صنايع مس كشور، 
توانستيم با همراهي اين شركت كه با انجام مسئوليت هاي 
اجتماعي خود نقش موثري در فرهنگ كشور دارد، 
هزينه تهيه آثار هنرمندان پرداخت شود و به پاس اين 
همراهي ارزنده حاميان طرح، بر آن شديم دانشگاه تهران 
كه از آن به عنوان خانه ديگر استاد باستاني ياد مي شود، 
مركز نگهداري آثار هنرمندان قرار دهيم تا از شركت ملي 
مس به عنوان حامي اين مركز بزرگ فرهنگي كشور ياد 
شود و مراسمي هم در باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران، 
كه مركز نگهداري آثار اهدايي مس كشور شناخته شده 
بود، با شكل دادن تفاهمي همراه نمايش آثار برقرار شد. 
در اين مراسم كليت اجراي جايزه اي به ياد استاد 

باستاني پاريزي با همراهي دانشگاه تهران و مس منطقه 
كرمان وقت به صورت تفاهمي كلي شــــكل گرفت، 
جلسات هم انديشي با مسئوالن مس منطقه كرمان و 
دانشگاه تهران به وجود آمد كه در آخر به دليل نهايي 
نشدن شــــكل برگزاري اين جايزه، قرار بر نگه داشتن 
اين موضوع براي فرصتي مناسب شد و با هماهنگي 
دانشــــكده ادبيات و علوم انساني كه مركزيت اصلي 
حضور استاد در دانشگاه تهران بود، قرار به انجام طرح 
آينه دار دوران براي سالگرد تولد استاد در دي ماه سال 
1396 شد تا همراهي اساتيد عالقه مند به ايران و آثار 
استاد باستاني پاريزي را در ان روز اعالم كنيم و آغاز 
گر راهي باشيم كه بتوان به اهداف در نظر گرفته شده 

تفاهم نامه پيشين برسيم.
مراسمي كه در آن با تجليل از هنرمندان منتخب 
كه بر اساس كتاب «از پاريز تا پاريس» استاد باستاني 
پاريزي هنرمندان ايراني و فرانسوي عالقه مند به فرهنگ 
ايران زمين بودند، شكل مي گرفت و با توجه به هفت 
گانه هاي ايشان 7 هنرمند را دعوت به اين همراهي كرديم 
و در آن روز اثر مرحوم افشين يداللهي كه با مديريت شان 
به صورت اثري گرانقدر آمده بود با هماهنگي معاونت 
هنري وزارت ارشاد جزو آثار ملي كشور قرار گرفت و 
بنياد رودكي با هماهنگي آهنگساز جوان و با استعداد اين 
اثر جناب سبحان سيفي با اجراي اركستر ملي هديه اي 
به احترام استاد باستاني در اين روز تقديم مهمانان و 

عالقه مندان فرهنگ ايران زمين كرد.
همراهي مراكزي مانند شهرداري تهران و مؤسسه 
توريستي و جهانگردي ُرزآبي براي هماهنگي مهمانان 
بين المللي، باعث برگزاري بهتر اين طرح شد تا بتوان با 
برنامه ريزي هاي جديد ادامه طرح را پي گرفت كه در 
اين راستا، با هماهنگي مجتمع مس سرچشمه و گروه 
تاريخ دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، 
توانستيم برنامه اي را با نام «هفت روز با استاد باستاني» 
برگزار كنيم كه نتيجه آن، حضور تعداد بيشتري از اساتيد 
رشته هنر براي همراهي با طرح بود و انتظارمان براي 
حضور استعدادهاي جوان نياز فراخواني مشخص را به 

وجود مي آورد.

پس از تغييرات در مديريت شركت ملي صنايع 
مس كشور نيز به دليل وجود تفاهم نامه دانشگاه تهران 
و مــــس منطقه كرمان در آن زمان و تغيير مس منطقه 
كرمان به 2 مجتمع مجزا، با هماهنگي رياست محترم 
شركت صنايع ملي مس كشور كه استاندار محترم وقت 
كرمان اين امكان را به وجود آوردند، بر آن شديم كه با 
همراهي روابط عمومي محترم مجتمع مس سرچشمه، 
نتايج فعاليت هاي صورت گرفته را مشخص كنيم و 
با فراخواني بتوانيم همراهي هاي مشخص شده را به 
صورت جديدي پي بگيريم و به همين دليل، قصد داريم 
فراخواني عمومي با موضوع مشخص «آينه دار دوران» 
برقرار كنيم كه با سالگرد تولد استاد باستاني پاريزي در 
اين سال آغاز مى شود و اين مسئوليت را به مركزي 
فرهنگي به نام «آينه داران دوران» بسپاريم تا خود با ارتباط 
مشخص با دو طرف تفاهم نامه موجود، بتواند اين مهم 
را پي گيري كند و با ارتباط مراكز ديگر همراه براي اين 

طرح كار را به نتيجه برساند و با تمركز بر هدف طرح، 
برنامه ها را دنبال كند.

هدف از برقراري اين فراخوان، به انجام رساندن 
طرح «آينه دار دوران» با نام استاد باستاني پاريزي است و 
همچنين پس از آن، رسيدن به آينه داران دوران ديگري 
كه مي تواند با راهنمايي بزرگان و مشاوران محترم همراه 
مشخص شوند. در اين راه نيازمند آن بوديم كه به شكل 
رسمي بتوانيم تفاهم نامه اي كه برقرار شده بود و قصد 
دادن امتياز جايزه اي به نام استاد باستاني پاريزي را داشت، 

به طرح آينه دار دوران انتقال دهيم
 از آنجا كه با همراهي دانشكده ادبيات و علوم 
انساني دانشگاه تهران توانستيم دبيرخانه همايش هاي 
بين المللي دانشكده ادبيات و علوم انساني را مركز اين 
طرح قرار دهيم، با همراهي باغ موزه نگارستان انديشه 
دانشگاه تهران كه زير نظر معاونت فرهنگي اين دانشگاه 
است نيز محلي براي نمايش و نگهداري آثار هنرمندان 
همراه طرح درنظر گرفته شده است.حال اميدواريم با 
برقراري تفاهم نامه اي براي رسميت دادن به اين برنامه 
بتوان اهداف طرح را با همراهي ديگر دوستداران فرهنگ 
ايران زمين قويتر و پراميدتر ادامه داددر انتها جا دارد از 
تمامي بزرگاني كه براي رسيدن اين طرح دست ما را 
گرفتند تشكر كنم و در اينجا جزو وظيفه ام مي دانم 
از مسئولين و مديران محترم مجتمع مس سرچشمه 
سپاسي ويژه داشته باشم كه با ادامه همراهي خود در 
كنار دانشگاه تهران و منزل دوم استاد باستاني پاريزي، 
دانشكده ادبيات و علوم انساني كه با همراهي رياست 
محترم اين دانشكده جناب دكتر كريمي دوستان اجازه 
به ثمر رسيدن برنامه ريزي هاي صورت گرفته داده شد، 
از هنرمندان ارجمنــــدي كه بزرگوارانه طرح را همراه 
شدند و مراكزي كه صرفاً به دليل دوستدار علم و ادب 
و فرهنگ مســــئوالن آن كنار مجريان طرح بوده اند و 
همچنان با حضورشان موجب دلگرمي ما هستند، براي 
نتيجه بخش بودن برنامه هاي به اجرا درآمده و رسيدن به 
اهداف مشخص شده اين برنامه و طرح، اميد كه خداوند 
ما را شــــرمنده اين همه محبت و همراهي دوستان و 
عزيزان نگرداند و بتوانيم با تمامي توان در خدمت اهداف 

مشخص شده طرح باشيم. از صداي سخن عشق نديدم 
خوشتر، يادگاري كه در اين گنبد دوار بماند!

 پس از اين اعالم، «فراخــــوان طرح آينه دار 
دوران» نيز در اين نشســــت مطرح شد كه آغاز آن 
از روز 3 دي ماه 1397 همزمان با ســــالگرد تولد 
استاد باستاني پاريزي خواهد بود و با رونمايي آثار 
هنرمندان همراه طرح و از جمله اســــتادان، محمود 
فرشــــچيان، طاها بهبهاني، حسين محجوبي، علي 
زنده رودي، حبيب اهللا صادقي، بداهللا كابلي، كامبيز 
درم بخش و محمدعلي بني اسدي در دانشگاه تهران 
شروع و شرايط اين فراخوان كه تصويرگري از آثار 
مكتوب استاد باســــتاني پاريزي با نام آينه دار دوران 
است، اعالم خواهد شــــد. رونمايي از تابلوي اين 
فراخوان به خط استاد رسول كريمي و تذهيب استاد 
فرشــــچيان و گرفتن عكس يادگاري همراهان اين 

نشست، پايان بخش اين مراسم بود.

تقدير از همراهان طرح و اعالم اجراي اولين فراخوان ملي «آينه دار دوران» در سفر به كرمان و رفسنجان
ادبيات ايران

باستانى پاريزي؛ كارشناس تمام عيار تاريخ كرمان
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در نخستين  بخش از«مروري بر زندگي و آثار 
فريدون فروغي»، برايتان توضيحات مختصري در باره اين 
خواننده موسيقي جاز و پاپ سال  هاي  قبل از انقالب  
دادم و در اين شماره نيز فرصتي هست كه توضيحات  
تازه اي  در باره نوع زندگي و آثار اين خواننده ارائه دهم.

 اگرچه شروع رسمي فعاليت هنري و شناخته 
شدن فروغي  با خواندن ترانه«آدمك»در فيلمي به همين 
نام، ساخته خسرو هريتاش  بود،اما به كمي گذشته تر از 
آن برمي گردم و از زماني مي گويم كه  او در آغوش 
خانواده  اي متولد شدكه بعد از داشتن چند دختر در آرزوي 
فرزند پسر بود و اين گونه او فرزند پسر يكي يك دونه 
يك خانواده در محله سلسبيل در حومه خيابان«آيزنهاور» 

آن روزگار(و آزادي)امروز بود.
او فرزند آخر پدر ومادرى بود كه در عطش فرزند 
پسر سوخته بودند. خانواده او با هنربيگانه نبودند. پدرش 
تار مى زد وشعر مى گفت و به اين خاطر فريدون در 
كودكى پيانو وجاز را آموخت و اولين ساز او به عبارتى 

ساز«درام »بود.
او با شهيارقنبرى، ترانه سرا  و اسفنديار منفرد 
زاده  آهنگساز در كلوپ هاى ماركيز و كاكوله آشنا شد 
وهمكارى او در عالم سينما  مربوط به دوران بازگشت 
خسرو هريتاش از آمريكاست. مي گويند كه خسرو 
هريتاش قصد ساخت فيلمى متفاوت با سينماي آن 

روزگار را داشت كه به دنبال عوامل دلخواه  خود با تورج 
شعبانخانى آهنگساز و فريدون را  يافت و درسال 1349 
فيلم«آدمك»هريتاش با دو قطعه ترانه«آدمك» و«پروانه 
من»با موسيقى  تورج شعبانخانى و اشعار لعبت واال اكران 

شد. همان ترانه اي كه در آن مي خواند:
 چون آدمك، زنجير بر دست و پايم 

از پنجــه تقديـر، پس كـي رهايـم؟....
فريدون فروغى با همين ترانه ناگهان  به شهرت  
رسيد. هرچند به او خرده مى گرفتند كه صداى فرهاد را 
تقليد مى كند، ولي او درپاسخ اين انتقادها مي گفت:بايد 
فرهاد را انتخاب كنم تا از زير يوغ  خواننده محبوبم«رى 

چارلز»نابينا  بيرون بيايم.
 فريدون فروغي به هر شكل مريد اين خواننده 
امريكايي و سبك خوانش اوبود، ولي نمي خواست كسي 
اين موضوع را بداند كه او تحت نفوذ و تقليد از اوست. 
يكبار هم كه در ديداري خصوصي  در كافه كوچيني، 
اين موضوع را به او گوشزد كردم، با عصبانيت به من 
پرخاش كرد و گفت:«به تو فضوليش نيومده!»و وقتي به 
او گفتم:عين جمله تان را در خبرم چاپ خواهم كرد..... 
كمي نرم شد و عذرخواهي كرد و گفت: بايد مي گفتي 

كه روزنامه نگاري!
رى چارلز يا همان«رى چارلز رابينسون»نوازنده 
مشهور آمريكايى پيانو و كيبورد الكتريك و خواننده 

سبك هاى جاز و ريتم اند بلوز واز پيشگامان موسيقى 
سول و پيانو بود كه به شكل دهى به صداى ريتم«اند 
بلوز»در موسيقي غرب پرداخت و به همه سبك ها 
كه«فرانك  طوري  به  بخشيد؛  صوتى«سول وار» 
سيناترا»خواننده مشهور فرانسوي،  او را«تنها نابغه واقعى 
در حرفه ما»ناميد. و حيف كه او  در هفت سالگى بينايى 

خود را از دست داده بود.
فريدون بعد از خواندن ترانه آدمك، در عرض دو 
سال، چندترانه ديگر اجرا كرد؛ازجمله ترانه« نماز» از شهيار 
قنبرى وبا موسيقى منفرد زاده كه  توسط ساواك مجبورشد 
كلمه نماز را در اين ترانه«نياز»بخواند، ولي هنگام اجراهاي 
زنده، بازهم كارخودش را مي كرد. اين ترانه نيز درسينماي 
آن روزگار و براي فيلمي از ساخته هاي  ذكريا هاشمى  به 

نا م «زن باكره»اجرا  و ضبط شد.
 او در سال 1351ترانه ديگري براي تيتراژ ابتدايي 
و پاياني فيلم«فتنه چكمه پوش»ساخته همايون بهادران با 
همين عنوان اجرا كرد وسال بعد فيلم «تنگنا» ساخته امير 
نادرى با ملودى هاى شورانگيز منفرد زاده، صداى فروغى 
را بر تيتراژ خود  داشت. او در همين سال  به كافه كازبا 
در شيراز دعوت شد وبيش از يك سال به اجراى برنامه 

پرداخت و عشقى بى سرانجام را تجربه كرد.
سال بعد به خواهش فرزان دلجو،بازيگر جوان 
 سينما، براى فيلم ياران  دعوت شد ودر 1354ملودى هاى
 «ماهى خسته»را كه پيشتر با شعرى از خود و آهنگسازي
« ويليام خنو»خوانده بود، اين بار با شعرى از شهيار قنبرى 
وتنظيم واروژان اجرا كرد.البته مي گويند اين ترانه را ابتدا 
قرار بود داريوش اقبالى اجرا  كند، ولى با به زندان افتادن او 

وقنبرى ومنفرد زاده،به فروغى سپرده شد.
 او بين سالهاى 50تا 58 ترانه هاى ماندگارى 
چون: كوچه شهردلم ، مردن شاپرك ها، هواى تازه، 
گرفتار،خاك،غم تنهايى اسيرت مي كنه ، دل من زندون 
دارن تو ميدوني،  قوزك پا، مردغريب و«سال قحطى» 
منتشر  كرد  كه اين آخرى باعث به زندان افتادن او  شد.

 

 نقدينه

 محبوب صالح عال
53

دلنوشته هاى آهان آهان دار

ادامه دارد ادامه دارد

ياد شما در ابر لطيف آسمان موج مي زند
من حسود نيستم، اما در اين سال ها تنهايي 
بيداد مي كند. پيري سيبي دندان زده است. 
شما كه نيستيد، حتي آينه به آدمي پشت 
مي كند. من بسيار ديده ام شب بي مهتاب را اما 

شنيده اي مهتاب بي شب را؟
محبوب من! زندگي مجموعه روزهايي 
است كه عاشقيم و دل هر عاشق شبيه 
پنجره ها  نورها شبيه  شماست؛ چنان كه 
هستند كه عشق درون جان عاشق مثل مايه 

سبزي است در گياه، پايان ناپذير است.
دوست داشتن و بيشتر از آن عشق، نمك 
اين جهان است. دواي دل عاشق، بوي سيب 
است و نفس كشيدن در آن كوچه كه شما از 

آن گذشته ايد.

