
  

معموال� ��ميا�� برمبنا� هر� معر�� به «هر� 
مزلو»1 � نيا�هايشا� �� بر�سا� سلسله مر�تب نيا�ها� 
تأمين مي كنند � ��ما� هايشا� نيز� بر�سا� ��لويت بند� 
نيا�ها� شكل مي گير�. يك فر� محاسبه گر� كه برنامه 
ساختا� يافته �ندگي ��� تنظيم تقد� � تأخر تأمين نيا�ها 
� خو�ست هاست تا �� پلكا� ترقي صعو� كند � خو� �� 
�� �ندگي فر�� � �جتماعي كاميا� ببيند� پس �� تأمين 
نيا�ها� فيزيولو�يك به سمت تأمين �منيت� خانو���� 
شغل� �حتر�� � نهايتا� شكوفايي �ست كه ممكن �ست با 
عنصر شهر� نيز همر�� باشد. �ين هر� سلسله مر�تبي 
«مزلو» �ست كه ساختا� �شد � نيا�ها� بنيا�ين يك فر� 

�� � �� شر�يط طبيعي � نشا� مي �هد.
نمو��� تكاملي مزلو� بر بنيا� يك جامعه نرما� 
شكل يافته �ست. جامعه �� كه �� �� ساختا�ها� 
سياسي� �جتماعي� �قتصا�� � فرهنگي به عنو�� يك 
) خلق شد� �ست � هر كد��  «نها�» (
) خو� �� ���ند. �قتي كا�كر�ها�  «كا�كر�»(
�ين نها�ها� با يكديگر همگر�يي � هم �فز�يي سا�ماني 
� ساختا� يافته مي يابند � نظم جامعه� به قو� �ميل 
���كيم� �� نظم مكانيكي به نظم ��گانيكي تبديل 
مي شو� 2 � جامعه ��ست مانند يك كل كه �� �جز�� 
سالم � كا��مد برخو���� �ست عمل مي كند � به قو� 
هربر� �سپنسر3 � �جز�� جامعه مانند �عضا� يك بد� 
سالم عمل مي كنند كه حاصل كا�كر�ها� متقابل �� 
�جز�� � �عضا�� يك �نسا� كا��مد � يك جامعه كا��مد 

�ست.
�ما� �� جامعه �� كه هنو� نها�ها� �جتماعي4 �� 
ساختا�ها� �بتد�يي هستند � سا�ما� ها� �جتماعي5 
شكل نگرفته �ند� قبل �� �ينكه بتو�� �� ��� هر� سلسله 
مر�تبي مزلو� مر�تب �شد فر�� �� طي كر� بايد بر�� 
ساخت سا�ما� ها� �جتماعي پا جلو نها�. �شد سلسله 
مر�تبي �� هر� مزلو� مستلز� ساختا�يافتگي جامعه � 
��لويت يافتن طبيعي «�شد فر��» بر «توسعه �جتماعي» 
�ست. هنگامي كه سا�ما� ها� �جتماعي� �� كا�كر�ها� 
طبيعي خو� برخو���� باشند� توسعه �جتماعي به مرحله 
�شبا� نسبي مي �سد � پس �� �ين �شبا� نسبي� �فر��� �� 
���� ساختا�ها� توسعه يافته مر�حل بلو� � بالندگي �� 

تا مرحله شكوفايي طي مي كنند.
�كتر غالمحسين صديقي� �� ب�رشي �� تا�يخ �ين 
سر�مين متولد شد� مر�حل �شد � نقش پذير� �� طي 
كر� � �� �نيا �فت كه جامعه �ير���  �� �� سطح سلسله 
مر�تب عمو�� �� نظر طبقا� �جتماعي � سلسله 
مر�تب �فقي� قشربند� ها� شهر�� ��ستايي� قومي� 
قبيلگي � مذهبي� �چا� تالطما� فر���ني بو�. ������ 
�ستا� يعني 12 ��� 1284 هما� ��� تصويب قانو� 
مشر�طه بو� كه حتي �� �هه ���� نيافت � با چكمه 

سر��� سپه� پا�� شد.
�ستگا� بو��كر�سي� به مفهو� �بر� 6� هنو� 
��� �ند��� نشد� بو� � سا�ما� ها� �مو�شي� مالي� 
����� � �جر�يي �� مر�حل بد�� � جنيني بو�ند. 
��نشگا� پايه گذ��� نشد� بو� � �مو�� �بتد�يي� فاقد 
جامعيت جغر�فيايي � نظم ساختا� يافته بو�. بيسو���� 
فقر� نابر�بر�� بي عد�لتي� بيكا��� جهل نسبت به حقو� 
طبيعي� حقو� �نا� � عد� ��� مر�ما� �� حق �ندگي� 
������ برخو����� �� مالكيت فر��� تغذيه� مسكن� 
�فا�� �نتخا� حاكما� � جستجو� خوشبختي ��جمله 
مصد�� ها� ��شن توسعه نيافتگي �جتماعي� سياسي � 

فرهنگي �� �ين سر�مين بو�. 
�� �ين ��ضا�� غالمحسين صديقي نه مي تو�نست 
� نه مي خو�ست كه مسير طبيعي �ندگي � خوشبختي 
خو� �� طي كند. �گر �� عز� به �ين كا� ��شت� پس �� 
برگشتن �� ����� تحصيل �� فر�نسه � كسب كرسي 
�� ��نشگا� تهر��� مسير حركت خو� �� بايد به ترتيب 
�� جهت فعاليت ها� علمي � ��� �ند��� ��نشكد� يا 
��نشگاهي تا�� ���مه مي ���� خو� بر صد� �� مي نشست 
سپس ���� عرصه سياست مي شد � تال� مي كر� 
تا با �قابت سياسي� �� هر� قد�� باال ��� � تا 
نخست ��ير� ���مه مسير �هد. �ما صديقي چنين نكر�� 
�بتد� به عنو�� يا� همر�� � قابل �تكا� �كتر محمد مصد�� 
مسئوليت �� ����تخانه خطير �� �� �� ���� پذيرفت. 
بعد با كو�تا خانه نشين شد. �� ���گا� �� �كتر محمد 
مصد� به عنو�� �جل بز�� سياسي � مر� ���سته ملي 

�فا� جانانه كر� � به �ند�� �فتا�. 
پس �� �ند�� به جا� عزلت� سرخو��گي يا 
مهاجر� به خا��� تشخيص ��� كه بر�� �ستيابي به 
����� � بر�� تغيير ماهيت قد��� ��هي جز �فز�يش 
�گاهي � �نباشت ��نش �جو� ند���. بنابر�ين 4 سا� 
پس �� ����� �� �ند�� به تأسيس «موسسه مطالعا� 
� تحقيقا� �جتماعي» �� ��نشگا� تهر�� �� سا� 1337 
همت گما�� كه نهايتا� �� سا� 1351 تبديل به ��نشكد� 

علو� �جتماعي شد. 
�� سا� 1357� ��ست �ماني كه شا� �� ���مه 
حكومت بر ساختا� ناشناخته جامعه �ير�� مأيو� شد� 
بو�� تصميم گرفت با �نتخا� �كتر غالمحسين صديقي 
به عنو�� نخست ��ير �� هد� �� تحقق بخشد. �بتد�� 
�ما� كشو� �� به يك يا� � همر�� �فا��� �كتر مصد� 
بسپا�� تا مجموعه جريا� ها� ملي �� �� پيكر� نير�ها� 
مخالف با پا�شا� جد� كند � ��� �ينكه عنا� كشو� 
 �� به �ست يك «جامعه شنا�» بدهد تا با شناخت 
سا� � كا�ها� حاكم بر كنش ها� �جتماعي � ���� 

كر�� عو�مل مد�خله گر� ��ند �نقال� �� متوقف كند.
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 �يژ � فرهنگ� تا�يخ � تمد� �ير�� � جها� 

�صوال� �فتا� �نسا� قاعد� ند��� � فرمو� نمي پذير�. 
هيچ يك �� مكتب ها� ���نشناسي تا �مر�� نتو�نسته �ند 
�فتا�ها� ���ني � بر�ني �نسانها �� كالسه بند� كنند 
� به ��ستي �� عهد� پيش بيني �فتا�ها� �نساني �� 

موقعيت ها� مختلف بر�يند. 
�فتا�سنجي �نسانها� نشا� �هند� مجموعه �� �� 
�بها� ها � مجهو� ها �ست � كسي به ��ستي نمي ��ند 
كه �نسانها �� چه شر�يطي چه �فتا�� �� خو� نشا� 
خو�هند ��� � نو� مو�جهة �نها با مس���ائل چگونه 
خو�هد بو�. تنها چيز� كه ��نس���ته �س���ت � قد� 
مسلم� �ين �ست كه موضو� به ميز�� �يا�� مرتبط 
با تصوير� �ست كه هر لحظه ممكن �ست �� �هن 

�نسا� �� نمايد � توقف كند. 
با قاطعيت مي تو�� گف���ت هر �فتا�� كه �� 
�نسا� صا�� مي شو�� مبتني بر تصوير� �ست كه �� �� 
خو� � �يگر�� �� �هن خو� مي يابد. هر نو� �� �ين 
تصوير� �نسا� �� بر �فتا�� ����� مي كند كه نو� كنش 
� ��كنش �نسا� نسبت به �� تصوير �ست: شا�مانانه � 
منبسط خو�هد بو�� �� صو�تي كه تصوير �� خو� � 
مناسب ���يابي كند � �ند�هگينانه � تو�� با �فتا�ها� 
تند � تلخ خو�هد ب���و�� �� صو�تي كه تصوير �� 

نا��ست � غيرقابل قبو� ���يابي كند.
�� حقيقت �نسا� تصويرها� قابل قبو� خو�� 
�� گر�مي مي شما�� � �� �� با نو� �فتا� خويش حفظ 
مي كند �ما تصويرها� ناپسند � غيرقابل پذير� خو�� 
�� بي ���� مي يابد � با نو� �فتا� خويش نسبت به طر� 
�� �� تصوير �قد�� مي نمايد � �� ��قع �� �� مي شكند 
تا �ثر� �� �� بر جا� نگ���ذ��� � تصويرها� �يگر 
جايگزين �� كند. ���� قابل �نكا� نيست ما تصويرها� 
خو� خو�ما� �� حفظ مي كنيم � �� معر� نمايش 
قر�� مي �هيم �ما تصا�ير� �� كه خو� نمي ��نيم� هرگز 
��ست نمي ���يم � بي هيچ تأملي �نها �� نابو� مي كنيم � 

�� محد��� �يد � مشاهد� بركنا� مي كنيم.
ما هر ��� � هر لحظه مي شكنيم� مي پوشانيم 
� كنا� مي �نيم. �� س���و� �يگر هر ��� � هر لحظه 
مي سا�يم هويد� مي كنيم � �� معر� �يد � تماشا 
مي نهيم. �فتا� ��� ما� ��خصو� تصا�ير ناموجهي 
�س���ت كه �� �هن خو�ما� �� ما � �� �هن �يگر�� 
�شكا� مي شو� � �فتا� ��� �� حق تصا�ير� �ست 

كه �� �هن خو� ما � �يگر�� �� مي نمايد. 
�� �ينجا ���� �ين موضو� نمي شويم كه �صوال� 
تصا�ير �� كجا مي �يند � �يا ��كنش �نسا� نسبت به 
ي �ست يا عقلي� نيز �� �ين با��  تصا�ير خو��� حس�
بحث نمي كنيم كه �� فر�� � شقو� مختلف تصا�ير 
� كشاكش � تناقض �نها چه ��� مي �هد بلكه �� 
همين جا ���� �ين بحث مي شويم كه تصوير �نسا� �� 
�ينه سايبرنتيك � �� قا� �يجيتاليسم چگونه �ست � 
�نسا� �ين بخش � �ين نو� �� تصا�ير� خويش �� تا 
چه حد مي شناسد � نسبت به �نها چه ��كنش هايي �� 

خو� نشا� مي �هد�
�� �ين بحث� سخن �� مي تو�� �� �ينجا �غا� 
كر� كه: ما هيچ گا� بي تصوير� �� خو� � �يگر�� 
نيس����تيم. جالب �ينكه تصا�ير ما �� خو�ما� � 
�يگر�� ثابت نيست بلكه بس����يا�  متغير �ست� 
به �ي����ن صو�� كه: �� هر ح����ا� � موقعيتي� 
تصوير� �� خو�ما� � �يگر�� �� �هن ما شكل 

مي گير�. 

تصا�ير �� كجا مي �يند

قلم �ند��

حتى تظاهر به شا�� نيز 
بد�� شك بر�� �يگر�� 
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روایت آزادي سوسنگرد

 مي كشیم یا كشته 

مي شویم

حماسه پايداري
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تهران- بغداد

و همگامی برای گذر
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جهانگیري: ایران بدون اتكا به نفت هم

اداره مي شود

توافق انصاراه یمن و ائتاف سعودي براي 

تبادل اسرا در آستانه مذاكرات صلح سوئد
* معاون اول: سهم نفت در بودجه 98 بیش از 25 درصد نیست 

* اقتصاد ايران بايد متناسب با جايگاه ممتاز كشور و ملت از وضع مناسبي برخوردار باشد 
* اگر اقتدار ايران به چالش كشیده شود، قطعاً خاورمیانه  دچار آشوب خواهد شد

* به موجب اين توافق، تمامي اسراي يمني و ائتاف سعودي در چند مرحله و طبق جدول زماني 
آزاد مي شوند 

* يك هواپیماي كويتي براي انتقال هیأت انصاراه به سوئد وارد »صنعا« شد

ايران شناسي

صفحه 6

دكتر جال خالقي مطلق

بررسي سبك

شاهنامه

شبكه اجتماعي

و سرمایه اجتماعي 

صفحه 2

سيد مسعود رضوي

يادداشت

نفت ساح سیاسيـ  امنیتي 
در طرح تحریم ترامپ!
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 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 
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نقطه و جلوه هاي آن و ُمثلث ثُلث
نوشته دكتر محمدعلي سلطاني

قطع رقعي، 120 صفحه، چاپ اول
نقطه آغاز و انجام جهان، معني بخش حروف و انسان و راز ناگشادة عرفان 
است تا آنجا كه حضرت علي(ع) خود را نقطه تحت باي بسم اهللا معرفي 
فرمود و مي شود گفت: نقطه چون رمزي در تمامي هنرها و علوم بشري 

جريان دارد.
ــت كه تمامي مقياس و محتوا و  ــي براي آن مقدس اس هنر خوشنويس
ــت. در اين كتاب نقطه و جلوه هاي آن  ــده اس كالبد آن با نقطه عجين ش
در پنجره هايي از ابعاد گوناگون ارائه مي شود و سپس در دنياي «مثلث 
ثلث» و فضاي آغازين هنر خوشنويسي در هزار سال پيش فراز و نشيب 
اين هنر تا سقوط خالفت عباسيان با نگاهي تاريخي و تحليلي و هنري 

فراروي خواستاران قرار مي گيرد.
در مقدمه اين كتاب آمده است: « هيچ علم و هنري وجود ندارد كه سايه 
نقطه بر آن نباشد و با نقطه سير كمال خود را نپيمايد و بدون نقطه در نقصان به سر نبرد. نقطه با جلوه هاي گوناگون 
خود در تمام علوم و فنون جهان ساري و جاري است و به راستي يكايك عناويني كه عرفا بر آن اطالق كرده اند، صادق 

و گوياست.»

انتشارات اطالعات منتـشر كرد : 

�گهي فر�خو�� مناقصه عمومي
يك مرحله �� 

سـازمان ثبت اسـناد و امالك كشـور
رجوع به صفحه3 3204/ م الف
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ت �

نوب

« فر�خو�� مناقصه عمومي يك مرحله ��»
ش�ركت مجتمع صنعتي �س�فر�ين در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي، 
واگذاري سرويس اياب و ذهاب در مجتمع صنعتي اسفراين به پيمانكار واجد شرايط، 
ــامانه تداركات الكترونيكي دولت  ــماره 200971469000015 را از طريق س به ش
برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد 
مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت 
(ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
ــور و دريافت گواهي  ــايت مذك ــورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در س در ص
امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار مناقصه در 

سامانه تاريخ 1397/9/12 مي باشد. 
مهلت �ماني ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت: تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 

1397/9/21
مهلت �ماني ��سا� پيشنها�: تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1397/10/3

ــنبه مورخ  ــاعت 10:00 روز چهارش �ما� با�گش�ايي پاكت ها� �لف� � ��: س
1397/10/5

ميز�� سپر�� شركت �� مناقصه: مبلغ 1/000/000/000 ريال.
هزينه چاپ تمامي آگهي هاي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

ــناد مناقصه و ارائه  ــتر در خصوص اس ــات تماس جهت دريافت اطالعات بيش اطالع
ــيون معامالت ــورد ، دبيرخانه كميس ــفراينـ  بجن ــا: كيلومتر 12 جاده اس  پاكت ه

مجتمع صنعتي اسفراين، 37217437- 058
* اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 02141934 و اداره كل صنعت، 

معدن و تجارت خراسان شمالي با شماره 05832225955 داخلي 210، آقاي مروتي
���بط عمومي مجتمع صنعتي �سفر�ين

��
ت �

نوب

« فر�خو�� مناقصه عمومي يك مرحله ��»
ش�ركت مجتمع صنعتي �س�فر�ين در نظر دارد مناقصه عمومي يك مرحله اي، 
ــت مجتمع  ــي واحد حراس ــروي حفاظت فيزيك ــه تأمين ني ــور مربوط ب ــام ام انج
ــامانه  ــق س ــماره 200971469000016 را از طري ــه ش ــفراين، ب ــي اس صنعت
ــزاري مناقصه از  ــل برگ ــد. كليه مراح ــت برگزار نماي ــي دول ــداركات الكترونيك ت
ــايي پاكت ها  ــران و بازگش ــنهاد مناقصه گ ــه پيش ــه تا ارائ ــناد مناقص دريافت اس
ــه آدرس ــتاد) ب ــت (س ــي دول ــداركات الكترونيك ــامانه ت ــق درگاه س از طري
ــد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم   www.setadiran.ir انجام خواهد ش
عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي 
ــار مناقصه در سامانه تاريخ  ــازند. تاريخ انتش ــركت در مناقصه محقق س را جهت ش

1397/9/12 مي باشد. 
مهلت �ماني ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت: تا ساعت 19:00 روز چهارشنبه مورخ 

1397/9/21
مهلت �ماني ��سا� پيشنها�: تا ساعت 19:00 روز دوشنبه مورخ 1397/10/3

ــنبه مورخ  ــاعت 10:00 روز چهارش �ما� با�گش�ايي پاكت ها� �لف� � ��: س
1397/10/5

ميز�� سپر�� شركت �� مناقصه: مبلغ 1/000/000/000 ريال.
هزينه چاپ تمامي آگهي هاي مناقصه به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

ــناد مناقصه و ارائه  ــتر در خصوص اس ــات تماس جهت دريافت اطالعات بيش اطالع
پاكت ها: كيلومتر 12 جاده اسفراينـ  بجنورد، دبيرخانه كميسيون معامالت مجتمع 

صنعتي اسفراين، 37217437- 058
* اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 02141934 و اداره كل صنعت، 

معدن و تجارت خراسان شمالي با شماره 05832225955 داخلي 210، آقاي مروتي
���بط عمومي مجتمع صنعتي �سفر�ين

�گهي مناقصه عمومي خريد خدما�
صنايع شـهيد شيرودي در نظر دارد خريد خدمات كاالي ذيل را مطابق 
نقشـه از طريق مناقصه عمومي اجرا نمايد. بدينوسـيله از شـركت هاي 

واجد شرايط جهت شركت در مناقصه دعوت به عمل مي آيد.
شما�� ��يف

جنس نو� كاالمناقصه
قطعه

تعد�� 
مشخصا� فني(عد�)

جعبه 1297/40
طبق مشخصات و 300,000 مقوا 350مقوايي

نقشه پيوست
ــهرـ  صنايع دفاعـ   محل دريافت اسـناد و قبول پيشـنهادها: اصفهانـ  زرين ش

صنايع شهيد شيروديـ  معاونت بازرگانيـ  تلفن تماس: 031-52322157
مهلت ارائه اسناد: حداكثر ظرف 10 روز از تاريخ انتشار آگهي جهت دريافت اسناد 

و تحويل پيشنهادها به همراه رزومه كاري به محل مذكور مراجعه نمايند.
بديهي است شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در 

اسناد مناقصه بوده و اين صنايع در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.
ــده و هزينه آگهي به عهده  ــرايط مناقصه در اسناد مربوطه درج ش ــروح ش ضمناً مش

���بط عمومي صنايع شهيد شير��� �صفها�برنده مناقصه خواهد بود.

   نوبت ���
«�گهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله �� به شما�� 39 - 97» 

شركت توليد نير�� بر� فا�� (به عنوان دستگاه مناقصه گزار)، در نظر دارد از بين مناقصه گران توانمند و باسابقه كه توانايي 
انجام مطالعه و آناليز سيستم اسپيدترونيك موجود، طراحي سيستم جديد، تهيه، حمل، نصب و راه اندازي و ارتقا سيستم كنترل، 
ــهر) با استفاده از تجهيزات ــي نرم افزاري و مانيتورينگ مربوط به دو واحد توربين گازي GEF5 (در نيروگاه گازي بوش ــخت افزاري، برنامه نويس ــت و تحويل تجهيزات س  تس
 پي ال سيـ  PCS7-S400 را دارند، از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت به شماره ثبت ستاد 200971324000018 با برگزاري مناقصه عمومي يك مرحله اي 
اقدام نمايد. لذا مناقصه گران صالحيت دار در زمينه موضوع فوق مي توانند جهت اخذ اسناد مناقصه از روز پنجشنبه مورخ 1397/09/15 به مدت 3 روز به سامانه تداركات 
ــناد،  ــده در اس ــته ش ــناد و مدارك خواس ــناد مناقصه مربوطه را دريافت نمايند و پس از تكميل، همراه با اس الكترونيك دولت به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه و اس
حداكثر تا پايان وقت اداري روز سه شنبه مورخ 1397/09/27 عالوه بر بارگذاري در سامانه تداركات الكترونيكي دولت، به صورت فيزيكي و مجلد در پاكت سربسته و الك 
و مهر شده به نشاني شيرازـ  خيابان ارمـ  ارم 13ـ  فرعي 13/5ـ   پ 182 (شركت توليد نيروي برق فارس) كدپستي 7143673769 ارسال يا تسليم نمايند. الزم به ذكر 
است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلي در سامانه، مراحل ثبت  نام در سامانه و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. بديهي 
است به پيشنهادهاي واصله خارج از سامانه تداركات الكترونيكي دولت و همچنين به پيشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و نامرتب و كالسه بندي و مجلد نشده و عدم 

ارسال مدارك به صورت فيزيكي و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاي مدت مقرر واصل شود، به هيچ عنوان ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
ساير اطالعات مورد نياز به شرح ذيل اعالم مي گردد: 

1ـ تاريخ انتشار اسناد مناقصه در سامانه ستاد: از روز پنج شنبه مورخ 1397/09/15 به مدت 3 روز. 
2ـ مهلت دريافت اسناد مناقصه: تا ساعت 16 روز شنبه مورخ 1397/09/17. 
3ـ مهلت ارسال پيشنهادها: تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1397/09/27. 

4ـ تاريخ بازگشايي پيشنهادها (پاكات الفـ  بـ  ج): روز چهارشنبه مورخ 1397/09/28 راس ساعت 10 صبح مي باشد. 
5ـ مدت انجام كار: به مدت پنج ماه از تاريخ مبادله قرارداد مي باشد. 

6ـ مبلغ و نوع ضمانت نامه شركت در فرآيند ارجاع كار (شركت در مناقصه): مبلغ 1/500/000/000 ريال، تضمين معتبر مطابق با انواع تضمين هاي مندرج در آخرين 
آيين نامه تضمين معامالت دولتي و به پيشنهادهاي فاقد تضمين، سپرده هاي مخدوش يا كمتر از ميزان مقرر، چك شخصي و نظاير آن، ترتيب اثر داده نخواهد شد. 

بديهي است ارائه مدارك درخواستي هيچ گونه حقي را براي متقاضيان جهت شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد. ضمناً جهت هر گونه پاسخگويي به سواالت، مناقصه گران 
مي توانند با شماره تلفن 32251757ـ  071 آقاي جعفرپور تماس حاصل نمايند. 

ـ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: تلفن مركز راهبري و پشتيباني 41934ـ  021 مي باشد. 
ـ هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. 

شركت توليد نير�� بر� فا��   www.tpph.ir :سايت �� ����

شر�ت توليد نيروى
فــــارس برق 

(سهامى عام)

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  آبان 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله ��  نوبت  ���
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� �نتقا� نير� � برقرسانى شبكه ها� تو�يع �� محد��� عملياتي مناطق 

بر� بوعلى � بعثت � �جر�� عمليا� �نتقا� نير� � برقرسانى �� منطقه بر� نا�مك خو� �� به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 
شر� مختصر� �� كا�:

بعثتبوعلىنا�مكنا� منطقه بر�
970510619971510618971110624شما�� مناقصه

�جر�� عمليا� نصب � �صال� لو��� �ند��� گير��جر�� عمليا� �نتقا� نير� � برقرسانىموضو� مناقصه
2مبلغ بر���� �نجا� كا� �يا�) ,670 ,867 ,9405,467,769,9204,995,042,030

259,000,000399,000,000375,000,000مبلغ ضمانتنامه شركت �� مناقصه  ( �يا� )
�� ��� چها�شنبه  تا�يخ 1397/09/14 لغايت ��� ��شنبه تا�يخ  1397/09/19مهلت فر�� �سنا�

تا ساعت 9 صبح ��� سه شنبه مو�� 97/10/04تا ساعت 9 صبح ��� سه شنبه مو�� 97/10/04تا ساعت 9 صبح ��� ��شنبه مو�� 97/10/03تا�يخ ��يافت �سنا� مناقصه �� مناقصه گر��
ساعت 10 صبح ��� چها�شنبه مو�� 97/10/05ساعت 10 صبح ��� شنبه مو�� 97/10/08ساعت 10صبح ��� ��شنبه مو�� 97/10/03تا�يخ با�گشايي �سنا� مناقصه

��������ند������يابى كيفى

محل تحويل � با�گشايي �سنا�
تهر�� خيابا� �ما�ند نبش خيابا� �حيديه ����� 

�بيرخانه منطقه بر� نا�مك � محل با�گشايى 
سالن جلسا� منطقه

تهر�� � ميد�� �ما� حسين –�بتد�� خيابا� �ما�ند  
�يستگا� �ير�نمهر -    منطقه بر�  بوعلى  ����� �بيرخانه 

� محل گشايش سالن جلسا� منطقه

تهر�� � خيابا� خا���� – ��بر�� ترمينا� 
خا����  كوچه ياسينى –  ����� �بيرخانه منطقه 
بر� بعثت � محل با�گشائى سالن جلسا� منطقه

نو� س��پر�� ش��ركت �� مناقصه(فر�يند ��ج��ا� كا�): به صو��  
ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين ش���د� بانكي  يا ���يز �جه به حسا� 
جا�� شما�� 0101801171004 به نا� شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� 
بز�� بانك صا���� شعبه مالصد�� � يا مطالبا� ثبت � تاييد شد� نز� �مو� 

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

ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبل��غ فر�� �س��نا�: جهت شركت �� هر مناقصه � مبلغ 1,500,000 
�يا� به صو�� �لكتر�نيكي  صرفا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت 
شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه � 

مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد �مضا � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� 

مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.

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

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

مناقصه مى باشد .
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :
    www.tavanir.org.ir   :سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير

http://iets.mporg.ir سايت پايگا� ملى مناقصا�: 
  http://moamelat.tbtb.ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز

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

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله ��  نوبت ���
شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� �نتقا� نير� � برقرسانى  به شبكه ها� تو�يع نير�� بر� �� محد��� 
عملياتى منطقه بر� ش�مير�� �  �جر�� عمليا� تعمير�� پيشگير�نه (PM)�� محد��� عملياتى منطقه بر� سعا�� �با� � �جر�� عمليا� 

نصب � �صال� لو��� �ند��� گير� �� محد��� عملياتى منطقه بر� نا�مك خو� �� به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 
شر� مختصر� �� كا�:

نا�مكسعا�� �با�شمير��نا� منطقه بر�
970310615970310589970210616970510613شماره مناقصه
نصب و اصالح لوازم اندازه گيرىاجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه(PM) اجراى عمليات انتقال نيرو و برقرسانىموضوع مناقصه

7,109,316,3005,021,472,6734,228,572,1005,577,443,970مبلغ برآورد انجام كار (ريال)
مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه

464,000,000377,000,000337,000,000404,000,000( فرآيند ارجاع كار ) ( ريال )
از روز پنج شنبه تاريخ 97/09/15 لغايت روز سه شنبه تاريخ 97/09/20مهلت فروش اسناد

تا ساعت 9 صبح روز تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران
سه شنبه 97/10/04

تا ساعت 9 صبح روز 
سه شنبه 97/10/04

تا ساعت 10صبح  روز دوشنبه تاريخ  
97/10/03

تا ساعت 16:15 روز سه شنبه 
97/10/04

ساعت 10 صبح روز تاريخ بازگشائي اسناد مناقصه
سه  شنبه 97/10/04

ساعت 12:30 روز سه 
شنبه 97/10/04

ساعت 11صبح روز دوشنبه  تاريخ  
97/10/03

ساعت 12:30 روز شنبه مورخ 
97/10/08

محل تحويل و بازگشايي اسناد
تهرانـ  ميدان تجريش جنب بيمارستان شهدا 

منطقه برق شميران اداره دبيرخانه و محل 
بازگشايى پاكت ها سالن جلسات منطقه

ميدان صنعت – بلوار فرحزادى – جنب 
مجتمع تجارى ميالد نور -منطقه برق 
سعادت آباد- اداره دبيرخانه و محل 

گشايش سالن جلسات منطقه

تهران –خيابان دماوند نبش خيابان 
وحيديه   –منطقه برق نارمك - اداره 

دبيرخانه - محل بازگشائي سالن 
جلسات منطقه

نو� سپر�� شركت �� مناقصه ( فر�يند ��جا� كا� ): بصورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده 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 پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 
ــاني ــركت به نش ــايت ش ــركت در هر مناقصه ، مبلغ 1,500,000 ريال بصورت الكترونيكي صرفاً از طريق درگاه پــــرداخت اينترنتـي س  مبلغ فر�� �س�نا�: جهت ش

http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند
به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 
- داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشته نيرو ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت وبرنامه ريزي) الزامى مى باشد. 

- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه اطالعات به عهده برنده مناقصه مى باشد .
ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .

نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :
    www.tavanir.org.ir   سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير: 

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

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

* اين قانون بازنشس�تگان، يك قانون بسیار خوبي است. اين 
از آن قوانین�ي اس�ت ك�ه م�ا به آن احتیاج داش�تیم، جايش هم 

خالي بود
  * اي�ن قان�ون در واق�ع حلق�ه  بس�ته  مديريتي را ب�از مي كند، 
مي شکند و راه را براي جوانها مي گشايد كه بتوانند خودشان 

را به مراكز مديريتي برسانند
* شمول اين قانون نسبت به بعضي از افراد كه تجربه  خوبي 
دارن�د، جايگزي�ن ه�م ندارند و ممکن اس�ت زياد هم نباش�ند، 

درست نیست
* اصل اين قانون، قانون خوبي اس�ت، بايد هم اجرا بش�ود و 
بهترش هم همین است كه خود نمايندگان محترم مجلس قانون 
را جوري ترتیب بدهند و اصاح كنند كه ديگر اين اشکاات پیش 

نیايد، مجبور نشوند كه به اجازه رهبري متوسل بشوند
* نماين�ده م�ردم اراک در مجل�س از تهیه يك طرح دو فوريتي 
براي اصاح»قانون منع به كارگیري بازنشس�تگان« مطابق 

نظر رهبر معظم انقاب خبر داد

توصيه رهبرمعظم انقاب براي اصاح 
قانون منع به كارگيري بازنشستگان

صفحه2

صفحه2

صفحه16

* امیدواريم مکانیسم ويژه مالي اروپا بتواند نیازهاي كشور را 
در حد قابل قبولي تأمین كند

* از س�وي اروپايي ها اطاعات مقدماتي مثبتي براي ثبت كانال 
مال�ي ب�ه م�ا رس�یده اس�ت، بنابراي�ن امیدواريم   هر چ�ه زودتر 

به واقعیت بپیوندد
* در برجام آزمايش موشك براي ايران ممنوع نشده است

* اي�ن رهبران ك�ه در همايش حماي�ت از دولت عبدالمهدي 
در بغداد گرد هم آمده بودند، اقدامات يکجانبه آمريکا علیه 

ايران را محکوم كردند 
* سران عشاير عراقي بر حمايت از الحشد الشعبي در مقابل 

توطئه هاي داخلي و خارجي تاكید كردند

ظریف: اروپایي ها مي خواهند 
بدون هزینه از منافع برجام 

بهره مند شوند

500 تن از رهبران عشاير عراق 
تحريم هاي آمريكا عليه ايران را 

محكوم كردند

رنا
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ز 
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اگر نفت ما فروخته نشود
هیچ نفتي از خلیج فارس بیرون نمي رود

* آمري�کا بداند ك�ه ملت بزرگ 
ايران پیروز نهايي نبرد خواهد 
ب�ود و اجازه نخواهد داد لبخند 

بر لبان دشمنانش بنشیند
  * آمريکا قادر نخواهد بود رابطه 

ما با ملتهاي منطقه را قطع كند
  * ارتب��اط ب�ا همس��ايگ��ان
كشورهاي اسام�ي و جهان را 

توسعه خواهیم داد
*دول�ت به دنبال مبارزه با فقر 

مطلق است
* در بودج�ه س�ال آين�ده نرخ 
كااه�اي اساس�ي م�ردم را ب�ا 
قیمت مناسب تضمین مي كنیم
 * حق�وق هم�ه حقوق بگی�ران
و ب�ازنشستگ��ان 20 درص��د 

افزايش خواهد يافت
*سال آينده شاهد تحول بسیار 
خوبي در بخش مسکن خواهیم 
بود ت�ا نگراني هاي مردم براي 
مسکن دار شدن خانه اولي ها و 
ترمیم بافت فرس�وده برطرف 

شود
* آمريک�ا س�ال گ�ذشته 8  بار 
مس�تقی��م و امس���ال 3 ب��ار 
غیرمستقیم درخواست مذاكره 

صفحه2داشت

رئيس جمهوري در اجتماع مردم شاهرود:

آمريکايی ها قادر نیستند
و نمي توانند جلو فروش نفت ايران را بگیرند



  نفت ساح سياسيـ  امنيتي 
در طرح تحريم ترامپ!

نفت كااي اقتصادي است. تعريفي كه بسياري از اقتصاددانان، 
به خصوص در كشورهاي غربي باور دارند و مي گويند و مي نويسند 
كه اگر به جريان توس��عه براي همه كشورها، اعم از توسعه يافته 
يا در حال توس��عه معتقد هستيم، نبايد از نفت و درآمدهاي آن در 
حيطه سياس��ي و اختاف هاي سياس��ي � امنيتي تعريف و آن را 
به كار گرفت و محصور كرد. اين نظر )نفت س��اح سياس��ي � 
امنيتي( از دهه 70 ميادي، به خص��وص بعد از جنگ دولت هاي 
عرب��ي عليه اس��رائيل و تهاجم رژيم صهيونيس��تي در جنگ در 
برابر مصر ش��كل گرف��ت در آن زمان با شكس��ت ارتش مصر، 
قط��ع صدور نفت به غرب و به خصوص آمريكا از س��وي دولت 
 وقت س��عودي اعام و اجرا و به صورت يك انفجار خبري با نام 
»ARAB OiL EMBARGO« ح��ك ش��د. در آن زمان رژيم 
شاهنشاهي ايران با اعام قطع نفت توسط دولت هاي عربي همراه و 
همسو نشد و دوره كوتاهي درآمدهاي داري نفتي بسياري به دست 
آورد و ذخيره داري ايران به اوج رسيد. در همان دوران در آمريكا 
و در اروپا همچنين در ايران به طور رس��مي از سوي دولت ها و در 
اغلب رسانه ها ارائه نقد و تفسيرهاي گوناگون با محور گزاره »نفت 
كااي اقتصادي« رايج بود و اس��تفاده سياسي از آن را محكوم و 
رد مي كردن��د. از آن تاريخ دولت آمريكا از نفت عاوه بر تعريف 
اقتصادي به صورت ابزاري سياسي ارزيابي و طراحي عملياتي كرد 
و از بازار نفت در مقابله با كش��ورهايي كه در معارضه با آمريكا 
قرار مي گرفتند، اس��تفاده كرد. با پيروزي انقاب اسامي و تشكيل 
جمهوري اسامي ايران، دولت ها در آمريكا از اين ابزار عليه ايران 

به صورت هاي گوناگون بهره گيري كردند. 
در هشت ساله جنگ ايران و عراق همواره بايكوت نفتي ايران 
و تضعيف جايگاه نفتي ايران در اوپك در دس��تور كار آمريكا قرار 
داشت. دولت سعودي در زمان جنگ، دوران »ملك فهد« در راستاي 
همين سياست، فشارهاي گوناگون در بازار نفتي و به خصوص در 
نوسان هاي قيمتي آن به صورت مستمر عليه ايران اجرا كرد. در دوران 
هشت سال جنگ صدام عليه ايران، سعودي ها همگام با آمريكا از 
نفت كااي اقتصادي در جهت فش��ارهاي سياسي � امنيتي عليه 
جمهوري اسامي هدف گذاري كردند. جنگ پايان گرفت. كااي 
نف��ت بار ديگر به تعريف اقتصادي و مالي خود برگش��ت. اوپك 
بزرگترين سازمان نفتي جهان بار ديگر قدرت يافت، به خصوص كه 
در چند سال هماهنگي ايران و عربستان در اوپك، قدرت اين سازمان 
در بازارهاي نفتي جهان مضاعف ش��د. غرب )اروپا و آمريكا( در 
تعريف خود از نفت به صورت ابزار سياسي تعديل انجام داد. با انجام 
توافق و امضاء معاهده برجام، تعادل مناسبي در همكاري هاي نفتي و 
همچنين در بازار نفت و به خصوص برنامه هاي اكتشاف از منابع نفتي 
و گازي از ح��وزه خليج فارس رونق يافت. در اوج اميدواري براي 
همكاري غرب و ايران، ترامپ وارد كاخ س��فيد شد و به يكباره از 
معاهده برجام خارج شد و بافاصله بعد از اين اقدام طرحي سياسي 
� امنيتي عليه جمهوري اس��امي ايران براي تثبيت هژموني رژيم 

صهيونيستي در سراسر خاورميانه را علني كرد. 
ترامپ اگرچه به نظر نويس��نده محك، استراتژي روشني براي 
خاورميانه ندارد، اما هدف او در اختيار قرار دادن منطقه به دس��ت 
اسرائيل است. براي اين كار دو بازو يكي »نتانياهو« نخست وزير رژيم 
صهيونيستي و ديگري پادشاهي سعودي و به نمايندگي از او وليعهد 
سعودي »محمدبن سلمان« را انتخاب كرد. سياست تحريم همه جانبه 
از سوي كاخ سفيد به فرماندهي ترامپ رئيس جمهور آمريكا كليد 

خورد. 
ترام��پ در آغاز اعام »تحريم همه جانب��ه« عليه ايران گفت: 
»صادرات نفت ايران را به صفر مي رساند!« بعد از مخالفت اتحاديه 
اروپا با حركت و سياست هاي ترامپ درباره برجام و تقابل با ايران، 
همچنين كشورهاي بسياري كه نيازمند خريد و دريافت نفت و گاز 
از ايران هس��تند از يك سو و در طرف ديگر در عمل هم مشاوران 
اقتص��ادي ترامپ به او گزارش دادند كه امكان به صفر رس��اندن 
ص��ادرات نفت ايران در بازار بين المللي آن وجود ندارد. ترامپ بر 
گفته خود تبصره زد و اين بار گفت، »قصد به صفر رساندن صادرات 
نفت ايران را فعًا ندارد!« از پي آن كاخ سفيد اعام كرد به كشورها 
همچنان اجازه مي دهد تا براي مدت شش ماه به خريد نفت و گاز از 
ايران ادامه دهند. اما همچنان فشارهاي سياسي را بر اوپك افزايش 
داد و از روش هاي گوناگون بستر مشكات صدور نفت از ايران را 
دنبال كرد. در اين زمان قيمت هر بشكه نفت اوپك از مرز 100 دار 
گذشته بود. اين ميزان از قيمت نفت در داخل آمريكا، به خصوص 
در افزايش قيمت بنزين، براي ترامپ مشكل آفرين شد. خبر افزايش 
حجم توليد نفت عربستان تا حد بااتر از 12 ميليون بشكه در روز 
خبرساز ش��د و در هماهنگي كه روسيه با س��عودي ها انجام داد، 
در فاصله يك تا دو ماه، قيمت نفت س��ير نزولي پيدا كرد. اگرچه 
س��عودي ها و اماراتي ها همچنان با افزايش توليد بر تعديل و سير 
نزولي قيمت نف��ت ادامه دادند. اكنون قيمت نفت اوپك در فاصله 
بين 56 تا 60 دار در نوسان است. پوتين كه با همكاري سعودي ها 
در پائين آوردن قيمت نفت مشاركت دارد، گفت »قيمت نفت تا مرز 

70 دار، قيمتي معقول و قابل قبول است.«
درباره اوپك از سوي آمريكا، روسيه و سعودي ها سه جهت گيري 
ديده مي شود، آمريكا )ترامپ( خواهان فروپاشي اوپك بزرگترين 
تشكل منسجم نفتي جهان است تا از آشفتگي بازارهاي نفتي، اجراي 
قوي سياست هاي خود را به دست آورد. روسيه )پوتين( اگرچه در 
ظاهر شعار فروپاشي اوپك را نمي دهد، اما همواره خواهان تضعيف 
اين نهاد براي بازتر شدن بازار نفتي براي نفت و گاز روسيه است. 
آمريكا و روس��يه در سكوي اول صادرات نفتي در بازار بين المللي 
هستند. سعوديها اگرچه تاكنون خواهان فروپاشي اوپك نبوده اند، اما 
همسويي با ترامپ را استراتژي نفتي خود مي شمارند كه به دستور 
رئيس جمهور آمريكا در پائين نگهداشت قيمت نفت اقدام مي كنند 
و در اوپ��ك هم ايران را نه تنها رقيب اصلي خود مي دانند بلكه در 
 راستاي تقابل با جمهوري اسامي ايران هستند. اوپك با نگاه سياسي �
 امنيتي ترامپ در راس��تاي تثبيت هژموني اس��رائيل در منطقه و 
فروپاشي اقتصادي ايران دچار تاطم شده است. ديروز دولت قطر 
به يكباره اعام كرد در ژانويه 2019 ميادي از عضويت در اوپك 

خارج خواهد شد. 
با اين اخبار از ب��ازار نفت و گاز در حوزه خليج فارس، آينده 
اوپك در هاله اي مبهم و نامعلوم مي چرخد. اگرچه هنوز نفت و گاز 
ايران صادر مي شود و قيمت 50 تا 60 دار نفت، بحران شديدي را 
كليد نزده است، اما همه شواهد نشان مي دهد كه ترامپ مي خواهد 
از نفت و گاز، در راستاي سياسي � امنيتي براي اجراي طرح تحريم 
همه جانبه عليه ايران استفاده كند تا هدف گذاري يي كه به صورت 
علني اعام كرده است، فروپاش��ي اقتصادي در ايران را به انجام 
برساند. اما ترامپ براي اجراي هدف گذاري نفتي به صورت ساح 
سياسي � امنيتي در اجراي طرح تحريم همه جانبه دچار مشكات 

در سه سطح است.
 اول در داخل آمريكا، به خصوص با شكس��ت در انتخابات 
كنگره و شدت گرفتن مخالفت ها با سياست هاي او از داخل هر دو 
حزب حاكم در آمريكا، دمكرات ها حزب مخالف كه اكنون اكثريت 
مجلس نمايندگان را به دست گرفته اند و حزب جمهوريخواه )حزب 
ترامپ( كه بس��ياري از نمايندگان و سناتورها با ادامه سياست هاي 
ستيزه جويانه ترامپ در صحنه بين المللي و درباره بسياري از عملكرد 
او در دو س��ال گذشته نقد دارند و به صورت رسمي و علني اعام 

مخالفت كرده اند. 
دوم، كشورهايي كه همسو با آمريكا اما مخالف سياست هاي 
ترامپ هستند. اتحاديه اروپا و به خصوص كشورهاي مهم آن، آلمان، 
فرانس��ه و انگليس همچنين دولت هاي هند، كره جنوبي، ژاپن و ... 
اجراي سياس��ت هاي تهديدي و قلدري ترامپ را برنمي تابند. اين 

كشورها از سياست تحريم نفتي ترامپ زيان خواهند برد. 
س��وم، اغلب كشورهاي در حال توسعه و در منطقه بحران زده 
خاورميانه دورنماي اجراي سياست هاي ترامپ را تخريبي و تحميل 

جنگي فراگير و جديد ارزيابي مي كنند. 
اغل��ب تحليلگران اقتصادي در اروپا و آمريكا بر اين باورند و 
نظر داده اند كه فروپاش��ي اقتصاد ايران از طريق جنگ رواني و يا 
بهره گيري از تحريم نفتي به صورت ساح سياسي � امنيتي، جواب 
نمي دهد و امكان پذير نيست. ترامپ در بحران است و اگرچه براي 
جمهوري اسامي ايران مشكاتي را فراهم آورده است، ايران از اين 
مشكات به يقين عبور خواهد كرد. پرسش روز اين است، آيا ترامپ 

از بحران داخلي و انزواي بين المللي بيرون مي آيد!؟
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حضرت آیت اه خامنه ای صبح دیروز در ابتدای جلسه درس خارج فقه، 
با تأکید بر اهمیت و لزوم اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان، توضیحاتی 
در باره برخی خأهای این قانون و درخواست های برخی مسئوان از ایشان 

برای کسب مجوزِ ابقای تعداد معدودی از مدیران بازنشسته، بیان کردند .
متن بیانات رهبر معظم انقاب اسامی به این شرح است:

دیروز یکی از آقایان بعد از درس تشریف آوردند جلوـ ـ بعد از درس 
که می بینید همینطور یُسرعوِن إلینا)۱( ــ  و با اوقات تلخی تمام گفتند که این 
بازنشسته هایی که طبق قانون باید برکنار بشوند، اینها را برمی گردانند و این را به 
پای شما می نویسند، یعنی به پای من. ]البته[ این محبت است، این نشان دهنده   
این است که این برادرمان نسبت به اینکه یک چیزی را به ما نسبت می دهند 
 که ایشان نمی پســـندد، ناراحت است. منتها اشکالش این بود که سر من داد 
می کشید.)۲( من هم به ایشان یک قدری تند گفتم آقا! چرا داد می کشید؟! به هر 

حال ما خواستیم از ایشان هم معذرتخواهی کنیم.  
طلبه: من معذرت می خواهم. ببخشید .

معظم له: خیلی خب، ما هم از شما معذرت می خواهیم.
این قانون بازنشستگان، یک قانون بسیار خوبی است. این از آن قوانینی 
اســـت که ما به آن احتیاج داشتیم، جایش هم خالی بود. این قانون  در واقع 
حلقه   بسته   مدیریتی را که گاهی اوقات در بعضی از جاها سالهای سال طول 
می کشد، این حلقه   مدیریتی بسته را باز می کند، می شکند، راه را برای جوانها 
می گشاید که بتوانند خودشان را برسانند به مراکز مدیریتی. بنابراین اصل قانون، 
قانون خوبی اســـت منتها اطاق قانون، اطاق درستی نیست یعنی اینکه هر 
بازنشسته ای باید به کار گرفته نشود، این اطاق درست نیست. چون بعضی 
از افراد هستند بله، مثًا 30 سال هم خدمت کرده اند، بازنشسته هم شده اند، 
فرض کنید که ۲0 ساله بوده، ۱8 ساله بوده استخدام شده، حاا هم یک مردی 
48 ســـاله، 50 ساله است، وقت کارش است و تجربه   خوبی هم پیدا کرده، 
جایگزین هم ندارد؛ این است دیگر؛ قانون این را هم شامل می شود، اما شمول 
قانون نسبت به این جور آدمهایی که کم و بیش پیدا می شوند، ممکن است 
زیاد هم نباشند، درست نیست. خب حاا ]آن[ مسئول، آن مدیر چه کار کند 
برخاف قانون؟ اینجا به فکر وایت فقیه می افتند که بااخره ولی فقیه اجازه 
بدهد. می آیند از ما سئوال می کنند، ما هم مواردی را، بنده اینهایی را که ]نسبت 
به آنها[ می آیند سئوال می کنند که نمی شناسم، مگر بعضی معدودشان را؛ ممکن 
است دو نفر، سه نفرشان را بشناسیم؛ معدودی از آنها را می شناسیم، آنهایی را 
هم که نمی شناسیم، اگر به آن مدیر اعتماد داشته باشیم قبول می کنیم. مساله این 
است و ااا اصل این قانون، قانون خوبی است، باید هم اجرا بشود و بهترش هم 
همین است که خود نمایندگان محترم مجلس قانون را جوری ترتیب بدهند 
و اصاح کنند که دیگر این اشکاات پیش نیاید، مجبور نشوند که به اجازه   

رهبری متوسل بشوند.
ِ  معظم له و حضار  ۱( خنده 
ِ  معظم له و حضار ۲( خنده 

توصيه رهبر معظم انقاب براي اصاح 

قانون منع به كارگيري بازنشستگان
وزیر امور خارجه گفت: اروپایی ها می خواهند 
بدون هزینه برای رفع نگرانی های امنیتی، صرفا از منافع 

برجام بهره مند شوند که این امکان پذیر نیست.
به گزارش خانه  ملت، محمدجواد ظریف وزیر 
امور خارجه در توضیح ادعای اخیر رویترز درباره عدم 
پوشش فروش نفت در جریان مراودات مالی اتحادیه 
اروپا با ایران، اظهارداشت: بر اساس اطاعاتی که داریم 
اینگونه نیســـت، زیرا اگر پول نفت ایران به حسابی 
واریز نشود مشخص نیست که پولی برای مراودات 
وجود داشته باشد.از سوی دیگر قسمت عمده صادرات 
جمهوری اســـامی ایران نفت است،بنابراین به نظر 
می رسد برخی فضاسازی ها در حال شکل گیری است 

تا مردم را ناامید کند.
وزیر امور خارجه تصریح کرد:   ایران همیشه بر 
توان داخلی خود تأکید داشته و از این رو تاش خود را 
با اروپایی ها ادامه دادیم و بر این باوریم که اروپایی ها در 
تاش برای ارتباط با ایران هستند. اروپایی ها معتقدند که 
اجرای برجام برای امنیت آنها ضروری است ،لذا   برای 

تأمین امنیت خود و اجرای برجام باید هزینه کنند.
وی یادآور شـــد: ما در تماس فنی با اروپایی ها 
هستیم تا این مکانیسم ویژه مالی برقرار شود، بنابراین 
امیدواریمspv بتواند نیازهای کشـــور را در حد قابل 

قبولی تأمین کند.
ظریف در باره  مذاکرات   پیرامون برجام، گفت: 
اروپایی ها قرار بود این مکانیسم را به عنوان اولین قدم 
راه اندازی کنند و تاکنون تاش هایی هم کردند. به نظر 
احتیاط بیش از حدی از طرف اروپایی ها احســـاس 
می شود. اروپایی ها می خواهند بدون هزینه برای رفع 
نگرانی های امنیتی، صرفا از منافع برجام بهره مند شوند 

که   امکانپذیر نیست.
وزیر امور خارجه، ادامه داد: با این شـــرایط در 
مجموع به نظر می رسد اروپایی ها این واقعیت را درک 
کنند و امیدواریم در روزهای آینده خبرهای خوبی در 
این مورد بشنویم، زیرا از سوی اروپایی ها اطاعات 
 مقدماتی مثبتی برای ثبت کانال مالی به ما رسیده است ،

 بنابراین امیدواریم هر چه زودتر به واقعیت بپیوندد. البته 
بعد از آن تضمین عملی از اهمیت زیادی برخوردار 
است.ظریف در واکنش به توییت وزیر خارجه آمریکا 
در مورد آزمایش های موشکی ایران، گفت: آقای پمپئو 
هیچ اعتباری برای قطعنامه شورای امنیت قائل نیست و 
برخاف تعهدات بین المللی از برجام خارج شدند اما 
دیگران را به خاطر اجرای برجام مجازات می کنند لذا از 

وی توقع بیشتری نیست.
وی با تاکید بر این که در برجام آزمایش موشک 
برای ایران ممنوع نشده اســـت، گفت: در قطعنامه 
۲۲3۱هم صرفاً در مورد موشک هایی با قابلیت حمل 
کاهک هسته ای است اما ممنوع نشده بلکه از ایران 

خواسته شده از این نوع موشک ها استفاده نشود. 
وزیر امور خارجه یادآور شد: ایران به دنبال استفاده 
از ساح هسته ای نیست. این موشک های ایرانی هم 
برای حمل ساح هســـته ای تولید نشده اند. در واقع 
موشک های تولیدی ما برای کاهک متعارف طراحی 
شده اند. موشک هایی که برای کاهک هسته ای طراحی 
شوند نیاز به دقت ندارد و برای اینکه به دقت برسید 
نیاز به هزینه باایی دارد. جمهوری اسامی با حمله 
اخیر به تروریست ها نشان داد که موشک های جمهوری 

اسامی کاماً نقطه زن است.
ظریف با بیان این که برای طراحی موشک نقطه زن 
نیاز به کاهک های متعارف است، تاکید کرد: اظهارات 
وزیر خارجه آمریکا در مورد آزمایش موشـــک های 
ایرانی  مانند گذشته از پایه غلط است. آنها بهتر است 

قطعنامه  ۲۲3۱را مطالعه کنند .
وزیر امور خارجه   به موضوع خشـــونت علیه 
معترضان در فرانسه اشـــاره کرد و خاطرنشان کرد: 
جمهوری اسامی ایران معتقد است اعتراض به صورت 
مسالمت آمیز حق همه مردم است ،اما اعتراض باید 
در چارچوب قانون باشد. به همین دلیل همان مباحثی 
که در مورد کشور خودمان مطرح می کنیم، در مورد 
سایرین هم قائل هستیم، لذا مقامات فرانسوی در برابر 
اعتراضات مردم باید به صورت مسالمت آمیز با آنها 
برخورد کنند.یک عضو فراکسیون وایی با تاکید بر این 
که موضع این فراکسیون استیضاح وزیر خارجه نیست، 
گفت که ذوالنور از اعضای هیات رئیسه فراکسیون به 
دنبال پس گرفتن امضای استیضاح آقای ظریف است 

که تاکنون توانسته امضای چند نماینده را پس بگیرد.
سیدمحمد جواد ابطحی در گفتگو با ایسنا افزود: 
اکثر امضاء کنندگان استیضاح آقای ظریف از فراکسیون 
وایی هستند،اما این بدان معنا نیست که موضع این 
فراکسیون اســـتیضاح وزیر خارجه باشد   و  معتقدم 

استیضاح در شرایط کنونی به صاح نیست.
ابطحی در پایان گفت که موضوع استیضاح ظریف 
در فراکسیون وایی مطرح نشده است و این فراکسیون 

بنایی برای استیضاح هم ندارد.
استیضاح وزیر خارجه در کمیسیون امنیت ملی و 

سیاست خارجه مجلس مطرح شده است که قرار است 
تا دو هفته آینده نتیجه  بررسی ها را اعام کند.

بنابرخبردیگر ،مسئول سیاست  خارجی اتحادیه 
اروپا بیان کرد که برخاف اختافاتی که با دولت ترامپ 
بر سر ایران و اسرائیل دارند، همکاری های اتحادیه اروپا 

و آمریکا به طور نزدیک ادامه پیدا خواهند کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از سرویس اقدام خارجی 
اروپا، فدریکا موگرینی، افزود: من می دانم خیلی از مردم 
آمریکا، به خوبی درک می کنند  که سرنوشت ما بیشتر از 

آنچه که خود اظهار می کنیم، به یکدیگر وابسته است.
وی در ادامـــه افـــزود: مـــن دربـــاره عمق 
ناسازگاری هایمان با دولت کنونی آمریکا غلو نمی کنم. 
این اختافات وجود داشـــته و بسیار آشکار هستند. 
برخی از این اختافات آنقدر مشـــهودند که هر چیز 
دیگری را تحت الشعاع خود قرار می دهند و این مایه 
شرمساری است. ما عقیده داریم که این دولت بر سر 
مساله ایران و اسرائیل، تصمیماتی اتخاذ کرده   که با 

امنیت و منافع مشترک مان در تضاد است .
مسئول سیاست  خارجی اتحادیه اروپا تصریح 
کرد: اما در ورای این ناســـازگاری ها، همکاری ما با 
ایاات متحده آمریکا در بســـیاری از مسائل به طور 
نزدیک ادامه پیدا می کند. هیچ کدام از دیگر قدرت های 

جهانی همانند ما نزدیک نیستند.
درهمین حال ،سخنگوی کاخ کرملین گفت  که 
هیچ جایگزینی برای برجـــام وجود ندارد و از دیگر 
کشورها تقاضا کرد از اقداماتی که منجر به کناره گیری 

تهران از برجام می شود، خودداری کنند.
 دیمیتری پسکوف،   افزود: روسیه  مانند تمامی 
کشورهای دیگر خواهان پایداری برنامه جامع اقدام 
مشـــترک )برجام( است. ما هیچ جایگزینی برای این 
توافق سراغ نداریم. ما از همه می خواهیم از اقداماتی که 
منجر به خروج ایران از برجام می شود، خودداری کنند. 
به گمان ما چنین اقداماتی مضر است و آمریکا را به 

خاطر خروج از برجام محکوم می کنیم.
وی در ادامه اظهارنظر کرد که تحریم های یکجانبه 
و نامشروع آمریکا نباید خللی در روابط چندجانبه و 

همکاری های تجاری و اقتصادی با ایران ایجاد کنند.
پسکوف با اشـــاره به روابط نزدیک و سودمند 
روســـیه با ایران – کـــه تاثیر به ســـزایی در روابط 
منطقه ای و صلح سوریه دارد – بیان کرد: غیرمنطقی 
 و نارو  اســـت که چشمان  مان را  بر روی نقش ایران 

) در این مسائل(  ببندیم.

رئیس جمهوری، پیروزی های ملت بزرگ ایران در 40 
سال گذشته در برابر آمریکا به عنوان دشمن ظالم و ستمگر را 
کم نظیر خواند و تاکید کرد: آمریکا بداند که ملت بزرگ ایران 
پیروز نهایی نبرد خواهد بود و اجازه نخواهد داد لبخند بر لبان 

دشمنانش بنشیند.
 به گزارش پایگاه اطاع رســـانی ریاســـت جمهوری 
حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه 
در اجتماع بزرگ مردم شـــاهرود با تاکید بر این که ارتباط با 
همسایگان، کشورهای اسامی و جهان را توسعه خواهیم داد، 
اظهارداشت: آمریکا ادعاکرد ایران را از صادرات نفت و تبادل 
تجاری محروم و منزوی می کند اما نتوانست و نمی تواند و 
همچنین قادر نخواهد بود رابطه ما با ملتهای منطقه را قطع کند.

رئیس جمهوری با تبریک میاد با سعادت و عطرآگین 
پیامبر عظیم الشأن اسام)ص(، گفت: در این ایام میهمان وطن و 

زادگاه خود بودن نعمت و سروری دیگر دارد.
روحانی، استان سمنان را استانی پهناور، حائز اهمیت و 
استراتژیک برای کشور دانست و اظهار داشت: شاهرود مرکز 
علم، فقه و عرفان بوده و دارای مردمانی داور و زیبایی های 

طبیعی از جمله جنگل در شمال و کویر در جنوب است.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز روز آزمایش و امتحان 
بزرگ تاریخی برای ملت بزرگ ایران اســـت، گفت: امروز 
روزی است که برای اولین بار پس از 40 سال مبارزه آمریکا به 
عنوان دشمنی ظالم و ستمگر، ملت ایران به پیروزی های کم نظیر 

دست یافته است.
 روحانی با تأکید بر این که ملت ایران نخواهد گذاشت که 
لبخند بر لبان دشمن نقش ببندد، افزود: آمریکا به دنبال کودتا در 
این کشور بود و تجزیه ایران و جدا کردن خوزستان را با حمله 
افلقیان دنبال می کرد و با تحریم قصد شکستن کشور را داشت، 

اما هرگز موفق نبود.
رئیس جمهوری با بیان این که امروز چرا آمریکا از ملت 
ایران و ایرانی ها عصبانی اســـت، گفت: ایران قدرتمند برای 
آمریکایی ها و صهیونیست ها غیرقابل تحمل است و ملت بزرگ 

و غیور ایران در برابر آنان سر فرود نیاورده و نمی آورد.
دکتر روحانی اظهار داشت: آمریکا خواست و اعام کرد 
که ایران را از صادرات نفت محروم و از تبادل تجاری با دنیا 
باز داشته و ایران را در منطقه و جهان منزوی و به اهدافی که 
در منطقه دارد، دست خواهد یافت، اما ملت بزرگ ایران در 
تمام  این صحنه ها ثابت کرده است و خواهد کرد که پیروزی 

نهایی این نبرد است.
رئیس جمهوری با تأکید بر این که آمریکا بداند نفتمان را 
می فروشیم و آنها قادر نیستند و نمی توانند جلو  فروش نفت 
ایران را بگیرند، گفت: اگر آمریکا بخواهد روزی جلو  فروش 

نفت ایران را بگیرد، نفتی از خلیج فارس صادر نمی شود.
روحانی با بیان این که آمریکا به دنبال تضعیف رابطه ایران 
با دیگر کشورهای جهان است، گفت: امروز بیشتر و بهتر از هر 
زمان دیگر رابطه ما با همسایگان مان در غرب، شرق، شمال و 
جنوب کشور است و ما با همه دوستان مان روابطی صمیمی 
داریم و خواهیم داشـــت و آمریکا قادر نیست رابطه ما را با 
ملت هایی که در طول قرن ها دوستان عزیزمان بودند، برهم بزند.

رئیس جمهوری ادامه داد: آمریکا قادر نیست  روابط تجاری 
ما با منطقه و جهان را قطع کند و باید بداند در سراســـر این 
سرزمین، ملت ایران روابط فرهنگی، سیاسی و اقتصادی خود را 

با کشورهای منطقه و جهان حفظ خواهد کرد.
روحانی با بیان این که ارتباط خود را با همســـایگان، 
کشورهای اسامی و سایر کشورهای جهان توسعه خواهیم 
داد، گفت: آمریکا تاش می کند همسایگان ایران، اروپا، چین و 
هند را از ایران جدا کند و ایران هراسی را ترویج می کند و این 
در حالی است که ما دشمن هیچ کدام از همسایگان خود نبوده 

و نخواهیم بود.
رئیس جمهوری با بیان این که آمریکا نمی تواند تفرقه، نزاع 
و دشمنی میان ایران و همسایگان خود ایجاد کند، اظهار داشت: 

روابط ایران روز به روز با جهان گسترش خواهد یافت.
روحانی با بیان این که آمریکا در چند زمینه علیه ملت 
ایران ناموفق بوده است، گفت: در دشمنی آْمریکا با ملت ایران، 
کشورها و سیاستمداران جهان به جز چند کشور کوچک و 
رژیم صهیونیستی با آمریکا همراهی نکرده و همه تحریم آمریکا 

علیه ملت ایران را محکوم کردند.
رئیس جمهوری ادامه داد: آمریکا در مجمع عمومی و 
شورای امنیت سازمان ملل ، دادگاه اهه و دادگاه عالی ایتالیا در 
چند ماه گذشته شکست خورده است و این به معنای پیروزی 

دیپلمات ها، حقوقدانان، ملت بزرگ ایران و نیروهای مسلح 
ایران است.

دکتر روحانی با بیان این که نیروهای مســـلح ایران با 
ایثار، تاش و حمایت خود، امنیت را در سراسر منطقه برقرار 
کردند، گفت: نیروهای مسلح نظام جمهوری اسامی، رهبری 
و ارکان نظام، فقط برای ایران امنیت نیاوردند، بلکه برای امنیت 
عراق، لبنان و سوریه هم به ملت های منطقه کمک کردند و 
امروز تاش می کنند تا مردم مظلوم یمن را در برابر متجاوزان 
سعودی در صحنه نبرد کمک کنند و مطمئناً ملت یمن پیروز 

خواهد شد.
رئیس جمهوری اظهار داشت: ما برای رشد، توسعه و 
عظمت ایران تاش می کنیم و دولت، مجلس، قوه قضائیه، 
نیروهای مسلح و رهبری در کنار هم ایران قدرتمندتر از گذشته 
را خواهیم ساخت و نمی گذاریم دشمنان ایران را به شکست 

بکشانند.
روحانی افزود: ایران ســـرزمین مقدس، عبادتگاه حق، 
کشور امام رضا)ع(، سرزمین امام عصر)عج( و سرزمین قرآن، 
مردانگی و ایستادگی است. ایران سرزمین پربرکتی است که 

دشمنان قادر نیستند آن را به شکست بکشانند.
رئیس جمهوری تأکید کرد: علیرغم میل آمریکا، ارتباط، 

تجارت و صادرات خود را با جهان توسعه می دهیم.

ويژگی های بودجه 98
روحانی با بیان این که در شرایطی که آمریکا می خواست 
 نتوانیم بودجه متعادل و ســـالمی به مجلـــس ارائه کنیم در 
۲5 آذر دولت بودجه سال آینده را تقدیم مجلس خواهد کرد، 
گفت: در این بودجه 433 هزار میلیارد تومان اعتبار برای  بخش 
عمومی سال آینده پیش بینی شده که با همت و ایثار ملت و 
وحدت دولت و مردم و تاش نمایندگان امیدواریم این بودجه 

مصوب و اجرا شود.
رئیس جمهوری با اشاره به این که در بودجه سال آینده 
نرخ کااهای اساسی مردم را با قیمت مناسب تضمین می کنیم، 
اظهار داشت: دولت به دنبال کمک به حقوق  بگیران است و   
حقوق همه حقوق بگیران و بازنشستگان ۲0 درصد افزایش 

خواهد یافت.
روحانی ادامه داد: دولت برای اشـــتغال مردم و حرکت 
تولید، صنعت، کشاورزی و خدمات در سراسر کشور تاش 

می کند.
رئیس جمهوری با بیان اینکه در سال آینده شاهد تحول 
بسیار خوبی در بخش مسکن خواهیم بود تا نگرانی های مردم 
برای مسکن دار شـــدن خانه اولی ها و ترمیم بافت فرسوده 

برطرف شود، افزود: دولت به دنبال مبارزه با فقر مطلق است.
روحانی با بیان این که به تمام وعده هایی که در انتخابات 
به ملت ایران داده شده است عمل خواهم کرد، گفت: هرگز از 
وعده خود عقب نشینی نمی کنیم. البته شرایط مابه گونه ای است 
که باید هماهنگی، وحدت، همکاری و انسجام بیش از گذشته 
در میان ملت باشد.رئیس جمهوری با تأکید بر این که مطمئناً با 
انسجام از مشکات عبور خواهیم کرد، اظهار داشت: کشور در 
بحران نیست و در بحران نخواهد بود؛ ابر تورم و ابر بیکاری ما 
را تهدید نمی کند، اما عده ای نادانسته این سخنان را در رسانه ها 
و مطبوعات بیان می کنند. ما باید دست به دست هم دهیم تا از 

مشکات عبور کنیم.
روحانی ادامه داد: همانطور که مردم می دانند در ماه های 

گذشته قدم های خوبی برداشته شد و مقداری از فشاری که بر 
دوش مردم بود، کاهش پیدا کرد. البته باید برای کاهش فشارها 
بر مردم تاش بیشتری انجام شود و امید و تاش ما این است 
که روند صعودی تورمی را که در ماه های گذشته مردم را آزار 

داد، کاهش دهیم و در برابر دشمنان به پیروزی نهایی برسیم.
رئیس جمهوری با اشاره به سخنان نماینده ولی فقیه در 
استان سمنان در باره مشکل کم آبی استان، گفت: باید توجه کنیم 
که کشور ما در معضل کم آبی قرار دارد و مشکل آب در تمام 
استان ها به نحوی وجود دارد که البته در استان سمنان به لحاظ 

کویری بودن بیشتر است.
دکتر روحانی با بیان این که مسأله آب مهمترین موضوع 
کشور و این استان به شمار می رود و یک مسأله عمومی ملی 
است که باید برای حل آن برنامه ریزی و فکر کنیم، گفت: نیاز 
داریم   آب را از حاشیه به مرکز کشور بیاوریم تا بتوانیم بخشی 
از نیازها را برطرف کنیم.  البته نخواهیم گذاشت محیط زیست 

در دیگر استان ها به خطر افتد و مردم دچار مشکل شوند.
رئیس جمهوری با بیان این که در جلســـات متعدد با 
حضور وزرا و مسئوان محیط زیست حل مسأله آب استان 
سمنان مورد بررســـی قرار گرفت، اظهار داشت: مشکات 
انتقال آب از شـــمال ایران به استان سمنان از نظر دولت حل  
و پیش بینی های ازم انجام شـــده است تا مردم این استان از 

 آب مورد نیاز برای آشامیدن و صنعت برخوردار باشند و در 
عین حال هیچ خطری از لحاظ محیط زیست و برای استان های 
دیگر هم به وجود نیاید.  روحانی اظهار داشت: دولت آمادگی 
دارد مجوزهای ازم را برای سرمایه گذاران در مدت کوتاهی به 
انجام برسانند.رئیس جمهوری  با بیان این که شاهرود شهرستان 
مهم و زرخیز استان سمنان است، افزود: شاهرود و دامغان دو 
شهرستان این استان هستند که در مسیر صادرات محصوات 
کشاورزی قرار دارد؛ همچنین دیگر شهرهای این استان مانند 
سمنان و گرمسار  برای صادرات توانمندی های خوبی دارند و 

استان آمادگی کافی برای صادرات را دارد.
  روحانی افزود: خوشـــحالم در طول 5 سال گذشته 
صادرات محصوات غذایی از شـــاهرود به میزان  4 برابر 
افزایش یافته و از 7 میلیون  دار به 30 میلیون دار رسیده است 
که  این بدان معنا  ست که این استان آمادگی ازم برای صادرات 

مواد معدنی و غذایی را دارد.
رئیس جمهوری با اشاره به این که شاهرود محصوات 
بسیار خوبی مانند انگور و زردآلو دارد و می تواند محصوات 
مختلف غذایی را به کشورهای دیگر صادر کند، اظهار داشت: 
این امکان به دلیل اینکه فرودگاه شاهرود یک فرودگاه محلی 
بود، مشکاتی داشت و امروز اعام می کنم که از فردا فرودگاه 

شاهرود، فرودگاهی بین المللی است.
دکتر روحانی اظهار داشـــت: تمام مقدمات این کار در 
کمیسیون های دولت بررسی و به تصویب هیأت وزیران رسیده 
و وزارت راه و شهرسازی باید به سرعت این مصوبه را عملیاتی 
کند چرا که این حق مردم شاهرود است که بتوانند در کوتاه ترین 

زمان محصوات خود را به کشورهای هدف صادر کنند.
رئیس جمهوری با اشـــاره به اینکه درمجموع اقدامات 
خوبی در سال های گذشـــته برای توسعه استان انجام  شده 
است ، خاطر نشان کرد:   حدود 97 درصد روستاهای استان 
دارای نعمت گاز هستند و گازرسانی به روستاهای باقیمانده 

انجام خواهد شد.

دکتر روحانی افزود: گازرسانی در استان سمنان در آغاز 
دولت یازدهم 68 درصد بوده و در پایان دولت به بیش از 90 

درصد روستاها خواهد رسید.
رئیس جمهوری با اشاره به استعدادهای خوب کشاورزی 
در استان سمنان، گفت: دولت حمایت های ازم برای مدرن 
کردن سیستم آبیاری و توسعه کشـــت گلخانه ای را انجام 
می دهد و   صدها پروژه و طرح کوچک و بزرگ در جریان 
این سفر افتتاح خواهد شد و در بخش کشاورزی، 434 طرح با 

اعتبار 3۱9 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید.
روحانی با تأکید بر این که باید قدردان کشاورزان کشور 
باشیم  و دست آنها را ببوسیم، اظهار داشت: خوشحالیم که 
امسال قیمت گندم را کیلویی ۱6 هزار ریال اعام کرده و این 
در حالی است که قیمت گندم در آغاز دولت کیلویی 4 هزار 
ریال بود و امروز با افزایش 4 برابری قیمت، محصول گندم نیز 
چند برابر شـــده و این تاشی برای زندگی آرام کشاورزان از 

سوی دولت است.
رئیس جمهوری با ابراز امیدواری از این که امسال هم در 
تولید گندم خودکفا باشیم، گفت: این افتخاری برای دولت و 

ملت است که 4 سال پیاپی توانستیم در گندم خودکفا باشیم.
روحانی با بیان این که از آغاز انقاب تا ســـال 9۲، ۱6 
هزار و ۲00 هکتار در استان تحت آبیاری مدرن قرار گرفته، 
افزود: از سال 9۲ تا کنون ۱6 هزار و 700 هکتار از اراضی استان 
تحت آبیاری مدرن قرار گرفته که این بیش از همه آن چیزی 
است که در سال های قبل صورت گرفته و این به معنای حرکت 

استان در مسیر توسعه است.
رئیس جمهوری با بیان این که دولت در 5 سال گذشته 
تاش فراوانی برای روستاییان انجام داده است، افزود: امروز 
هیچ روســـتای باای ۲0 خانوار وجود ندارد که در آن برق و 
آب آشامیدنی نباشد، ضمن اینکه در بیشتر روستاها گازرسانی 
انجام شده است و شبکه های ارتباطی و اینترنت وجود دارد و 
روستاییان محصوات خود را از طریق آن به فروش می رسانند.
روحانی با بیان این که در طول سال های گذشته روابط تجاری و 
مالی مردم و ارتباطات آنها بیشتر و بهتر شده است، گفت: دولت 
و مردم توانسته اند تا امروز در کنار هم گام های خوبی را بردارند 

و  علیرغم میل دشمنان، گام های بلندی برخواهیم داشت.
رئیس جمهوری با اشـــاره به این که در سفر گذشته به 
استان سمنان بیش از 900 میلیارد تومان طرح و پروژه به مردم 
وعده داده شد که قرار بود تا پایان سال 96 به اتمام برسد، افزود: 
البته ما از قولی که به مردم دادیم عقب هستیم و به استاندار و 

سایر مسئوان گفته ام که باید این عقب ماندگی جبران شود.
روحانی افزود: در سفر گذشته 7۱ طرح و پروژه با اعتبار 
948 میلیارد تومان به مردم وعده داده شد که از این مبلغ 593 
میلیارد تومان پرداخت شده و 493 میلیارد آن باقی مانده است 

که این اعتبارات به استان پرداخت خواهد شد.
رئیس جمهوری همچنین خاطر نشان کرد: برای این سفر 
78 طرح و پروژه با اعتبار ۱466 میلیارد تومان برای سال های 
پیش رو در نظر گرفته شده که این طرح ها در شورای اداری 
اعام خواهد شد و باید مسئوان استان و نمایندگان، اجرای این 

طرح ها را دنبال کنند.
سخنرانی رئيس جمهوری در جمع دانشجويان

دکتر روحانی همچنین عصر دیروز در مراسم روز دانشجو 
در دانشگاه علوم پزشکی به سخنرانی پرداخت . گزیده سخنان 

رئیس جمهوری به شرح ذیل است:
* نقد سازنده و دلســـوزانه به نفع حال و آینده کشور 

است
* پویایی جنبش دانشجویی ثمره فداکاری سه دانشجوی 

آرمانخواه است
 * نقد و نظر آزادانه دانشـــجویان در این جلسه، نشانه 

توفیق جنبش دانشجویی است
* قبل از برجام دنیـــا ایران را محکوم می کرد و امروز 

آمریکا را
* عده ای موسســـات اعتباری را ایجاد کردند و اجازه 
دادند اموال مردم تاراج شود؛ مجبور شدیم 30هزار میلیارد تومان 

از خزانه به مالباختگان پرداخت کنیم
* روسای قوا به اتفاق لوایح 4گانه مرتبط با پولشویی را 

تائید کرده اند
* راه حل مشکات شفافیت است نه جنجال

* هیـــچ زمانی اعتماد ۱00 در صد به آمریکا و دیگران 
نداشته و نداریم

بقیه در صفحه ۱4

ســــرویس سیاســــی – اجتماعی: رئیس مرکز 
پژوهش های مجلس از دستور رئیس مجلس به این 
مرکز برای تدوین طرح اصاح قانون منع به کارگیری 
بازنشستگان در پی فرمایشات دیروز رهبر معظم انقاب 

خبر داد.
کاظم جالی با بیان این که در پی فرمایشات دیروز 
رهبر معظم انقاب در درس خارج فقه در مورد قانون 
منع به کارگیری بازنشستگان، دکتر اریجانی ماحظات 
معظم لــــه  رابرای اصاح قانون  بــــه بنده به عنوان 
رئیس مرکز پژوهش های مجلس اعام کرد، افزود: بر 
این اساس مقرر شد با همکاری جمعی از نمایندگان، 
کارشناسان، پژوهشگران و معاون قوانین مجلس طرحی 
را برای اصاح قانون مطابق با نظر معظم له تدوین و 

آماده کنیم.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسامشهر 
و پردیــــس در مجلس با بیان این که از معظم له برای 
اظهار محبت نسبت به اصل قانون تشکر و سپاسگزاری 
می کنیم، افزود: ایشــــان قانون را امری ازم و ضروری 
برای این که جوانان و نیروهای تازه نفس جدید وارد 

عرصه مدیریتی کشور شوند دانستند ضمن این که ایشان 
فرمودند که این قانون باید به طور کامل اجرا شود و نباید 

معطل بماند و تاکنون هم به خوبی اجرا شده است.
رئیس مرکز پژوهش های مجلس گفت: بنابراین   
بررسی نکات و ماحظاتی که رهبر معظم انقاب داشتند 
را هر چه سریعتر در دستور کار گروه کارشناسی قرار 
می دهیم و آن را به مجلس و کمیسیون تخصصی ارائه 
خواهیم کرد.همچنین نماینده مردم اراک در مجلس از 
تهیه یک طرح دو فوریتی برای اصاح " قانون منع به 
کارگیری بازنشستگان" مطابق نظر رهبر معظم انقاب 

خبر داد.
مهدی مقدسی در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: با 
توجه به فرمایشات دیروز رهبر معظم انقاب در درس 
خارج و حمایت ایشان از اصاحیه جدید قانون منع 
به کارگیری بازنشستگان بر خود فرض می دانیم که از 
عنایت ایشان تشکر کنیم و امیدواریم بتوانیم اصاحات 
ازم را که مورد نظر اســــت، انجام دهیم به نحوی که 
دایره شــــمول قانون فراگیر شود و زمینه برای جذب 
نیروهای جوان، خاق و نخبه در کشور بیش از گذشته 

فراهم شود.وی افزود: دیدگاه معظم له این بود که راه 
 برای مدیران جوان بیشتر باز شود. ما این را به فال نیک 
می گیریم و در صدد هستیم یک طرح دو فوریتی آماده 
کنیم که دامنه شــــمول قانون را وسیعترکند و  شمار 
افراد زیادی تری شامل این قانون شوند ضمن این که 

استثنائاتی که خودشان اجازه دادند محدودتر شود.
مقدسی تاکید کرد:  درباره افرادی که در شرف 
بازنشســــتگی قرار دارند، سوابقشان پر شده و سنشان 
بااست  ولی سوابقشان را به صندوق های بیمه نبرده اند 
پیش بینی هایی خواهیم داشت. همچنین مواردی که استثنا 
قائل شــــدیم را با نظر رهبر معظم انقاب محدودتر 
می کنیم تا نتوانند مجوز بازگشت به کار بگیرند که از 
آن جمله می توان به ســــازمان صدا و سیما اشاره کرد. 
همچنین مواردی که افراد بازنشســــته سن کمی دارند 
و تعدادشان بسیار کم اســــت را می شود از این قانون 

مستثنی کرد.
نماینده مردم اراک در مجلس در پایان با بیان این 
که این طرح احتماا بعد از تعطیات هفته  آینده مجلس 
مطرح خواهد شد، تاکید کرد: از این که معظم له فضا 

را برای مدیران جوان، خاق و مبتکر فراهم می کنند 
به سهم خود تشکر می کنیم و امیدواریم دایره شمول 

قانون بیشتر شود.
 لزوم معرفی مس��ببان انتقال آب كش��اورزی 

به قره باغ 
شهروز برزگر نماینده مردم سلماس در مجلس 
ابزار امیدواری کرد که مسببان انتقال آب کشاورزی به 

قره باغ هر چه سریعتر معرفی شوند.
وی از وزیر جهاد کشاورزی خواست   در فرآیند 
کاشت، داشت و برداشت از  اکنون به فکر کشاورزان و 

باغداران سلماسی باشد.
نماینده مردم ســــلماس در مجلس ستاد احیای 
دریاچه ارومیه را مخاطب قرار داد و تذکر داد: دستور 
داده اند بدون مطالعه آب سد ُزا به دریاچه اورمیه رها 
شود ،در حالی در سال آینده با بحران جدی در شهرستان 

سلماس روبرو خواهیم شد .
در جلسه علنی دیروز همچنین طرح الزام شاغان 
حرفه های پزشکی به استفاده از دستگاه کارتخوان بانکی 

اعام وصول شد.

بنا به این گزارش طرح یــــک فوریتی اصاح 
قانون بودجه ســــال 97 دیروز در دستور کار جلسه 
 علنی مجلس قرار گرفت. نمایندگان با تصویب بند 6

ایــــن طرح تبصره ۱4 ایحه بودجــــه را اصاح و بر 
اســــاس آن با اختصاص ۲۲00 میلیارد تومان برای حق 
بیمه رانندگان حمل و نقل عمومی درون و برون شهری 

موافقت کردند.
نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح اصاح 
قانون بودجه سال 97شروطی را برای بخشودگی سود 
تسهیات در ســــال جاری مشخص کردند که بر این 
اساس سقف بخشودگی ســــود تسهیات زیر یک 
میلیارد ریال مشــــروط بازپرداخت اصل تسهیات و 
بخشش جریمه های متعلقه 73هزار و ۲00میلیارد ریال 

تعیین می شود.
همچنین نمایندگان با اصاح قانون بودجه 97، 
۱0هزار میلیارد ریال را برای تسویه بدهی پیمانکاران و 
تکمیل راه های روستایی و عشایری و کمک به تکمیل 
پروژه  های نیمه تمام بهسازی معابر روستایی اختصاص 

دادند.

طرح استيضاح وزير علوم 
یک عضو هیات رئیسه مجلس از تحویل طرح 
استیضاح وزیر علوم به هیات رئیسه مجلس خبر داد 
و اظهار داشت: بیش از 60نماینده طرح استیضاح وزیر 

علوم را تقدیم هیات رئیسه کردند.
بهرام پارسایی عضو فراکسیون امید مجلس هم 
در جمع خبرنگاران از حضــــور محمدباقر نوبخت 
رئیس ســــازمان برنامه و بودجه در جلسه دیروز این 
فراکسیون خبر داد.وی در جمع خبرنگاران افزود: دکتر 
 نوبخت در این جلسه توضیحاتی را درباره  ایحه بودجه 
ســــال 98 و تمهیدات دولت در این ایحه ارائه کرد. 
نمایندگان هم در این جلسه نقطه نظرات خود را درباره  
بودجه مطرح و تاکید کردند که باید بودجه مدیریت شود 
و جمع بندی ازم انجام شود زیرا با توجه به تحریم ها 
و احتمال کاهش درآمدها بودجه نیازمند برنامه ریزی 

جدی است.
پارسایی تاکید کرد: نوبخت در این جلسه بیان 
کرد که بین ۱0 تا ۱5هزار میلیارد تومان در بودجه سال 

آینده برای بسته های حمایتی پیش بینی شده است.

يادداشت
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شبکه اجتماعي و سرمايه اجتماعي 

رابطه هاي اجتماعي دستخوش تحوات و تغييرات عظيمي شده 
است. ابزارها و عناصر بي سابقه اي كه وارد زندگي آدميان شده، و در طي 
پنجاه سال، مناسبات ميان انسانها و ديگر عناصر مقّومِ زندگاني جمعي را 
زير و زبر كرده است. البته تحوات مدرن زودتر آغاز شده است، اما آنچه 
زمينه ساز تقريب انديشه ها و همگانگي سايق و عايق بشر بوده، انقاب 
در ارتباطات و اطاعات، و ظهور جهان موازي يا فضاي َمجازي است. 
در اين فضاي بي مرز، پيچيده و بسيار آشفته َمجازي، آهنِگ جهاني 
ش��دن نواخته شد و سازِ شبكه هاي اجتماعي در گستره اي نامحدود به 
صدا درآمد. به عبارت بهتر: كوک شد و به كار افتاد. ظاهراً هدف اصلي، 
همگوني جوامع و تقريب بود و به نظرم مردم و عناصر گمنام و َكمنام و 
نشان با بهره گيري از خّاقيت و اراده مستحكم بشري، مانع از حدبندي 

و مميزي و كنترل هاي دولتي و حكومتي شدند. 
حتي شورش گراني در قاب گروه هاي گفتگوكننده و گاه در قالب 
هكرها برآمدند و نشان دادند كه جهان َمجازي سرمايه اي متعلق به همه 
است و اگر در جهان كاپيتاليس��م و انحصارهاي سوداگرانه هنوز به 
صورت كمپاني ها و تراست هاي مالي و پولساز بدان نگريسته مي شود، 
ولي سهم مردم و جامعه در اعماق آزاد و حتي فقير حيات اجتماعي بشر 

نيز بايد محفوظ بماند. 
اينگونه، جنگ مجازي ميان شبكه هاي اجتماعي و مردم كوچه و 
بازار با كنترلچيان و نگهبانان بورس هاي خصوصي و نهادهاي دولتي 
اوج گرفته و سالهاست كه ادامه دارد. ظاهراً تا تعيين تكليف نهايي بايد 

صبر كنيم. 
اين افق و ش��رايِط جوامع و كشورهايي است مثل اروپاي غربي 
و آمريكا، كه خود صانع و س��ازنده و سرمايه گذار در عرصه اينترنت 
و ش��بكه هاي َمجازي بوده اند. اما در ديگر كشورها و از جمله ايران، 
شبكه هاي اجتماعي در جنِب استفاده هاي تكنيكي و ارتباط سنتي، يكباره 
ظهور كرد. نه نهاد و مديريت پيشرو و آينده نگري داشتيم كه با تحليل 
گمانه ها و محدوده هاي محتمل به زيرساخت ها تشريك مساعي نمايد و 
نه سرمايه گذاري خصوصي و دولتي براي آموزش ملي و تعامل عمومي 

يا بهرهوري در بخش خصوصي وجود داشت. 
 شبكه هاي اجتماعي در مسير رشد كانشهرهاي ايران، به ويژه تهران، 
پيك��ر و ظاهر جامعه را اتميزه كرد اما نوعي ارتباط و گفتگوي تازه را 
جانشين خانواده گسترده و ارتباطات ديرين نمود. در گذشتهاي نه چندان 
دور، خانواده در تعريفي بزرگتر از امروز و كوچكتر از ايل يا قوم و قبيله، 
هنوز در شهرها و شهرستانها ديده مي شد. از پدربزرگ و مادربزرگ تا نوه 
و نبيره و گاهي نتيجه، در محدودهاي قابل دسترس و در تعامل و همياري 
و كشمكش با هم مي زيستند. طبعا از حيث همياري و همكاري، مناسبات 
مالي، تعاليم اخاقي و شيوههاي تربيتي نيز حامل ارزشها و اصول خاصي 
بودند. بخش مهمي از سنّت هاي جامعه ما در همين پوشش محفوظ مانده 

و تداوم يافته بود. 
در توازِي تقريبي و همزمان با پايان جنگ تحميلي در ايران، نياز به 
نوسازي دولت و جامعه، موجب شد موج سرمايه گذاري در مخابرات 
و ارتباطات و توجه به آموزش عالي به شكل بي سابقه اي پيگيري شود. 
اما در كمال تعجب، مخابرات و س��پس شبكه مجازي يا فناوري هاي 
 آي تي صرفا اقتصادي تعريف شد و انحصار دولتي، بدان خصلت امنيتِي 

متمايزي از ماهيت اجتماعي در جهان مجازي بخشيد. 
 در واقع به جاي ايجاد ارتباط اجتماعي و آموزش عمومي و تفاهم 
ملي و بهبود فكر و علم و اخاق توسط آموزشهاي وسيع و تمام وقت، 
انحصار و تمايزگذاري رشد كرد و شگفت انگيزترين ماجرا در مورد صدا 
و س��يما رخ داد كه اساساً با زيرساختها و نيروهاي پرشمار و بودجه و 
چرخش مالي هنگفت، فاقد بروندادي موّجه بوده است. البته اكنون مجاِل 

مقايسه و توضيح درباره مخاطبان آن فراهم نيست. 
موج هاي انكاري و تقبيحي در مبارزه و جرم انگاري ويديو و سپس 
ماهواره و دس��تكاري و فيلترينگ شبكه هاي اجتماعي و ارتباطي هيچ 
كمكي به رفعت دستگاههاي انحصاري و نگاه مميزي و امنيتي نكرده و 
نخواهد كرد. تنها توجيهي بر چرب كردن بودجه هاي ناموجه بوده است 
كه دولت از جيب ملت پرداخته و هنوز به همان دايل ناموّجه ناگزير 

از پرداخت است. 
شبكه هاي اجتماعي ديگر يك عرصه تفنني نيستند، بلكه جايگزين 
خانواده و محّله و محافِل سنتي شده اند. اگر كسي فكر ميكند ميتوان مردم 
را در خانه محبوس كرد و ارتباط ميان شهروندان را در كوي و برزن از 
بين برد يا به اندک سام و احوالپرسي كاهش داد، ميتواند به فيلترينگ و 
محو شبكه هاي اجتماعي هم بينديشد. طبعا شبكه هاي اجتماعي آسيب زا 
هم تواند بود و عيب و ايرادهايش غير قابل انكار است. اما بايد مديريت 
شود نه نابود. بايد كاربران از بهترين آموزشها و امنترين فضاها بهره بگيرند 
و در تعاملي گسترده به ارائه دستاوردها و انديشه ها و آموزه هايشان اهتمام 
نمايند. نه اينكه گروهي براي همه تصميم بگيرند و مصلحت ذهني خود 
را به نام كش��ور و ملت بهانه سازند تا راه گفتگو بسته يا تنگ شود يا 

كنترل هاي امنيتي آن را هراسناک كند. 
اص��ل را نبايد معكوس جلوه داد؛ مردم بايد حكومت و دولت را 
رصد كنند. بايد مديران و مسئوان را نقد كنند. بايد از مخارج عمومي 
حسابكشي كنند. بايد سرنوشت خود و فرزندانشان را تعيين كنند. بايد 
دولت و پارلمان را وكيل و نماينده بدانند و از كارآمدي و ناكارآمدي، از 
ضعف و فساد، از خطا و سوءاستفاده ها بي مهابا پرسش كنند و از طريق 
سازوكارهاي ناظر و دادگستر پيگير باشند. شبكه هاي اجتماعي مي تواند 
عرصه عمومي را براي اين نظارت مردم ساارانه و نقد آسيب شناسانه 

آماده كند. 
رسانه هاي سنتي مانند روزنامه ها نيز امروزه بهترين حلقه ارتباط و 
كاراترين عنصرِ واسط ميان مردم و شبكه هاي اجتماعي از يك سو، و 
دولت و نهادهاي ديواني از سوي ديگر هستند. مردم در »جهان مجازي«، 
و دولت در »هزارتوي بوروكراسي« توسط باتجربه ترين تحليل گران و 
روزنامه نگاران ياري داده مي شوند و اين اتفاقي است كه در پيشرفته ترين 

كشورها در حال رخ دادن است... اين بحث ادامه دارد.  