آن كه با دست هايش سيب را بو مي كند، 
عاشق است. آن كه با دست هايش ترانه 
بنويسد، عاشق است. دست عاشق مانند شاخة 
درخت هاي بهار نارنج، بوي شما را مي دهد. 

محبوب من! ياد شما در ابر لطيف آسمان 
ناياب ترين شب هاي هستي  مي زند.  موج 
اينجا كنار ماست. پاييز سردي است و چنين 
شب هاي سرد ما را تنگ در آغوش خود 
مي كشد. و من بهترين لباس هايم را براي ديدار 
با شما پوشيده ا م. خودم مي دانم هيچكس 

پارچة نو را به لباس كهنه وصله نمي زند. 
خودم مي دانم جامة پولدارها از كمر پاره 
مي شود و جامة فقيرها از سر زانو. روز آخر 
زندگي ام را به ياد شما مي بوسم. كاش دست كم 

مي دانستم روز آخر چه روزي است. 
محبوب من! گنجشكي كه چشم هايش 
ضعيف شده بود، به شيشة پنجره مي خورد. ديدم 
عينكي شده  است. عينك زده به پنجره خورد، 
ديروز او را ديدم عينك زده، عصا در دست. با 

عصا راه مي رفت، پرواز را فراموش كرده بود. 
محبوب من! من آوازهاي شما را دوست 
مي دارم. آواز شما عشق را در من بيدار 
مي كند. آوازهاي شما پاي مرا به آسمان باز 
كرده است. شما عشق را در سينة من تأسيس 
كرديد. شما كه آواز مي خوانيد، نسيم ها از 
هم سبقت مي گيرند. مهتاب اين طرف است. 
ساية شما را مي بينم، دلم هّري مي ريزد. آواز 
شما گوشة دنجي است كه تنهايي عاشق را 

تار و مار مي كند. 
محبوب من! چهرة من شبيه شماست. 
هم چهرة اولم و هم چهرة، آخرم. همة 
چهره هاي من شبيه شماست. شبيه آينه شما 
شبيه خنده هاي من هستيد. شبيه چشم هايم، 
هنگامي كه ذوق مي كنم يا در حيرتي عظيمم. 
شبيه موهايم، هنگامي كه باد مي وزد و 

طره هايم پريشان مي شود. 
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رسيدن به  حكمت الك پشت هااكبر اكسير
معرفي مجموعه شعر«دخترانه ترين شِب ماه»/ ايرج صف شكن/انتشارات نگاه/ 1397

شاعران چشـــم بيدار زمانه اند. خواب به 
چشمشـــان نمي رود،از غروب روز تا طلوع 
شـــب گوش به صداهاي غريبي دارند كه در 
بارشي شهاب گون بر سر گياه و سنگ و پرنده 
مي  ريزد. نام ديگر اين گروه شـــايد پيام آوران 
صلح و مهرباني، اربابان استعاره و رويا  ، خروسان 
آوازهاي نابهنگام ، برزيگران مزارع اشـــك ها و 
لبخندها، ســـاكنان جزاير نامسكون و كاشفان 

فروتن زيبايي باشد.
 شاعران نمي خوابند، اما مدام خواب مي بينند 
در خواب راه مـــي روند. از مرزهاي جغرافيايي 
كلمات، از قله هاي شكوهمند خاطرات و خطر 
مي گذرند تا ما را به عنفوان شب شعور و شيدايي 
انسان معاصر برســـانند. با اين حال تا زنده  اند، 
به چشـــم نمي آيند و تا از چشم مي روند، قدر 
مي بينند و بر صدر مي  نشـــينند. شاعران را تا 
نرفته اند، دريابيم. آنها آبروي آب  هاي رابطه اند 

در خشكسال هزاره سنگ! 
شاعر اين هفته نقدينه ما، از شهر شاعر خيز 
شيراز، شاعرشكوفه هاي خوش پوش يعني جناب 
دكتر ايرج صف شكن است با تازه ترين اثرش به 
نام «دخترانه ترين شِب ماه» در 573 صفحه(شايد 
قطورترين مجموعه شعر تا امروز) كه از سوي 

انتشارات نگاه چاپ و منتشر شده است.
 قابل ذكر است كه اين مجلد، مشتمل بر دو 
مجموعه است با نام هاي دخترانه ترين شب ماه و 
واقعيتي بي شكل با طرح جلد شكيل و آبرومندي 
از فرشيد خالقي، تقديم دوستداران شعر امروز 
شده است. شـــعرهاي اين كتاب، ديالوگ هاي 
معصومانه شازده كوچولوي سياره تنهايي انسان 

معاصر را به ياد مي آورد. ساده، رؤيا انگيز:
* درست آن شب مرا/ مادري زائيد/ سر بر 

بالين عشق/ و چون بر پاي ايستادم/ گونه هايم 
را بوسيد/ از آن روي نامم را نهاد/ دخترانه ترين 

شب ماه

* دخترانه ترين شب ماه/ گل سرخ را صدا 
زد/ هيهات هيهات! / كه دستم به او نمي رسد.
* دوستت دارم/ بوي همه چيز مي دهد. 

شعرهاي ايرج صف شكن، كوتاه و ساده 
و زيبا و به مفهوم مطلق كلمه شـــعرند. آرامشي 
در البالي اين سطرهاي ساده موج مي زند كه 
مخاطب را از جهان و جان جدا مي ســـازد و به 
ابديتي اثيري مي برد. رسيدن به اين زبان،حاصل 
عمر شاعرانه شاعري است كه دو دهه پرشور را 
فداي شعر خود نموده است. شعر صف شكن، 
نبض اتفاق در شكل ســـكوت است. واژه هاي 
معاف بر لبان اعتراف، سطر آخر و برداشت تنها از 

زندگي، صليبي مهيا در قاب برهنه صبح هياهو و 
پنجره هاي پنهاني كه به سوي شكوفه هاي خوش 

پوش باز شده اند:
 * زيركانه پوست مي اندازيم/ و دهان را 
دروازه اي مي كنيم/ تا به خيال خويش / روباهي 
را سپيد كرده باشيم/ چقدر بايد دويده باشيم/ تا به 

حكمت الك پشت ها رسيده باشيم.
 مجموعه حاضر در ديدار نخست، آن چنان 
طوالني و قطور به نظر مي رسد كه انگار با يك 
رمان جادويي روبرو شده اي. اما شعرهاي كوتاه، 
تو را پله پله به انتهاي كتاب رهنمون مي سازد. 
طوري كه خستگي راه را از ياد مي بري. صف 
شكن در ايستگاه هاي مختلف، اكسيژن تازه اي 
به كتاب دميده است كه پشيمان مي شوي چرا 
در دلت واگويه كردي: دكترجان، كاش شعرهاي 
دو بخش مجزا در دو كتاب جداگانه منتشر مي 

شد. كاش .....
 * جملگي گفتند/ بسيار عالي ست/ تنها من 
بودم/ كه در خواب تو رفته بودم/ (  كوهستاني 
رفيع، آهواني خســـته و رودي روان/ به شماره 

شناسنامه 1201) 
دفتر اول اين كتاب، به قول صف شكن،در 
هواي ماه و آينه و تـــو ... مي گذرد و دفتر دوم 
پرسش و پرسش و باز پرسش در مدار واقعيتي 

بي شكل:
*از دريا پرسيدم/ بي قراري ات را چه بنامم؟ 
/ نگاهم كرد و گفت:/ ردپايت را بر ساحل تماشا 

نكن/ آن كه از راه مي رسد/ پاسخ خواهد داد.
 براي دكتر ايرج صف شـــكن كه شاعرانه 
از سمت شـــيراز مي وزد، سالمت و شادكامي 

آرزومندم.

شهرت ناگهاني با ترانة آدمك
                                مروري بر زندگي و آثار فريدون فروغي – بخش دوم

واكاوي ترانه هاي قديمي
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* با توجه به اينكه خوشنويسي و موسيقي از هنرهاي 
قديمي و سنتى ما ايرانيان است و در بيشتر خانواده هاى 
قديمى ايرانى اين دو هنر به صورت سينه به سينه آموزش 
داده شده و انتقال يافته، به نظرتان چه پيوندي ميان اين دو 
هنر بوده كه از سالهاى دور ، هميشه همپاى يكديگر در ميان 

خانواده هاي ايراني رواج داشته است؟

ـ به نكته جالبي اشاره كرديد. پيوند ميان اين دو هنر نه 
صرفاً در بين ما ايرانيان كه در فرهنگ خاورميانه ، كشورهاي 
اطراف ايران و مخصوصاً در كشورهاي چين و آسياي دور 
وجود داشته و خيلي قديمي است. بيشتر موسيقيدان هاى 
ما ، خوشنويس هم بوده اند يا بيشتر خوشنويس هايمان، 
اهل موســـيقي هم بوده اند. در چين و كشورهاي آسياي 
دور همچنان اين سنت وجود دارد كه يك خوشنويس يا 
موسيقي دان ، مثلثي از مجموعه هنرهاى شعر، موسيقي و 
خوشنويسي را باهم داشته باشد و معتقدند تلفيق هرسه اين  
هنرها با هم، از يك آدم، خوشنويس مي سازد. در فرهنگ ما 
هم چنين بوده و ما شخصيت ها و هنرمندان مهمي در تاريخ 
داريم كه موسيقي دان هم بودند اما به دليل حساسيت هايي كه 
هميشه در تاريخ موسيقي ما وجود داشته، اين موارد چندان 
مستند نشده اند يا ثبت آن فقط در ارتباط با توده اي خاص 
اتفاق افتاده است اما در بخش خوشنويسى اينطور نبود و 
بيشتر اسناد فعاليت هنرمندان در حوزه خط و خوشنويسي 

باقى مانده است. 
*به نظرتان چه ارتباطى ميان موسيقي و خوشنويسي 
وجود داشت كه اغلب هنرمندان فعال در يكى از اين دو 

هنر به آن هنر ديگر هم گرايش پيدا مى كردند؟
ـ همان طور كه اشـــاره كردم اين ارتباط بين دو هنر 
موسيقى و خوشنويســـى فقط در ايران نبود و در تركيه و 
كشورهاي عربي هم وجود داشت. اين ارتباط متقابل داليل 
مختلفى دارد؛ يكي اينكه يك اثر خوشنويسي را «موسيقي 
بصري» مي ناميدند و معتقد بودند يك فرد نخست بايد از 
نظر چشمي و تصويري فهم موسيقايي داشته باشد تا بتواند 
خوشنويسي را درك كند. بنابراين براى ورود يك خوشنويس 
به اين وادي و درك خوشنويسي به مفهوم زيباشناسانه آن ، 
اين خوشنويس حتماً مى بايست يك ادراك موسيقيايي هم 
مى داشت و اين ويژگي تقريباً تبديل به سنت شده بود. اما دليل 
ديگر آن، جنبه روحى و رواني دارد به اين معنا كه خوشنويسي 
هنري درونگرا و هنري فردي است و بايد آن را در خلوت 
انجام داد. يعنى حتي يك خوشـــنويس حرفه اي هم بايد 
ساعت هاى متمادى در اين خلوت باقى بماند و تمرين كند.

 در مقابل، موسيقي يك هنر برونگراست و مي توان با 
اجراى موسيقى، احساسات درونى را خارج و بيان كرد، اين 
است كه هنرمند خوشنويس در كنار فعاليت و آفرينش آثار 
خوشنويسى، براى ايجاد تعادل در روحياتش، از نظر روحي 
نياز دارد كه به هنر برونگرايى مثل موسيقى هم بپردازد. اگر 
ما غمگين باشيم، به نغمات غمگين گوش مى دهيم و اگر 
نوازنده باشيم به نواختن نغمات غمگين روى مى آوريم، در 
حالي كه در خوشنويسي بايد تمامي احساسات و عواطفي را 

كه برايمان پيش آمده به كنارى بگذاريم و خود را به حالت 
تعادل و سكون برسانيم و سپس شروع به خوشنويسي كنيم. 
در واقع اگر شما فقط يكي از اين دو هنر را داشته باشيد، 
برايتان مسأله ساز خواهد شد. خوشنويس هايي بودند كه به 
دليل فردگرايي و درونگرايي اين هنر، دچار افسردگي شده اند. 
موسيقى و خوشنويســـى ، دو هنر مكمل هم هستند كه 

مي توانند هنرمند را به تعادل برسانند.
 اما دليل ديگر ارتباط بين موســـيقى و خوشنويسى 
، ويژگى مشـــترك ادبي و شعري موجود در اين دو هنر 
است. ما موسيقي كالمي داريم، از طرفي ديگر خوشنويسي 
هم بر مبناي نوشته و كالم بنا شده است، بنابراين وقتي به 
شعر، زيبايي شناسي آن ، چيدمان كلمات و جمله بندي در 
خوشنويسى اهميت مى دهيم، همين ساختار را در موسيقي 
هم مي بينيم . البته ارتباط ميان اين دو هنر را از نظر معماري، 
زيبائي شناسي، هندسه، ساختار و ... هم مى توان مطابقت داد و 
من در تز دكترايم سعي كردم همة جنبه هاي ارتباط ميان اين 

دو هنر را بررسي كنم .
* وضعيت پيشرفت موسيقي و خوشنويسي را در 

ايران چطور مي بينيد، آيا رو به رشد است؟
ـ من با اين سئوال شما موافق نيستم. در اينجا  صرفًا 
بحث موسيقي، خوشنويسي و هنر نيست، بحث اين است 
كه آيا سر و تن و بازو  و پاهاي اين جامعه با يكديگر متناسب 
است؟ در يك جامعه همه چيز آن بايد به يكديگر بيايد و 
اينطور نيست كه مثالً بگوئيم وضع اقتصادمان خوب است اما 
وضع فرهنگمان بد است يا به عكس. هر دوره اى پارامترهاي 
خودش را دارد و در هر جامعه و  هركشوري اين ها متناسب 
با يكديگر حركت مي كنند مثًال  اگر كشوري در ورزش 
پيشرفت مي كند مطمئناً از نظر اقتصادي هم پيشرفته است و 
از نظر بهداشت هم در سطح بااليي قرار دارد و همه اين ها 
با هم يك معدل براى آن كشور مى سازند. البته استثنائاتى 
هم وجود دارد؛ جوامعى كه مثالً در يك رشـــته ورزشي 
مي درخشد اما فقر در آن بيداد مي كند، اما به طور عام چنين 
جوامعي نادر هستند. در ايران فرهنگ و هنر خارج از شرايط 
كلي حاكم برآن نمي تواند باشد. همان ريخت و پاشي كه در 
شرايط اقتصادي داريم در فرهنگ مان هم ديده مى شود، همه 
چيز باهم است و روش رانندگي ما با روش اقتصادمان و  با 

فرهنگ ما همگون است.
* در طول تاريخ ايران و تاريخ هر جاي ديگر دنيا را 
هم كه نگاه كنيم، هر زمان آرامش و امنيت هم به لحاظ 
اقتصادي و هم از نظر اجتماعى بوده ، هنر هم به تبع آن 