سيد مسعود رضوي

ظريف: اروپايي ها مي خواهند بدون هزينه از منافع برجام بهره مند شوند

رئيس جمهور ی: اگر نفت ما فروخته نشود هيچ نفتي از خليج فارس بيرون نمي رود

طرح 2فوريتی مجلس برای اصاح قانون منع به کارگيری بازنشستگان

بيماران قلبی و ريوی در تهران
 تردد نکنند

اجتماعی: مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل  ســـرویس سیاسی – 
حفاظت محیط زیست استان تهران با صدور اطاعیه ای با اشاره به انباشت 
آاینده ها در هوای پایتخت از بیماران قلبی و ریوی، کودکان و سالمندان 

خواست از تردد غیرضروری خودداری کنند.
به گزارش ایســـنا در اطاعیه مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل 
حفاظت محیط زیست استان تهران آمده است: براساس اطاعات دریافت 
شـــده از ایســـتگاه های سنجش آلودگی هوای شهر تهران، غلظت آاینده 
ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.5میکرون دیروزفراتر از حد مجاز و بیانگر 
شـــرایط ناســـالم برای گروه های حساس بود. با توجه به وارونگی دما و 
سکون نسبی هوا، پیش بینی می شود امروز کماکان شاهد انباشت آاینده ها 

در تهران باشیم. 
در ادامه این اطاعیه تاکید شـــده اســـت: از این رو توصیه می شود 
افراد مبتا به بیماری های قلبی و ریوی، کودکان و ســـالمندان از تردد 
غیرضروری در فضای باز خودداری کنند و ســـایر افراد هم فعالیت های 
طوانی مدت را در فضای باز کاهش دهند و از انجام فعالیت های ورزشی 

خودداری کنند.
همچنین مسعود ثقفی مشاور مدیرکل و رئیس اداره اطاع رسانی و 
روابط عمومی آموزش و پرورش شـــهر تهران به تصمیم کمیته اضطرار 
آلودگی هوا اشـــاره و اعام کرد که امروز زنگ ورزش همه مدارس در 

پایتخت تعطیل است.



وزیر آم����وزش و پرورش: 
توجه به شناس����ایی استعدادهای 
برتر آموزش عمومی را در معرض 

خطر قرار می دهد
وزی����ر آموزش و پرورش با 
بیان اینکه دوره آموزش عمومی 
دوره شکوفایی استعدادهای برتر 
در نوجوانان است، گفت: توجه 
بیش از ان����دازه به این موضوع 
نوعی عط����ش کاذب و ناپایدار 
ایجاد می کند که اهداف آموزش 
عمومی را در معرض خطر قرار 

می دهد.
به گزارش فارس، س���ید 
محمد بطحایی در مراسم افتتاح 
اندیش���کده دانش پژوهان جوان 
با بی���ان اینکه یکی از مهمترین 
موضوعاتی که در آموزش عمومی 
مطرح اس���ت بحث شناسایی و 
پرروش اس���تعدادهای درخشان 
اس���ت، گفت: به نظر بنده در 
سال های گذش���ته و تاکنون به 
تنوع بخش���یدن مدارس و گروه  
گ���روه کردن بچه ها در آموزش 
عمومی بیشتر توجه کرده ایم که 
باید این خطا را کاهش دهیم و 

تعادل را برقرار کنیم.
بطحایی با ابراز امیدواری از 

اینکه این اندیشکده در آینده محل 
شناسایی و پرورش استعدادهای 
درخشان باش����د تاکید کرد: این 
اندیش����کده می تواند به عنوان 
اتاق فک����ری در پیدا کردن راه 
حل برای مس����ائلی که امروز در 
آم����وزش و پرورش با آن مواجه 
 هستیم عمل کرده و نسخه تجویز 

کند.
محمدرضا مخبر دزفولی دبیر 
شورای عالی انقاب فرهنگی هم 
گفت: اکنون به دلیل رقابت های 
ناسالم و تبلیغات در صدا و سیما 
 اغلب دانش آموزان به س����مت 
رشته های داروسازی، دندانپزشکی 
و پزش����کی رفته و رش����ته های 

 ریاضی و فیزیک کنار گذاشته شده
 است.

وی اظهار داشت: هم اکنون 
بخشی از درآمد آموزشگاه های 
آزاد ب���ه آموزش و پرورش داده 
می شود به همین دلیل آنها مدعی 
امر آموزش هستند که باید دست 

آنها را قطع کرد.

وی افزود: س���ازمان جهانی 
المپیاد ریاضی، ای���ران را رتبه 
ی���ک منطقه و 4 ی���ا 5 جهانی 
و در فیزی���ک رتبه یک منطقه و 
11 جهانی اعام کرده اس���ت اما 
اکنون تقاضا برای این دو رش���ته 
بسیار کم ش���ده که آموزش و 
 پرورش باید در این رابطه تدبیری 

بیاندیشد.
مخبر دزفولی تصریح کرد:به 
نظر می رسد یکی از راهکارها این 
باش���د که دانشجویان را در دوره 
کارشناسی نباید به طور مستقیم 
وارد رشته پزشکی کنیم بلکه باید 
همه در یک س���طح با یکدیگر 
رقابت کرده و بعد از آن کسانی 
که توانایی ازم را دارند وارد این 

رشته ها شوند.
وی عن���وان کرد:اکنون صدا 
و سیما به بهانه کمبود اعتبارات 
اقدام به تبلیغ های ناصحیح درباره 
کنکور می کند که نامه ای از سوی 
شورای عالی انقاب فرهنگی و 
همچنین وزیر آموزش و پرورش 
در ای���ن رابطه به رئیس صدا و 
سیما ارسال ش���ده و به زودی 
این موضوع را در ش���ورا مطرح 

خواهیم کرد.

سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش گفت: مافیای کنکور وجود 
دارد و معتقدیم اگر قانون س���نجش و پذیرش 
کنکور اجرا شود می تواند تب کنکور را کنترل 

کند.
به گزارش فارس، عبدالرسول عمادی در 
مناظ���ره درباره مافیای کنکور با ابراهیم خدایی 
رئیس س���ازمان سنجش آموزش کشور گفت: 
کنکور یک واقعیتی است که چندین دهه است 
توس���ط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار 
می شود، اما در کنار برگزاری کنکور، فعالیت هایی 

برای ورود به کنکور همیشه در جریان بود.
عمادی اضافه کرد: بخشی از فعالیت های 
ذکر شده سالم است و مؤسساتی تشکیل شده 
و نسبت به تدوین کتب و برگزاری آزمون اقدام 
می کنند اما در کنار آن، فعالیت ها و رقابت های 
ناسالم است که ما تعبیر به مافیای کنکور کنیم؛ 
این مافیای کنکور به افزایش هزینه ها، استرس 
و فضای ناس���الم منجر  می شود و تا زمانی که 
از شدت و حدت کنکور کاسته نشود، همچنان 

فضای ناسالم وجود دارد.
وی ادامه داد: به دلیل گردش مالی سنگین در 
جریان کنکور، اقدام به تبلیغات ناسالم در فضای 
عمومی، ش���هرها و به ویژه رسانه ملی صورت 
می گیرد که باید رس���انه ملی پاایشی نسبت به 
تبلیغات انجام دهد؛ البته در این راستا نشست ها 

و نامه نگاری با رسانه ملی شده است.
عم���ادی با بیان اینکه بدون کوچک کردن 
کنکور و اعمال سوابق تحصیلی نمی توانیم مشکل 
مافیای کنکور را حل کنیم، اظهار داش���ت: ما 
در فعالیت مؤسسات آموزشی آزاد، مجوزهای 
آموزش���ی را می دهیم و رفتار و فعالیت آنها را 
نظارت می کنیم اما مؤسس���اتی هستند که از ما 

مجوز نگرفتند.
وی با تأکید بر اینکه وقتی جریان بزرگی 
مانن���د کنکور را داریم، تب کنکور کاهش پیدا 
نمی کند و مافیا فعال تر می شوند، افزود: به همین 
دلیل است که وقتی بحث سوابق تحصیلی مطرح 
می شود، عده ای فشار وارد می کنند و زورشان 
زیاد است. رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش 
و پرورش اضافه کرد: یک سیاست ملی باید برای 
حل مشکل مافیا باشد که  البته قانون سنجش 
و پذیرش دانشجو است؛ مافیا نفوذ دارد و اگر 
قانون را به خوبی اجرا کنیم، پیامدهای کنکور 
کمتر می شود؛ ما به جای رد آن، باید قانون را 

به خوبی اجرا کنیم.
سرپرست معاونت آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش تصریح کرد: من نقدم نسبت 
به اجرای قانون س���نجش و پذیرش به خود 
شوراس���ت. ما می گوییم همه مجبور نباشند در 
کنکور ثبت نام کنند؛ در شورای سنجش و پذیرش 

به درستی به مردم اطاع نمی دهیم که حتما نباید 
در کنکور ثبت نام کنید و فردی که عاقه مند است 
در دانشگاه نزدیک خانه اش، ثبت نام کند، نگران 
نباشد. ما آنقدر رشته محل و صندلی اضافه در 
دانشگاه ها داریم واقعا داوطلبان می توانند در آن 

درس بخوانند.
وی با بیان اینکه تأثیر سوابق تحصیلی مثبت 
یعنی بی تأثیری اس���ت، گفت: وقتی می گوییم 
تأثیر مثبت یک جور تعارف اس���ت یعنی تب 
کنکور گرم باشد و همچنان فعالیت مؤسسات 

کنکوری ادامه یابد.
موافق حذف کنکور هستم

دکتر ابراهیم خدایی رئیس سازمان سنجش 
هم گفت: کاما موافق حذف کنکور هستم اما 
باید یک جایگزین برای آن تعریف ش���ود که 
اعتماد اجتماعی به آن وجود داشته باشد و بتواند 

عدالت آموزشی را برقرار کند.
وی گفت: سازمان سنجش یک دستگاه دولتی 

است و عملکردش روشن است. کنکور از کتاب 
 های مشخصی که منبع هستند مطرح می شود و بارها 
گفته ایم اگر کسی بخواهد قبول شود نیازی به 

موسسه رفتن ندارد.
وی گفت: ما باید مدل مناسب سنجش و 
پذیرش را پیدا کنیم. سازمان سنجش اطاعاتی 
از فعالیت این موسس���ات و آموزش���گاه های 

آزاد ندارد.
رئیس سازمان سنجش گفت: کاما موافق 
حذف کنکور هس���تم اما باید یک جایگزین 
برای آن تعریف ش���ود که اعتماد اجتماعی به 
آن وجود داشته باشد و بتواند عدالت آموزشی 

را برقرار کند.
رئیس سازمان سنجش گفت: اگر نتوانیم 
جایگزینی که مردم و داوطلبان به آن اعتماد دارند 
معرفی کنیم مشکل پیش می آید. تنها با حذف 

گفتن، کنکور حذف نمی شود.
وی افزود: اکنون برای س���ال ۹۸ تصمیم 
گرفته شد که ۹۰ درصدی که با سوابق تحصیلی 
پذیرفته می شوند از فرآیند ثبت نام و شرکت در 
کنکور خارج شوند و با تفکیک ظرفیت ها، آنها 
را از پروسه کنکور خارج کنیم تا کم کم اهمیت 

خود را از دست بدهند.
 رئیس سازمان سنجش درباره اینکه برخی 
می گویند اگر سازمان سنجش منحل شود مشکل 
کنکور حل می شود، گفت: سازمان سنجش یک 
سازمان دولتی است و تنها 5 تا ۷ درصد فعالیت 
های س���ازمان سنجش به کنکور ربط دارد و با 
اینکار مسئله ای حل نمی شود. اگر مسئله این 
است که کنکور امتحان سختی است و استرس 
وارد می کند، یک راهش این است که رشته ها 
را اعام کنیم و داوطلبان بروند در همان رشته 

ها و اهمیت کنکور کم شود.  

3 اخبار داخلي
چهار شنبه14  آذر  1397ـ    27  ربيع ااول  1440ـ   5 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27163

افتتاح اندیشکده دانش پژوهان جوان  با حضور  وزیر آموزش و پرورش

افزایش هزینه ها، استرس و فضای ناسالم نتیجه مافیای کنکور است

کوتاه آموزشي

با رویکردهای مهندسی نمی توان مسائل کشور را حل کرد
رئیس انجمن جامعه شناسی ایران در پنجمین همایش ملی روز علوم 
اجتماعی که با عنوان مسائل و چالش های علوم اجتماعی در ایران برگزار شد، 
تصریح کرد: ما باید رویکرد جامعه شناسی را به صورت کاربردی برای حل 
مشکات جامعه استفاده کنیم و صرفا استفاده از رویکردهایی چون رویکردهای 

مهندسی یا روانشناسانه نمی تواند مسائل امروز ایران را برطرف نماید.
به گزارش ایسنا، دکتر سید حسین سراج زاده اظهار داشت: امیدوارم که 
اجتماع علمی جامعه شناسی کشور با نگاه نقادانه ای که به خودشان دارند 
بتواند ضعف های خود را بشناسد، به نیازهایی که جامعه دارد توجه کرده 
و دانش اجتماعی را کاربردی کند. همچنین باید علوم خود را بسط دهد تا 

بتواند در ارکان مدیریتی جامعه از آن استفاده کند.
همچنین دکتر باقر ساروخانی در خصوص آموزش در دانشگاه ها گفت: 
دانشگاه باید محل انگیزش باشد و زمانی می تواند این اتفاق در دانشگاه 
بیافتد که دانشجو انگیزه داشته باشند و باز باید گفت این امر زمانی رخ می 
دهد که جامعه دانشجو توجه کند و مشتاق به دانش وی باشد؛ در حالی که 

دانشجویان امروز ما نمی دانند قرار است چه اتفاقی برای آن ها بیفتد.
وی در خصوص دکتر صدیقی، پدر جامعه شناسی ایران، اظهار داشت: 
از نظر منش کمتر کس���ی را دیدم که ش���بیه دکتر صدیقی باشد، او انسانی 
بود که بسیار به قانون اهمیت می داد و همین قانونمداری ایشان بر من و 
دیگر شاگردان وی تاثیر گذاشت و اکنون من نظمی که در زندگی دارم را 

مدیون وی هستم.
این استاد پیشکسوت جامعه شناسی دانشگاه تهران ادامه داد: صدیقی پس 
از ورود به ایران در دپارتمان فلسفه شروع به تدریس جامعه شناسی کرد و از 

همین جا بود که به صورت جدی به سمت جامعه شناسی روی آورد.
برگزاری کاس های دانشجویان جانباز و معلول در طبقه همکف

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، به مناسبت روز جهانی 
معلوان، با ارسال بخشنامه ای به تمامی دانشگاه ها و مؤسسه های آموزش عالی 
کشور اعام کرد: حتی اامکان در ساختمان هایی که فاقد آسانسور هستند، 
کاس های درس و امتحانات در کاس هایی که افراد جانباز و دارای معلولیت 

در آن ها حضور دارند، در طبقه همکف برگزار شود.
به گزارش ایسنا، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر، در این بخشنامه آورده 
اس���ت، انتظار می رود پیش بینی ازم در جهت پاسخ گویی به این نیاز برای 

سال های آینده نیز مد نظر قرار گیرد.
 دولت در بودجه بندی، دانشگاه ها را جزو کااهای اساسی

 قلمداد کند
رئیس دانش���گاه صنعتی ش���ریف با تاکید بر اینکه دولت باید در 
سیاستگذاری ها و بودجه بندی سال آینده دانشگاه ها را جزو کااهای اساسی 
قرار بدهد، گفت: اگر ارز مورد نیاز فرصت های مطالعاتی دانش���جویان و 
اس���اتید از سوی دولت تامین نشود، شاهد ضربه سنگینی به آموزش عالی 

خواهیم بود.
به گزارش ایس���نا، دکتر محمود فتوحی در نشس���ت خبری روسای 
دانشگاه های سطح یک گفت: متاسفانه بودجه اولیه برای ارتقای پنج دانشگاه 
منتخب به سطح بین المللی اختصاص داده نشده، البته اندکی بودجه تاکنون 
برای اجرای این پروژه در اختیار دانشگاه های معتبر قرار گرفته اما مبلغ آن کم 

بوده و قرار است و باید تخصیص های بیشتری در این زمینه اعطا شود.
رئیس دانشگاه صنعتی شریف با تاکید بر اینکه فرصت های مطالعاتی 
اساتید و دانشجویان نباید تحت هیچ شرایطی قطع شوند گفت: به اعتقاد من 
باید این اعتقاد در کشور وجود داشته باشد که علم فناوری از پایه های اصلی 
اقتدار و قدرت هر کشوری به شمار می رود، بنابراین ازم است دانشگاه ها 
در ردیف کااهای اساسی قرار بگیرد و در تخصیص بودجه در اولویت قرار 
بگیرد. چرا که اگر به هر نحوی بودجه دانشگاه ها تامین نشود با رشد کاهشی 
پیشرفت علم و فناوری مواجه خواهیم شد که بازگشت به وضعیت فعلی با 

مشکل مواجه خواهد شد.

يادداشت

مروری بر زندگی و آثار شمس آل احمد

به مناسبت 14 آذر سالروز درگذشت زنده یاد شمس آل احمد

     زنده یاد، شمس آل احمد، نویسنده و فعال فرهنگی معاصر، 
در سال 13۰۸ دریک خانوادۀمذهبی درتهران متولدشد. او دانش آموختۀ 
فلسفه وعلوم تربیتی دردانشسرای عالی بودوبخش قابل توجهی از عمر 
خوی���ش را نی���ز با تدریس و تحقیق و انجام فعالیت های فرهنگی و 
مطبوعاتی گذراند. او در دوران بازنشستگی با احیای موسسۀ انتشاراتی 
رواق، وارد بازار نشر شد و توانست بسیاری از آثار خوب نویسندگان 

نامدار ایرانی را منتشر کند.
     وی در جریان انقاب اسامی در سال 135۷ با شوق و ذوقی 
وافر به فعالیت های سیاس���ی- فرهنگی روی آورد و پس از پیروزی 
انقاب،به عضویت شورای عالی انقاب فرهنگی و شورای سرپرستی 
صدا و س���یمادر آمدومدتی هم به عنوان س���ردبیر با روزنامۀ اطاعات 

همکاری کرد.
     زنده یاد ش���مس آل احمد 
با اینکه از حس���ن خلق و روحیه ای 
مسالمت جو و مداراگربرخوردار بود 
و روابط اجتماعی خوب و گسترده ای 
هم داشت، اما در سال های پایانی عمر 
گرفتار تنهایی و بیماری های بس���یار 
ش���د و سرانجام در روز 14 آذر سال 

13۸۹ دار فانی را وداع گفت.
     برخی از آثار چاپ ش���دۀ 

او عبارتند از:
"طوطی نامه"یا"جواهرااس���مار"که  مت���ن  تصحی���ح   )1   
مجموعه ای از داستان های قدمایی به قلم "ِعمادِبِن محَمدالَنعرِی" است 

وتوسط بنیاد فرهنگ ایران منتشر شده است.
و "عقیقه".  2( دو مجموعۀ داستان کوتاه با نام های "گاهواره" 

  3( مجموع���ۀدو جلدی "حدی���ث انقاب"حاوی چند مقاله و 
گفتارهای سیاسی- اجتماعی.

4( گزارش سفر به آلمان و اسپانیا تحت عنوان "سیروسلوک".
راجع به احوال و افکار  5( کتاب تحقیقی "جال از چشم برادر" 

و آثار زنده یاد جال آل احمد.
     شمس آل احمد که برادر کوچک و مخلص زنده یاد جال 
آل احم���د ب���ود، در تمام دوران حیات تحت نفوذ معنوی و اجتماعی 
 برادر بزرگ قرار داشت و الگوهای تعریف شده از سوی وی را بدون 
 چون و چرا س���رلوحۀ رویکردهای سیاس���ی- اجتماعی خویش قرار 
می داد و به علت وفاداری و اهتمام وافر در نشر آثار و اندیشه های 
جال آل احمد جا دارد که به عنوان "حافظ میراث جال آل احمد" 
ش���ناخته شود. بخشی از نامۀ مورخ 3۰ تیر 1344 شمس آل احمد به 
زنده یاد جال آل احمد که در آن هنگام در سفر اروپا بود، نشاندهندۀ 
 درجۀ ارادت و اخاص ش���مس نس���بت به برادر بزرگتر می باش���د:
 »... ازینکه بیست سال است داری رودل مزاحمت های مرا می کشی 
و بار بی سر وسامانی من غمی شده است بر دلت، خبر دارم، ولی باور 

کن که خودم این را نمی خواسته ام.
 و مثل اینکه سرانجام این آرزویم که روزی- روزگاری باری از 
غم ترا به دوش بکشم، به گور خواهد رفت. مرا باش که مدت ها می 
پنداشتم می توانم همسنگ افتخاری که بوجود تو می کنم، از وجودم 

بتو سهمی بدهم!«
روح هر دو برادر نامبرده شاد و یادشان گرامی باد.

  محمد حس�ین دانایی

ساروخانی: جامعه شناسی و کااهایش در جامعه مصرف نمی شود
باقرو س���اروخانی در افتتاحیه 
پنجمی���ن همایش مل���ی روز علوم 
اجتماعی گفت: امروز جامعه نسبت 
به جامعه شناسی بی اعتناست و جامعه 
شناسی و کااهایش توسط مخاطبان و 
مسئوان در جامعه مصرف نمی شوند.' 
مرشدی نیز در این مراسم با اشاره به 
دغدغه ه���ای مرحوم قانعی راد درباره 
عل���وم اجتماعی بیان کرد که یکی از 
پربسامدترین واژه های ایشان »اجتماع 
علمی« بوده و آن را گمش���ده علوم 

اجتماعی می دانست.
به گزارش خبرگزاری ایبنا، پنجمین 
همایش ملی روز علوم اجتماعی روز 
گذشته با حضور جمعی از اساتید و 
دانشجویان علوم اجتماعی در دانشکده 
ادبیات دانش���گاه خوارزمی آغاز شد. 
نخستین پنل این همایش به بزرگداشت 
غامحسین صدیقی و محمد امین قانعی 

راد اختصاص داشت.
باقر ساروخانی دیگر سخنران این 
مراسم نیز در ادامه با اشاره به ویژگی های 
علمی و شخصیتی غامحسین صدیقی 
بیان کرد: همه دانشجویان ما می پرسند 
صدیقی کیست که نامش برجاست؟ 
در ابتدا باید بگویم کسی که فرد برتر 
و شاخص یک دانش مطرح می شود 
تحصیات برجس���ته اش است. او در 
س���ال 12۸4 در تهران متولد می شود. 
نتیجه هشت سال تحصیل او در فرانسه 
اخذ پنج دیپلم عالی اس���ت که نباید 
از این س���ریع بگذریم! چون دانشگاه 
پاریس به این گواهی نامه ها بس���یار 
حساس اس���ت و برای من اخذ این 
گواهینامه ها از دکترای دولتی در ایران 

سخت تر بود.
 وی ادام���ه داد: صدیقی بعدها 
رساله دکتری نوشت که مورد استناد 
نویس���ندگان قرار گرفت و در سال 
131۹ اولین درس جامعه شناسی را در 
ایران ارائه کرد. با اینکه یحیی مهدوی 
نخستین بار با کتابش نام علم اجتماع 
را مطرح کرد اما نام جامعه شناسی به 
صدیقی مدیون است چون او موسسه 
مطالعات و تحقیقات اجتماعی و گروه 

جامعه شناسی را تاسیس کرد.
 ساروخانی افزود: او هر درسی 
را قب���ول می کرد آن درس اعتا پیدا 
می کرد. او چنان جامعه شناسی را از متون 
ادبی در می آورد که کاس هایش در آن 
دوره مخاطب خارجی داشت! من در 
سال 4۰ دانشجوی ایشان بودم و همواره 
ایشان به عنوان پدر برای ما مطرح بود. 
صدیقی انجمن لغات و اصطاحات 
علوم اجتماعی را تاسیس کرد و من را 
هم دبیر کرد و بس���یاری از کتاب های 
زیادی که در این باره نوش���تم به این 
انجمن بر می گردد. همچنین من اولین 
دبیرکل انجمن جامعه شناسی بودم. آنچه 
که یک مرد بزرگ را می سازد اخاقیات 
اوست. صدیقی بسیار به قانون اهمیت 
می داد و معتقد بود تنها علم ما نیست 
که سیره ماست. قانونمداری ویژگی 
اصلی او ب���ود و در زندگی اش نظم 

بسیار داشت.
 این اس���تاد دانش���گاه با اشاره 
به دوره تحصیلش در دانشس���رای 
 عال���ی عنوان کرد: م���ن الفبای اول 
جامعه شناسی را در دانشسرا با احسان 
نراقی آموختم. او استاد جامعه شناسی 
بود که دانش و جامعه را بهم آمیخت. 
درس دکتر صدیقی نیز نماد درس و 
آموزگار درست بود چون او احتجاج 
و گفت و گو را در کاس مطرح می کرد. 
صدیقی از کسانی است که به استادی 
ارج باا داد و فراموش نکرد که یک 

استاد و معلم است.

 س���اروخانی در ادامه سخنانش 
درب���اره علوم اجتماعی و تدریس آن 
نیز توضیح داد: امروز جامعه نس���بت 
به جامعه شناسی بی اعتناست و جامعه 
شناسی و کااهایش توسط مخاطبان و 
مسئوان در جامعه مصرف نمی شوند. 
متاسفانه دانشجویان جامعه شناسی حتی 
در مدارس دروس دیگری را تدریس 
می کنند. ما به یک دور باطل می رسیم 
ازسویی بی توجهی به دانش جامعه 
شناسی موجب می شود کمتر دانشجوی 
برتر وارد این رشته شوند و از سوی 
دیگر چون برترها به رشته های دیگر 
رفتند دانش جامعه شناسی تضعیف 
می شود. کاس باید جایگاه انگیزش 
شود، نباید فقط منبع در ذهنشان ریخته 
شود. دانش یعنی انگیزش! و  استادی 

موفق است که انگیزه ایجاد کند.
 وی اف���زود: اما آیا انگیزه های 
اساسی دیگر هم برای جامعه شناسان 
هست؟ خیر چون جامعه به آن اعتنا 
نمی کن���د و دانش باید به جامعه وارد 
ش���ود و مردم از آن اس���تقبال کنند. 
امروز دانشجوی جامعه شناسی می داند 
فردایش چه می شود؟ آیا می داند برایش 
شغل است؟ من تردید دارم! دانشجو 
در خاء فقط به فکر کس���ب مدرک 
است. پس ما نیازمند استانداردسازی 
در دانش هستیم.  ما دانش جامعه را 
به دانشجو نمی دهیم در حالی که باید 
اندیش���ه دانشجو و درس زندگی به 

دانش آموز بدهیم.