رشد پيدا كرده است.
ـ همينطور است. فرهنگ و هنر يك جامعه، مثل اثر 
انگشت يا آزمايش خون آن جامعه است و با نگاه به آن كامًال 
مي توان خصوصيات و ويژگي هاي يك جامعه را مشاهده 
كرد. مثالً در بحث خوشنويسي كه تخصص خود من است، 
كامالً مي بينم كه يك طرف كامالً سنت گرا و خيلي افراطي و 
سوى ديگر خيلي نوگرا و باز بسيار افراطي است، از آن طرف، 
بازار و اقتصاد در محدودة خوشنويسي آشفته و مريض است 
و اين فقط نمونة كوچكى است كه مثل دياگرام مي تواند به 
شما نشان دهد كه در بقيه حوزه هاي جامعه چه مي گذرد. از 
اين جهت است كه براى شناخت يك جامعه ، شايد فرهنگ 
بهترين اثرانگشت و شناسنامه  آن جامعه باشد كه مي توان از 
طريق آن وضعيت جامعه را تشخيص داد و از اين بُعد به نظر 
من فرهنگ ما نشانه هاي جالبي ندارد و فاكتورهاي خوبي در 

آن ديده نمي شود. 
* به نظر مي رسد خوشنويسي در ايران دچار ركود 
و ايستايي شده است و به عنوان يك هنر اصيل و سنتي، 
جوانان اقبال كمتري به آن نشان مي دهند. اين ايستايي 
در خوشنويسي حتي سبب شد كه تعدادي از هنرمندان 
مدرنيست ايرانى، از خط و خوشنويسي در آثار نقاشي 
خود بهره ببرند و به اين ترتيب شاخه اي به عنوان نقاشيخط 
را به وجود آوردند. اكنون نقاشيخط رونق بسياري پيدا 
كرده است و بيش از پيش هنرمندان جوان به آن گرايش 
پيدا كرده اند و به نظر مى رسد خوشنويسي سنتي بيش از 

پيش دچار مهجوريت شده است. نظر شما در اين ارتباط 
چيست؟

ـ البته خود شـــما نتيجه گيري را هم در ســـوالتان 
كرده ايد(مي خندد). من خيلي با شما موافق نيستم كه امروزه 
بين جوانان اقبالي براي گرايش به خوشنويســـي نيست؛ 
چون االن كالس هاي آموزش خوشنويسي همچنان برقرار 
است و در اين كالس ها جوانان همچنان مشغول يادگيري 
خوشنويسي هســـتند. به نظرم نبايست انتظار زيادي هم 
داشته باشيم. استقبال يا عدم آن براي يادگيري خوشنويسي 
تعيين كننده ميزان گرايش به خوشنويسي نيست. به طوركلى 
ظهور معدودى از هنرمندان شاخص از ويژگي هاي هنرهاى 
سنتي است و نمي توان انتظار داشت كه در هنر سنتي صدها 
استاد درجه يك داشته باشيم، امكان ندارد.چون هنرهاي سنتي 
براي اساتيد و آموزنده ها هميشه جايگاهي هرمي و مخروطي 
داشته است يعني استادان درجه يك اين هنرها در رأس اين 
هرم و مخروط قرار مي گيرند و به همين ترتيب و با نزول 
درجه مهارت، افراد در رتبه هاي پائين تر  و با تعداد بيشتري قرار 
مي گيرند. اين از ويژگي هاي هنرهاي سنتي است و حتي در 

اروپا هم به همين صورت بوده است.
 همين چارچوب و ساختار را در موسيقي سنتي هم 
داريم. ولي در هنر معاصر چنين ساختارى حاكم نيست و 
هنر دموكراتيزه و پخش مي شـــود و همه در آن، حرف و 
جايگاه براي خودشان دارند و جايگاه هنرمندان به صورت 
هرمي نيســـت و بلكه به صورت خطي است و پخش 
مي شود. براى همين من تحليلي را كه شما به آن اشاره كرديد 
نمي توانم قبول كنم چون ما خوشنويس هاي درجه يك داريم، 
خيلي از جوانان، خوشنويس هاي بسيار عالي هستند كه در 
خوشنويسي سنتى خوش درخشيده اند. بيشتر از اين تعداد هم 
نمي توان انتظار داشت كه مثالً تعداد كثيري استاد خوشنويسى 
از نسل جديد داشته باشيم و اين نسبت به نظرم منطقي است. 
اّما اگر فرض كنيم آنطور كه شما مي گوييد باشد، ما چه كار 
مي توانيم بكنيم؟ طبق گفته هاي شما اين هنر ويژگي هايي 
دارد كه با توجه به زمانه حال ديگر جواب نمي دهد.امروز 
ديگر نمي توان به يك جوان گفت شما 10 ساعت بنشين و 
خوشنويسي تمرين كن تا خط   ات بهتر شود چون ذهنيت 

جوان امروز چنين چيزي را نمي تواند بپذيرد.

* دركتابت و هم در آثار خوشنويسى  كه به صورت 
اثر هنرى مستقل ارائه مى شود، به معني و محتوا در كنار 
زيبايي فرم هاي خوشنويسانه اهميت داده مى شود و چه بسا 
در اين دو مورد، محتوا اهميت همساني با فرم و زيبايي خط 
خوشنويسي شده دارد اما وقتي به آثار نقاشيخط مى رسيم، 
گاه حتي نمي توان خط نوشته هاي به كار رفته در اين آثار 
را خواند چون براي هنرمندزيبايى فرم خط اهميت بيشتري 
از خوانش معنايي آن  يافته است. حتي در آثار متقدم تر 
نقاشيخط، مثالً در آثار «حسين زنده رودي» - با توجه به 
اين كه زنده رودي اصالً به خوشنويسي هم وارد نبود- حتى 

زيبايى  فرم خط هم در نظر گرفته نشده و او صرفاً از فرم 
حروف و كلمات فارسي در اين زمينه بهره  برده است. 
حال سؤال اين است كه آيا اوالً مي توان بين آثاري از نوع 
آثار زنده رودي و نقاشيخط هايي كه بر زيبائي خوشنويسي 
سنتي تاكيد دارند تفكيكي قائل شد و دوم اينكه روند 
كنوني نقاشيخط را كه به فرم بيش از محتوا اهميت داده 

مي شود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ـ در خوشنويسي سنتي هم فرم جايگاه خود را دارد. مثًال 
در خط «الف» از قرن سوم هجري قمري تا به امروز تغييرات 
زيادي صورت گرفته است تا به فرم امروزي برسد و اين يعني 
خوشنويسان ما تمامي تالششان را گذاشته اندكه اين فرم به 
زيباترين وجهش تحول پيدا كند. بنابراين من به اين بحث ها 
كه ما در خوشنويسي سنتي به محتوا و در خوشنويسي مدرن 
به فرم اهميت مي دهيم، حساسيت دارم. اين  بحث ها كه در 
ريخت و پاش هاى نظرى جاى دارد. نمي توان اينطوري نگاه 
كردكه مثالً اين اثر بيشتر به فرم و آن ديگري به محتوا اهميت 
مي دهد. اين فقط يك قسمت كار است. «زنده رودي» در 
كارهايش مثالً سعى نكرده «الف» زيبايى را خوشنويسى كند 

و فقط خواسته «الف» بودنش مشخص باشد. 
* اجازه بدهيد بيشتر توضيح دهم؛ وقتي خوشنويس ها 
مي نوشتند چون اغلب هم شعرها را از حفظ بودند، مثًال 
يك بيت يا  مصرعي را كه حال دلشان را به درستي بيان 
مي كرد، انتخاب مي كردند و آن را به زيبايي مي نوشتند و 
اين محتوا برايشان اهميت داشت. امروزه هم بعضي از 
هنرمنداني كه نقاشيخط كار مي كنند آگاهانه سعي مي كنند 
در آثارشان خوشنويسي را جوري به كار ببرند كه عالوه بر 
زيبائي فرم ، مفهوم و قابل خوانش هم باشد. ولي در بعضي 
ديگر از آثار اين طور نيست و هنرمند به خوانايي خطي كه 
در اثرش به كار برده، كاري نداشته و فقط فرم حروف و 

كلمات به كار برده برايش اهميت داشته است.
ـ شما در سئوالتان هم اشاره كرديد كه اگر به حسين 
زنده رودي «خوشنويس» گفته مي شد ناراحت مي شد. خيلي 
از هنرمنداني كه نقاشيخط كار مي كنند معتقدند كارشان اصًال 
به خوشنويسي ربطى ندارد. يك نمونه بارز در اين موارد 
«نجاح مهدوي» از بهترين هنرمندان تونسي در زمينه نقاشيخط 
و هنرمدرن و از شـــاخص هاي هنرمندان جهان است و 
احتماالً از هم دوره اي هاي آقاي زنده رودي هم هست. مثًال 
اگر به او عنوان «خوشنويس» را اطالق كنيد، خواهد گفت 
«خوشنويسي چيست؟» و «من اصالً ربطي به خوشنويسي 
ندارم و فقط من در كارهايم از كلمات اســـتفاده مي كنم». 
استفاده از خط سابقه تاريخي دارد، اروپايي ها در دهه 50 و 
60 ميالدى آن را تجربه كرده اندكه به اين گروه از هنرمندان 
اروپايي اصطالحاً «حروفيون» (lettering artist) مي گفتند؛ 
يعني كساني كه با حروف كار مي كردند، بعدها هنرمندان 

مسلمان هم از اين تجربه استفاده كردند.
 اين شيوه كه مثل يك موج هنرى هم در كتاب ها و 
هم در آثار نقاشى به كار مي رفته است، نه از نظر تاريخي و 
نه هنري هيچ ربطي به خوشنويسي ندارد و در ايران هم هيچ 

ربطي نداشته است چنانچه پيشگامان اين هنر در ايران مثل 
آقاي زنده رودي و پيالرام و ... و بعدها آقاي احصايي كه اين 
شيوه هنرى را در پيش گرفت، هيچيك از اين هنرمندان به 

عنوان خوشنويس شناخته نشده اند. 
* آيا خود شما كه خوشنويســى كرده ايد و االن 
نقاشيخط انجام مي دهيد ، كارهاي نقاشيخط خود را با عِلم 

به خوشنويسي انجام نمي دهيد؟!
ـ اين كه من اين كارها را با احاطه و علم بر خوشنويسي 
انجام مي دهم، فرق مي كند با اينكه گفته شـــود اين كار، 
خوشنويسي است يا اين كه اين كارهايم به فرم ربط دارد يا 
ندارد. بايد اين ها را از هم تفكيك كرد. يك هنرمند با سابقه 
علمي، آموزشي و هنري  از مجموعه هنرمندان نقاش مى تواند 
از خط در كارهايش استفاده كند يا هنرمندى از مجموعه 
هنرمندان خوشنويس مي تواند كار هنري ديگري انجام دهد و 
از خط در آن استفاده كند، ما هيچكدام از اين ها را قضاوت و 
گزينش نمي كنيم و در هنر فقط بر مبناي اثر است كه تجزيه 
و تحليل مى كنيم. من نام هنر نقاشيخط را در سال هايى كه 
ايران بودم به ابداع خودم «خط نگاره» گذاشتم .در مورد «خط 
نگاره» يا همان نقاشيخط اينگونه نيست كه خط و نقاشي را در 
تركيب با هم كار كنيم و بشود نقاشيخط. حتى بعضي ها آن را 
نقاشي اطالق مي كنند. در دنيا هم آثار نقاشيخط در محدوده 
نقاشي قرار مى گيرد. اينكه هنرمند از محيط و زيبائي شناسي 
خوشنويسي وارد فضاي جديد «خط نگاره» بشود يا آنكه 
يك نقاش از خط در آثار نقاشي استفاده كند، هر دو دسته اين 
هنرمندان معتقدند كارشان هيچ ربطي به خوشنويسي ندارد. 
اين  اطالق ها نادرست است. دليلش هم باز مى گردد به اينكه 
مباني نظري ما هيچگاه تحليل نشده و درباره آن بحث نشده 
است. بحث دربارة طبقه بندي هنرها بيهوده و غيرمفيد است و 

االن اين گونه بحث ها در دنياي مدرن اصالً معنا ندارد.
* اما من فكر مي كنم تفاوت قائل شدن ميان استفاده 
از حروف و كلمات معمولي در نقاشي با استفاده از خط 
خوشنويسي شده در نقاشي، به نوعي مي تواند ارج گذاري 

به خوشنويسي سنتي مان هم باشد.
ـ در همه جاي دنيا خالقيت، زيبايي و اســـتاندارد 
جاي خـــودش را باز مي كند. به راحتى مي توان طى 6 ماه 
يك سلبريتي و ســـتاره در عرصه موسيقى توليد كرد، اما 
همه واقف اند كه اين يك توليد است و مى دانند كه نبايد آن 
سلبريتى را با يك خوانندة كالسيك كه سال ها زحمت كشيده 
و به اين جايگاه رسيده، مقايسه كرد. اين خواننده اى كه در 
عرض 6 ماه مشهور  شده هم يك واقعيت است و چه بسا 
حتى ممكن است ده برابر يك خواننده كالسيك هم از اين راه 
پول درآورد. ولي ما همچنان مي دانيم كه اين خواننده محصول 
سيستم توليد فضاي هنري امروز است كه اصطالحاً به آن 

«صنعت هنر» مي گويند.
 همچنان كه مي دانيم محصول يك سيستم كالسيك كه 
از كودكي آموزش ديده، به كنسرواتوار و مدرسه موسيقي رفته 
و بعد تجربه كسب كرده و با اركسترهاي مختلف كار كرده 
تا برسد به حدي كه صاحب شأن و نام باشد، اين هم واقعي 
 است. هيچكدام را نمي توان حذف كرد ولي جايگاه هر يك 
از اين ها مشخص است. ما در دنياي هنر امروز و در دنياي 
تجسمي بايد اين ها را بفهميم و نمي توانيم جلوي هيچ يك 

از اين ها را بگيريم.
* درست است، با اين ديدگاه ممكن است جلوي 
خالقيت كساني كه در هنر فعاليت مي كنند گرفته شود اما 
به ياد بياوريم كه در دوره هاي گذشته، هر كسي حق ورود 
به حيطه خوشنويسي و نگارگري را نداشت و بايد مراحلي 

را طي مي كرد.
- چرا نمي توانست پا بگذارد! در شهرهايي كه نگارگري 
انجام مي شد، مغازه هاي نگارگري متعددي داشتيم، كسي 
هم مزاحمشان نمي شد، ما مگر فقط «بهزاد» را داشتيم؟! آن 
موقع هم از همه  نوع بود. اگر توجه كنيم همه آثار نگارگري 
برجاى مانده، درجه يك نيستند، بسياري از نسخه هاي خطي، 
نگارگري هاى خيلي مبتذل و سطحي دارند و شايد نگارگر 
اين سري آثار كسي بوده كه فقط مي خواسته شغلي داشته 

باشد. در كنار آن ها  ، آثار درجه يك، فاخر و عالي هم داريم كه 
كارهاى اساتيد درجه يك نگارگري هستند. هميشه همينطور 
بوده و من اصالً اين ترسي را كه شما به آن اشاره مي كنيد 

نمي فهمم!
* شايد بتوان آن را ترس از به ابتذال كشيده شدن 
هنراصيل توسط كســاني كه در اين زمينه چندان پربار 
نيستند تعريف كرد. همانطور كه امروزه هر كسي كه به نظر 
مي رسد هنر را به درستي متوجه نشده است به خود اين 
اجازه را مي دهد كه خيلي راحت وارد اين حيطه شود و 
معموالً اين افراد دانسته هايشان را هم در حد يك استادهنر 

مي پندارند.
ـ من در اين مورد نظر نمي دهم. خود من در محيط 
آكادميك ايران با چنين مواردي برخورد داشتم اما نمي توانم 
مانيفست بدهم كه حتماً اينجوري هست يا اينطور نيست، 
در واقع نمي خواهم وارد قضاوت شوم. به قول قديمي ها در 
اينجور موقعيت ها ِسره از ناسرِه تشخيص داده نمي شود  . اين 
نوع موارد هم در جاهايي كه «ريخت و پاش» هست ديده 

مي شود.
در جامعه ما  جايگاه  درست افراد مشخص نيست 
مثًال  آن ستاره اي كه عده اي دست به كار شده اند تا او ستاره 
شود با آن كسي كه با تالش خودش به هنرمندي رسيده، 
هيچكدام جايگاه واقعى شان مشخص نيست و نمي توانيم 
تشخيص بدهيم كه هر يك محصول چه پُرسه اي است. البته 
نمي خواهم قضاوت كنم كه كدام ارزشمند و كدام بي ارزش 
است چون هر دو واقعيت دارد. در فرانسه به دليل فهم عمومي 
جامعه كه برآمده از فرهنگ آن است،  تشخيص داده مى شود 
كه يك ستاره محصول چه پروسه اي است و براي مردم قابل 
تفكيك است، ضمن اينكه هيچ توهيني هم به آن ها  نمي شود 
و براي آن ها هم ارزش قائل هستند، همانطور كه براي هنرمند 
خالق آثار كالسيكشـــان ارزش قائل اند. پس در وهله اول 
تشخيص دادن مهم است و براي تشخيص درست، نخست 
بايد به يك سروسامان، به يك انضباط و به يك فهم برسيم 
و براى اين تشخيص ها ، ريشه يابي ها و درمان ها نياز به كار 

كارشناسي است.