خالق ترانه عشق تو نمی میرد:گفتمان با مردم نیاز رسانه های امروز است
چهاردهم آذر، زادروز استاد علیرضا طبایي، 
شاعر و ترانه سرای پیشکسوت و مدیر صفحات 
شعر مجله جوانان امروز در دهه چهل و پنجاه 
است. وی که در کنار فعالیت های ادبی، سابقه 
تدریس در مرکز تیزهوش���ان )دبیرستان عامه 
حل���ي تهران( را هم در کارنامه دارد، هنوز هم 
دفاتر ش���عرش و صفحات قلبش، پر از ترانه 

است.
 طبای���ی در گفتگو با خبرنگار اطاعات، 
درباره  زندگی و فعالیت های ادبی خود گفت: 
14 آذر 1323 در شیراز به دنیا آمدم و از همان 
س���الهاي اول دبیرستان فعالیت روزنامه نگاري، 
ادبي و مطبوعاتي خود را آغاز کردم و آثار من 
در نشریات محلی شیراز و سپس تهران به چاپ 
می رس���ید. آشنایی من با بزرگانی چون دکتر 
مهدی حمیدی، رهی معیري، س���یمین بهبهاني، 
فریدون مشیري و... باعث انگیزه بخشی مضاعف 
در تداوم انتش���ار آثارم شد. از جمله شعری که 
درباره جنگ ویتنام و نیز ش���عر دیگری برای 
سیاهان استثمارزده آفریقا سروده بودم، در مجله 
فردوس���ي چاپ ش���د که هرکدام پشت جلد 
یک ش���ماره از مجله را به طور کامل به خود 

اختصاص دادند.
 پیش از آنکه به تهران بیایم، چندشعر من 
در مجله جوانان امروز به شکلی ویژه همراه با 
نقاشی علی مسعودی منتشر شده بود. سالي که 
از ش���یراز به تهران آمدم در دفتر مجله جوانان، 
فرصت دیدار با آقاي اعتمادي )سردبیر مجله( 
دست داد. در آن جلسه به من پیشنهاد شد که 
مس���ئولیت صفحات شعر مجله را بپذیرم.  وي 
درباره نحوه مدیریت صفحات شعر مجله جوانان 
امروز گفت: کیفیت شعر و ارزش آن بدون توجه 

به جهت گیري و جنسیت شاعر و قالب آن، معیار 
گزینش اشعار بود. در آغاز، تیراژ مجله زیاد نبود 
اما با توجه به سیاست  های مدیریت و عملکرد 
هیات تحریریه، تیراژ افزونی گرفت. اس���تقبال 
شاعران جوان و دوستداران ادبیات از صفحات 

شعر، یکی از عوامل افزایش این تیراژ بود.
 در آن روزگار، بااتری���ن تیراژ مجات از 
آن مجله زن روز بود اما به تدریج تیراژ مجله 
جوانان پیشی گرفت و حتی از تیراژ روزنامه ها 
ه���م پیش افتاد و در س���ال 1356، به 4۸۰ تا 

5۰۰ هزار رسید.
 به نظر من ما در عرصه رسانه  هاي رسمي 
نیازمن���د بازنگري در ایج���اد گفتمان با مردم 
هس���تیم. یادم مي آید گاهي مجبور مي شدیم 
برای پاسخگویی به نامه های شاعران جوان از 
سراس���ر کشور، فقط نام و نام شهرشان را در 
یک ستون مجله بنویسیم و این موضوع تا جایي 
پیش رفت که در هشت ستون فقط مي نوشتم 
آثارتان رس���ید!  ما دوش���نبه ها در دفتر مجله، 
جلس���ه شعر خواني هم داشتیم  و در بازگشت 
به خانه، انبوه نامه های رس���یده را با خود می 
ب���ردم و وظیفه بازکردن نامه هاي خوانندگان را 
بین اعضاي خانواده تقس���یم مي کردم و خود، 
آنه���ا را می خوان���دم.  طبایي در ادامه افزود: 
ش���اید ۹۰ درصد شاعران مطرح امروز که آن 
روزگار ج���وان بودن���د، کار خود را با مجله 
جوانان آغاز کردند و پاتوق برخي از آنها، مجله 
جوانان بود. بس���یاری از بزرگان شعر امروز، 
وامدار صفحات شعر مجله جوانان هستند. اگر 
بخواهم از چند نفر نام ببرم، می توان به طور 
نمونه به این اسامی اشاره کرد: حسین منزوي، 
عمران صاحي، محمدعل���ي بهمني، محمد 

ذکایي )هوم���ن(، عباس صادقي )پدرام(، اکبر 
اکسیر، محمدرضا عبدالملکیان، عباس درویشي، 
سیدحس���ن حس���یني، نصراه مرداني، سپیده 
 کاشاني، اس���داه عاطفي، شیون فومنی، کریم
 رجب زاده، اردان س���رفراز، حسن فرازمند 
)لرنی( و... اغلب این دوستان و بسیاري دیگر 
در آن زمان کمتر از 25 سال داشتند و از طریق 
مجله جوانان امروز مطرح شدند و خوشبختانه 
خیلي از آنها حق شناسي دارند که این تأثیر و 
تأثر را بگویند. و من از این نظر خوش���حالم 
که توانس���تم خدمتي به جوانان آن روز بکنم.  
ترانه س���راي ترانه هاي معروف »کوچه میعاد«، 
»گل محبت«، »عشق تو نمي میرد«، »شهرفرنگه 
چشمات«، »مردسرگردان« و »تنها با گلها« افزود: 
من هنوز هم گاهی ترانه  مي گویم و یادداشت 
مي کنم ولي فضاي موسیقي پاپ آنگونه نیست 
که ترانه هاي خ���ود را در اختیار خواننده هاي 
امروز بگذارم. اگر قرار باشد ترانه هاي جدیدم را 
کسي بخواند، ترجیح مي دهم همان خواننده هاي 

قدیمي بخوانند.
 وي  در پاسخ به این پرسش که آیا خاطره 
ای از آهنگسازان آثار خود دارید، تصریح کرد: 
فقط به خاطره ای از پرویز مقصدي اشاره کنم 
که مي گفت من ترانه ها را در پوش���ه ای جمع 
مي کنم و وقتي حال آهنگس���ازی داشته باشم، 
آنها را مرور می کنم. اگر با خواندن ترانه ای، 
مو به بدنم سیخ شد، روی آن آهنگ می سازم.  
بنابراین گزارش، مدیریت صفحه هنر و اندیشه 
روزنامه پیغام امروز، همکاري با ماهنامه فرهنگ 
و زندگي، عضویت در ش���وراي نویسندگان 
فصلنامه هنر و اداره صفحات شعر مجله ادبي 

رودکي از دیگر کارهاي طبایی است.

انتقاد رئیس کتابخانه ملی از نگهداری 
اسناد ملی در دستگاهها

رئیس س����ازمان اسناد و کتابخانه ملی 
ایران گفت: نگهداری اسناد ملی در ادارات و 
دستگاهها که محل رجوع، نگهداری و حفاظت 

نیست موجب ناکارآمد کردن اسناد است.
به گزارش ایرنا، اش����رف بروجردی در 
نهمین همایش مدیران و کارشناس����ان اسناد 
دس����تگاهها در سالن همایش های معاونت 
اسناد و کتابخانه ملی اظهار داشت: سازمان 
اسناد و آرشیو ملی ایران، مامور نگهداری و 
حفاظت از اس����ناد ملی و پلی ارتباطی برای 
اس����تفاده عاقه مندان و مخاطبان نیازمند به 

این اسناد است.
وی افزود: اسناد، حامان تاریخ این سرزمین هستند و سهم هر کس در 

ماندگاری و بقای تاریخ این سرزمین انکارنشدنی است.
بروجردی گفت: در حفاظت و انتقال اسناد به آیندگان، ازم است تعامل 
بین دستگاهها به نحو احسن صورت گیرد تا گواهان تاریخی آینده بتوانند با 

هم گواهی دهند.
وی خطاب به کارشناسان اسناد تاکید کرد: صرف تشخیص اهمیت یک 
س����ند به تنهایی کفایت نمی کند و مهم این اس����ت افرادی که این اس����ناد را 
تفکیک و نگهداری می کنند رویکردی به شرایط اجتماعی و زمان وقوع سند 

داشته باشند.
رئیس س����ازمان اس����ناد و کتابخانه ملی گفت: نگاه عمیق، موشکافانه و 
تحلیلگرانه به اسناد بسیار تاثیرگذار است و اینکه بها دادن به این اسناد به نگاه 

کسی که قصد تشخیص و تفکیک آنها را دارد، وابسته است.
وی تاکید کرد: کسانی که در زمینه تشخیص و تفکیک اسناد، کار می کنند 
باید شرایط اجتماعی آن زمان را بشناسند تا بتوانند تحلیل کنند و بدانند باید چه 
ارزشی برای آن قائل باشند. بروجردی گفت: امروزه با روند تحوات فناوری 
ارتباطی که در مورد سندهای الکترونیک هم رقم خورده، برداشت از آنها و نیز 

میزان تاثیر آنها در رفتار جامعه و انسانها بسیار مهم است.
رئیس کتابخانه ملی افزود: کارشناسان نگهداری اسناد بدانند برای آینده این 
سرزمین و نسل بعدی جامعه و جوانان کشور که می خواهند گذشته سرزمین 

خود را بشناسند، انتقال اسناد نقش اساسی دارد.
وی سوااتی در مورد فلسفه و دایل انقاب اسامی و ضعف شناخت نسل 
امروز از آن دوران مطرح کرد و افزود: اسناد شرایط آن زمان اگر به خوبی به 
نسل جوان منتقل شود متوجه می شوند که انقاب، امر اجتناب ناپذیری بود .

بروجردی با بیان اینکه بزرگترین میراث ملی را در جوامع بش���ری 
داریم، افزود: س���ند، بسیار مهم است و دولتمردان باید به مقوله حفاظت 
 از اس���ناد و سیاس���تگذاری برای حفظ جهانی آن توجه نش���ان دهند 
به گونه ای که سیاس���تهای یکس���انی، تعریف و به همه دستگاهها جهت 

وحدت رویه اباغ شود.

کتاب کرمانشاهان به زبان انگلیسی 
چاپ ومنتشرشد 

در اردیبهشت 13۹5 ویلم فلور 
ایران شناس نامدار هلندی ساکن امریکا 
و برن���دۀ جایزه فارابی از جمهوری 
اس���امی ای���ران، در تهران با دکتر 
محمدعلی سلطانی دیدار و گفتگو 
کرد و درباره کرمانشاهان وجایگاه 
آن و همچنین ارائه کتابی درباره این 
استان مرزی با استفاده از آرشیو ومنابع 
داخلی و خارجی به ویژه دائره المعارف 

کرمانشاهان و اهمیت آن بحث و تبادل 
نظ���ر کرد. گزارش این دیدار و خبر 
کتاب کرمانشاهان به زبان انگلیسی 
یکشنبه دهم اردیبهشت در روزنامه 
اطاعات چاپ ومنتشرشد .اکنون این 
کتاب چاپ و منتش���ر شده است. 
کتاب کرمانشاهان به زبان انگلیسی 
موضوع���ات همه جانبه تاریخی، 
جغرافیای���ی، اقتصادی، اجتماعی، 
 سیاسی، این استان را از اوایل قاجاریه 
1۸۰۰م /1215 قم���ری تا 1۹45 
=1324 شمس���ی را در بر می گیرد. 
ای���ن کتاب در قطع وزیری بزرگ 
در 612 صفح���ه در انتش���ارات 
magepudlisher ک���ه کتابهای 
راجع به ایران را به زبان انگلیس���ی 
چاپ و منتشر می کند، انتشار یافته 
و با قیمت 11۰ پوند یا 15۰ دار با 
بهترین کیفیت در اختیار خوانندگان 

قرار گرفته است.

نمایش گزیده فیلم های جشنواره کوتاه تهران در استان ها
گزیده فیلم های جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در 

22 استان کشور به نمایش درآمد.
 به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای 
جوانان ایران، با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد22 استان 
کشور،  44عنوان فیلم از فیلم های به نمایش درآمده در سی و 
پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران برای عاقه مندان 
22 استان کشور به نمایش درآمد.  این فیلم ها منتخبی از فیلم های 
جشنواره در بخش داستانی، پویانمایی، مستند و تجربی بود که 
از بخش مسابقه ملی و بین الملل انتخاب شده بود.  مدیر امور 
جشنواره های سینمای جوان در این رابطه گفت: نمایش برگزیده 
فیلم های جشنواره در استان ها این امکان را فراهم می آورد تا 
فیلم سازان و عاقه مندانی که امکان حضور در جشنواره تهران 
را نیافتند، درجریان جشنواره و فیلم های کوتاه ایران و جهان 
قرار گیرند. به ویژه اینکه ما از فرصت نمایش استانی برای عرضه 
بخشی از فیلم های بین الملل که توانستیم در این فرصت محدود 
مجوز نمایش آنها را از تهیه کننده اخذ کنیم، استفاده کردیم.  
سهیا عسکری ادامه داد: برگزاری همزمان جشنواره فیلم کوتاه 

تهران در استان ها با فاصله کمی از جشنواره تهران انجام شد 
که به دلیل آماده نبودن بستر اجرایی ازم بود. 

ما آمادگی داش���تیم این برنامه را در مراکز همه استان ها 
اجرا کنیم اما دایل متعددی از جمله عدم امکان جایگزینی 
فیلم های جشنواره با فیلم های سینمایی در حال اکران موجب 
ش���د تا در این دوره 22 اس���تان میزبان جشنواره باشند.  وی 
اب���راز امیدواری کرد که در س���ال آینده بتوانیم همزمان با 
برگزاری جش���نواره در تهران در همه اس���تان ها در خدمت 
عاقه مندان به فیلم کوتاه باش���یم.  بر اس���اس این گزارش، 
استان های اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، چهارمحال 
و بختیاری، کرمان، کرمانشاه، گلستان، بوشهر، یزد، خوزستان، 
ایام، قم، قزوین، کهگیلویه و بویراحمد، البرز، سمنان، گیان، 
 خراسان ش���مالی، هرمزگان و همدان میزبان گزیده فیلم های 
سی و پنجمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران بودند.  
جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از 1۸ تا 22 آبان ماه در 
پردیس سینمایی ملت برگزار شد و نمایش همزمان در استان ها 

14 آذرماه به پایان می رسد.

نقد و بررسی مستندی درباره همایون صنعتی زاده
نشست نقد و بررسی فیلم 
مس����تند »همایون« به کارگردانی 
پیروز کانتری روز یک ش����نبه 
یازدهم آذرماه در خانه هنرمندان 
برگزار شد. در این نشست پیروز 
کانت����ری و نوید پورمحمدرضا 

منتقدسینما حضور داشتند.
به گزارش پایگاه هنر و تجربه، 
نوید پورمحمدرضا در ابتدای این 
نشست عنوان کرد: »نکته جالب 
مستند »همایون« آن است که فیلم 
از میانه ش����روع می شود. اساسا 
درگی����ری هر محق����ق، خالق و 
فیلم ساز و فرد کنجکاوی از میانه 
شروع می شود و از وسط یا آخر 
با او درگیر می  شویم و با کتابی یا 
اثری از او مواجه می شویم. هیچ 
چیز از ابتدا شروع نمی شود و نظم 

کرونولوژیک ندارد.«
او ادامه داد: »این ذهن آگاهانه 
ما است که آن سیالیت را تبدیل 
به ی����ک روایت منظم می کند تا 
همه چیز نظ����م زمانی پیدا  کند 
 و در این چارچوب به انس����جام
 برسد. در مستند »همایون« سعی 
ش����ده به این سیالیت نظم زمانی 
داده نشود و درگیری فیلم ساز با 
سوژه اش یعنی همایون صنعتی زاده 
زنده و بی واسطه باشد. به همین 
دلی����ل هم فیلم از میانه ش����روع 

می شود.«
این منتق����د همچنین عنوان 
کرد: »در فیلم با افرادی مصاحبه 

می شود و ما آن ها را می بینیم بدون 
آن که معرفی شوند و این  یعنی از 
وسط ماجرا و همهمه وارد داستان 
می شویم. این مستند خیلی فرار و 
گریزپا زندگی همایون صنعتی زاده 

را نشان می دهد.«
پی����روز کانتری ضمن ابراز 
خوشحالی از استقبال تماشاگران 
از این نشس����ت، بیان کرد: »فیلم 
روایت من از صنعتی اس����ت. من 
در این فیلم صرفا مش����اهده گر 
و کنکاش گر نیس����تم تا در این 
کاراکتر عمیق ش����وم. یعنی او را 
در انگ شات دیده و بعد نزدیک 
شوم. من سعی کردم در رابطه با 
تاثیر صنعتی زاده با آدم ها نزدیک 

شوم.«
این مستندس����از اضافه کرد: 
»انگار فیلم سفره ای پهن می کند و 

کارهای اساسی همایون صنعتی زاده 
الزاما غذاهای این س����فره نیست. 
مث����ا تاش او در انتش����ارات 
فرانکلی����ن کم تر در فیلم مطرح 
است. در این مستند روایت هایی 
درباره صنعتی زاده را می بینیم و او 
را از خال نامه ها و ش����عرهایش 
می شناسیم. ما مخاطب را به شروع 
رابط����ه با صنعتی زاده و  نه پایان 
دادن ارتباط با او دعوت می کنیم. 
در این عرصه من فیلم س����از هم 
خیلی جلوتر از مخاطب حرکت 
نمی کن����م. چون قبل از مخاطب 
پای سفره وجود صنعتی نشستم  
 آن را ب����رای مخاط����ب مطرح 

می کنم.«
کانت����ری درب����اره روایت 
خ����ودش از همایون صنعتی زاده 
توضی����ح داد: »در فیل����م پرتره 

فیلم ساز وارد قوانین ژانر می شود 
و انگار هرچه مس����لط باشد و 
تحقیق بیش����تری انجام داده باشد 
ارتباط برقرار کردن او با سوژه بهتر 
است. در واقع صنعتی زاده برایم پر 
از سطرهای سفید است و خیلی 
نادانس����ته ها از او دارم و به عمد 
این فیلم را این گونه ساختم. مستند 
»همایون« یک فیلم مشاهده گر و 
عمق نگر نیست و قرار نیست از 
طریق آن صنعتی زاده را بشناسد 
 بلکه فیلم دعوت به ش����ناخت 

اوست.«
او ادامه داد: »به این معنا هیچ 
فیلم من عمیق نیس����ت و در این 
معنا مستند برای من کسب فضا 
برای دعوت مخاطب است و این 
سینما حالت مکالمه با کاراکتر فیلم 
دارد است.عامدانه خواستم به این 

سمت و سو برویم.«
 کارگردان مستند»همایون« 
در پایان اشاره داشت: »این فیلم 
اطاعات بیش����تری به مخاطب 
می دهد چون قرار بود فیلم پخش 
ش����ود و باید اطاعات بدهد و 
در عین ح����ال حالت مکالمه ای 

داشته باشد. 
انجام این دو وظیفه سخت 
است و دو ساحت متفاوت در هر 
کار هنری است. انتخاب فضای 
فیلم برای این هم آمیزی است تا 
روایت گر روایت ها باشم به جای 

اطاع رسانی.«

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي 
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2-1)مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 240/000/000�يا� خو�هد بو�
2- �ما� ��يافت �سنا�: �� 97/9/14 لغايت 97/9/18

 www.setadiran.ir 3- محل ��يافت �سنا�: ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت
 4-مهل��ت � مكا� تحويل پيش��نها�ها: تا ��� ش���نبه م���و�� 97/10/1 ��طريق ��گا� س���امانه ت���د��كا� �لكتر�نيكى ��لت

  www.setadiran.ir( ���ئه پاكت ها� �لف به صو�� فيزيكى به ���� مند�� �� بند 5).
5- �طالع��ا� تما� �س��تگا� مناقصه گز�� جه��ت ��يافت �طالعا� بيش��تر �� خص��و� مناقص��ه: تهر���ميد�� �ما� 
خمينى�خيابا� فر��س���ى�خيابا� كوشك مصر��ساختما� شما�� 2  سا�ما� ثبت �س���نا� ��مال� كشو��طبقه سو�� ����� تد��كا� 

�خدما� عمومى.  شما�� تما�66709944
6- �ما� � محل گش��ايش پيش��نها�ها: ساعت 10 ��� يكشنبه مو��  97/10/2 �� سالن جلسا� ساختما� شما�� 3 ستا� سا�ما� 

3204/� �لفثبت �سنا� � �مال� كشو� ��قع �� طبقه چها��.

آگهى مناقصه عمومى 
شماره 97/273/1 (يك مرحله اى)  نوبت دوم

1- موضو� مناقصه: مناقصه ��هبر� � نگهد��� تاسيسا� مكانيكى � 
برقى ساختما� ������ مركز� بانك سپه (نگين سپه) � هفت تير به مد� 

� ���يابى كيفى مناقصه گر�� �نجا� خو�هد شد. �� سا� شمسى. شايا� �كر �ست بد��
 2- مح��ل ��ياف��ت � ع��و�� �س��نا� مناقص��ه � ���ياب��ى كيف��ى �س��تگا�

مناقصه گز��: بانك س���په- ����� كل مهندس���ى ساختما� به نش���انى: تهر��- ميد�� 
����نتين- خيابا� �فريقا- خيابا� نو���- س���اختما� ������ مركز� بانك سپه (ساختما� 

نگين)- طبقه هشتم
3- مهلت ��يافت �س��نا� مناقصه � ���يابى كيفى: �� ��� س���ه شنبه 97/09/13 

لغايت پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� ��شنبه 97/09/19
4- �خرين مهلت تكميل � عو�� �س��نا� ���يابى كيفى � پاكت ها�  " �لف� �� �":  

ساعت 16 ��� چها�شنبه مو�� 97/10/05
5- ميز�� � نو� تضمين شركت �� مناقصه: مبلغ 1/750/000/000 �يا� به صو�� 

ضمانت نامه بانكى بجز بانك سپه
6- جلسه با�گشايى پاكت ها� قيمت: ساعت 10 صبح ��� سه شنبه مو�� 97/10/11 

طبقه سيز�هم ساختما� ������ مركز� بانك سپه ��قع �� نشانى مذكو�.
لذ� ش���ركت ها� ����� �تبه 3 �� �ش���ته تاسيس���ا� � تجهيز�� �� معا�نت برنامه �يز� 
� نظا�� ��هبر�� نها� �ياس���ت محتر� جمهو�� (ثبت ش���د� �� پايگا� �طال� �س���انى 
س���اجا�) � همچنين تاييد صالحيت ����� كا� � �مو� �جتماعى �� �مينه تعمير � نگهد��� 
� تاسيس���ا� � همچنين تاييديه صالحيت �يمنى �� ����� كا� � �مو� �جتماعى �س���تا� 
تهر��� معتبر �� س���ا� 1397 مى تو�نند پس �� نش���ر �گهى جهت ��يافت �سنا� مناقصه 
 � ���يابى كيفى با �� �س���ت ��ش���تن معرفى نامه � فيش ���يز� به مبلغ 300/000 �يا�
 به حسا� جا�� طاليى به شما�� 1261800098605 به نا� ����� كل حسابد��� � بو�جه 
بانك سپه (قابل پر��خت �� كليه شعب بانك سپه) به ����� كل مهندسى ساختما� �ين بانك 

��قع �� طبقه هشتم نشانى صد��لذكر مر�جعه نمايند.
بانك سپه – ����� كل مهندسى ساختما�

آینده مردم و نخبگان قابل پیش بینی نیست
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: مهمترین دلیل خروج 
نخبگان از کش���ور ، آینده مبهم و غیر قابل اطمینان اس���ت.، باید اعتماد را 
به آنها بازگرداند. محمد حس���ین آقاش���عبانی در گفت و گو با ایرنا اظهار 
داش���ت: آینده مردم و نخبگان قابل پیش بینی، روش���ن و ش���فاف نیست 
 و آن���ان نم���ی دانند ک���ه وضعیت برای آن ها در آین���ده چگونه خواهد
 شد. وی افزود: انتظار این نیست که نخبگان بتوانند همه جزئیات امور را برای 
آینده پیش بینی کنند، اما در بسیاری از کشورها مردم می توانند تا حدودی 

آینده را پیش بینی و برای خود برنامه ریزی نمایند.
آقاشعبانی گفت: ممکن است عده ای از مسئوان به روشن و قابل پیش 
بینی بودن باور داش���ته باش���ند، اما مهم آن است که این قابل پیش بینی بودن 
برای مردم از جمله نخبگان باورپذیر باشد. عضو هیات علمی دانشگاه شهید 
بهشتی ادامه داد: مولفه ها و عناصر تصمیم گیری در ایران مشخص نیست و 
نخبگان جامعه نگرانند که هر لحظه با یک تصمیم غیرمترقبه وضعیت آن ها 
 وخیم تر شود. آقاشعبانی افزود: وقتی تصمیمات لحظه ای و غیرعلمی اتخاذ 
می شود، امید به آینده بهتر کاهش می یابد و تضعیف امید به خروج نخبگان 

می انجامد.



مزايده عمومى فروش ملك
نوبت سوم سال 1397

ش�ركت خدما� � پش�تيبانى �قتصا� نوين (س�هامى خا�) �� نظر ���� نسبت به فر�� �مال� خو� به ش���ر� جد�� �يل �� طريق مز�يد� عمومى� به صو�� نقد/نقد � �قسا� �قد�� نمايد. 
متقاضيا� مي تو�نند �� تا�يخ 1397/09/14 لغايت  1397/09/27 �� س���اعا� ����� با ش���ما�� تلفن 02142607227 تما� حاصل نمو�� � جهت �گاهى بيشتر � ��يافت فر� شركت �� مز�يد� 

به سايت �ينترنتى �ين شركت به ���� www.slen.ir مر�جعه نمايند.

آدرس ملك
مساحت

(مترمربع)
قطعهطبقهكاربرىوضعيت

پالك 
فرعى

پايانكاروضعيت سندقيمت پايه (ريال)اصلى

�ستا��� خيابا� ملت� مجتمع نوين �ستا��

1122همكفتجا��تخليه �ما�� تحويل139/08

1477

22,000,000,000

��������

2123937,440,000نيم طبقه�����تخليه �ما�� تحويل44/64
59/67

مسكونىتخليه �ما�� تحويل
���

61271,193,400,000
45/897128917,800,000
61/3181291,226,200,000
111321,226,200,000سو�61/31

شاهر��� ميد�� �ما� خمينى� �بتد�� خيابا� 22 بهمن

حد�� 60

مسكونىتخليه �ما�� تحويل

سو� (شرقى)

-4 � 1
 3466

�
3467 

2,700,000,000

�� شر� �خذ پايانكا� � صو�تمجلس تفكيكى �� 
سو� فر�شند�

2,700,000,000چها�� (شرقى)حد��60
2,679,000,000چها�� (غربى)حد�� 57
2,700,000,000پنجم (شرقى)حد�� 60
2,679,000,000پنجم (غربى)حد�� 57

�صفها�� مبا�كه� خيابا� نيكبخت پال� 118� طبقا� فوقانى
 بانك �قتصا� نوين شعبه مبا�كه

حد�� 127
�����تخليه �ما�� تحويل

���
-27031

�� شر� �خذ پايانكا� � صو�تمجلس تفكيكى �� 4,450,000,000
سو� فر�شند� 3,700,000,000���حد�� 127

��������13365101,425,500,000همكفمسكونىتخليه �ما�� تحويل41/5���ميه� خيابا� ��لفجر 2� جنب ���گا�� كوچه 7 ساختما� كا�شناسا�

تهر��� خيابا� شو�� ضلع شرقى ميد��� 
محل سابق فر�شگا� شهر � ��ستا

715/8
تخليه �ما�� تحويل

-همكفتجا��
����� سند �سمى 34752152,000,000,000

����مالكيت تجميعى
-���مسكونى358/5

تهر��� خيابا� �ال���� ميد�� �لغدير بعد �� چها���� �ال���� بعد �� 
چها���� تكا���� پال� 196

354/14

تخليه �ما�� تحويل

19658همكفتجا��

6719

54,000,000,000
����� سند�سمى 
تك بر� �عيانى
(عرصه ��قا�)

����
230/08

مسكونى
���2965916,500,000,000

229/78���3966015,000,000,000
4966114,500,000,000سو�229/48

كاشا�� يك قطعه �مين با شر�يط � �ضعيت موجو� خيابا� �جايى 
پر��نه سند تك بر� ����32611108,000,000,000--مسكونى-923/62��بر�� بيما�ستا� نقو�

(با �ضع موجو�) ����

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت شهر صنعتي كاوه (سهامي خاص) 

ثبت شده به شماره 18478 
و شماره شناسه ملي 10100631752

بدينوسيله به �طال� كليه صاحبا� محتر� سها� شركت شهر صنعتي كا�� 
(سهامي خا�) مي �ساند جلسه مجمع عمومي عا�� به طو�فو� �لعا�� 
شركت ���  ساعت 10:00 صبح ��� ��شنبه مو��1397/09/26 �� 
محل �فتر مركز� شركت به نشاني: ميد�� ����نتين� �بتد�� بلو��بيهقي� 
خيابا� 16شرقى� پال� 16� تشكيل مي گر�� لذ� �� كليه سهامد���� 
محتر� �عو� مي شو� نسبت به معرفي نمايندگا� خو� جهت حضو� 

�� جلسه مذكو� �قد�� ال�� به عمل ���ند.
�ستو� جلسه: 1� �نتخا� �عضا� هيأ� مدير� 2� ساير مو���� كه �� 

صالحيت مجمع مي باشد.
هيا� مدير� شركت شهر صنعتي كا�� (سهامي خا�)

با حمايت بيمه كوثر بهر� بر���� �� نسخه بتامركو��
�مكا� پذير خو�هد شد 

به گز��� ���بط عمومي بيمه كوثر� بيمه بدنه خو��� كه به موجب �� 
خسا�� ها� ناشي �� تصا�فا� تحت پوشش خدما� بيمه �� قر�� مي گير�� 
�� كشو� ما ضريب نفو� پائيني ���� به طو�� كه تعد�� كمي �� خو���ها� 
كش���و� تحت پوش���ش �ين بيمه قر�� ���ند. �ما به تا�گي � �� ��� �مسا� با 
طر� جديد بيمه كوثر� تما� خو���ها� كشو� مي تو�نند �� با�� ها� �ماني 
مش���خص با مبلغي ناچيز � با �ستفا�� �� �پليكيشن مركو�� �� �ين پوشش 
بهر� ببرند. بنابر همين گز���� مديرعامل بيمه كوثر ��خصو� �ين طر� 
گفت: �ين �پليكيشن يك طر� �قتصا�� � خدماتي �ست كه با هد� �فز�يش 
���ئه خدما� �لكتر�نيك � تسهيل �� �مو� بيمه �� به �حا� جامعه �گستر� 

فرهنگ بيمه طر�حي شد. 
مجيد مشعلچي فير�� �با�� �� طر�حي �پليكيشن همر�� بيمه �� �يند� 
نز�يك خبر ��� � گفت: با �يجا� �يرس���اخت  ال��� فر�� �لكتر�نيك ساير 

بيمه نامه ها �مكانپذير خو�هد شد. 
�� �ين طر� كا�بر�� مي تو�نند بر�� يك س���فر � مدتي مشخص� بر�� 
خو���� خو� بيمه بدنه بخرند � �� طو� سفرش���ا� تحت پوشش بيمه 
باش���ند. موفق ترين نمونه �� كه محصو� مشابه توليد كر��� �ستا�� �پي 
�ست به نا� متر�مايل �� �مريكا كه تقريبا� 85 ��صد با��� بيمه خو��� �ين 

كشو� �� به خو� �ختصا� ���� �ست. 
ال�� به توضيح �ست مركو�� يك بيمه هوشمند سفر �ست كه بيمه ها� 
كوتا� مد� � موقت �� بر�� هرشخص به صو�� هوشمند � شخصي (بيمه 

بدنه خو���) صا�� مي كند.