* اگر در انتها سخني داريد، بفرمائيد. 
ـ ايران وطن من است، خانه  من است و هميشه دوست 
دارم كه در خانه باشم. االن بيش از پيش احساس مي كنم كه 
در ايران و در هنر، نياز به مباحث نظري و تحليلي داريم و 
تا اين  مباحث انجام نشود، هيچگاه به نتيجه نمي رسيم و در 
اين ريخت و پاش مي مانيم. اين ريخت و پاش را هيچ كس 
ديگري نمي تواند درست كند به جز خود ما، چون اين ريخت 
و پاش  را خودمان ايجاد كرده ايم و براي درست كردنش بايد 
به صورت منظم  و با ايده هاي جديد آغاز كنيم و براي به نتيجه 

رسيدن، احتياج به دانش، تكنيك و فهم داريم .
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شعري با عنوان «همدم»
اين شعر معماگونه، همدمي را مطرح مي كند كه 
با جلوه هاي گوناگون ظاهر مي گردد و همواره همدم 
آدمي است. در پايان آشكار مي شود كه اين همدم، 
غمي است كه در سينة شاعر است. اين سروده مورد 
عالقة سهراب بود. به خصوص از عنوان آن (همدم) 
به نيكي ياد مي كــــرد. او توصيه نمود كه اگر روزي 
خواستي اشعارت را در كتابي چاپ كني، بر آن نام 
«همدم» بگذار و من هم، چنين كردم و اين شــــعر 
را در آغاز اشعارم در دفتر «همدم2ـ ترانه هاي پويا» 

درج نمودم:

همدم
در اين دنيا كه رنگين عالمي هست

مرا، چون جان شيرين، همدمي هست
نه من، يك لحظه بي يادش سـرآرم

نه او از خاطـرم بيـرون دمي هست
چنـان آيـد به دنبالــم كه گـويــي

به پايـم، پـاي بنـد محكمـي هست
چو از چنگ دلم برخيـزد آهنــگ

به هر نغمه، به هر زير و بمي هست
سبك رفتار و سنگين كوش و چاالك

به جنـگ آرزوها، رستمـي هست
گهي كانـون دل را، آتـش افـزاست

گهي زخم درون را، مرهمي هست
گهي بر سينه، سنگين سنـگ خارا

گهي بر ديده لغزان شبنـمي هست
گهي چون پرتو خورشيد، روشن

گهي چون نقش تار و درهمي هست
گهــي افشاگـــر نـاگفتنــي هـا

گهـي راز نهـان را، محرمـي هست
كمش دانم، اگر گاهي كالن است

كالنش مي شمارم، گر كمي هست
شگفتـا! هيـچ كـس آگه نگرديـد

كه اندر سينه ام، پنهان، غمي هست!

شعري با عنوان «خزان»
اين شعر را كه در پايان ســــال1326 سروده ام، به 
سهراب تقديم داشتم. شگفتا كه شديداً مورد استقبال او 
قرار گرفت و وقتي هم به تهران رفت، در نامه اي مورخ 
1327/11/20 از من خواست كه آن را برايش بفرستم و 

در نامه مورخ 1328/2/11 نوشت:
«قطعه خزان مرا فريفته ساخت همچنان كه پيش از 

اين نيز به من لذت بخشيده بود»
شخصا اين قطعه را به علت هواي حزن و دلتنگي 
كه در آن بود نمي پسنديدم و به همين جهت هم آن را به 
دست فراموشي سپردم و در هيچ جا و در هيچ كدام از 
كتاب هاي شعرم در جشن ننمودم و اكنون هم به زحمت 
در ميان ورق پاره ها يافتمش و تنها به خاطر اشــــتياق 

سهراب در اينجا مي آورم:
خزان

بامداد است و دل خون شده ام در تشويش
سرفروبرده و حيرت زده و زار و پريش

شكوه ها كرده زشب تا به سحر زاختر خويش
غزلي چند هم از سعدي و حافظ در پيش

بوي عشــق آمـده در كلبـه من، النه مـن
واي بر ايـن دل مـن، بر دل ديوانه من

«آه از اين عاشقي و مسـتي و بـي پروايي»
«آه زين خون دل خويش قدح پيمايي»

خسته شد جان و تنم ديگر از اين تنهايي
اي گل سيـم برم، فتنـه گرم! كـي آيـي؟

دفترم باز و مرا ديـده بر آن خيـره شـده
اشك در ديده و غم بر دل من چيره شده

گرچه سرتاسر گيتي بود آرام و خموش
جز صداي پروبالي نرسد هيچ به گوش

نغمـه عشـق مرا آورد هسـته سـروش
مي فشارد دل من ز آن همه انديشه دوش

كاش آرام دلـي، دفـع غمـي داشتمـي
ز آن همه شادي مستانه، كمي داشتمي

بدتر از همه!
بدتر از همه اينكه اخيراً چنين مد شده است 
كه هنري نويسان به هر نوازنده اي، دست و دلبازانه 
مقام و منصب «آهنگسازي» نيز اعطا مي فرمايند! 
و اين در صورتي است كه روح آن نوازندة از 
آهنگسازي خود خبر ندارد و البته خوشحال مي شود 
از اينكه لفظ آهنگساز را نيز به دنباله نوازندگي اش 

چسبانده اند!
در اينجا توضيح اين نكته الزم است كه اگر 
نوازنده اي در مقام ممتاز نوازندگي، قرار گيرد، 
نيازي به اينكه او را آهنگساز خطاب كنند، ندارد 
و مي توان با اطمينان گفت كه الصاق و الحاق 
آهنگسازي به نوازندگان به منظور پوشش ضعف 
و نقصان نوازندگي آنان صورت مي گيرد و اين، 

بدعتي است ناحق و ناخوشايند. 
يهودي  امثال:  جهان  نوازندگان  بزرگترين 
منوهين، هايفتس، پاگاني ني و در همين ايران 
خودمان اساتيد مشهوري چون: ابوالحسن صبا، 
جليل شهناز، جالل ذوالفنون، فرهنگ شريف، 
حسن كسائي، محمد موسوي و ... هيچگاه ادعاي 
آهنگسازي نكرده اند. آهنگسازي يك نبوغ ذاتي 
و استعداد فطري است كه در هر قرن چند نفري 
در دنيا هنر نصيبشان مي شود و بنده به آن گروه 
از نوازندگان عزيزي كه آهنگسازي را هم به طور 
غيرمجاز ـ غيرطبيعي ـ يدك مي كشند، عرض 
مي كنم كه اگر در نوازندگي به مرحله استادي و 
شيرين نوازي رسيديد، به آن قناعت فرمائيد» و به 
قول معروف: «قاچ زين را بگيريد، اسب سواري 
پيشكشتان.» و البته اگر خصيصه آهنگسازي هم به 
طور طبيعيـ  خداداديـ  در وجودتان بود، آن ديگر 

نور علي نور است.

و آخرين سخن
اين كه در نهايت، اين مورد قبول نيست كه 
دنياي آهنگسازي و ابتكار در اين زمان در ايران به 
پايان رسيده است. خير، درد اصلي اين است كه 
حضرات مسئول، مستقر در اريكه فرمانروايي بر 
موسيقي، ميل ندارند قبول كنند كه ممكن است غير 
از خودشان استعدادهاي فراواني وجود داشته باشد 
كه مي توانند با نغمات نو و خالقيت هاي بي سابقه، 
آب و آبروي رفته را به جوي موسيقي ايران 
بازگردانند و حال كه خود، كاري نمي كنند، يعني 
كاري از دستشان ساخته نيست، بايد اجازه ورود 
و حضور ديگران را در صحنه هنر صادر فرمايند 
و آگاه باشند كه زمان به پايان  نرسيده و زمينه هم 

خالي نيست.
تجديد مطلع

در مباحث قبلي، انواع و اقسام موسيقي رايج 
در ممالك محروسه ايران را شرح داديم و نواقص 
آنها را برشمرديم. در واقع درد را نشان داديم ولي 
درمان را نه... انتقاد آسان است، اما راه چاره نشان 

دادن، دشوار.
به اعتقاد بندهـ  كه هيچگاه در قبول تحميلي 
آن به ديگران اصراري ندارم و مخاطب را نيز در 
رد و قبول آن آزاد مي گذارمـ  نه موسيقي سنتي و 
نه موسيقي پاپ، هيچكدام راهگشا و نجات دهنده 
نيستند. اولي درجا مي زند و دومي عنان گسيخته 
مي راند. بنابراين من تصور مي كنم كه راه اساسي 
و صحيحـ  حداقل در اين برهه از زمانـ  از ميان 
اين دو مي گذرد و كساني مي تواند با هدف اعتالي 
هنر موسيقي از اين مبانبر عبور كنند كه به معناي 
واقعي هنرمند باشند؛ يعني خالق و مبتكر. و اين 

دو بيت شعر:
نه در مسجد دهندم ره، كه رندي

نه در ميخانه، كاين خمار خام است
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* با توجه به اينكه خوشنويسي و موسيقي از هنرهاي 
قديمي و سنتى ما ايرانيان است و در بيشتر خانواده هاى 
قديمى ايرانى اين دو هنر به صورت سينه به سينه آموزش 
داده شده و انتقال يافته، به نظرتان چه پيوندي ميان اين دو 
هنر بوده كه از سالهاى دور ، هميشه همپاى يكديگر در ميان 

خانواده هاي ايراني رواج داشته است؟

ـ به نكته جالبي اشاره كرديد. پيوند ميان اين دو هنر نه 
صرفاً در بين ما ايرانيان كه در فرهنگ خاورميانه ، كشورهاي 
اطراف ايران و مخصوصاً در كشورهاي چين و آسياي دور 
وجود داشته و خيلي قديمي است. بيشتر موسيقيدان هاى 
ما ، خوشنويس هم بوده اند يا بيشتر خوشنويس هايمان، 
اهل موســـيقي هم بوده اند. در چين و كشورهاي آسياي 
دور همچنان اين سنت وجود دارد كه يك خوشنويس يا 
موسيقي دان ، مثلثي از مجموعه هنرهاى شعر، موسيقي و 
خوشنويسي را باهم داشته باشد و معتقدند تلفيق هرسه اين  
هنرها با هم، از يك آدم، خوشنويس مي سازد. در فرهنگ ما 
هم چنين بوده و ما شخصيت ها و هنرمندان مهمي در تاريخ 
داريم كه موسيقي دان هم بودند اما به دليل حساسيت هايي كه 
هميشه در تاريخ موسيقي ما وجود داشته، اين موارد چندان 
مستند نشده اند يا ثبت آن فقط در ارتباط با توده اي خاص 
اتفاق افتاده است اما در بخش خوشنويسى اينطور نبود و 
بيشتر اسناد فعاليت هنرمندان در حوزه خط و خوشنويسي 

باقى مانده است. 
*به نظرتان چه ارتباطى ميان موسيقي و خوشنويسي 
وجود داشت كه اغلب هنرمندان فعال در يكى از اين دو 

هنر به آن هنر ديگر هم گرايش پيدا مى كردند؟
ـ همان طور كه اشـــاره كردم اين ارتباط بين دو هنر 
موسيقى و خوشنويســـى فقط در ايران نبود و در تركيه و 
كشورهاي عربي هم وجود داشت. اين ارتباط متقابل داليل 
مختلفى دارد؛ يكي اينكه يك اثر خوشنويسي را «موسيقي 
بصري» مي ناميدند و معتقد بودند يك فرد نخست بايد از 
نظر چشمي و تصويري فهم موسيقايي داشته باشد تا بتواند 
خوشنويسي را درك كند. بنابراين براى ورود يك خوشنويس 
به اين وادي و درك خوشنويسي به مفهوم زيباشناسانه آن ، 
اين خوشنويس حتماً مى بايست يك ادراك موسيقيايي هم 
مى داشت و اين ويژگي تقريباً تبديل به سنت شده بود. اما دليل 
ديگر آن، جنبه روحى و رواني دارد به اين معنا كه خوشنويسي 
هنري درونگرا و هنري فردي است و بايد آن را در خلوت 
انجام داد. يعنى حتي يك خوشـــنويس حرفه اي هم بايد 
ساعت هاى متمادى در اين خلوت باقى بماند و تمرين كند.

 در مقابل، موسيقي يك هنر برونگراست و مي توان با 
اجراى موسيقى، احساسات درونى را خارج و بيان كرد، اين 
است كه هنرمند خوشنويس در كنار فعاليت و آفرينش آثار 
خوشنويسى، براى ايجاد تعادل در روحياتش، از نظر روحي 
نياز دارد كه به هنر برونگرايى مثل موسيقى هم بپردازد. اگر 
ما غمگين باشيم، به نغمات غمگين گوش مى دهيم و اگر 
نوازنده باشيم به نواختن نغمات غمگين روى مى آوريم، در 
حالي كه در خوشنويسي بايد تمامي احساسات و عواطفي را 

كه برايمان پيش آمده به كنارى بگذاريم و خود را به حالت 
تعادل و سكون برسانيم و سپس شروع به خوشنويسي كنيم. 
در واقع اگر شما فقط يكي از اين دو هنر را داشته باشيد، 
برايتان مسأله ساز خواهد شد. خوشنويس هايي بودند كه به 
دليل فردگرايي و درونگرايي اين هنر، دچار افسردگي شده اند. 
موسيقى و خوشنويســـى ، دو هنر مكمل هم هستند كه 

مي توانند هنرمند را به تعادل برسانند.
 اما دليل ديگر ارتباط بين موســـيقى و خوشنويسى 
، ويژگى مشـــترك ادبي و شعري موجود در اين دو هنر 
است. ما موسيقي كالمي داريم، از طرفي ديگر خوشنويسي 
هم بر مبناي نوشته و كالم بنا شده است، بنابراين وقتي به 
شعر، زيبايي شناسي آن ، چيدمان كلمات و جمله بندي در 
خوشنويسى اهميت مى دهيم، همين ساختار را در موسيقي 
هم مي بينيم . البته ارتباط ميان اين دو هنر را از نظر معماري، 
زيبائي شناسي، هندسه، ساختار و ... هم مى توان مطابقت داد و 
من در تز دكترايم سعي كردم همة جنبه هاي ارتباط ميان اين 

دو هنر را بررسي كنم .
* وضعيت پيشرفت موسيقي و خوشنويسي را در 

ايران چطور مي بينيد، آيا رو به رشد است؟
ـ من با اين سئوال شما موافق نيستم. در اينجا  صرفًا 
بحث موسيقي، خوشنويسي و هنر نيست، بحث اين است 
كه آيا سر و تن و بازو  و پاهاي اين جامعه با يكديگر متناسب 
است؟ در يك جامعه همه چيز آن بايد به يكديگر بيايد و 
اينطور نيست كه مثالً بگوئيم وضع اقتصادمان خوب است اما 
وضع فرهنگمان بد است يا به عكس. هر دوره اى پارامترهاي 
خودش را دارد و در هر جامعه و  هركشوري اين ها متناسب 
با يكديگر حركت مي كنند مثًال  اگر كشوري در ورزش 
پيشرفت مي كند مطمئناً از نظر اقتصادي هم پيشرفته است و 
از نظر بهداشت هم در سطح بااليي قرار دارد و همه اين ها 
با هم يك معدل براى آن كشور مى سازند. البته استثنائاتى 
هم وجود دارد؛ جوامعى كه مثالً در يك رشـــته ورزشي 
مي درخشد اما فقر در آن بيداد مي كند، اما به طور عام چنين 
جوامعي نادر هستند. در ايران فرهنگ و هنر خارج از شرايط 
كلي حاكم برآن نمي تواند باشد. همان ريخت و پاشي كه در 
شرايط اقتصادي داريم در فرهنگ مان هم ديده مى شود، همه 
چيز باهم است و روش رانندگي ما با روش اقتصادمان و  با 

فرهنگ ما همگون است.
* در طول تاريخ ايران و تاريخ هر جاي ديگر دنيا را 
هم كه نگاه كنيم، هر زمان آرامش و امنيت هم به لحاظ 
اقتصادي و هم از نظر اجتماعى بوده ، هنر هم به تبع آن 

رشد پيدا كرده است.
ـ همينطور است. فرهنگ و هنر يك جامعه، مثل اثر 
انگشت يا آزمايش خون آن جامعه است و با نگاه به آن كامًال 
مي توان خصوصيات و ويژگي هاي يك جامعه را مشاهده 
كرد. مثالً در بحث خوشنويسي كه تخصص خود من است، 
كامالً مي بينم كه يك طرف كامالً سنت گرا و خيلي افراطي و 
سوى ديگر خيلي نوگرا و باز بسيار افراطي است، از آن طرف، 
بازار و اقتصاد در محدودة خوشنويسي آشفته و مريض است 
و اين فقط نمونة كوچكى است كه مثل دياگرام مي تواند به 
شما نشان دهد كه در بقيه حوزه هاي جامعه چه مي گذرد. از 
اين جهت است كه براى شناخت يك جامعه ، شايد فرهنگ 
بهترين اثرانگشت و شناسنامه  آن جامعه باشد كه مي توان از 
طريق آن وضعيت جامعه را تشخيص داد و از اين بُعد به نظر 
من فرهنگ ما نشانه هاي جالبي ندارد و فاكتورهاي خوبي در 

آن ديده نمي شود. 
* به نظر مي رسد خوشنويسي در ايران دچار ركود 
و ايستايي شده است و به عنوان يك هنر اصيل و سنتي، 
جوانان اقبال كمتري به آن نشان مي دهند. اين ايستايي 
در خوشنويسي حتي سبب شد كه تعدادي از هنرمندان 
مدرنيست ايرانى، از خط و خوشنويسي در آثار نقاشي 
خود بهره ببرند و به اين ترتيب شاخه اي به عنوان نقاشيخط 
را به وجود آوردند. اكنون نقاشيخط رونق بسياري پيدا 
كرده است و بيش از پيش هنرمندان جوان به آن گرايش 
پيدا كرده اند و به نظر مى رسد خوشنويسي سنتي بيش از 

پيش دچار مهجوريت شده است. نظر شما در اين ارتباط 
چيست؟

ـ البته خود شـــما نتيجه گيري را هم در ســـوالتان 
كرده ايد(مي خندد). من خيلي با شما موافق نيستم كه امروزه 
بين جوانان اقبالي براي گرايش به خوشنويســـي نيست؛ 
چون االن كالس هاي آموزش خوشنويسي همچنان برقرار 
است و در اين كالس ها جوانان همچنان مشغول يادگيري 
خوشنويسي هســـتند. به نظرم نبايست انتظار زيادي هم 
داشته باشيم. استقبال يا عدم آن براي يادگيري خوشنويسي 
تعيين كننده ميزان گرايش به خوشنويسي نيست. به طوركلى 
ظهور معدودى از هنرمندان شاخص از ويژگي هاي هنرهاى 
سنتي است و نمي توان انتظار داشت كه در هنر سنتي صدها 
استاد درجه يك داشته باشيم، امكان ندارد.چون هنرهاي سنتي 
براي اساتيد و آموزنده ها هميشه جايگاهي هرمي و مخروطي 
داشته است يعني استادان درجه يك اين هنرها در رأس اين 
هرم و مخروط قرار مي گيرند و به همين ترتيب و با نزول 
درجه مهارت، افراد در رتبه هاي پائين تر  و با تعداد بيشتري قرار 
مي گيرند. اين از ويژگي هاي هنرهاي سنتي است و حتي در 

اروپا هم به همين صورت بوده است.
 همين چارچوب و ساختار را در موسيقي سنتي هم 
داريم. ولي در هنر معاصر چنين ساختارى حاكم نيست و 
هنر دموكراتيزه و پخش مي شـــود و همه در آن، حرف و 
جايگاه براي خودشان دارند و جايگاه هنرمندان به صورت 
هرمي نيســـت و بلكه به صورت خطي است و پخش 
مي شود. براى همين من تحليلي را كه شما به آن اشاره كرديد 
نمي توانم قبول كنم چون ما خوشنويس هاي درجه يك داريم، 
خيلي از جوانان، خوشنويس هاي بسيار عالي هستند كه در 
خوشنويسي سنتى خوش درخشيده اند. بيشتر از اين تعداد هم 
نمي توان انتظار داشت كه مثالً تعداد كثيري استاد خوشنويسى 
از نسل جديد داشته باشيم و اين نسبت به نظرم منطقي است. 
اّما اگر فرض كنيم آنطور كه شما مي گوييد باشد، ما چه كار 
مي توانيم بكنيم؟ طبق گفته هاي شما اين هنر ويژگي هايي 
دارد كه با توجه به زمانه حال ديگر جواب نمي دهد.امروز 
ديگر نمي توان به يك جوان گفت شما 10 ساعت بنشين و 
خوشنويسي تمرين كن تا خط   ات بهتر شود چون ذهنيت 

جوان امروز چنين چيزي را نمي تواند بپذيرد.

* دركتابت و هم در آثار خوشنويسى  كه به صورت 
اثر هنرى مستقل ارائه مى شود، به معني و محتوا در كنار 
زيبايي فرم هاي خوشنويسانه اهميت داده مى شود و چه بسا 
در اين دو مورد، محتوا اهميت همساني با فرم و زيبايي خط 
خوشنويسي شده دارد اما وقتي به آثار نقاشيخط مى رسيم، 
گاه حتي نمي توان خط نوشته هاي به كار رفته در اين آثار 
را خواند چون براي هنرمندزيبايى فرم خط اهميت بيشتري 
از خوانش معنايي آن  يافته است. حتي در آثار متقدم تر 
نقاشيخط، مثالً در آثار «حسين زنده رودي» - با توجه به 
اين كه زنده رودي اصالً به خوشنويسي هم وارد نبود- حتى 

زيبايى  فرم خط هم در نظر گرفته نشده و او صرفاً از فرم 
حروف و كلمات فارسي در اين زمينه بهره  برده است. 
حال سؤال اين است كه آيا اوالً مي توان بين آثاري از نوع 
آثار زنده رودي و نقاشيخط هايي كه بر زيبائي خوشنويسي 
سنتي تاكيد دارند تفكيكي قائل شد و دوم اينكه روند 
كنوني نقاشيخط را كه به فرم بيش از محتوا اهميت داده 

مي شود را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ـ در خوشنويسي سنتي هم فرم جايگاه خود را دارد. مثًال 
در خط «الف» از قرن سوم هجري قمري تا به امروز تغييرات 
زيادي صورت گرفته است تا به فرم امروزي برسد و اين يعني 
خوشنويسان ما تمامي تالششان را گذاشته اندكه اين فرم به 
زيباترين وجهش تحول پيدا كند. بنابراين من به اين بحث ها 
كه ما در خوشنويسي سنتي به محتوا و در خوشنويسي مدرن 
به فرم اهميت مي دهيم، حساسيت دارم. اين  بحث ها كه در 
ريخت و پاش هاى نظرى جاى دارد. نمي توان اينطوري نگاه 
كردكه مثالً اين اثر بيشتر به فرم و آن ديگري به محتوا اهميت 
مي دهد. اين فقط يك قسمت كار است. «زنده رودي» در 
كارهايش مثالً سعى نكرده «الف» زيبايى را خوشنويسى كند 

و فقط خواسته «الف» بودنش مشخص باشد. 
* اجازه بدهيد بيشتر توضيح دهم؛ وقتي خوشنويس ها 
مي نوشتند چون اغلب هم شعرها را از حفظ بودند، مثًال 
يك بيت يا  مصرعي را كه حال دلشان را به درستي بيان 
مي كرد، انتخاب مي كردند و آن را به زيبايي مي نوشتند و 
اين محتوا برايشان اهميت داشت. امروزه هم بعضي از 
هنرمنداني كه نقاشيخط كار مي كنند آگاهانه سعي مي كنند 
در آثارشان خوشنويسي را جوري به كار ببرند كه عالوه بر 
زيبائي فرم ، مفهوم و قابل خوانش هم باشد. ولي در بعضي 
ديگر از آثار اين طور نيست و هنرمند به خوانايي خطي كه 
در اثرش به كار برده، كاري نداشته و فقط فرم حروف و 

كلمات به كار برده برايش اهميت داشته است.
ـ شما در سئوالتان هم اشاره كرديد كه اگر به حسين 
زنده رودي «خوشنويس» گفته مي شد ناراحت مي شد. خيلي 
از هنرمنداني كه نقاشيخط كار مي كنند معتقدند كارشان اصًال 
به خوشنويسي ربطى ندارد. يك نمونه بارز در اين موارد 
«نجاح مهدوي» از بهترين هنرمندان تونسي در زمينه نقاشيخط 
و هنرمدرن و از شـــاخص هاي هنرمندان جهان است و 
احتماالً از هم دوره اي هاي آقاي زنده رودي هم هست. مثًال 
اگر به او عنوان «خوشنويس» را اطالق كنيد، خواهد گفت 
«خوشنويسي چيست؟» و «من اصالً ربطي به خوشنويسي 
ندارم و فقط من در كارهايم از كلمات اســـتفاده مي كنم». 
استفاده از خط سابقه تاريخي دارد، اروپايي ها در دهه 50 و 
60 ميالدى آن را تجربه كرده اندكه به اين گروه از هنرمندان 
اروپايي اصطالحاً «حروفيون» (lettering artist) مي گفتند؛ 
يعني كساني كه با حروف كار مي كردند، بعدها هنرمندان 

مسلمان هم از اين تجربه استفاده كردند.
 اين شيوه كه مثل يك موج هنرى هم در كتاب ها و 
هم در آثار نقاشى به كار مي رفته است، نه از نظر تاريخي و 
نه هنري هيچ ربطي به خوشنويسي ندارد و در ايران هم هيچ 

ربطي نداشته است چنانچه پيشگامان اين هنر در ايران مثل 
آقاي زنده رودي و پيالرام و ... و بعدها آقاي احصايي كه اين 
شيوه هنرى را در پيش گرفت، هيچيك از اين هنرمندان به 

عنوان خوشنويس شناخته نشده اند. 
* آيا خود شما كه خوشنويســى كرده ايد و االن 
نقاشيخط انجام مي دهيد ، كارهاي نقاشيخط خود را با عِلم 

به خوشنويسي انجام نمي دهيد؟!
ـ اين كه من اين كارها را با احاطه و علم بر خوشنويسي 
انجام مي دهم، فرق مي كند با اينكه گفته شـــود اين كار، 
خوشنويسي است يا اين كه اين كارهايم به فرم ربط دارد يا 
ندارد. بايد اين ها را از هم تفكيك كرد. يك هنرمند با سابقه 
علمي، آموزشي و هنري  از مجموعه هنرمندان نقاش مى تواند 
از خط در كارهايش استفاده كند يا هنرمندى از مجموعه 
هنرمندان خوشنويس مي تواند كار هنري ديگري انجام دهد و 
از خط در آن استفاده كند، ما هيچكدام از اين ها را قضاوت و 
گزينش نمي كنيم و در هنر فقط بر مبناي اثر است كه تجزيه 
و تحليل مى كنيم. من نام هنر نقاشيخط را در سال هايى كه 
ايران بودم به ابداع خودم «خط نگاره» گذاشتم .در مورد «خط 
نگاره» يا همان نقاشيخط اينگونه نيست كه خط و نقاشي را در 
تركيب با هم كار كنيم و بشود نقاشيخط. حتى بعضي ها آن را 
نقاشي اطالق مي كنند. در دنيا هم آثار نقاشيخط در محدوده 
نقاشي قرار مى گيرد. اينكه هنرمند از محيط و زيبائي شناسي 
خوشنويسي وارد فضاي جديد «خط نگاره» بشود يا آنكه 
يك نقاش از خط در آثار نقاشي استفاده كند، هر دو دسته اين 
هنرمندان معتقدند كارشان هيچ ربطي به خوشنويسي ندارد. 
اين  اطالق ها نادرست است. دليلش هم باز مى گردد به اينكه 
مباني نظري ما هيچگاه تحليل نشده و درباره آن بحث نشده 
است. بحث دربارة طبقه بندي هنرها بيهوده و غيرمفيد است و 

االن اين گونه بحث ها در دنياي مدرن اصالً معنا ندارد.
* اما من فكر مي كنم تفاوت قائل شدن ميان استفاده 
از حروف و كلمات معمولي در نقاشي با استفاده از خط 
خوشنويسي شده در نقاشي، به نوعي مي تواند ارج گذاري 

به خوشنويسي سنتي مان هم باشد.
ـ در همه جاي دنيا خالقيت، زيبايي و اســـتاندارد 
جاي خـــودش را باز مي كند. به راحتى مي توان طى 6 ماه 
يك سلبريتي و ســـتاره در عرصه موسيقى توليد كرد، اما 
همه واقف اند كه اين يك توليد است و مى دانند كه نبايد آن 
سلبريتى را با يك خوانندة كالسيك كه سال ها زحمت كشيده 
و به اين جايگاه رسيده، مقايسه كرد. اين خواننده اى كه در 
عرض 6 ماه مشهور  شده هم يك واقعيت است و چه بسا 
حتى ممكن است ده برابر يك خواننده كالسيك هم از اين راه 
پول درآورد. ولي ما همچنان مي دانيم كه اين خواننده محصول 
سيستم توليد فضاي هنري امروز است كه اصطالحاً به آن 

«صنعت هنر» مي گويند.
 همچنان كه مي دانيم محصول يك سيستم كالسيك كه 
از كودكي آموزش ديده، به كنسرواتوار و مدرسه موسيقي رفته 
و بعد تجربه كسب كرده و با اركسترهاي مختلف كار كرده 
تا برسد به حدي كه صاحب شأن و نام باشد، اين هم واقعي 
 است. هيچكدام را نمي توان حذف كرد ولي جايگاه هر يك 
از اين ها مشخص است. ما در دنياي هنر امروز و در دنياي 
تجسمي بايد اين ها را بفهميم و نمي توانيم جلوي هيچ يك 

از اين ها را بگيريم.
* درست است، با اين ديدگاه ممكن است جلوي 
خالقيت كساني كه در هنر فعاليت مي كنند گرفته شود اما 
به ياد بياوريم كه در دوره هاي گذشته، هر كسي حق ورود 
به حيطه خوشنويسي و نگارگري را نداشت و بايد مراحلي 