4 اخبار داخلی
چهارشنبه 14  آذر  1397ـ    27  ربيع ااول  1440ـ   5 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27163

نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

53/91 دار 

62/98 دار 

 60/64 دار      

1239/08 دار    

 3650000 تومان

3750000 تومان

1900000 تومان

1110000  تومان

650000 تومان

342000 تومان

4200 تومان 

11582/7 تومان

11800 تومان 

4788/8 تومان

13174/9 تومان

13000  تومان

5353  تومان

14346 تومان

15000  تومان

1143/6  تومان

3220/3  تومان

3350  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

بیست و پنجمین همایش ساانه 
بیمه و توسعه با شعار »صنعت بیمه، 
نوآوری و فناوری اطاعات« در سالن 
همایش های برج میاد تهران برگزار 

شد. 
به گزارش خبرنگار اقتصادي 
اطاعات، معاون اول رئیس جمهوری 
در ای���ن همایش با بیان اینکه ایران 
ب���دون اتکاء به درآمدهای نفتی هم 
اداره می ش���ود، گفت: بعید می دانم 
سهم نفت در بودجه ۹۸ بیش از ۲۵ 

درصد باشد.
اس���حاق جهانگیري با اشاره 
به تحریم ه���ای یکجانبه و ظالمانه 
آمریکا علیه کشورمان و هدف قرار 
گرفتن نظام بانکی و بیمه ای کشور 
گفت: شرکت های بیمه داخلی باید 
ب���ا برنامه ریزی و تاش، خأ عدم 
همکاری برخی شرکت های خدماتی 
خارج���ی را به گونه ای جبران کنند 
که فعالیت هیچ بخش���ی در کشور 

مختل نشود.
وي صنعت بیمه را از پایه هاي 
اصلي اقتصاد کشور برشمرد و اظهار 
داشت: صنعت بیمه در کنار بورس 
و بانك، س���ه پایگاه اصلي پیشرفت 
هس���تند که مي توانند سیاست هاي 
اقتصادي و توس���عه اي کش���ور را 

عملیاتي کنند.
معاون اول رئیس جمهوری با 
بیان اینکه مهمترین اولویت کش���ور 
توس���عه پایدار و همه جانبه است، 
تصریح کرد: در توسعه پایدار آنچه 
بیش از سایر موضوعات باید مورد 
توجه واقع ش���ود، توسعه اقتصادي 
است و اقتصاد ایران باید متناسب با 
جایگاه ممتاز کشور و ملت از وضع 

مناسبي برخوردار باشد.
وي ب���ا تاکید بر اهمیت اقتدار 
کش���ور در همه زمینه ها در منطقه 
پر آشوب خاورمیانه، خاطر نشان کرد: 
اگ���ر امروز اقتدار ایران در منطقه به 
چالش کشیده شود، قطعاً منطقه مهم 
خاورمیانه و خلیج فارس دچار بحران 
و آشوب خواهد شد و این موضوعي 
نیس���ت که دنیا بتواند از کنار آن به 
سادگي عبور کند زیرا حضور ایراني 
مقت���در در منطقه مي تواند کمکي 
بزرگ و جدي به ثبات و امنیت منطقه 
باشد.دکتر جهانگیري افزود: ما وظیفه 
داریم در کنار افزایش اقتدار سیاسي 
کش���ور، اقتصاد را هم توسعه دهیم؛ 
اقتصادي که قادر باشد به چالش هاي 
مهم و اساس���ي کشور نظیر مقابله با 

بیکاري پاسخگو باشد.

وی گف���ت: جمعیت جوان 
تحصیلکرده فرصتي براي توس���عه 
است و بسیاري از کشورها به دلیل 
عدم برخورداري از جمعیت جوان 
ناچار هستند از نیروي انساني مهاجر 

استفاده کنند.
مع���اون اول رئیس جمهوری 
ثبات اقتصادي را پیش���نیاز هر اقدام 
توسعه اي دانست و افزود: تورم، سود 
بانکي و نرخ ارز از مؤلفه هاي ثبات 
اقتصادي هستند و فعاان اقتصادي از 
سیاستگذاران کشور انتظار دارند که 
این مؤلفه ها با ثبات باشند تا بتوانند 

فعالیت مناسبي داشته باشند.
وی با تبیین سیاست هاي دولت 
تدبیر و امید در س���ال هاي گذشته 
ادام���ه داد: دولت یازدهم تاش کرد 
فضاي اقتصاد کش���ور را به سمت 
ثب���ات، تعامل با دنیا و جذب منابع 
خارجي حرکت دهد اما آمریکایي ها 
و کشورهایي که با ملت ایران دشمني 
دارن���د، تاش کردند در مقطعي که 
ایران با سرعت به سمت توسعه در 
حرکت بود، چوب اي چرخ اقتصاد 

کشور بگذارند.
دکتر جهانگیری با اش���اره به 
بي آبرویي آمریکا در عرصه بین المللي 
گفت: آمریکا که همواره مدعي است 
پیگیر مقررات بین المللي و اجراي 
مصوبات شوراي امنیت سازمان ملل 
است و همیشه به بهانه عدم اجراي 
این مصوبات به برخي کش���ورها 
لشکرکش���ي مي کند و جنگ راه 
مي اندازد، برخاف مصوبه شوراي 
امنیت از برجام خارج شد و کشور 
بزرگ ای���ران را تحت تحریم هاي 
ظالمانه و جنگ اقتصادي، رواني و 

رسانه اي قرار داد.
وي افزود: خوش���بختانه ملت 
ای���ران هم از نظ���ر اخاقي و هم 
از نظر سیاس���ي برنده این فضا شده 
اس���ت و به جز رژیم صهیونیستي و 
یکي دو دولت غیرمردمي منطقه هیچ 
کش���وري از آمریکا در تحریم ملت 

ایران حمایت نکرده است.
معاون اول رئیس جمهوری با 
بیان اینکه امروز چالش اصلي کشور 
و نظام مقابله با تحریم هاي ظالمانه 
آمریکا است، تصریح کرد: اگر امروز 
س���ال ۹4 یا ۹۵ بود باید از فضاي 
بزرگ سرمایه گذاري و جذب منابع 
خارجي در کشور سخن مي گفتیم؛ 
البته این موضوعات از دس���تور کار 
خارج نش���ده اما اولویت ها تغییر 
کرده است و اولویت در مقطع فعلي 

اداره اقتصاد کشور و کمك به اداره 
زندگي مردم در مقابله با تحریم هاي 

آمریکایي ها است.
وی اف���زود: آمری���کا ی���ك 
جانبه گرایي وحشتناك و ترسناکي در 
فضاي بین المللي ایجاد کرده و اگر 
کش���ورهاي دنیا در مقابل این یك 
جانبه گرایي لجام گسیخته ایستادگي 
نکنند، استقال همه کشورهاي جهان 
آن ه���م در قرن ۲1 دچار آس���یب 

خواهد شد.
دکتر جهانگیری با اشاره به اینکه 
هدف اصلي تحریم هاي آمریکا ضربه 
زدن به اقتصاد کش���ور و فش���ار بر 
زندگي مردم اس���ت، گفت: تجربه 
تحریم در کشورهاي مختلف نشان 
داده که در دوران تحریم ها بیشترین 
فشار و آسیب متوجه بیماران، کودکان، 
سالمندان و اقشار ضعیف جامعه است 
و اینک���ه آمریکا ادعا مي کند که در 
تحریم ها دولت ایران را هدف قرار 
داده و به بیماران و اقشار ضعیف فشار 
وارد نمي کند، ادعایي کذب و دروغ 
است.وی افزود: البته به لطف خدا و 
با اتکا به توانمندي ها و ظرفیت هاي 
کشور قادر هستیم این فشارها را به 
حداقل ممکن کاهش دهیم تا زندگي 

مردم دچار آسیب نشود.
معاون اول رئیس جمهوری پیش 
نی���از پیروزي در برابر تحریم ها را 
انسجام داخلي بیان کرد و افزود: هر 
حرکت���ي که موجب بر هم خوردن 
انسجام داخلي کشور شود، خواسته 
یا ناخواسته در جهت سیاست هاي 

آمریکا است.
وي تصریح ک���رد: مدیران و 
فعاان اقتصادي باید در دوره تحریم 
به صورت تمام وقت و شبانه روزي 
تاش کنند و مدیر بي انگیزه و فعال 
اقتص���ادي منفعت طلب نمي توانند 
خدمتگزار خوبي براي کشور باشند. 
دکتر جهانگیري در ادامه با اشاره 
ب���ه اینکه آمریکا در تحریم ها علیه 
ملت ایران بخش هاي مهم کشور را 
مورد هدف قرار داده اس���ت، اظهار 
داشت: فروش نفت، جابه جایي پول 
و حمل و نقل کاا از بخش هایي است 
که آمریکا در تحریم ها بر آن تمرکز 
کرده و ما هم در مقابل روي همین 
نقاط ایستادگي کرده ایم تا شرایط را 

به خوبي پیش ببریم.
وی ادام���ه داد: یک���ي از 
سیاست هاي دولت در مقطع فعلي 
کاهش اتکا و وابستگي به درآمدهاي 
نفت اس���ت. دولت بودجه سال ۹۸ 

کشور را به موقع تصویب کرده و به 
مجلس شوراي اسامي ارائه مي دهد 
تا این پیام را به داخل کشور و خارج 
برساند که دولت قادر است بودجه را 
با درآمدهاي مطمئن و هزینه هاي قابل 

قبول در زمان مقرر تنظیم کند.
مع���اون اول رئیس جمهوری 
افزود: بعید مي دانم سهم درآمدهاي 
نف���ت در بودجه س���ال ۹۸ از ۲۵ 
درصد چندان بیش���تر باشد و اگر 
دستگاه هاي دولتي به طور جدي به 
سمت صرفه جویي و کاهش هزینه ها 
حرکت کنند مي توان همین ۲۵ درصد 
را هم کاهش داد.وی با یادآوري اینکه 
ایران در ش���مال و جنوب کشور از 
س���واحل طواني برخوردار است و 
با 1۵ کشور همسایگي دارد، خاطر 
نشان کرد: ایران از طریق خطوط ریلي 
از چی���ن تا اروپا به راه آهن متصل 

است و از طریق مسیر جاده اي هم 
با همه کشورهاي اطراف ارتباط دارد 
و امکان ندارد که کشوري مانند ایران 
ب���ا این ظرفیت ها را بتوان حبس و 
تحریم کرد.دکتر جهانگیری در بخش 
دیگري از س���خنان خود با تاکید بر 
اینکه صنعت بیمه کشور باید در این 
ش���رایط بیش از گذشته نقش آفرین 
باشد، افزود: دولت هم در کنار صنعت 
بیم���ه خواهد بود و اختصاص چند 
میلی���ارد دار براي صنعتي مثل بیمه 
که مي خواهد خدمات گسترده اي 
در کشور ارائه دهد، براي دولت کار 

چندان دشواري نیست.
وي ادامه داد: صنعت بیمه کشور 
تجربه خوبي در دوره تحریم گذشته 
دارد و انتظار ما از صنعت بیمه این 
اس���ت که بخش حمل و نقل کشور 
بتوان���د با ات���کاء به این صنعت به 

حیات خود ادامه دهد و هیچ نفتکش 
و کشتي حمل و نقلي نباید به دلیل 
برخ���وردار نبودن از بیمه مطمئن با 

مشکل مواجه شود.
معاون اول رئیس جمهوری در 
ادامه با تاکید بر اینکه توسعه صنعت 
بیمه و توسعه اقتصادي کشور ازم و 
ملزوم یکدیگر هستند، گفت: پیشرفت 
و توس���عه صنعت بیمه به توسعه 
اقتصادي و توس���عه اقتصادي هم به 
توسعه صنعت بیمه کمك مي کند و 
هیچ کش���ور توسعه یافته و در حال 
توسعه وجود ندارد که صنعت بیمه 
در آن از رشد مناسبي برخوردار نبوده 
و توانسته باشد به توسعه اقتصادي 

دست پیدا کند.
وی گفت: امروز ازمه توسعه 
همه صنایع اتکاء به شرکت هاي دانش 
بنیان اس���ت؛ چرا که اکنون فناوري 

اطاعات به بخش جدایي ناپذیر در 
همه شئون زندگي مردم تبدیل شده و 
هیچ صنعتي بدون اتکا به آن نمي تواند 

توسعه پیدا کند.
دکت���ر جهانگیری همچنین از 
اعتم���اد عمومي به عنوان مهمترین 
سرمایه براي کشور و صنعت بیمه نام 
برد و گفت: اعتماد مردم به مدیریت 
کشور اهمیت فراواني دارد و تمرکز 
دش���من براي تخریب امید و اعتماد 
مردم هم به دلیل اهمیت آن است.

وی اضافه ک���رد: مهمترین و 
بزرگترین س���رمایه صنعت بیمه هم 
اعتمادي است که مردم به این صنعت 
دارن���د که باید از آن حراس���ت و 
حفاظت شده و رضایت بیمه گذاران 
فراهم شود و مردم احساس کنند که 
بیمه در روزهاي س���خت و دشوار 

حامي و پشتیبان آنها است.

مع���اون اول رئیس جمهوری 
افزود: بیمه بای���د بتواند جایگاه و 
موقعیت خود را در اقتصاد کش���ور 
پیدا کند و رسانه ها هم باید به کمك 
صنعت بیمه بیایند تا هم اعتماد مردم 
را به بیمه جلب کنند و هم اهمیت 
بیم���ه در زندگي را به مردم اطاع 

رساني کنند.
گفتني است در این همایش با 
حضور معاون اول رئیس جمهوری از 
تعدادي »اینشورتك« ها )فناوري هاي 
بیم���ه اي( فع���ال در صنعت بیمه 

رونمایي شد.
»اینشورتك« ها )فناوري هاي 
بیمه اي( از روش هاي هوش مصنوعي 
براي خدمات دهي و الگوهاي رفتاري 
بیمه گذاران در بخش درمان و خودرو 
اس���تفاده مي کنند.طبق این گزارش، 
وزیر اقتصاد هم در این همایش گفت: 

اگر دانشگاه ها و بخش خصوصی در 
اختیارمان باشد، به هدف برنامه ششم 
در ضریب نفوذ بیمه دست می یابیم.

فرهاد دژپسند افزود:  در تمام دنیا 
بیم���ه »عدم نفع« را جدی گرفته اند 
و هم���ه می دانیم که این بیمه بحث 
شیرینی برای صنعت بیمه نیست اما 
برای کش���ور ما ازم است زیرا در 
شرایطی که تولیدکننده ها و سرمایه 
گذاران زمین گیر می شوند می توانند 

از این نوع بیمه استفاده کنند. 
این عضو کابینه دولت با اشاره 
به اینکه  از سال ۹1 فقط به مدت دو 
سال نرخ سرمایه گذاری مثبت بوده و 
این عامت خوبی نیست، گفت: با باا 
بردن نوآوری در صنعت بیمه و ورود 
پیدا کردن این صنعت در حوزه های 
مختلف می توانیم احس���اس امنیت 
بوجود بیاوریم زیرا احساس امنیت و 

مالکیت باید وجود داشته باشد.
دژپسند گفت: صنعت بیمه باید از 
ظرفیت دانشجویی در جهت نوآوری 
در این صنعت اس���تفاده کند و ما 
باید به س���متی برویم که بیمه های 
الکترونی���ك به صورت کامل وجود 

داشته باشد.
وی با تأکی���د بر اینکه بحث 
واگذاری ها فقط بخش کوچکی از 
خصوصی سازی است و ما باید به 
خصوصی سازی واقعی توجه ویژه 
داشته باشیم، افزود: با تصویب دولت 
در ایحه سال آینده سهم دولت در 
بیمه البرز واگذار می شود و این بیمه 
به طور کامل خصوصی خواهد شد.

وزیر اقتصاد همچنین با تأکید 
ب���ر اینکه بای���د موانع ورود بخش 
خصوصی را برطرف کنیم و بخش 
خصوصی باید طایه دار واقعی باشد 
ت���ا ما از این ظرفی���ت قابل توجه 
استفاده کنیم، خاطرنشان کرد:  دراختیار 
داشتن دانشگاه ها و بخش خصوصی 
می تواند هدف برنامه ششم در ضریب 

نفوذ بیمه را محقق کند.
وی افزود: افزایش ضریب نفوذ 
بیمه با شناس���ایی زمینه ها، تجهیز 
صنعت بیمه به تنوع و تکثر و تنوع 
فناوری می تواند در دستیابی به اهداف 

صنعت بیمه به ما کمك کند.
همچنین رئیس کل بیمه مرکزی 
گفت: شاخص ضریب نفوذ بیمه در 
کش���ور ما ۲/3 درصد بوده که این 
رقم در مقابل کشور های پیشرفته رقم 

کمی است.
غامرضا س���لیمانی با اشاره به 
اینکه رابطه صنعت بیمه با رش���د 
و توس���عه اقتصادی یك رابطه دو 
س���ویه بوده و رشد هر یك در گرو 
رشد دیگری است، ادامه داد: بررسی 
عملکرد بیمه نش���انه رشد اقتصادی 
اس���ت،  برخی از آمار نشان دهنده 
این رشد است. به عنوان مثال هزینه 
تولیدی بیمه در س���ال ۹6 حدود 34 
هزار میلیارد تومان بود که نسبت به 
س���ال ۹۵ معادل ۲1 درصد افزایش 
داش���ته است.وی ادامه داد: خسارت 
پرداخت بیمه در سال ۹6 بیش از ۲۲ 
هزار میلیارد تومان است که این رقم 
نس���بت به سال ۹۵ در حدود 16/۵ 

درصد رشد داشته است.
 به گفته رئیس کل بیمه مرکزی، 
بیمه های صادر ش���ده در سال ۹6 
نسبت به سال ۹۵ بیش از 1۲ درصد 
رشد داشته و سهم بخش غیردولتی 
در س���ال ۹6 به حدود 6۸/۵ درصد، 

حق بیمه س���رانه در سال ۹6 معادل 
4۲0 هزار تومان برای هر بیمه گذار 
و ضریب نفوذ بیمه در کش���ور هم 
۲/3 درصد شده که این رقم نسبت 
به کشورهای پیشرفته مثل ژاپن رقم 

بسیار کمی است.
وی در ادامه ضریب خسارت 
بیمه پارسال را ۸3/۵ درصد ذکر کرد 
که این رقم در سال ۹۵ معادل ۸3/4 
درصد بود،گفت: همچنین نس���بت 
خس���ارت بیمه پارسال 6۵/4 درصد 
شد در حالي که این رقم در سال ۹۵ 

معادل 6۲/۹ درصد بود.
س���لیمانی با اش���اره به اینکه 
بحث فن���اوری و نوآوری و وجود 
استارتاپ ها باعث رشد و توسعه آن 
حرفه ش���ده است، گفت: تعداد 10 
ش���رکت در زمینه استارتاپ وجود 
دارد و یك شرکت هم در راه است 
و ش���رکت های بیمه ای باید از این 
فرصت برای رشد صنعت بیمه استفاده 
کنند زیرا شرکت های دانش بنیان و و 
استارتاپ ها به هر بخشی وارد شوند 

سبب رشد آن بخش می شوند.
وی با اش���اره ب���ه اینکه یکی 
از اقدامات خوبی که در س���ال ۹۵ 
تصویب ش���د، ایجاد صندوق بیمه 
همگانی حوادث طبیعی بود، گفت: 
این صندوق با وجود اینکه در سال ۹۵ 
در مجلس تصویب شد اما به دلیل بار 
مالی هنوز راه اندازی نشده و ما سعی 
داریم با راه اندازی این صندوق، اموال 
و دارایی های مردم را در برابر زلزله 

وحوادث طبیعی بیمه کنیم.
وی با اشاره به اینکه بیمه صنعتی 
اس���ت که در ابتدای اعام تحریم ها 
تح���ت تاثیر  ق���رار گرفت، گفت: 
پروژه های بزرگ از طرف ش���رکت 
های بیمه ای تحریم ش���د و ما قصد 
داریم در بحث اتکایی پوشش های 
بیمه ای را از طریق اوراق ریس���ك 
پوش���ش دهیم.زیرا  استفاده از بازار 
س���رمایه برای پوشش ریسك های 
بزرگ سبب ورود بیمه به بازار سرمایه 
مي ش���ود و این پیوند اتفاق بسیار 

موثری است.
س���لیمانی گفت: برای پوشش 
ریس���ك های بزرگ کنسرسیومی 
بود که در آن هش���ت شرکت عضو 
بودن���د و ما این تع���داد را به ۲۲ 
شرکت رساندیم و سهم نگهدارنده 
ریسك های بزرگ را تقسیم کردیم 
و همچنین در جریان تحریم ها ۹۲0 
میلیارد تومان به ظرفیت های قبلی 

اضافه شد.

جهانگيري: ايران بدون اتكا به نفت هم اداره مي شود  

اماک بنیادعلوی به خانواده های 
محروم در کشور واگذار می شود

بررسی توسعه همکاری های مخابراتی ایران ،جمهوری 
 ش���ورای عالی مسکن به ریاست دکتر روحانی آذربایجان،ترکیه و روسیه 

رئیس جمهوری و تیم اقتصادی دولت بزودی برگزار 
می شود. 

محمد اس���امی وزیر راه و شهرسازی دیروز با 
بیان این مطلب گفت: طوانی شدن عملیات ساخت 
و تکمیل مسکن مهر هم به زیان دولت است و هم 
به زی���ان ملت؛ بنابراین در دولت عزم جدی وجود 
دارد تا کارهای ناتمام در این طرح به پایان برس���د 
و موانع موجود در س���ر راه تکمیل و بهره برداری از 
واحدهای باقی مانده در این طرح هم هر چه سریعتر 

از میان برداشته شود.
وی به برنامه ریزی روزهای اخیر در دولت برای 
تقویت س���رمایه بانك مسکن از طریق هماهنگی سه 
جانبه بین بانك مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه 
و بودجه اشاره کرد و گفت: در بازار مسکن ساانه به 
ساخت و عرضه ۹00 هزار واحد مسکونی نیاز داریم 
ک���ه حدود 400 هزار واحد از آنها باید با حمایت و 
مساعدت دولت و منابع بانکی ساخته شود. از این رو 

به دنبال آن هس���تیم که سایر بانك های کشور را به 
عرصه تامین مالی مسکن جذب کنیم تا دامنه پرداخت 

تسهیات در بخش مسکن افزایش یابد.
وزیر راه و شهرس���ازی در این نشست از تعیین 
تکلیف ۵0 هزار واحد مس���کونی مهر مازاد در هفته 
گذش���ته خبر داد و گفت: با توافق صورت گرفته با 
کمیته امداد امام خمینی )ره(، لیس���ت ۵0 هزار واحد 
مسکونی مهر مازاد از ۹0 هزار واحد مازاد را در اختیار 
کمیته امداد قرار دادیم تا به اقشار نیازمند فاقد مسکن 
واگذار کند. همچنین بنیاد مسکن مسئول ساخت 100 
 هزار واحد مس���کونی در شهرهای کوچك خواهد

 بود.وی بازآفرینی شهری را مهمترین سیاست دولت 
در بخش مس���کن برش���مرد و گفت: بر اساس این 
سیاس���ت ساانه 100 هزار واحد مسکونی در بافت 
های فرسوده شهرهای مختلف کشور ساخته و عرضه 
می ش���ود. همچنین ۲00 هزار واحد مسکونی جدید 
در شهرهای جدید کشور تا پایان سال 1400 ساخته 

خواهد شد.

کمتر از یک درصد ظرفیت برق کشور به 
نیروگاه های تجدیدپذیر اختصاص دارد 

 کمت���ر از یك درص���د کل ظرفیت برق ایران در حالی به نیروگاه های 
تجدیدپذیر اختصاص دارد که این میزان در کش���ورهای پیش���رفته اروپایی و 
حتی کشورهای همسایه ایران بسیار بااتر بوده و از این نظر کشورمان جزو 

عقب مانده ترین کشورها در توسعه و اتکا به نیروگاه های تجدیدپذیر است.
به گزارش خبرنگار ما، معاون گروه انرژی های تجدیدپذیر پژوهش���گاه 
وزارت نیرو با بیان این مطلب در نشست انجمن انرژی های تجدیدپذیر گفت: 
در ایران تاکنون 6۵4 مگاوات برق از طریق نیروگاه های تجدیدپذیر تولید شده 

که این میزان کمتر از یك درصد کل ظرفیت برق ایران است.
  اکب���ر ادیب ف���ر رئیس انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران هم درباره 
افزایش 30 درصدی قیمت خرید تضمینی و قابل قبول بودن آن گفت: تغییرات 
نرخ ارز تمامی حوزه های سرمایه گذاری به خصوص صنایعی که ارز بری باایی 
دارند را تحت الشعاع خود قرار داده است. بنابراین با توجه به اینکه نیروگاه های 
تجدیدپذیر هنوز به خودکفایی و تولید 100 درصد ساخت داخل نرسیده اند، 

هزینه های آنها با افزایش نرخ ارز به اندازه قابل قبولی باا می رود.
وی با تاکید بر اینکه با روش های مختلف می توان هزینه سرمایه گذاری 
بخش خصوصی در تجدیدپذیرها را کاهش داد، گفت: دولت یا باید هزینه 

ارزی را کاهش دهد یا اینکه ارز نیمایی به این بخش اختصاص دهد.  
ادیب فر افزود: اگر در قراردادهای خرید تضمینی ضریب تعدیل داده شود 
و متناسب با تغییرات نرخ ارز و نرخ تورم ضریب تعدیل اعمال شود، این ۲۵ 

تا 30 درصد رشد قیمت خرید تضمینی برق هم می تواند مفید باشد.
نگین بهشتکار مسئول کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن انرژی های 
تجدید پذیر ایران هم از ایجاد بیش از 4۲ هزار فرصت ش���غلی به صورت 
مستقیم و غیرمستقیم در بخش انرژی های تجدید پذیر خبرداد و با اشاره به 
اینکه تا کنون 6۵0 مگاوات انرژی تجدید پذیر در کشور نصب شده است، 

افزود: این رقم تا پایان برنامه ششم توسعه باید به ۵000 مگاوات برسد.
وی با اشاره به کند شدن روند نصب این نوع نیروگاه ها درکشور گفت: 
در ابتدای برنامه روند نصب نیروگاه ها خیلی مناسب بود اما اکنون به دلیل 

مشکات بودجه ای و ارزی این روند کند شده است.
وی با اشاره به قابل نصب بودن این نوع نیروگاه ها در فضاهای کوچك، 
افزود: توس���عه این نیروگاه ها نیاز به س���رمایه گذاری دولت ندارد و بخش 

خصوصی متقاضی سرمایه گذاری در این بخش است.
مسئول کارگروه ترویج و آگاه سازی انجمن انرژی های تجدید پذیر ایران 
با بیان اینکه تعیین مش���وق می تواند بخش خصوصی را به س���رمایه گذاری 
بیشتر در این بخش ترغیب کند، گفت: در بودجه کشور بخشی برای خرید 
تضمینی برق از انرژی های تجدیدپذیر تعیین ش���ده اس���ت که سال گذشته 
بطور کامل به این بخش اختصاص نیافت و امیدواریم این بودجه امسال بطور 

کامل اختصاص یابد.
وی ب���ا بی���ان اینکه ایران 1/۵ برابر کش���ورهای اروپایی دارای انرژی 
خورش���یدی اس���ت، افزود: در ایران امکان نصب 100 هزار مگاوات انرژی 
تجدیدپذیر و تامین نیاز برق کش���ور از این نوع انرژی به طور کامل وجود 
دارد این درحالی است که روند توسعه ای این نیروگاه ها در کشور نسبت 

به اروپا بسیار کند است.
کیوان پور کیان مسئول کارگروه بودجه و مجلس انجمن تجدیدپذیر هم 
گفت: اراضی بین اس���تان اصفهان تا یزد یکی از س���ه قطب بزرگ در حوزه 
انرژی خورشیدی است و در آن می توان ۵۵ هزار مگاوات برق تولید کرد. 
در حالی به این مزیت بزرگ کشورمان توجه کافی نمی شود که کشورهایی 

چون چین، برزیل و ترکیه و عربستان به آن همت گماشته اند.
در ادامه، عضو هیأت مدیره انجمن انرژی های تجدیدپذیر ایران با اشاره به 
اینکه صنعت انرژی های تجدیدپذیر دنیا رو به رشد است، گفت: امیدواریم در 
کشورمان انرژی های تجدیدپذیر توسعه پیدا کند، چرا که ساخت نیروگاه های 
بادی و خورش���یدی از هر لحاظ برای کش���وری که 300 روز آفتابی دارد و 
بیشتر مناطق آن بادخیز است، می تواند صرفه اقتصادی خوبی برای کشور و 

صادرات برق به کشورهای همسایه داشته باشد.
سید محمد جواد موسوی ادامه داد: رسیدن به تولید ۵000 مگاوات برق 
تا سال 1401 توسط تجدیدپذیرها قطعاً با حمایت های دولت امکان پذیر است. 
البته اکنون میزان تولید برق تجدیدپذیرها 6۵0 مگاوات است که با توجه به 
شعار  ۹۸-1000 می توانیم در صورت حمایت دولت این عدد تولید برق را 

تا تابستان ۹۸ به 1000 مگاوات برسانیم.