را طي مي كرد.
- چرا نمي توانست پا بگذارد! در شهرهايي كه نگارگري 
انجام مي شد، مغازه هاي نگارگري متعددي داشتيم، كسي 
هم مزاحمشان نمي شد، ما مگر فقط «بهزاد» را داشتيم؟! آن 
موقع هم از همه  نوع بود. اگر توجه كنيم همه آثار نگارگري 
برجاى مانده، درجه يك نيستند، بسياري از نسخه هاي خطي، 
نگارگري هاى خيلي مبتذل و سطحي دارند و شايد نگارگر 
اين سري آثار كسي بوده كه فقط مي خواسته شغلي داشته 

باشد. در كنار آن ها  ، آثار درجه يك، فاخر و عالي هم داريم كه 
كارهاى اساتيد درجه يك نگارگري هستند. هميشه همينطور 
بوده و من اصالً اين ترسي را كه شما به آن اشاره مي كنيد 

نمي فهمم!
* شايد بتوان آن را ترس از به ابتذال كشيده شدن 
هنراصيل توسط كســاني كه در اين زمينه چندان پربار 
نيستند تعريف كرد. همانطور كه امروزه هر كسي كه به نظر 
مي رسد هنر را به درستي متوجه نشده است به خود اين 
اجازه را مي دهد كه خيلي راحت وارد اين حيطه شود و 
معموالً اين افراد دانسته هايشان را هم در حد يك استادهنر 

مي پندارند.
ـ من در اين مورد نظر نمي دهم. خود من در محيط 
آكادميك ايران با چنين مواردي برخورد داشتم اما نمي توانم 
مانيفست بدهم كه حتماً اينجوري هست يا اينطور نيست، 
در واقع نمي خواهم وارد قضاوت شوم. به قول قديمي ها در 
اينجور موقعيت ها ِسره از ناسرِه تشخيص داده نمي شود  . اين 
نوع موارد هم در جاهايي كه «ريخت و پاش» هست ديده 

مي شود.
در جامعه ما  جايگاه  درست افراد مشخص نيست 
مثًال  آن ستاره اي كه عده اي دست به كار شده اند تا او ستاره 
شود با آن كسي كه با تالش خودش به هنرمندي رسيده، 
هيچكدام جايگاه واقعى شان مشخص نيست و نمي توانيم 
تشخيص بدهيم كه هر يك محصول چه پُرسه اي است. البته 
نمي خواهم قضاوت كنم كه كدام ارزشمند و كدام بي ارزش 
است چون هر دو واقعيت دارد. در فرانسه به دليل فهم عمومي 
جامعه كه برآمده از فرهنگ آن است،  تشخيص داده مى شود 
كه يك ستاره محصول چه پروسه اي است و براي مردم قابل 
تفكيك است، ضمن اينكه هيچ توهيني هم به آن ها  نمي شود 
و براي آن ها هم ارزش قائل هستند، همانطور كه براي هنرمند 
خالق آثار كالسيكشـــان ارزش قائل اند. پس در وهله اول 
تشخيص دادن مهم است و براي تشخيص درست، نخست 
بايد به يك سروسامان، به يك انضباط و به يك فهم برسيم 
و براى اين تشخيص ها ، ريشه يابي ها و درمان ها نياز به كار 

كارشناسي است.

* اگر در انتها سخني داريد، بفرمائيد. 
ـ ايران وطن من است، خانه  من است و هميشه دوست 
دارم كه در خانه باشم. االن بيش از پيش احساس مي كنم كه 
در ايران و در هنر، نياز به مباحث نظري و تحليلي داريم و 
تا اين  مباحث انجام نشود، هيچگاه به نتيجه نمي رسيم و در 
اين ريخت و پاش مي مانيم. اين ريخت و پاش را هيچ كس 
ديگري نمي تواند درست كند به جز خود ما، چون اين ريخت 
و پاش  را خودمان ايجاد كرده ايم و براي درست كردنش بايد 
به صورت منظم  و با ايده هاي جديد آغاز كنيم و براي به نتيجه 

رسيدن، احتياج به دانش، تكنيك و فهم داريم .
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گفتگو

شعري با عنوان «همدم»
اين شعر معماگونه، همدمي را مطرح مي كند كه 
با جلوه هاي گوناگون ظاهر مي گردد و همواره همدم 
آدمي است. در پايان آشكار مي شود كه اين همدم، 
غمي است كه در سينة شاعر است. اين سروده مورد 
عالقة سهراب بود. به خصوص از عنوان آن (همدم) 
به نيكي ياد مي كــــرد. او توصيه نمود كه اگر روزي 
خواستي اشعارت را در كتابي چاپ كني، بر آن نام 
«همدم» بگذار و من هم، چنين كردم و اين شــــعر 
را در آغاز اشعارم در دفتر «همدم2ـ ترانه هاي پويا» 

درج نمودم:

همدم
در اين دنيا كه رنگين عالمي هست

مرا، چون جان شيرين، همدمي هست
نه من، يك لحظه بي يادش سـرآرم

نه او از خاطـرم بيـرون دمي هست
چنـان آيـد به دنبالــم كه گـويــي

به پايـم، پـاي بنـد محكمـي هست
چو از چنگ دلم برخيـزد آهنــگ

به هر نغمه، به هر زير و بمي هست
سبك رفتار و سنگين كوش و چاالك

به جنـگ آرزوها، رستمـي هست
گهي كانـون دل را، آتـش افـزاست

گهي زخم درون را، مرهمي هست
گهي بر سينه، سنگين سنـگ خارا

گهي بر ديده لغزان شبنـمي هست
گهي چون پرتو خورشيد، روشن

گهي چون نقش تار و درهمي هست
گهــي افشاگـــر نـاگفتنــي هـا

گهـي راز نهـان را، محرمـي هست
كمش دانم، اگر گاهي كالن است

كالنش مي شمارم، گر كمي هست
شگفتـا! هيـچ كـس آگه نگرديـد

كه اندر سينه ام، پنهان، غمي هست!

شعري با عنوان «خزان»
اين شعر را كه در پايان ســــال1326 سروده ام، به 
سهراب تقديم داشتم. شگفتا كه شديداً مورد استقبال او 
قرار گرفت و وقتي هم به تهران رفت، در نامه اي مورخ 
1327/11/20 از من خواست كه آن را برايش بفرستم و 

در نامه مورخ 1328/2/11 نوشت:
«قطعه خزان مرا فريفته ساخت همچنان كه پيش از 

اين نيز به من لذت بخشيده بود»
شخصا اين قطعه را به علت هواي حزن و دلتنگي 
كه در آن بود نمي پسنديدم و به همين جهت هم آن را به 
دست فراموشي سپردم و در هيچ جا و در هيچ كدام از 
كتاب هاي شعرم در جشن ننمودم و اكنون هم به زحمت 
در ميان ورق پاره ها يافتمش و تنها به خاطر اشــــتياق 

سهراب در اينجا مي آورم:
خزان

بامداد است و دل خون شده ام در تشويش
سرفروبرده و حيرت زده و زار و پريش

شكوه ها كرده زشب تا به سحر زاختر خويش
غزلي چند هم از سعدي و حافظ در پيش

بوي عشــق آمـده در كلبـه من، النه مـن
واي بر ايـن دل مـن، بر دل ديوانه من

«آه از اين عاشقي و مسـتي و بـي پروايي»
«آه زين خون دل خويش قدح پيمايي»

خسته شد جان و تنم ديگر از اين تنهايي
اي گل سيـم برم، فتنـه گرم! كـي آيـي؟

دفترم باز و مرا ديـده بر آن خيـره شـده
اشك در ديده و غم بر دل من چيره شده

گرچه سرتاسر گيتي بود آرام و خموش
جز صداي پروبالي نرسد هيچ به گوش

نغمـه عشـق مرا آورد هسـته سـروش
مي فشارد دل من ز آن همه انديشه دوش

كاش آرام دلـي، دفـع غمـي داشتمـي
ز آن همه شادي مستانه، كمي داشتمي

بدتر از همه!
بدتر از همه اينكه اخيراً چنين مد شده است 
كه هنري نويسان به هر نوازنده اي، دست و دلبازانه 
مقام و منصب «آهنگسازي» نيز اعطا مي فرمايند! 
و اين در صورتي است كه روح آن نوازندة از 
آهنگسازي خود خبر ندارد و البته خوشحال مي شود 
از اينكه لفظ آهنگساز را نيز به دنباله نوازندگي اش 

چسبانده اند!
در اينجا توضيح اين نكته الزم است كه اگر 
نوازنده اي در مقام ممتاز نوازندگي، قرار گيرد، 
نيازي به اينكه او را آهنگساز خطاب كنند، ندارد 
و مي توان با اطمينان گفت كه الصاق و الحاق 
آهنگسازي به نوازندگان به منظور پوشش ضعف 
و نقصان نوازندگي آنان صورت مي گيرد و اين، 

بدعتي است ناحق و ناخوشايند. 
يهودي  امثال:  جهان  نوازندگان  بزرگترين 
منوهين، هايفتس، پاگاني ني و در همين ايران 
خودمان اساتيد مشهوري چون: ابوالحسن صبا، 
جليل شهناز، جالل ذوالفنون، فرهنگ شريف، 
حسن كسائي، محمد موسوي و ... هيچگاه ادعاي 
آهنگسازي نكرده اند. آهنگسازي يك نبوغ ذاتي 
و استعداد فطري است كه در هر قرن چند نفري 
در دنيا هنر نصيبشان مي شود و بنده به آن گروه 
از نوازندگان عزيزي كه آهنگسازي را هم به طور 
غيرمجاز ـ غيرطبيعي ـ يدك مي كشند، عرض 
مي كنم كه اگر در نوازندگي به مرحله استادي و 
شيرين نوازي رسيديد، به آن قناعت فرمائيد» و به 
قول معروف: «قاچ زين را بگيريد، اسب سواري 
پيشكشتان.» و البته اگر خصيصه آهنگسازي هم به 
طور طبيعيـ  خداداديـ  در وجودتان بود، آن ديگر 

نور علي نور است.

و آخرين سخن
اين كه در نهايت، اين مورد قبول نيست كه 
دنياي آهنگسازي و ابتكار در اين زمان در ايران به 
پايان رسيده است. خير، درد اصلي اين است كه 
حضرات مسئول، مستقر در اريكه فرمانروايي بر 
موسيقي، ميل ندارند قبول كنند كه ممكن است غير 
از خودشان استعدادهاي فراواني وجود داشته باشد 
كه مي توانند با نغمات نو و خالقيت هاي بي سابقه، 
آب و آبروي رفته را به جوي موسيقي ايران 
بازگردانند و حال كه خود، كاري نمي كنند، يعني 
كاري از دستشان ساخته نيست، بايد اجازه ورود 
و حضور ديگران را در صحنه هنر صادر فرمايند 
و آگاه باشند كه زمان به پايان  نرسيده و زمينه هم 

خالي نيست.
تجديد مطلع

در مباحث قبلي، انواع و اقسام موسيقي رايج 
در ممالك محروسه ايران را شرح داديم و نواقص 
آنها را برشمرديم. در واقع درد را نشان داديم ولي 
درمان را نه... انتقاد آسان است، اما راه چاره نشان 

دادن، دشوار.
به اعتقاد بندهـ  كه هيچگاه در قبول تحميلي 
آن به ديگران اصراري ندارم و مخاطب را نيز در 
رد و قبول آن آزاد مي گذارمـ  نه موسيقي سنتي و 
نه موسيقي پاپ، هيچكدام راهگشا و نجات دهنده 
نيستند. اولي درجا مي زند و دومي عنان گسيخته 
مي راند. بنابراين من تصور مي كنم كه راه اساسي 
و صحيحـ  حداقل در اين برهه از زمانـ  از ميان 
اين دو مي گذرد و كساني مي تواند با هدف اعتالي 
هنر موسيقي از اين مبانبر عبور كنند كه به معناي 
واقعي هنرمند باشند؛ يعني خالق و مبتكر. و اين 

دو بيت شعر:
نه در مسجد دهندم ره، كه رندي

نه در ميخانه، كاين خمار خام است
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حرف هاى زيادى براى گفتن است
پشت در
پنجره

پشت ابرهايى كه آسمان شهر را مى گيرند
گاهى چون

خنجرى فرو مى آيند
زمين را به دو نيم كرده

در حوالى روزنامه ها پرسه مى زنند
سرنوشت يك واژه

چيزى جز فراموشى نيست
همچنان كه در هوا مى چرخد

و از دهانى به دهانى غرق مى شود

«البيرنت» عنوان مجموعه اشعار سپيد 
«ابريشم معيني» است كه به تازگي توسط 
نشر آنيما در دسترس دوستداران شعر قرار 
گرفته است. با هم چند شعر از اين مجموعه 

را مي خوانيم:

(1)
وقتى سكوت نمى كنند عقربه ها 

دقيقه اى مى آيد 
و ثانيه اى نمى رود 

با من بگو 
ساعت هايى كه نيستى 
روز چگونه شب شود 

اين استكان چگونه مست؟
آيا اين پرده 

ادامه  پيراهنى نيست كه به تن زنى زار مى زند 
شايد تو نيامده رفته اى 

و گوش باد از اين حرف ها پر است

(2)
هر روز دهانم پر مى شود از هواى تو 

گيرم كه منتظر مانده باشم 
آغوشم  كه از تو پر نمى شود 
 نبودنت غمى است در خاطرات

و وسواس دوست داشتنت 
از حال زنى كه از چشم هاى من اشك مى ريزد 

پيداست 
روزها هر چقدر كوتاه تر باشند

سايه ى رفتنت را روى ديوار بلندتر مى كنند

(3)
كنار رودخانه نشسته ام

اما 
صداى دريا از دور به گوش مى رسد 

موج بر مى دارم
در خودم

در آيينه جيبى ام
كه تنها بخشى از حافظه زيبايى مان بوده 

ماهى ها قرن هاست 
بدون چشم داشت دريا 

به او پناه برده اند 
تو به  چه چيز پناه مى برى؟

وقتى باد موهايم را در چمنزارها 
به زبانى عاشقانه ترجمه كند 

 ما پير شده ايم
و اين را سدى مى دانست 

كه لبريز شده بود از خودش ...

زير نظر: عبدالصابر كاكايي

نگاهي به مجموعه شعر«به انسان مى گفتند اندوه»،سروده حميدرضا شكارسرى

سبزينه

مجموعه شعر«به انسان مى گفتند اندوه»،آخرين 
مجموعه شعر حميد رضا شكارسرى، شامل 
شصت شعر سپيد كوتاه است. شاعر در اين 
مجموعه، مانند چند مجموعه شعر اخيرش، 
شعرهايى با يك مضمون را گردآورده، اما بر 
خالف آنها از يك فرم و ساختار مشخص 
براى تمام شعرها استفاده نمى كند. آنگونه كه 
در مجموعه هايى مثل «شكل هاى فروتنى»، 
شاهد بوديم كه شاعر با عبارت «چه فروتن»،در 

آغاز شعرها ايجاد فرم مى كند. 
داراى  شعرها  مجموعه،برخى  اين  در 
ساختارند؛مانند شعر شماره هفت: با آن همه 
برگ و شكوفه كه نوشته بر تن درخت/ با آن 
همه گنجشك و پرستو كه نوشته بر آسمان 
/با آن كه نامش كنار حافظ و قيصر نيست/ 

چگونه مى تواند شاعر نباشد/ بهار؟
وبرخى ديگر، داراى ساختار نيستند؛مثل شعر 
شماره هشت: با چه تعصبى شعر مى خواند 
كالغ/به قول «بامداد»/ قاطع و بى تخفيف. 

 ناگفته نماند كه در اين مجموعه، بازهم نگاه 
شاعرمتوجه طبيعت است و اين هم از وجوه 
مشترك تمام مجموعه شعرهاى اوست. وى 
از ميان تمام فضاهايى كه شاعر مى تواند از 
آن بهره ببرد، طبيعت را برمى گزيند و به 
جرات مى توان گفت كه طبيعت، يكى از 

موتيف هاى پر تكرار شعرهاى اوست.
 و آنچه كه اين بار در طبيعت، توجه شاعر را 
به خود جلب مى كند و مضمون شعرهايش 
مى شود، همانا سرودن شعر توسط اجزا 

طبيعت و يا اشيا اطراف اوست.
از آنجايى كه استعاره و استعاره گونه ها از 
ميان ديگر انواع صور خيال،  بسامد بيشترى 
در اشعار اين شاعر دارند، همانا عناصر طبيعت 
به صورت استعارى در شعرها رخ مى نمايانند. 
دريا،درخت،رعد،آسمان و... همگى شاعرند 
و شعر مى گويند. به طور مثال: آسمان سينه 
صاف كرد و شعر خواند: رعد و باران(شعر 

شماره سه). 
اما آيا مى توان گفت كه سرودن و خواندن، 
يك رفتار كامال انسانى است؟ آيا ما با 
تشخيص روبه روييم يا اينكه شاعر ادعاى 
ديگرى دارد و سعى بر آن دارد كه ما را 
با روح هر يك از عناصر طبيعت آشنا كند؟
اين سوال از آنجايى پيش مى آيد كه با خواندن 
اين كتاب مى بينيم شاعر، انسان را اشرف 
مخلوقات نمى داند، بلكه او را همرديف ديگر 

موجودات مى بيند وشاهد مثال اين مدعا 
شماره شش است كه نام مجموعه هم از اين 

شعر گرفته شده: 
انسان هاى نخستين / شاعر بودند / به كوه 
مى گفتند بلند /به رود مى گفتند روان / به باد 
مى گفتند پرنده / به دشت مى گفتند وسيع / 

و احتماال به انسان مى گفتند اندوه ...
در اين شعر، انسان هاى نخستين هم شاعرند 
و همرديف اند با باد و باران و كوير و...
كه در ديگر شعرهاى اين مجموعه، شاعرند 

و هر كدام به گونه اىـ  بر اساس كشف 
شاعر ـ شعر گفته اند و همچنين انسان 
اندوه نام مى  گيرد، پس از آنكه هر يك از 
عناصر طبيعت توسط همين انسان با بارزترين 

ويژگى  شان نام گذارى مى شوند.
اين رويكرد كه هر كدام از عناصر طبيعت 
داراى روح اند، آنيميسم نام دارد وهمانطور كه 
دكتر شميسا در كتاب معانى بيان مى  گويد، 
در تفكر بشر قديم، همه چيز جاندار بوده 

است.
«باد مى آمد و شب مى رفت يا خورشيد 
مى آمد مى رفت. بقاياى اين بينش كهن، 
هنوز در زبان روزمره هست و چنان عادى 
شده كه توجه را جلب نمى كند، اما در 
زبان ادبى مواردى هست كه توجه خواننده 

را جلب مى كند.
اين موارد با امكانات علم بيان سنتى به استعاره 

مكنيه تخيليه تعبير و تفسير مى شود. حال 
آنكه در برخى موارد، چنين راه حلى مقنع 
به نظر نمى آيد؛ مثال وقتى فروغ مى گويد: 
سالم اى شب معصوم؛ آيا مى توان گفت كه 
شب رابه انسانى تشبيه كرده و سپس يكى از 
صفات اورا كه معصوم بودن است با مشبه 

ذكر كرده؟
 در اين گونه موارد، بهتر و پذيرفتنى تر آن 
است كه بگوييم خود شب، جاندارى انگاشته 
شده است كه مى تواند معصوم يا دژآيين 
باشد. درزبان شعر سنگ، كوه و شب داراى 
روان مخصوص به خودند و از اين روست 
كه در ادبيات مى توان غير جاندار را مخاطب 

قرار داد.» (شميسا ،1379 ،65 ) 
هر بار كه  اين مجموعه را ورق بزنيم، بيشتر 
قانع مى شويم كه جان دار پندارى كه در تمام 
اين شعرها موج مى زند، فراتر از تشخيص  و 
انسانوارگى است و بايد همان آنيميسم باشد. 
جان و روح و آنى كه شاعر در تمام عناصر 
طبيعت كشف كرده است، اين نظريه را قوت 
مى بخشد. در اين مجموعه،زبان شعرهاى 
حميد رضا شكارسرى، همچنان ساده و روان 
است و در اكثر موارد، شعرهاى اين مجموعه، 
يك گزاره يا يك جمله اند. شاعر با همين 
زبان ساده به تفكرو عاطفه مخاطب تلنگر 
مى زند. وى به هيچ وجه تصميم ندارد زياده 
گويى كند كه اين ويژگى بارز زبان شعرى 

شكارسرى است.
همين ويژگى باعث شده تا او داراى سبكى 
منحصر به خودش باشد. به گونه اى كه اگر 
شعرى از وى جايى بدون ذكر نامش درج 
شود، فوراً مشخص مى شود كه شاعرش 
كيست.در خاتمه،اين يادداشت را با شعر 

شماره بيست و سه به پايان مى بريم:
 چـرا تكــرارى نيــست 

 شعرهاى تكرارى قنارى...
و هرگز شعرهاى اين شاعر تكرارى نخواهند 
شد.همچنان كه اين بارهم شاهد مجموعه اى موفق 
بوديم و اين نگاه به هستى،با آنكه انديشه  هاى 
فلسفى حميدرضا شكارسرى راآشكارنمى كند، 
درعين حال بيانگر فلسفه و سؤال ماهوى اين شاعراز 
هستى  است كه گرد تكرار بر آن نمى نشيند. 

زيرا از دريچه اى تازه ما را دعوت به تماشا مى كند،هر 
بار كه با مضمونى تازه به سراغ طبيعت مى رود. 
واين نگاه ظريف تكرارى نخواهد شد.همچنان كه 

آواز قنارى.

تازه هاي كتاب

شعر نو

آذر نادى
آيسا حكمت

سرنوشت يك واژه مثل يك كوه

نىآنيميسم يا جان دارانگارى؟رؤياهايي كه در يك ظرف جا نمي شوند
يال

ه گ
طم

فا

شعر كالسيك

برده من را به ناكجا آباد، بايد و شـــايد و اگرهايم
مثل يك شمع دور من جمع اند، مثل يك كوه سرد تنهايم

من درختم، بله تو حق دارى، از تنم برگ سبز مى خواهى
ريشه هايم ولى رسيده به سنگ... پنجه آفتاب بر نايم...

دست من نيست چشم هايم را زاغ هاى دريده نوك زده اند
جز سياهى اگر نمى بينم منظرى پيش روى فردايم

شهر من در غبار گم شده است، ما در اين حجم تار گم شده ايم
گشته ام..... نيستى سر جايت! گشته اى.... نيستم سر جايم!

 رفته ام، رفته ام كه برگردم، رفته اى، رفته اى كه برگردى
دور دور خيانت است رفيق! پس نمى آيى و............نمى آيم
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از آغاز تشكيل«وزارت ديرينة صّحيّه»تا 
ظهور وزارت نوين بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكي، الحق و تاكنون، هيچكس 
مانند خَلف اخير وزير صّحيّه،يعني جناب 
دكتر سيدحسن قاضي زاده هاشمي(بخوانيد 
دكتر سيدصادق صادق زاده صادقي) نتوانسته 
با صداقت هر چه تمامتر، ُكل استراتژى و 
اهداف و وظايف و اقدامات اين وزارتخانة 
عريض و طويل و عميق را در عبارت 
مشهور و حكمت آميزي همچون:«كارى 

نداره، فقط بمال»،خالصه و بيان كند. 
البته شايسته است از يكي ديگر از مقامات 
اين وزارتخانه نيز ياد كنيم كه ايشان هم اخيراً 
در يك نمايش تلويزيوني،ُكل كارخانه هاى ِسُرم 
سازى را با آميختن اندكى نمك در يك ليوان 

آب حل كردند و باقي قضايا.
از شما چه پنهان، اگر واقعيت چنين 
باشدـ  كه هست، چون تا نماليم روش 
خوب نميشهـ  به راستى چه ضرورتى در 
وجود اين وزارتخانه و وزير و اين همه 
معاون و مدير و دكتر و استاد و دانشجو و 
رييس و كارشناس و پرستار و تكنسين و 
كارمند و ساختمان و بيمارستان و آزمايشگاه 
و خودرو و آمبوالنس و تخت و برانكارد 
و تيغ و قيچي و باند و گاز و چسب و 

امثالهم هست؟! 
فكرش را بكنيد. اگر همة مردم به اين 
باور برسند كه هنگام ناخوشى، فقط بايد بخرند 
و بمالند روش تا خوب بشه، و اين وزارتخانه 
هم در حد شعار معروف:«كاري نداره، فقط 
بمال»باقى بماند، چه رقم كالنى از بودجة 
مملكت بازيافت و ريال به ريال آن صرف رفاه 

هم ميهنان خواهد شد!   
از اين مهم تر، وقتى وزارتخانه اى به 
بزرگى و گستردگى بهداشت و درمان و آموزش 
پزشكى را با آن همه نيروى انسانى و تجهيزات 
و وظايف و اهداف، در چند ثانيه مى شود در 
قالب يك عبارت جمع و جور كرد؛ حتماً چنين 
اقدامي در بارة ديگر وزارتخانه ها و سازمان هاى 
دولتى عريض و طويل هم شدنى است. يعنى 
چه بسا بشود با انتخاب چند شعار كليدى و 
مناسب،ُكل َدم و دستگاه دولت را جمع و جور 
كرد و براى هميشه قال قضيه را كند. مي گوييد 
نه؟ اندكى تأمل در بارة پيامدهاى مثبت اين 
انديشه، جاى هيچگونه ترديدى را براى جمع 
كردن َدم و دستگاه دولت باقى نمى گذارد. 

مالحظه بفرماييد: 
* تحقق اصل سپردن كار مردم به مردم 

(دموكراسى محض) 
* رفع اختالف يا ابهام ديرينه بين رابطة 

دولت و مردم 
* حذف كامل بروكراسى و تسريع در 

انجام امور 
* صرفه جويى فراكالن در بودجة كشور

* صرفه جويى در وقت گرانبهاي رئيس 

جمهور و مجلس كه هر چند وقت يكبار صرف 
انتخاب وزير و گرفتن رأي اعتماد و تبعات 

گفتنى و ناگفتنى آن مي شود.
* آزاد شدن هزاران ساختمان و 
ميليون ها خودروى دولتى و امكان استفادة 

بهينه و سودمند از آنها. 
* حذف پديدة انتقاد از دولت (چون همة 

مسوليت ها بر عهدة خود مردم خواهد بود.)
* قطع كامل پديدة رشوه خوارى و 

رانت خوارى در دستگاه دولت
*  قطع كامل پارتى بازى
*  قطع كامل فاميل بازى

* پاكدست كردن واقعي و تضميني دولت
* محروم كردن طنزپردازان از سوتي ها و 

سوژه هاي طنز مقامات دولتي    
مالحظه فرموديد؟!  البته آنچه مهم است، 
انتخاب شعار كليدى براى وزارت خانه ها و 
سازمان هاى دولتى است كه در اين باره هم 
فكر شده است. بدين معنى كه همچون آب 
خوردن مى شود همة وزيران و معاونان و مديران 
و نيروى انسانى موجود در اين همه وزارتخانه 
و سازمان و شركت دولتي را مرخص كرد و 
ُكل دولت را در عناوين زير خالصه نمود و 

صلواتش را هم فرستاد. 
و اما نام و شعارهاى پيشنهادى ما 
براى تشكيل يك دولت مجازى و صد در 
صد بى خرج و مخارج( با تشكر از دو تن از 
دولتمردان كنوني و اسبِق اسبق، كه ايدة اصلي 
اين طرح از آنان است) بدين ترتيب است:   

وزارتخانه ها و عناوين جديد: 
* آموزش و پرورش : كارى نداره.....  اَ اِ اُ 

كن، خودت ياد مى گيرى
* امور خارجه: كارى نداره، دون بپاشيم، 

خودشون ميان
* بهداشت و درمان: كارى نداره، بمال 

روش، خوب ميشه
* دادگسترى : كارى نداره، خودت بگير، 

حبسش كن
* دارايى: كارى نداره، ندى، با زور 

مى گيريم

* دفاع: كارى نداره، كارى نداشته باش، 
كارى بهت ندارند.

* راه : كارى نداره، راه بيفت، خودت 
ميرى

* رفاه : كارى نداره، يه تكه نان خشك، 
يه لنگ!  

* صنعت: كارى نداره، بپيچش تو هم، 
ساخته ميشه

 * فرهنگ و ارشاد: كارى نداره، همه اگه 
كور و كر بشن، همه چى درست ميشه

*  علوم و تحقيقات: كارى نداره، سرچ 
كن، كپى كن، پِيست كن

* كار: كارى نداره، جوينده يابنده است. 
بگرد، پيدا مى كنى

* كشاورزى: كارى نداره، تخم را بپاش، 
خودش در مياد 

 * مسكن و شهرسازى: كارى نداره، بچين 
رو هم، خودش ميره باال

 * معدن : كارى نداره، بكش بيرون، 
خودش پول مى شه 

* نفت:  كارى نداره، بكش باال، بكن 
تو لوله

 * ورزش و جوانان: كارى نداره، بمال، 
بكش، قوى ميشى 

* سازمان هاى دولتى و عنوان هاي 
جديد:

 * انرژى اتمى: چه كار داريد چيه؟ حق 
مسلمتونه

* برنامه و بودجه: باشه تا بعد
* بهزيستى: خدا خودش همه كارها را 

درست كنه
 * تأمين اجتماعى: ان شاءاهللا خوب 

ميشيد
* شيالت:  گرفتى، رهاش نكن 

* بنادر و دريانوردى: بنداز رو آب، باد 
مى بردش 

 * محيط زيست: نخواستيم بابا!
 * هواشناسى: هر چى خدا بخواد

*مبارك است ان شاءاهللا!