زیان ۹ میلیارد داری تولیدکنندگان 
از کاهش قیمت نفت 

تمامی تولیدکنندگان نفت )اعم از کشورهای عضو و غیر عضو اوپك( 
از کاهش قیمت این ماده طی س���ه ماه گذش���ته حدود ۹ میلیارد دار زیان 

دیده اند. 
دکتر حسین کاظم  پور اردبیلی نماینده ایران در هیأت عامل اوپك در آستانه 
نشست 1۷۵ اوپك در وین با اعام این مطلب گفت: نشست اخیر اعضای اوپك 
با مسائل متعددی که در انتهای سال میادی با آن مواجه شده ایم، همزمان شده 

که از جمله می توان به خروج غیرمترقبه قطر از اوپك اشاره کرد.
وی افزود: در واقع این کشور )قطر( به همراه برخی کشورها از یکه تازی 
و بدون تعهد بودن کمیته مشترك وزارتی نظارت بر توافق اوپك - غیر اوپك 
) JMMC( ناراحت هس���تند، زیرا آنها موظف بودند هر نوع تغییری را در 
تولی���د ب���ا اطاع و اجماع اعضای اوپك یا احتماا با هماهنگی میان اعضای 

غیراوپك اعمال کنند. 
نماینده ایران در هیأت عامل اوپك گفت: در ماه های گذشته به خصوص 
از ماه می، کمیته JMMC با افزایش تولید برخی کشورها که توان تولید نفت 
بیش���تری داش���تند، موافقت کرده است، به زعم این که پیشاپیش خأ ناشی از 

احتمال تاثیر تحریم ایران را جبران کنند. 
وی با بیان این که برخی اعضا بدون این که موافقت سایر اعضای اوپك را 
جلب کنند، تولیدشان را اضافه کردند، گفت: این مسئله سبب بروز اعتراض هایی 
شد و حتی دفتر حقوقی اوپك هم اعام کرد که این اقدام ها در نقض قطعنامه های 
قبلی اوپك اس���ت؛ با این حال این روند )افزایش تولید( به دلیل انگیزه های 

سیاسی، اقتصادی و کسب سهم بیشتر از بازار ادامه یافت.
نامبرده  گفت: آقای ترامپ با دادن بخشودگی به برخی کشورهای خریدار 
نفت ایران یا به اصطاح تأخیر در اجرای تحریم ها، در مجموع فرصتی را به 
وجود آورد که عرضه نفت ایران ادامه پیدا می کرد و کاهش شدیدی در بازار 
به وجود نمی آمد، این در حالی است که افزایش قابل توجه تولید برخی اعضا 
)در پی انتظار تحریم نفت ایران( هم رخ داده بود؛ در نتیجه هم ذخایر نفتی 
افزایش یافت و هم این که در طول سه ماه گذشته قیمت نفت به طور متوسط 

30 دار کاهش یافت.
وی با توضیح این که قیمت نفت در سه ماه اخیر تا امروز از بااترین نرخ 
خود، به میزان 30 دار کاهش یافته که این موضوع برخی کشورها را نگران 
کرده اس���ت، ادامه داد: کش���ور قطر هم با ابراز نگرانی از این نوع حرکت های 
یکجانبه گرایانه برخی از اعضا، به صورت رس���می در نشست اعضای اوپك، 

خروج خود را از این سازمان اعام خواهد کرد.
وی ریزش در میان اعضای کوچك تر اوپك را با توجه به شرایط فعلی 
غیرممکن ندانست و با اشاره به توافق جهانی کاهش تولید نفت که تا پایان 
سال جاری میادی اعتبار دارد، اظهار کرد: اگر بنا باشد این توافق تغییر کند یا 
تمدید شود، با توجه به تصمیم جاری که اعضا باید کاهش تولید داشته باشند، 
رقم تولید در توافق باید تغییر کند بنابراین احتمال این که توافق تمدید شود هم 

بعید است یا حداقل برخی از کشورهای عضو به آن نمی پیوندند. 
کاظم پور اردبیلی ادامه داد: البته این به آن معنا نیس���ت که اگر کش���وری 
مثل ایران یا هر کشور دیگر عضو اوپك به همکاری اوپك و غیراوپك ملحق 
نش���ود، خدشه ای به جایگاهش در سازمان اوپك وارد شود، بلکه می تواند به 
عنوان اعتراض به آن عملکردی که منجر به کاهش ش���دید قیمت ها شده، از 

این همکاری کناره گیری کند.

نشس���ت چهارجانبه وزی���ران ارتباطات و فناوری 
اطاعات جمهوری اسامی ایران، جمهوری آذربایجان، 
ترکیه و روسیه دیروز در حاشیه نمایشگاه بین المللی »باکو 

تل - ۲01۸« برگزار شد.
به گزارش ایرنا، محمد جواد آذری جهرمی، رامین 
قلی زاده، محمد جاهد تورهان و کنس���تانتین ناس���کف 
به ترتیب وزی���ران ارتباطات و فناوری اطاعات ایران، 
جمهوری آذربایجان، ترکیه و روس���یه در این نشس���ت 
راهکارهای توس���عه همکاری چهار جانبه در حوزه های 

ارتباطات و مخابرات را بررسی کردند.
در این نشست همکاری چهار کشور در زمینه توسعه 
اکو سیس���تم های اس���تارتاپ ، تبادل اطاعات و تجربه 
در راس���تای طراحی و مدیریت پارك های تکنولوژی، 
ترویج استارتاپ و واحدهای مشترك، همکاری در حوزه 
خدمات ماهواره ای، مبادله آموزش و دانش در این راستا، 
خدم���ات ماهواره ای با محوریت تجارت، همکاری در 
حوزه امنیت سایبری و سازماندهی آموزش های مشترك 

سایبری بررسی شد .
همکاری در حوزه خدمات پستی، استفاده از امکانات 
حمل و نقل و ترانزیتی، مبادله تجربه در زمینه خدمات 
پستی نوین و همکاری در زمینه توسعه شبکه های فیبرنوری 
بین المللی از جمل���ه موضوعات مورد بحث این دیدار 

چهار جانبه بود.
بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی ارتباطات و 
نوآوری های حوزه ICTو همایش جانبی آن از تاریخ 13 
لغایت 16 آذر در باکو برپا است و 14 شرکت ایرانی هم 

در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.
مهن���دس آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری 
اطاعات درحاشیه بازدید از این نمایشگاه به خبرنگاران 
گفت: ایده ای که ما دنبال می کنیم ایجاد بازار منطقه ای 
بزرگتر با هدف توسعه فناوری اطاعات و تقویت کسب و 
کارهای نوپا در منطقه با تکیه بر ظرفیت جوانان است .

وی افزود: بر اساس این ایده طی شش تا هفت ماه 
گذشته مذاکرات فشرده ای با همتایان خود در اجاس های 
مختلف منطقه ای شامل اجاس عشق آباد و اجاس آی 

تی یو در دوبی داشتیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطاعات گفت: در نشست 
چهارجانبه باکو سه دستور کار مشخص داریم که در مورد 
آنها با وزیران ارتباطات کشورهای جمهوری آذربایجان ، 
روسیه و ترکیه مذاکره خواهیم کرد و امیدواریم به یك 

جمع بندی و توافق برسیم .
وی با اشاره به کمك و حمایت دولت برای حضور 
شرکت های نوپای ایرانی در نمایشگاه های بین المللی، 
افزود: ش���رکت های ایرانی بدنبال کس���ب سهم خود از 
بازار منطقه ای هستند و با ارائه دستاوردهای خود در این 

نمایشگاه این هدف را دنبال می کنند.
ای���ن عضو کابینه دولت افزود: بخش فضایی ایران 
در تعام���ل نزدیك با بخش فضایی جمهوری آذربایجان 
است و در این نمایشگاه هم دستاوردهای حوزه فضایی 

کشورمان را عرضه کرده ایم . 
وی افزود: ماهواره پیام امیرکبیر که اخیرا آماده پرتاب 
ش���ده اس���ت، در این نمایشگاه معرفی شده و مجموعه 
دانش���گاه امیرکبیر در این نمایشگاه حضور فعال دارند و 

دستاوردهای خود را عرضه کرده اند.
آذری جهرم���ی اف���زود: یکی از موضوعاتی که در 
این سفر پیگیری می کنیم تبادل تجربیات با دانشگاه های 
جمهوری آذربایجان و تولید مشترك ماهواره های سنجشی 

است .
وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در توسعه صادرات 
ایران و تعامل منطقه ای نقش موثری دارد و شرکت های 
ایران���ی حضور پررنگی در باکو تل دارند، گفت: حوزه 
فن���اوری اطاعات و ارتباطات یکی از حوزه های قابل 
توجه در توسعه روابط اقتصادی دو کشور و افزایش سطح 

تعامات تجاری است.

شورای عالی مسکن به زودی برگزار خواهد شد

دریافت عوارض خروج از کشورالکترونیک شد
س���امانه پرداخت الکترونیك 
عوارض خروج از کشور با همکاری 
نیروی انتظامی جمهوری اسامی 
ایران و سازمان امور مالیاتی کشور 

عملیاتی شد.
به گزارش روابط عمومی بانك 
مل���ی ایران به منظور تحقق اهداف 
دولت الکترونیك و س���هولت در 
انجام امور بانکی و پیش���گیری از 
سوء استفاده های احتمالی و با توجه به 
فعال شدن سامانه پرداخت الکترونیك 
عوارض خروج از کشور، از امروز 
در شعب غیر مرزی بانك ملی ایران 

عوارض به صورت نقدی دریافت 
نخواهد ش���د و مراجعان می توانند 
به منظور پرداخت وجوه عوارض 
خروج از کش���ور از طریق درگاه ها 
و کانال ه���ای پرداخت الکترونیك 
اقدام کنند.درگاه ه���ا و کانال های 
پرداخت الکترونیك بانك ملی ایران 
به ش���رح زیر است:درگاه پرداخت 
اینترنتی سازمان امور مالیاتی کشور-

دستگاه های POS - دستگاه های 
دس���تگاه های   -CASHLESS
کیوسك- اپلیکیشن موبایلی بله- 

اپلیکیشن موبایلی ایوا. 

در دی���دار رئیس کل بانك 
مرکزی جمهوری اسامی ایران و 
سفیر چین و هیات همراه روابط 
بانکی و مالی دو کش���ور و نحوه 
ارتق���ای این روابط مورد بحث و 

تبادل نظر قرار گرفت.
به گ���زارش روابط عمومی 
بانك مرکزی، سفیر چین در این 
دیدار ضمن اشاره به ثبات ایجاد 
ش���ده در بازارهای اقتصاد ایران 
اظهار داش���ت: چین عاقه مند به 
بسط و گسترش روابط استراتژیك 
و بلندمدت با جمهوری اسامی 

ای���ران اس���ت و در این جهت 
مذاک���رات و برنامه ریزی هایی در 
دستور کار دولت چین و نهادهای 
 مختلف سیاسی و اقتصادی آن قرار

 دارد.
رئیس کل بان���ك مرکزی 
جمهوری اسامی ایران هم ضمن 
تأکید بر لزوم گسترش روابط مالی 
و بانکی دو کش���ور اظهار داشت: 
علیرغم ت���اش هایی که ایاات 
متح���ده آمریکا برای قطع روابط 
بانکی و مالی جمهوری اس���امی 
ایران انجام داده است، کشورهای 

متع���ددی با ارائ���ه راهکارهای 
گوناگون رواب���ط بانکی و مالی 
خ���ود با ای���ران را حفظ کرده و 

توسعه می دهند.
وي تاکید کرد از این رو شاهد 
آن هستیم که اقدامات دولت آمریکا 
نتوانسته است آثار مورد نظر آنها را 

بر اقتصاد ایران برجای گذارد.
دو ط���رف در این دیدار بر 
لزوم تس���ریع در حل مشکات 
بانکی فیمابین و گسترش روابط 
اقتص���ادی در زمینه های گوناگون 

تاکید کردند.

بررسی زمینه های گسترش همکاری های بانکی ایران و چین

اماك بنیادعلوی از سوی بنیاد 
مس���تضعفان به افراد و خانواده های 
مح���روم و واجد ش���رایط واگذار 

می شود. 
ای���ن مطلب را مهندس محمد 
س���عیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان 
دیروز هنگام واگذاری بخش���ی از 
اماك این بنیاد به نیازمندان اس���تان 
اردبیل اعام کرد . گزارش خبرنگار 
ما حاکیست: پیرو منویات مقام معظم 
رهب���ری درخصوص تعیین تکلیف 
اراضی و اماك موس���وم به علوی 
و ش���به علوی، دیروز141 سند به 
 مساحت 3۸۵ هزار متر مربع و به ارزش 

۲ میلیارد و 600 میلیون تومان به مردم 
استان اردبیل واگذار  بخش "فیروز" 
شد. در راستای همین طرح تاکنون 
۲۸00 سند اماك علوی در سه نوبت 
به مردم آذربایجان شرقی اهدا شده 
است. این اسناد با کاربری مسکونی، 
تجاری و زراعی به مس���احت 34 
هکتار به مردم شهرستان میانه واگذار 
شده که ارزش آن معادل 44 میلیارد 
تومان است. دیروز همچنین اجرای 
طرح آبادانی و پیش���رفت شهرستان 
گرمی از توابع استان اردبیل با حضور 
رئیس بنیاد مستضعفان انقاب اسامی 

آغاز  شد.



پرخـــوري روي ديگـــر پديـــده 
«مصرف زدگي»ســـت؛ افزايش قدرت خريد 
برخي مردم جهـــان و خوردن و باز خوردن 
بيشتر در كشورهاي اقتصاد نوشكوفا(چين و 
هند و...) يكي از ســـبب هاي كمبود غذا(در 
كنار نبود سرمايه گذار در بخش كشاورزي و 
خشكسالي)است. فرهنگ مصرف زدگي دهك 
ميانه(متوسط) در كشورهاي نوشكوفا سبب 
درخواست نان بيش تر، گوشت بيش تر، مواد 
شيري بيش تر، آرد و برنج بيش تر شده است.  

در گذشته در برنامه غذايي روزانه ايرانيان، 
ناهار جايي نداشت؛ آنان در سپيده دم چاشت 
مي خوردند و با برداشـــتن اندكي لب چره- 
تنقالت(نان،گردو، سبزي) براي كار از خانه 
بيرون مي زدند و سپس 18 (شامگاه) به خانه 
بر مي گشتند و شام مي خوردند و زودهنگام 
شب، ساعت 20 يا 21 مي خوابيدند؛ بي گمان 
يكي از سبب هاي پرخوري، شب بيداري  ست. 
براي جلوگيري از پرخوري و خسته نشدن 
بدن، بايد تنها در يك بازه زماني ده ساعته(7 
بامداد تا 19 شـــامگاه) يا شش تا هجده غذا 
خورد. اين برنامه، همان پيروي از ســـاعت 
زيستي(آهنگ بدن انسان) است. هر سلول 
بدن انسان، ساعت زيستي خود را داراست و 
هر ماده شيميايي مغز در ساعت ويژه اي كار 
مي كند و به گوارش غذا ياري مي رساند و در 
ديگر ساعت ها خاموش است و بدن وارد فاز 

ترميم، ذخيره سازي و باز سازي مي شود. 
كساني كه 6 بامداد ناشتايي مي خورند، 
سپس چاشت مي خورند، پيش ناهار مي خورند 
و ناهار مي خورنـــد و عصرانه مي خورند و 

شام مي خورند و همچنان تا 24 شب نيز در 
حال خوردن اند، اگـــر دچار ديابت و چاقي 
و كلســـترول باال و بيماري  گوارشي و قلبي 

نشوند، جاي شگفتي خواهد بود. 
اگر انسان پس از ساعت 20 شب تا 8 
بامداد فردا چيزي نخورد و نياشامد، بدن سم ها 
را بيرون مي ريزد، كلسترول كاهش مي يابد 
و ماهيچه ها، پوســـت و ديوارك روده ها و    

  DNAبازسازي مي شود . 
خوردن متعـــادل در بـــازه زماني ده 
تا يازده ســـاعته، گرفتن بهترين نتيجه براي 
تندرستي ست؛ شب زنده داري و شب چره و 
پرخوري، سم هاي بدن است؛ اگر از زمان شام   
گذشت و هنگامه خواب فرا رسيد، بهترين 
كار خوابيدن اســـت و نبايد خواب را فداي 

شام كرد.

غذايي در سفره نمانده  
هر از چندگاه خبري از جهان ديجيتال، 
پرتو افكن رســـانه ها مي شـــود و اهميت 
كشاورزي به فراموشي مي رود و رسانه ها از 
ياد مي برند كه كشاورزي در زندگي از اهميت 

برتري برخوردار است.
اگر خودروي شـــخصي روزي دچار 
ايست توليد شود شـــايد مردمان جامعه ها 
شورش نكنند و حتي آن را به فال نيك بگيرند 
به اين اميد كه دوران نوي خوشتري در ناوگان 
ترابري شهري و برون شهري به وجود آيد؛ 
ولي مورد غذا يك ســـره متفاوت است؛ هر  
چيزي نخســـت در گرو وجود هوا و سپس 
آب و پس از آن غذاست؛ و توليد غذا بسته به 
چرخيدن ارابه كشاورزي ست؛ پس بايد مدام 

اين چرخ ها روغن كاري شود.
ولي تاكنون چنين نشـــده است و نبود 
ايمني غذا، در ماه هاي پاياني سال 2010 بار 
ديگر جامعه افريقاي شمالي را دچار چالش و 
تنش  فزاينده كرد؛ جهش بهاي غذاهاي پايه 
مانند بُن شـــن (غالت)، روغن  و چربي ، مواد 
شيري(لبن)، گوشت و شكر، بار ديگر افزايش 
يافت؛ اين در حالي بود كه در سال 2008م - 
نيز بهاي مواد غذايي بدجور به پرواز درآمده 
بود و گرسنگان جهان در(فيليپين، بنگالدش، 
مكزيك، مصر، بوركينافاسو، سنگال، هند) را به 

شورش واداشته بود. 
اكنون نيز ميليون ها افغاني نيازمند كمك 
غذايي اند؛ اين انسان ها تنها با يك نوبت غذا 
در شـــبانه روز زنده اند و آن هم نان خشك و 
چاي است. در الجزاير(با درآمد نفتي باال) نان 
كم آمده است! خشكسالي و نبود سرمايه گذار 
و درخواست باال براي غذا سبب افزايش بهاي 
موادغذايي در جهان شـــده است. اينك در 
دسامبر(پاييز1379) دامنه شورش هاي غذايي 
به كشورهاي تونس، سودان و الجزاير كشيده 

شده است و مردم با پليس در الجزاير درگير 
شده اند. مردم سودان بيش از يك هفته است 
كه به ســـبب گراني و افزايش بهاي نان، به 
خيابان ها آمده اند. نزديك به 1 ميليارد تن در 

جهان ايمني غذايي ندارند.
غذا تنها كم نشده بلكه كيفيت اش نيز 
پايين آمده است. آن چه كه در پايان به نام غذا 
به دست مردم مي رسد، داراي پروتئين كم تر و 

مواد كاني كم تر و ويتامين كم تر است.

پاي لنگ توليد
دهقانان در كشاورزي و باغداري سود 
چنداني نمي برند؛ ايـــن حقيقت تلخ را آنان 
با پوست و استخوان خود دريافته اند و بهتر 
است دولت مردان نيز دريابند. آنان حتي توان 
پرداخت حق بيمه خود را ندارند؛ و هنگامي 
كه همه سرمايه خود را روي خاك ريختند، 

ورشكسته به شهرها مي كوچند.
با اين وضعيت آنـــان چگونه خواهند 
توانست از پس درخواست هاي فزاينده براي 

غذا برآيند. 
همان گونه كه گفته شـــد به كشاورزي 

آن گونـــه كه بايـــد بها داده نمي شـــود و 
سرمايه گذاري ها بيشتر سمت وسوي ديجيتالي 
و صنعت دارد. كسي گوشه چشمي به اين 
حقيقت ندارد كه آغازين تمدن هاي انساني كه 
پا گرفت با رونق كشاورزي بود نه با صنعت. 
اگر صنعت نباشد زندگي ممكن است ولي 

بي غذا زندگي ممكن نيست.
اگر كشـــاورزي بن شن يا دانه(حبوب) 
كشت كرده باشد بايد يك يا دو فصل براي 
به  بار نشستن اش چشم به راه بماند تازه اگر 
در ميانه فصل، خشك سالي بشود زمين گير 
خواهد شـــد؛ به ويژه اين كه در كشورهاي 
جهان سوم از جبران زيان وخسارت از سوي 
دولت ها خبري نيست. اگر دهقاني گندم يا جو 
كاشته باشد، پس از كشت، ديگر نمي تواند 

كاري كند زيرا همه سرمايه اش را در شاليزار يا 
گندم زار ريخته است.

براي نمونه، پديده خشكســـالي، اينك 
دهقانان افغان را در تخم پاشي دچار چالش 
كرده اســـت. آنان به سبب كمبود بارندگي، 
از تخم پاشـــي در فصل كشت دودل اند زيرا 
چشـــمه ها در قلمروهاي آسيب ديده كشور 
خشكيده و كمبود باران سبب شده كه تراز آب 

رودخانه ها پايين برود. 
در هندوستان نيز آب كم است و توليد 
فرآورده هاي كشـــاورزي در يونان نسبت به 
سال هاي گذشته به نيم رسيده است. در اتيوپي 

غذا كم اســـت و ميليون ها شهروند نيازمند 
كمك جهاني هستند. خشكسالي در آن كشور، 
زندگي سنتي كوچي گري(عشايري) را نابود 

كرده است. 
در برخي قلمروها نيز كه توليد رونقي 
دارد، محيط زيست در حال نابودي است. در 
بازار جهانـــي، افريقا مي رود كه نبض روغن 
نخل را به دســـت گيـــرد و همزمان نبض 
ميمون هاي درخت زي خود را از دســـت 
مي دهد؛ همان گونه كه در اندونزي چنين شده 
است. بيشتر قلمروهاي در حال دگرديس به 
نخل روغني در افريقا، زيستگاه هاي پستانداران 

است . 
شكوفايي توليد روغن نخل، سبب نابودي 
جنگل ها شده است؛ توليد اين روغن بازده 

كمي دارد ولي نياز به زمين زير كشت زياد 
دارد.   جهان در حالي در انديشه استفاده هرچه 
بيشتر از روغن نخل براي صنعت غذاييست 
كه همزمان ماندگاران جنگل ها را از زندگي 
مي اندازد و آن ها را بي خانمان مي كند و براي 
گسترده جنگل هايي كه به ويران مي برد بهاي 

اندكي مي پردازد. 

زندگي؛ خاك و آب
نقشـــه راه هاي طبيعت بنياد براي چالش  
كمبود خاك و غذا در برگيرنده جنگل كاري 
بيشتر، هدايت آب رودخانه ها به دشت هاي 

ســـيالب گير و زند ه كرد(احيا) تاالب هاست. 
بي گمـــان توليد روغن نخـــل يك راهكار 

طبيعت بنياد نيست. 
«بود» غذا در گرو وجود «خاك» است. 
همان گونه كه يك ميليارد باكتري زندگي ساز 
در بدن ماست، خاك نيز براي باروري نياز به 
باكتري و اكســـيژن و درخت و جنگل دارد؛ 
درخت ره  بان خاك اســـت؛ از شتاب باد كم 

مي كند و جلوي فرسايش خاك را مي گيرد.
مهندس غالمرضا ابريشـــمي- ارشد 
كشاورزي: «خاك نقشي بنيادين در كاهش 
دگرديسي اقليمي، ره باني از آب و گونه گوني 
زيستي دارد. همه مناســـبت ها از روز خاك 
گرفته تا روز جهاني كشاورزي و روز جهاني 
غذا در ارتباط با زيســـت انســـان است؛ از 

اين رو انسان حتي شده براي زيست خود و 
فرزندانش هم شده بايد رفتار خردمندانه تري 
در پيش گيرد. اكنون خاك ها در جهان رو به 

نابارور شدن دارد.»
«آب نيز وضعيت بهتري ندارد؛ بيش ترين 
مردمان جهان(بسيار بيش از سه و نيم ميليارد) 
در قلمروهاي دچار تنـــش آبي مي زيند. در 
بســـياري از بخش هاي جهـــان، دوره هاي 
خشكسالي درازدامن تر مي شود و خشكي، 
بيشتر از گذشته رخ مي دهد. جهان با خيزابي 
از گرما رو در روست و تاب آوردن آن براي 
دهقانان دشوار است. براي نمونه، دهقاناني كه 

دو سال پيش با سيل رو به رو شده اند، پارسال 
گرماي شـــديد را تجربه كرده اند و امسال با 

خشكسالي رو به رويند.» 
«بي گمان خشك سالي ادامه دار مي تواند 
در آينده سبب نايابي(قحطي) شود. اينك از 
آن چه از زمين به دست مي آيد، يك سوم اش 
در بازه فرآوري از دســـت مي رود و بخشي 
ديگر روانه تهيه سوخت سبز(زيستي) براي 

ماشين ها مي شود.» 

گونه اي جبران كمبودها
كمبود غذا ســـبب شـــده كه برخي به 
انديشه توليد نان شگفت انگيز بيافتند. گروهي 
از كارشناســـان تغذيه برزيلي از يك گونه 
سوسك افريقايي، آرد درست كرده اند؛ هرآينه 

با هشـــدارهاي مدام كارشناسان اقتصادي كه 
به زودي مردمان جهان دچار كمبود پروتئين 
جانوري(حيواني) خواهند شد، پديدارشدن 
چنين ناني نبايد چندان شگفت انگيز باشد. حتي 
سازمان ملل با آينده خواني جمعيت 9 ميلياردي 
براي زمين، سفارش اش به مردم، هامه(حشره)

خواري است. 
جيرجيـــرك، زنبور، مورچـــه، پروانه، 
كرم ابريشم، كژدم، ســـرريز پروتئين اند و در 
طبيعت فراوان اند و در همه منوهاي كشورهاي 
جنوب شرقي آســـيا نيز نامي از آن ها ديده 
مي شود. براي نان، سوسك را خشك كرده و 

سپس آسياب مي كنند؛ نان برزيلي نام برده از 
يك گونه سوسك خرچنگي ست كه در شمال 
آفريقا يافت مي شود و در كنار ُرتيل و مارمولك 
در غذاي جانـــوران خانگي بكار مي رود. هر 
صدگرم نان گندم تنها 9 گرم پروتئين دارد ولي 
آرد سوسك، هفتاد درصدش پروتئين است كه 

50درصد بيش از گوشت قرمز است.
ســـازمان خواروبار جهاني، گرسنگي 
و تغذيه ناســـالم(آلوده) را دو چالش بزرگ 
وضعيت غذايي امروز خوانده اســـت؛ براي 
نمونه، گوشتي كه در كشورهاي جهان سوم 
براي تهيه غذاي كودكان استفاده مي شود چه 

بسا بيماري زا باشد.
به ســـبب كمبود مواد غذايي به ويژه 
دامي، گروهي از ديگر دانشمندان، مدتي ست 
سرگرم توليد گوشت هستند، بي اين كه نياز به 
كشتن جانوري باشد. آنان به جاي گرفتن جان 
جانوران، سلول هاي آن ها را مي گيرند و كشت 
مي دهند. اينك دانشمندان در كاليفرنيا بر اين 

باورند كه به هدف شان نزديك شده اند.  
شركت فراتر از گوشت در لس آنجلس 
از پروتئين گياهي، فرآورده هايي مانند برگر، 
مرغ و سوسيس تهيه مي كند كه تركيبات اش 
سالم و مزه و بافتش تفاوتي با گوشت واقعي 
دامي ندارد. اينك توليد آن در بريتانيا و اروپا نيز 
آغاز شده و در هزاران سوپرماركت در سراسر 
امريكا به فروش مي رســـد و به منوي هزاران 
رســـتوران در جهان راه يافته است. تكه هاي 
مرغ(فراتر از مـــرغ) از ديگر فرآورده هاي اين 

شركت است.  