انشـاى يك دانش آموز تورقوزآبادى

طنزستان

           از فرمايشات ما

آدمـ ـ حتي ما!ـ ـ يك چند روزي را كه به هر مناسبتي چيزي نمي نويسد 
و اصطالحاً قلم مبارك را غالف مي كند؛ بعداً مصيبت مي گيرد كه چطوري 
بنويسد؟انگار كه دستش روغنكاري الزم دارد كه البته اگر روغنش بدون 
كلسترول  باشد، به سالمت مزاج و مزاح نزديكتر است. في المثل،يك هفشده 
روزي به خاطر ايام سوگواري چيزي در حوزة طنز مرتكب نشديم، اآلنه عزا 
گرفتيم كه در اين وانفساي هدفمند شدن يارانه ها چطوري بزنيم و در برويم كه 
هم هدفمند زده باشيم كه دردي را دوا بفرمايد ان شاءاهللا؛هم به جايي برنخورد 
العياذباهللا؛ و هم به خودمان نزنيم هزار ماشاءاهللا!.... با اين همه مالحظات مورد 

درخواست، پيداست كز اين ميان چه برخواهد خاست!
در حساسيّت طنز:

 خواهم كه به آن تازه گل از روي نصيحت
 گوينـد كه با هـر خـس و خـاري ننشينـد

 امـا بـه طريقــي كه ز مـا خـاك نشينــان
 بـر دامــن او گــرد و غبــاري ننشينـــد

چند توضيح ادبي: 
1ـ اول اين كه شاعر اين بيت دقيقاً نمي دانيم كيست و دلمان هم نمي 
آيد بگوييم كه از «ال ادري»است. به احتمال قوي صاحب دارد. مثل اشعار ما 

كه بي صاحب نيست! 
2ـ دوم اين كه عبارت قديمي و طبيعي«خس و خار» هيچ ربطي به هيچ 
وجه من الوجوهي(ولو وجوه نقدي دالري!) با آن عبارت سياسي شدة«خس و 
خاشاك» معروف خاص و عام ندارد. همچنان كه سياست هيچ دخل و خرجي 
به ما ندارد. «ما»ي نوعي را عرض مي كنيم كه سرمان بوي قرمه سبزي غيرسياسي 

مي دهد؛ از «شما»ي نوعي اطالعي نداريم. راحت باشيد!
3ـ  واژة خوشتراش و كوتاه «دامن»در جملة قشنگ«بر دامن او گرد 
و غباري ننشيند»؛ صرفاً و لزوماً به اين معنا نمي تواند باشد كه البد طرف از 
جماعت نسوان مي  باشد. خير؛ گاهي به صورت كّلي، دامن مزبور، هم در 
مورد خانم ها استفاده مي شود و هم در بارة آقايان كه ربطي به دامن ندارند. اين 
تنها مورد استفاده مشترك از دامن است كه هنوز نيز رايج مي باشد و مشكل 
ساز نيست. مگر همين حساسيت به خرج دادن و مو از ماست كشيدن بيخود 

ما، الكي عزيزان حساسي را حساس تر كند. 
علي اّي حال، عجالتاً دم دست تر از جماعت زحمتكش و مسافركش 
راننده، ديوار كوتاه تري براي باال رفتن در حال حاضرپيدا نكرديم. چرا كه 
باالخره اكثر خلق اهللا در سراسر كشور، حداقّل روزي يكي دو بار سوار انواع 
تاكسي هاي داخل شهري مي شوند كه اگر خداي نكرده، يك قران روي 
نرخشان بكشند، احتمال اين كه براي بقية ملت هميشه در صحنه هم بدآموزي 
داشته باشد و آنها نيز خداي نكرده بروند يك قران روي انواع كاال و خدماتشان 
بكشند، دور از ذهن نيست. هرچند كه همه قول دادند از اين كارهاي بدبد 
نكنند تا حاال كه بحمداهللا، اقتصاد سالم ايران دارد طرح هدفمندي يارانه ها 
را درست و حسابي و بدون كمترين مشكل قابل عرض و درزي هضم مي 
كند؛همه چي با همه چي جفت و جور شود. تا كور شود هر آن كه نتواند ديد.

مهرورزي هدفمند:
دست در دست هم نهيم به مهر             ميهــن خويـش را كنيــم آبـاد 
خانة احسان اين ستاد مديريت حمل و نقل و مصرف سوخت كشور آباد 
كه سخنگويش با شدت هرچه تمامتر، خبر از برخورد شديداللحن و قاطعانه با 
هرگونه افزايش غيرقانوني و خودسرانه در نرخ كرايه ها داده است. فلذاست كه 
آدم(يعني همين من و شماي شهروند) بايد با خيال راحت سوار تاكسي شويم و 
بابت هيچ افزايش نرخي نگراني خاصي نداشته باشيم. مگر شهر هرت است؟....
اعالم شده كه به مجّرد برخورد با حتي مختصري افزايش قيمت در كرايه هاي 
درون شهري و برون شهري؛ مراتب را سريع تر از سرعت خود ماشين به شماره 
124 وزارت بازرگاني يا 1888 سازمان تاكسيراني اطالع دهند تا در اسرع وقت به 
حساب آنها رسيده شود. البته ظاهراً فقط برخي از مسافربرهاي شخصي غيرمجاز 
و بعضي آژانس هاي فاقد كد فعاليت از وزارت بازرگاني، ممكن است باعث و 

باني اين افزايش خودسرانة كرايه باشند كه خدا از باعث و باني اش نگذرد.
چند برخورد شديدتر: پيشنهاد مي شود كه عالوه بر سياست هاي 
برخوردي خود دولت در قبال هرگونه افزايش نرخ كرايه، خود ملت نيز به يك 
نحوي كه نه سيخ بسوزد، نه كباب؛ و الم شنگه اي برپا نگرد و كسي با كسي دست 
به يقه يا هرجاي ديگر نشود؛ در صورت مواجهه با كمترين افزايش قيمتي به يكي 

از شكال زير با عزيز رانندة مسافربرنده برخورد كنند:
1ـ ترك راننده: هميشه دعواي اول، به از صلح آخر است. همان اول كه 
سوار مي شويد، بعد از سالم،بالفاصله از نرخ كرايه سؤال كنيد. اگر حتي يك قران 
كشيده بود رويش؛ خودتان را از ماشين بكشيد پايين، برويد سوار يك تاكسي 
عزيز ديگر شويد كه دولت را بهتر درك كند. هيچ چيزي بهتر از يك فهم درست 
و حسابي نيست. بيخود كه حضرت موالنا نفرموده:«مردم اندر حسرت فهم 

درست»؛ خب البد هدفمند فرموده! 
2ـ درك راننده: با توجه به افقي كه دولت براي حذف يارانه ها و هدفمند 
كردن آنها ذكر كرده؛ طي سلسله بحث هاي مستدل و فشردهـ ـ طوري كه به 
ـ به عزيز راننده ثابت كنيد كه هرگونه افزايش قيمتي به  اعصابتان فشار وارد نشوـد
ضرر خودش تمام خواهد شد و اين مطلب را در سوپر سركوچه مالحظه خواهد 
كرد. ارائة نمودار هم در اين جور مواقع، خالي از لطف نيست. پس چندتايي هميشه 

در جيب نجيب خود داشته باشيد و بموقع رو كنيد. بعيد است طرف از رو نرود.

هشدار كوبنده  به عزيزان راننده!
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احمدرضا سهرابي

تبسم و تفكر

*متولد 1355 در شهرخشت/فارس
* خبرنگاروكاريكاتوريست 

*داراي  پيشينه 15 سال همكارى با مطبوعات 
*برندة چندين جايزه از جشنواره ها و مسابقات كشوري 

در زمينة كاريكاتور
ـ شيراز  * دبير سرويس خبر روزنامه عصرمردمـ 

نىپيش به سوى دولت مجازى
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امروز در تاريخ
بازي هاي وثوق الدوله

13 آذر 1297 يعنى23 روز پس از پايان جنگ جهاني اول، 
وثوق الدوله كه ســـلطان احمد شاه كناره گيري اش را از رياست 
 وزراء نپذيرفته بود به مخالفان خـــود اخطار كرد كه اگر بازهم با 
برنامه ها و سياست هايش مخالفت كنند، آنان را شديدا تنبيه خواهد 
 كرد.وثوق الدوله كه مورد حمايت انگلســـتان بود چون از قبل

 مي دانست كه استعفايش پذيرفته نخواهد شد، ششم آذر ماه ژست 
كناره گيري گرفت تا پس از رّد آن با قدرت بيشـــتري حكومت و 
ميهن دوستان را سركوب كند. دولت انگلستان كه با كمونيست شدن 
روسيه و كنار رفتن از صحنه، يكه تاز ميدان ايران شده بود هر روز 
وعده حمايت به وثوق الدوله مي داد تا اين كه با او قراردادي را امضاء 

كرد كه دست كمي از تحت الحمايه شدن ايران نداشت!
انتقال دكتر مصدق به روستاي احمد آباد

در روز 13 آذر 1319 خورشـــيدي دكتر محمد مصدق كه در 
بيرجند زنداني بود به احمدآباد ساوجبالغ (نزديك كرج) منتقل و در اينجا 
به حالت تبعيد تحت نظر ماموران انتظامي درآمد .رضا شاه با دكتر مصدق 
كه طبيعتي دمكرات و ضد زورگويي داشت ميانه خوبي نداشت و وي را 

در بيرجند زنداني كرده بود تا ازنيش انتقادهايش آسوده شود.
«كاراليل» و نظر او درباره تاريخنگاري

امروز زادروز «توماس كاراليل » مورخ، نويسنده، مدّرس و 
انديشمند بزرگ اسكاتلندي است كه چهارم دسامبر سال 1795 به 
دنيا آمد و آثار متعدد از او باقي مانده است كه مهم ترين آنها كتاب چند 
جلدي «تاريخ انقالب بزرگ فرانسه» است.  وي معتقد بود مردمي كه 
به يك مورخ اعتماد دارند بايد حرف هاي او را بپذيرند و لذا نيازي به 
ذكر غير ضروري مĤخذ و اصحاب قول نيست ، زيرا كه مورخ قبال 
درستي مطالبي را كه به دست آورده آزمايش كرده است . اگر مورخ 
به موردي ترديد دارد بايد ترديد خود را ذكر كند و به گردن ديگران 
انداختن و تكرار « موارد مورد ترديد و شايعه » درست نيست. ذكر 
مĤخذ كه خود آنها هم معلوم نيست معتبر باشند باعث پيچيدگي 

نوشته و اطاله كالم مي شود.
وقتي كه يك فيلسوف مشاور رئيس كشور شود

چهارم دسامبر سال 54 ميالدي سناي روم بر پايه افكار افالتون 
كه مردم عموما يا اهل عمل هستند يا اهل فكر و رئيس كشور بايد 
هر دو هنر را داشته باشد تصويب كرد از آنجا كه دشوار است چنين 
فردي را به دست آورد، امپراتور كه عمدتا مرد عمل است بايد داراي 
يك مشاور از اصحاب فكر شود تا كامل گردد و چون در آن زمان، 
تنها دو فيلسوف بزرگ در «رم» وجود داشت تصميم گرفتند كه 
«لوسيوس آمنوس سنه كا» را كه درعين حال بهترين خطيب وقت 
بود به عنوان مشـــاور اول و «بوروس» فيلسوف ديگر را جانشين 

مشاور قرار دهند.

قاب امروز

يك زخـــم غمت هـــزار مرهم ارزد
خـــاك قدمـــت تـــاج ســـر جـــم ارزد

چشم تو سواد ملك حسن است از آنك
يك گوشـــه بـــه ملك هـــر دو عالم ارزد

 
سلمان ساوجى

ـ آگاهى، دانش سازمان يافته است و خرد، زندگى 
سازمان يافته.

 ايمانوئل كانت
ـ مراقب باشيد تا چيزهايى را كه دوست داريد، 
به دست آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايى 

را كه به دست آورده ايد دوست داشته باشيد.
 برنارد شاو

پند بزرگان سرايه

دفاع از امنيت آمريكا در برابر اطفال مهاجر!

13آذر
*ساعت 11 شـــب عده اي در حدود 300 نفر 
در خيابان هاي شهرستان محالت ضمن تظاهرات و 
سر دادن شـــعار عليه رژيم ، اعالميه پخش كردندو به 
يك موتورســـوار پليس حمله و موتور وي را به آتش 

كشيدند. 
*عده اي از اهالي فشم با خمله به تل مون ريور 
 حمله وقصد آتش زدن هتل را داشـــتند كه با وساطت
 عـــده اي از معتمدين از ايـــن كار خودداري كردند. 
صاحب هتل متعهد شـــد از فروش مشروبات الكلي 

خودداري كند .
*در جلسه منزل حاج شيخ زين العابدين قرباني 
در شهرستان الهيجان تصميم گرفته شد مردم ضمن 
تعطيلي مغازه هاي خود عليه رژيم در سطحشـــهر 

تظاهرات كنند . 
* 60 نفر از دانش آموزان لشت نشا رشت عليه 

رژيم تظاهرات كردند . 
* در رودبار مردم محل شركت مخابرات متحصن 

شدند 
* تظاهرات مردم چالوس با حمله نيروهاي امنيتي 

مواجه شد . 
* عده اي از مردم شهرستان دير در استان بوشهر 
عليه رژيم تظاهرات كردند . به گزارش ســـاواك در 
اين تظاهرات بر اثر حمله ماموران 12 نفر مجروح و به 

بيمارستان منتقل شدند. 
* در بوشهر در درگيري ميان ماموران انتظامي و 
افراد ناشناسي كه لباس نظامي بر تن داشتند يك مامور 
پليس كشته و شيخ ابوتراب آشوري به شهادت رسيد .

* بيش از پنج هزار نفـــر از اهالي بنه گز و باك 
در مسير جاده خورموج –چغادك در استان بوشهر ، 
تظاهركنندگان با مســـدود ساختن جاده به تظاهرات 
پرداختند . ماموران ژاندارمري بوشـــهر پمن متفرق 
ســـاختن تظاهر كنندگان چهارتن از ا»ها را دستگير 

كردند . 
* مردم و دانش آموزان بعد از تجمع در مســـجد 
حكيم شهر زابل ،از مســـجد خارج و عليه رژيم به 

تظاهرات پرداختند. 
*مردم در زاهدان بعـــد از تجمع در منزل آقاي 
كفعمي خراساني كه از مكه به زاهدان مراجعت كرده بود 

در خيابان هاي شهر  شروع به تظاهرات كردند.
* بيش از 15هزار نفر در كرمان در حالي كه عده اي 

آنها كفن بر تن داشتند عليه رژيم تظاهرات كردند . 
* در رفسنجان بيش از چهار هزار نفر بعداز تجمع 
درمسجد جامع ، در خيابان ها به تظاهرات دست زدند. 
 * عده اي از اهالي ســـيرجان عليـــه رژيم در

 خيابان هاي شهر شعار دادند .
*بنا به گزارش ســـاواك شخص يا اشخاصي از 
داخل باشگاه دانشگاه جندي شاپور به طرف ماموران 
فرمانداري نظامي مستقر در باغ ملي تيراندازي كردند . 

در اين تيراندازي كسي آسيب نديد . 
* به گزارش شهرباني ماهشهر مردم در چند نقطه 
شهر تظاهرات كردند . تظاهرات با دخالت و تيراندازي 

و پرتاب گاز اشك آور خاتمه يافت .
* مـــردم شـــهرهاي قصـــر شـــيرين، 
 بروجـــن و گچســـاران عليـــه رژيـــم تظاهرات

 كردند . 
* به گزارش ساواك كليه مراكز آموزشي در شهرهاي 
قم، كاشان ، ساوه و تفرش كماكان در اعتصاب به سر برده 
و تعطيل مي باشند . ادارات آموزش و چرورش شهرهاي 

مزبور به جز كاشان نيز تعطيل است . 
* به گزارش ساواك، كالس هاي درس دانشكده 

علوم پزشكي دانشگاه رازي كماكان تعطيل است .
* بنا بـــه گزارش ســـاواك دبيرســـتان هاو 
دانشســـراي عالـــي قزويـــن ، دبيرســـتان هاي 
 بخش تاكســـتان ومدارس زنجـــان تماما تعطيل 

هستند .
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ويتامين انعقاد خونچهره 

ماه يازدهمدشمن خير
سرماينفس ناطقه

 بسيار
تهوع شديد

شاعر 
قرن
 دهم

كشيدني
 بر چشم

از آثار
 تاريخي 
بجنورد

داراي لقب

تجسم يافته

كار يكدنده

بد عمل 

كوچ كننده

عزيز عرب

چغندر پخته

كوچك، 
پست

بخشش
موضوع و پرسش

B
اثر رطوبت

جنس كاله روستايي

ايراد
بي سر و ته!

سنگريزه

دندان فيل

حشره اجتماعي

عالمت پاي نامه ها 

نگهدار كباب
درون چيزي

حمله

و

س

ن

ب

شهر افغانستان
شايع شدن

جلوه و نمايش 
مسافرت گروهي

راهپيمائي مردم تهران