در     فراتر از برگر براي رنگ دهي به «برگر 
جايگزين» از آب لبو اســـتفاده مي شود. تيمي 
از فيزيك دانان، زيست شناســـان و دانشمندان 
علوم زيســـتي در همكاري با اين شـــركت 
كوشـــيده اند فرآورده  اي توليد كنند كه هرچه 
بيشتر همانند گوشت واقعي و نزديك به طعم 
ومزه آن باشـــد؛ برخي تركيبات  پروتئين اين 
گوشت گياهي، نخود فرنگي، روغن نارگيل 
و نشاسته سيب زميني اســـت و بسياري از 
هواداران اين گوشت گياهي، مزه اش را همانند 

گوشت واقعي مي دانند.  
كمبود آب و نبود بهداشـــت فردي در 
برخي كشورهاي جهان ســـوم، بيل گيتس، 
بنيانگذار شركت مايكروسافت را واداشت تا 
از توالتي در چين رونمايي كند كه نياز به شبكه 
آب يا فاضالب ندارد و با كاربرد مواد شيميايي، 

پيخال(فضوالت) را به كود تبديل مي كند.  
ايراد توالت هاي سنتي تنها هدركرد ميزان 
باالي آب نيست بلكه نبود بهداشت فردي نيز 
هست؛ امكانات بهداشتي ناكارآمد كنوني، هر 
سال در جهان سبب مرگ نيم ميليون كودك 

زير 5سال مي شود. 
گيتس كه هنگام ســـخنراني، يك شيشه
آزمايشگاهي پيخال(مدفوع) انسان در دست
داشت، گفته است: «در اين شيشه 200تريليون
روتاويروس، 20ميليارد باكتري شيكال(پديدآور
اسهال خوني) و 100هزار تخم انگل است.»

آيا گياه خواري، نجات بخش گرسنگان است؟  
روز جهاني گياهخـــواران، مجالي براي
انگيختن كساني كه مي خواهند با كنارگذاشتن
مصرف گوشـــت جانـــوران و فرآورده هاي
جانوري، هم از زندگي ســـالم تري برخوردار
شوند و هم سالمت و شادابي را ارزاني ديگر

جانداران كره خاكي كنند.  
آنان مي گويند: «مي توانيد هفته اي يك روز،
گياهخواري را آزمايـــش كنيد(آجيل، دانه ها،
جوانه ها، فرآورده لبنـــي كم چرب) مي توانيد
دوستان و خانواده را هم به همراه خود به يك
رستوران گياه خوار ببريد و گوارايِي يك غذاي

خوش مزه را بچشيد.» 
در سده ميانه، دوران لئوناردو داوينچي،
گوشت كم نبود ولي او از مشهورترين گياه خواران
جهان است. مهاتما گاندي هنگام تحصيل در
انگلستان روزي چند كيلومتر راه مي پيمود تا به
غذا فروشي گياهي برسد. جانوردوستي صادق
 هدايت الگوســـت، او به اندازه اي از گوشت
دوري مي كرد كه اگر حتي احســـاس مي كرد
اندكي آب گوشت به غذايش آغشته شده، بيمار
مي شد. دارايِي كريستين الگارد(مدير صندوق
جهاني پول) براي تهيه گوشـــت درجه يك

ارگانيك كم نيست ولي او هم گياهخوار است.
اگر همسر تولستوي مي خواست لبخند به لب
نويسنده بزرگ كالسيك بياورد برايش غذاي

گياهي تهيه مي كرد.  
تفريح بزرگ اينشـــتين نوشـــيدن قهوه
و خوردن غـــذاي گياهي بود. شـــايد روح
آزادي خواهي آبراهام(ابراهيم) لينكلن برخاسته
از گياهخواري بود كه سبب شد قهرمان برده ها
شود. غذاي مغزهاي فلسفي و پيچيده ُسكرات(به
تازي سقراط) و افالطون نيز گياه بود. شكسپير
نيز براي خالقيـــت و آفرينندگي انگار نياز به
ُكناد(اكسير) گياهان داشت. در جهان ديجيتال
نيز گياه  غذا كم نيست؛ مارك زاكر برگ(بنيانگذار
فيس بوك) گياه خوار است؛ استيو  جابز(بنيانگذار
اپل) ديرهنگام گياهخوار شد وگرنه 100سال
به تندرســـتي زندگي مي كرد. آدم آهني هاي
فراتيزهوش آينده نيز اگر نياز به انرژي داشته
داشته باشند بي گمان گياه خواهد بود همان گونه
كه اينك انرژي بسياري از خودروها و ماشين ها

زيست سوخت- بيوفيول  Biofuel  است.
ع.درويشي
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وضعيت غذا در روز جهاني خاك

* اگر خودروي شخصي روزي دچار ايست توليد شود شايد مردمان جامعه ها 

شورش نكنند و حتي آن را به فال نيك بگيرند ولي مورد غذا يك سره متفاوت 

است

* هر  چيزي نخست در گرو وجود هوا و سپس آب و پس از آن غذاست؛ و توليد 

غذا بسته به چرخيدن ارابه كشاورزي ست

* نبود ايمني غذا، در ماه هاي پاياني سال  2010بار ديگر جامعه افريقاي شمالي 

را دچار چالش و تنش  فزاينده كرد؛ جهش بهاي غذاهاي پايه مانند غالت، روغن  

و چربي ، مواد شيري، گوشت و شكر، بار ديگر افزايش يافت

گرسنگي در اين سو، پرخوري در آن سو

* هر از چندگاه خبري از جهان ديجيتال، پرتو افكن رسانه ها مي شود و اهميت 

كشاورزي به فراموشي مي رود و رسانه ها از ياد مي برند كه كشاورزي در 

زندگي از اهميت برتري برخوردار است

* مهندس  غالمرضا ابريشمي- ارشد كشاورزي: خاك نقشي بنيادين در 

كاهش دگرديسي اقليمي، ره باني از آب و گونه گوني زيستي دارد 

* همه مناسبت ها از روز خاك گرفته تا روز جهاني كشاورزي و روز جهاني غذا 

در ارتباط با زيست انسان است
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افـقـى: 

  1 - باالتر از علم است - قوس قزح
 2 - از اپراهاى اشتراوس - نارسا و كم ارتفاع - نت چهارم 
3 - گسترش دادن - زمين آماده كشت - بدست آوردن 

4 - واژگون - جنس مدال قهرمانى - پى در پى
 5 - از احجــام هندســى - ايالتــى در آلمان - ذره 

تجزيه ناپذير
 6 - حــرص - نت منفى - حيله گر – هســت ولى 

كم است
 7 - ابدى گشته - پايه ها - ترك دوستى

 8 - حادثه اى روى ندادن !
 9 - يار«متل » - اسب تندرو - نوعى كباب
 10 - ماه سرد - بيرق - شهر آلمان - آخر

 11 - جامه اى بلند - نام قديم آنفلوانزا - ديوار بلند
 12 - همين حاال - لوله تنفسى - جاى امن

 13 - دعوت به ســكوت - دســتگاه باد دميدن - 
مناسبت والدت حضرت فاطمه زهرا ( س )

 14 – اثر خيســى - ســرپوش لواليى روى موتور 
خودرو - هسته مركزى سيم پيچ

 15 - آرامش بخش دلهاست - بى ميل و رغبت

عـمـودى:

 1 - تيم فوتبال انگليسى - روبات
 2 - پوشاك ستور - سالح رستم - آينده - پايتخت  پرو

  3 - راست روده - صندلى راحتى - شبگرد و پاسبان 
4 - از مصالح سخت ساختمانى - پرچم - باد شرق 

- كاشف ميكروب سل
  5 - بريدن شاخه هاى اضافه درخت - سيخ كباب - 

شماره ها
 6 - بخشيدن - قاضى ورزشى - همگام

 7 - گاز خورشيدى - پر آوازه - فيلمى از داود نژاد
 8 - منقار كوتاه - تهويه مطبوع - هزار كيلو
 9 - بندرى در هند - بافنده - خرما فروش

 10 - مفرد ايتام - نيروى به جلو راندن - نامى دخترانه
  11 - صبحانــه نخورده - انگشــت شــهادت -

 از رنگ هاى اصلى
 12 - كوچك - حق ناحق ! - كشــور عدن - سوره 

73 قرآن مجيد
 13 - عيــش مطلوب - نوعــى آينه بزرگ و بلند - 

الفت دادن
 14 - نوعى چاپ - فلز پرمصرف - واحد تحصيلى - نغمه

 15 - غير مساوى - توريست

اطالعيه
قابل توجه كليه فعاالن اقتصادي

الزام استفاده از فرم صورتحساب فروش ويژه مسافران تبعه كشورهاي خارجي
در راســـتاي پياده سازي ضوابط اجرايي اســـترداد ماليات و عوارض ارزش افزوده موضوع تبصره ماده(13) قانون ماليات بر ارزش افزوده، فعاالن اقتصادي از 

تاريخ 97/6/1 ملزم به استفاده از صورت حساب فروش كاال ويژه مسافران تبعه كشورهاي خارجي (در زمان عرضه كاال) مي باشند.
سازمان امور مالياتي كشور

Ministry        of            Economic           Afairs            and             Finance
he    Iranian           National           Tax            Administration

وزارت امـور اقـتصـادي و داراييفرم شماره 3   
سـازمان امـور ماليـاتي كشـور

         Serial    Number .......................... : شــماره ســريال     Sales            invoice   for         foreign          passenger           travelling        to    Iran

Date ......................... : صورتحساب فروش كاال ويژه مسافران تبعه كشورهاي خارجي                     تاريــخ

Details  of  the  seller                                                                                                                                                        ــنده ــخصات فروش مش

نام شخص حقيقي/حقوقي: .................................      شماره اقتصادي:       شماره ثبت/شماره ملي:  

نشاني: استان: .............................................   شهرستان: ..............................     شهر : ..................................................... كد پستي 10 رقمي :      

آدرس : .................................................................................................................................  شماره تلفن/نمابر: .............................. گواهي ثبت نام :

 (Details of the foreign passenger (buyer)                                                    (ــدار ــي (خري ــورهاي خارج ــه كش ــافران تبع ــخصات مس مش

 Name    and    surname  :(نام و نام خانوادگي  )    ...............................................................................................................................................................................................

 Passport    No :(شماره گذرنامه )    ...................................................................................................................................................................................................................  

 Visa    No :(شماره رواديد )  ...............................................................................................................................................................................................................................    

Residence     Address : (نشاني محل اقامت ) .................................................................................................................................................................................................

Detail of the goods bought                                                                                                                                ــه ــورد معامل ــخصات كاال ي م مش
1234567891011

NO
 Code of  the

good
Details

 of  the goods 
 Number /
quant ity

 Unit  of
measurement

Unit  price
 (I .R.I . Rials)

 Total
price

discount
 After discount

price
 Total   VATTotal     price + VAT

مبلغ كل پس از تخفيف (ريال)مبلغ تخفيفمبلغ كل (ريال)مبلغ واحد (ريال)واحد اندازه گيريتعداد/ مقدارشرح كاال كد كاالرديف
جمع ماليات و عوارض 

(ريال)
جمع مبلغ كل بعالوه جمع 
ماليات و عوارض (ريال)

(10 + 9)مجموع نرخ ماليات و عوارض × 9(8 – 7)(4 × 6)نحوه محاسبه براساس شماره ستون      

Total value كــل                                                                        جــمـع 

           Conditions and method of sale                                                     : شـرايط و نحـوه فـروش
  cash نقـدي                                                                                                    
  non-cash غيرنقـدي                                                                      

                                                     Details                                     : توضيحـات 

Stamp and signature of the seller                                                         مهـر و امضـاء فروشـندهsignature of the buyer خريـدار                                                          امضـاء 

ف
 ال

/م
3

11
7

شماره:
تاريخ:

فراخوان جذب سرمايه گذار
صاحبان مشاغل مرتبط با موضوع پسماند و سرمايه گذاران محترم داخلي و 
خارجي شركت پاك راستين سپهر (شركت مديريت پسماند شهرداري هاي 
 شهرســـتان دماوند و پرديس) در نظر دارد نسبت به شناسايي سرمايه گذار
 واجد شرايط، جهت اســـتحصال انرژي از پسماندهاي شهري در محل دفع 
پسماند گندك، اقدام نمايد. لذا از عالقمندان دعوت به عمل مي آيد ضمن اعالم 
آمادگي به صورت مكتوب و پس از دريافت اطالعات مورد نياز و بازديد منطقه 
نسبت به ارائه طرح پيشنهادي جهت ســـرمايه گذاري به همراه مشخصات 
فني و مدل مالي پيشـــنهادي پروژه به همراه جزئيـــات فني تأثيرگذار در 

سرمايه گذاري تا پايان وقت اداري شنبه مورخ 97/9/17 اقدام نمايد.
پيشنهادهاي ارائه شده در جلسه كميســـيون سرمايه گذاري شركت در 
تاريخ 97/10/1 بازگشايي مي شـــود و نتايج بررسي كارشناسي كميته و 
اعالم طرح برتر در روز شنبه مورخ 97/10/1 به اطالع شركت كنندگان در 

فراخوان، طي جلسه اي در محل دفتر شركت، خواهد رسيد.
مديرعامل ـ آرش شهريور

آگهى حق تقدم در خصوص افزايش سرمايه
شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامى خاص)

به شماره ثبت 468485 و شناسه ملى 14004743448
 به اطالع كليه سهامداران شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامى خاص)
ثبت شده به شـــماره 468485 و شناســـه ملى 14004743448 مى رساند با عنايت 
بـــه مصوبه مجمع عمومى فوق العـــاده مـــورخ 1397/09/12 و تفويض اختيار عملى 
نمودن افزايش ســـرمايه به هيأت مديره، نظر به اينكه مقرر اســـت ســـرمايه شركت 
از مبلغ 20،000،000،000 ريال منقســـم به 20،000،000 ســـهم1،000 ريالى به 
40،000،000،000 ريال منقســـم به 40،000،000 سهم 1،000 ريالى از محل آورده 
نقدى ســـهامداران افزايش يابد، از كليه سهامداران محترم شركت درخواست مى شود از 
تاريخ نشـــر اين آگهى به مدت 60 روز نسبت به استفاده از حق تقدم متعلقه (به ازاى هر 
سهم 1 سهم حق تقدم) استفاده نمايند و مبلغ رسمى خريد سهام را به حساب سپرده كوتاه 
 (IR060540103047000822257603 شبا )مدت شماره 47000822257603
شركت نزد بانك پارسيان شعبه ميرداماد غربى واريز و فيش مربوطه را به دفتر شركت به 
نشـــانى: تهران ميدان ونك خيابان مالصدرا پالك 214 برج ونوس طبقه 4 واحد 8 كد 
پستى 1435916148 تسليم نمايد. بديهى اســـت پس از انقضاى  مهلت مقرر، هيأت 

مديره مى تواند سهام باقى مانده را به ساير متقاضيان واگذار نمايد.
هيأت مديره شركت سبدگردان تصميم نگار ارزش آفرينان (سهامى خاص)

آگهى اصالحى 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
پيرو آگهى منتشره در روزنامه اطالعات به شماره 27162 مورخ 1397/09/13 شركت 
روى مهدى آباد (سهامى خاص) در مرحله قبل از بهره بردارى به شماره ثبت 206614 و 
شناســـه ملى 10102482302 ، مراتب به شرح ذيل اصالح مى گردد.-  تاريخ برگزارى 
مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده از روز چهارشنبه 1397/09/28 به روز پنج شنبه 

                                                                                         هيات مديره شركت روى مهدى آباد 1397/09/29 تغيير مى يابد.

آگهي مناقصه عمومي شماره 97/11

شركت قطارهاي مسافري مهتاب ســـيرجم در نظر دارد نسبت به خريد 200 حلقه چرخ منوبلوك مسافري را مطابق با شرايط 
عمومي و مشـــخصات مندرج در پيش نويس قرارداد اقدام نمايد. لذا از كليه اشـــخاص حقوقي كه توانايي انجام موضوع مناقصه 
را دارند دعوت مي شـــود با در دست داشتن معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به نشـــاني: تهرانـ  خيابان بهشتي، خيابان خالد 
اسالمبولي، خيابان سوم پالك 4 طبقه سوم، شركت مهتاب سيرجم مديريت تداركات و امور قراردادها مراجعه نمايند. ضمناً: 

1ـ  مهلت دريافت اسناد: از تاريخ 1397/09/14 لغايت روز سه شنبه مورخ 1397/09/20 
2ـ  ارائه پاكت ها: از آخرين روز فروش لغايت پايان وقت اداري روز 1397/10/10 

3ـ  فيش خريد اسناد: مبلغ 300/000 ريال به شماره حساب 9682 شاخص 1985 نزد بانك سپه شعبه البرز قرني به نام شركت 
مهتاب سيرجم (قابل پرداخت در كليه شعب بانك سپه)

شايان ذكر است هزينه چاپ آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
اتحاديه صادركنندگان خشكبار ايران

بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم اتحاديه دعوت مي شود با در دست داشتن 
كارت عضويت معتبر اتاق بازرگاني و اتحاديه صادركنندگان خشـــكبار ايران 
خود در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه ساعت 14/30 روز 
دوشـــنبه مورخ 1397/10/17 در محل ســـالن كنفرانس طبقه هشتم اتاق 
بازرگاني و صنايع و معادن و كشـــاورزي ايران واقع در خيابان آيت ا... طالقاني 
تشكيل خواهد شـــد، حضور به هم رسانيد. موجب تشكر است چنانچه به علت 
گرفتاري نمي توانيد شخصاً حضور به هم رســـانيد طبق اساسنامه مي توانيد 
به شـــخص ديگري به صورت كتبي براي حضور در مجمع وكالت بدهيد.ضمناً 
اعضاي محترم كه كانديدا در هيئت مديره مي باشـــند حضور كتبي خود را تا 

تاريخ 1397/10/1 به دفتر اتحاديه اعالم فرمايند. 
 دســتور جلســه:1ـ گزارش هيأت مديره از اقدامـــات اتحاديه و امور مالي

 2ـ انتخاب هيئت مديره و بازرس 3ـ انتخاب روزنامه رســـمي 4ـ ساير موارد كه 
در صالحيت مجمع فوق مي باشد. 

رئيس هيئت مديره 

آگهى تغييرات شركت سرمايه گذارى و مديريت سهام امير سهامى عام 

به شماره ثبت 251156 و شناسه ملى 10102916359 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مـــورخ 1396/11/18 و مجوز شـــماره 

122/34226مورخ 1397/2/10 ســـازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: نام 

شركت به گروه سرمايه گذارى امير تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283552) 

آگهي مناقصه عمومي شماره 97/157
الف: مناقصه گزار: بانك ملت 

ب: موضوع مناقصه: خريد و گارانتي و پشتيباني تعداد 1500 دستگاه 
چاپگر ليزري 

ج: سپرده شركت در مناقصه: 

سپرده شركت در مناقصه 2/875/000/000 ريال به صورت ضمانتنامه 
بانكـــي (غير از بانك ملت) در وجه بانك ملـــت و يا فيش نقدي واريزي 
به حســـاب جاري جام به شـــماره 2024013595 به شناسه واريز 
13971750020157184 در وجـــه اداره كل امور مالي نزد شـــعبه 

چهارراه وليعصر (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملت) 
د: مدارك مورد نياز جهت دريافت اسناد مناقصه: ارائه معرفينامه 

و فيـــش 200/000 ريالي واريزي به حســـاب جاري جام شـــماره 
2024010265 با شناسه 13971750020157269 قابل پرداخت 

در كليه شعب بانك ملت. 
هـ : محل دريافت اسناد مناقصه: تهران خ طالقاني مقابل ساختمان 

وزارت نفتـ  ســـاختمان شماره 380 طبقه ششـــمـ  اداره معامالت و 
قراردادها 

و: متقاضيان مي توانند متن آگهي و اســـناد مناقصه مربوطه را در سايت 
http://iets.mporg.ir مالحظه نمايند. 

جدول زماني انجام مناقصه 

از ساعت 8:00 مورخ 97/09/14شروع توزيع اوراق مناقصه 

تا ساعت: 14:00 مورخ 97/09/26 مهلت ارسال مدارك مناقصه 

رأس ساعت 8:30 مورخ 97/09/27تاريخ بازگشايي پاكتها 

 اداره كل تداركات 
اداره معامالت و قراردادها 



صورت و سيرت

بررسي سبك شاهنامه 

چهارشنبه 14  آذر 1397ـ    27  ربيعاالول  1440ـ   5 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27163

از راست: مرحوم دكتر محمدامين رياحي، دكتر آموزگار، دكتر شفيعي 
كدكني، اصغر علمي، دكتر حسن انوري



7چهار شنبه 14 آذر 1397ـ   27 ربيع ااول 1440ـ  5 دسامبر  2018ـ   سال نود وسوم ـ   شماره 27163 آگهــی

شركت سهامي بيمه ايران

ترازنامه تلفيقي 

درتاريخ  29 اسفند  1396

)تجديد ارائه شده()تجديد ارائه شده(

1396/12/291395/12/30يادداشتبدهي ها و حقوق صاحبان سهام1396/12/91395/12/30يادداشتدارايي ها 

ميليون ريالميليون ريالميليون ريالميليون ريال

بدهي ها :دارايي ها :

  4,654,247   7,991,662 15بدهي به بيمه گران وبيمه گران اتكايي  3,100,031   3,622,758 3موجودي نقد

  25,442,184   35,938,681 16ساير حسابها و اسناد پرداختني  17,246,433   25,403,265 4سرمايه گذاري هاي كوتاه مدت

  4,978,351   4,972,692 17ماليات پرداختنی  40,596,297   41,746,415 5مطالبات از بيمه گذاران ونمايندگان

  64,812,148   74,285,408 19ذخاير حق بيمه  1,356,792   4,237,553 6مطالبات از بيمه گران وبيمه گران اتكايي

  43,069,383   38,386,170 20ذخيره خسارت معوق  11,139,500   7,895,485 7ساير حسابها و اسناد دريافتني

  8,093,336   2,433,230 20ذخيره ريسكهاي منقضي نشده   22,333,479   23,459,916 8سهم بيمه گران اتكايي از ذخاير فني

  12,660,421   14,753,356 21ساير ذخاير فني  7,741,749   10,209,540 9مطالبات بلند مدت

  453,945   469,050 22حق بيمه سنوات آتي  11,068,924   12,726,139 10سرمايه گذاري هاي بلند مدت

  1,621,664   1,857,014 23ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان  2,301,545   2,995,792 11سرمايه گذاری در اماک

  165,785,679   181,087,263 جمع بدهي ها  61,611   69,417 12دارايي هاي نامشهود

حقوق صاحبان سهام :  38,242,664   40,417,765 13دارايي هاي ثابت مشهود

  34,241,000   34,241,000 24سرمايه  308,322   364,310 14ساير دارايي ها

  69,257   69,256 25مازاد تجديد ارزيابی داراييها

  1,057,756   1,184,567 26اندوخته قانونی

  1,098,901   1,294,645 27اندوخته سرمايه ای

  4,758,257   5,385,216 28ساير اندوخته ها

  894,712   1,188,776 29تفاوت تسعير ارز عمليات خارجی

 )52,411,201( )51,306,291(سود )زيان ( انباشته

 )10,291,318( )7,942,830(جمع حقوق صاحبان سهام شرکت اصلی

  2,986   3,923 30سهم اقليت

 )10,288,333( )7,938,908(جمع حقوق صاحبان سهام

 155,497,347   173,148,355 جمع بدهي ها و حقوق صاحبان سهام  155,497,347   173,148,355 جمع دارايي ها

يادداشت هاي توضيحي، بخش جدايي ناپذير صورت هاي مالي است.

شركت سهامي بيمه ايران

گردش حساب) زيان( انباشته تلفيقي

سال مالي منتهي به 29 اسفند 1396

يادداشت هاي توضيحي، بخش جدايي ناپذير صورت هاي مالي است.

)تجديد ارائه شده(

سال 1395سال 1396يادداشت

ميليون ريالميليون ريالميليون ريال

 )16,797,181(  1,857,284 سود )زيان( خالص

)31,375,931( )35,089,343(زيان انباشته در ابتداي سال مالي

 )3,193,425( )17,321,886(43تعديات سنواتي

 )34,569,356()52,411,229(زيان انباشته در ابتداي سال - تعديل شده

)747,707( )429,795(5018درصد سود ويژه طبق قانون بودجه

)52,841,024( )35,317,063( 

 )52,114,244( )50,983,739(زيان قابل تخصيص

 )113,977()126,810(26اندوخته قانونی

)183,008( )195,744(27اندوخته سرمايه اي

)322,554( )296,985( 

 )52,411,229()51,306,293(زيان انباشته در پايان سال

 )29()2(30سهم اقليت از زيان انباشته

 )52,411,201( )51,306,291(زيان انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی

شركت سهامي بيمه ايران

صورت سود و زيان تلفيقي

سال مالي منتهي به 29اسفند1396

)تجديد ارائه شده(

سال 1395سال 1396يادداشت

ميليون ريالميليون ريالميليون ريال

  110,361,208   121,894,000 31حق بيمه صادره 

 )11,685,611( )9,418,425(19)افزايش ( ذخاير حق بيمه

  98,675,597   112,475,575 درآمد حق بيمه

 )17,837,783( )19,033,458(32حق بيمه اتكائي واگذاري

  3,264,225   1,912,489 19افزايش ذخاير حق بيمه اتكايی واگذاری

 )14,573,558( )17,120,969(هزينه حق بيمه اتكائي واگذاري

  84,102,039   95,354,606 درآمد حق بيمه سهم نگهداري

 )81,125,688( )93,594,361(33خسارت پرداختي 

 )16,081,520(  10,368,882 20كاهش)افزايش(ذخاير خسارت

 )97,207,208( )83,225,479(هزينه خسارت

  14,594,952   13,218,361 34خسارت دريافتي از بيمه گران اتكائي

  1,213,052  )786,052(20افزايش)كاهش(ذخيره خسارت معوق بيمه اتكائي واگذاري

  15,808,004   12,432,309 خسارت سهم بيمه گران اتكائي

 )81,399,204( )70,793,170(هزينه خسارت سهم نگهداري

 )8,582,114( )10,701,532(35هزينه كارمزد وكارمزد منافع 

  1,717,552   1,407,582 36درآمد كارمزد وكارمزد منافع اتكائي

 )6,864,562( )9,293,950(هزينه كارمزد وكارمزد منافع سهم نگهداري

 )2,659,893( )2,147,769(21)افزايش( ساير ذخاير فنی

 )3,058,104( )4,039,520(37هزينه سهم صندوق تامين خسارت هاي بدني

 )4,150,548( )5,599,624(38هزينه ماده 30 قانون الحاق 2 )سهم شركت(

 )959,475( )962,762(38هزينه تبصره10قانون بودجه سال 96)سهم شركت(

 )1,356,810( )558,446(38سايردرآمدها و هزينه هاي بيمه اي

 )12,184,830( )13,308,121(خالص سايرهزينه هاي بيمه اي

  3,248,092   5,017,066 39درآمد سرمايه گذاري از محل ذخاير فني

 )13,098,465(  6,976,431 سود )زيان( ناخالص فعاليت بيمه اي

  1,097,716   632,298 39درآمد سرمايه گذاري از محل ساير منابع 

 )4,692,012( )5,578,473(40هزينه هاي اداري و عمومي

 )16,692,761(  2,030,257 سود )زيان( عملياتي

  862,319   203,628 41خالص ساير درآمدها وهزينه هاي غير بيمه اي

 )973,928( )385,486(42ساير پرداختها

 )16,804,370(  1,848,399 سود خالص قبل از كسر ماليات 

 )2,454( )636(ماليات 

  9,643   9,521 سود )زيان( تسعير - لندن

 )16,797,181(  1,857,284 سود )زيان( خالص

 )22(  26 سهم اقليت از سود )زيان( خالص

 )16,797,160(  1,857,257 سود )زيان( خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شركت اصلی

يادداشت های توضيحی، بخش جدايی ناپذير صورت های مالی است .

شركت ايران خودرو) سهامي عام (در نظر دارد اقام ضايعاتي ذيل را از طريق مزايده به فروش برساند.
اقام مازاد ) 97/43 ( :  لوازم و قطعات دس���تگاه فتوکپي- لوازم تاسيس���اتي )کلمپ لوله هاي هيدرانت( - تجهيزات اندازه گيري و کنترل و تس���ت 

)فلزياب( 
اقام ضايعات تك مرحله اي ) 97/44 ( :  لوازم داغي تاسيساتي-لوازم داغي ليفتراک و خودرو-لوازم برقي و تابلو برق کوچک-دينام و هواکش-اقام 
چدني ، برنجي و اس���تيل- قالب چدني-سيم بكسل- صندلي خودرو-انواع ش���ير فلكه آهني و چدني و پمپ دار-شيشه ضايعاتي با نوار و بدون نوار- تسمه 
جغجغه اي-انواع باطري يو پي اس ، خودرو و ليفتراک- اس���تيک س���واري و کاميون بدون رينگ- رينگ و اس���تيک سواري- لوازم داغي تعميرگاهي و 
خودرو- روغن سوخته - ضد يخ و روغن- اقام رايانه اي مستهلک-بخاري- دوربين عكاسي ديجيتالي- کنترل کننده ربات هيونداي- ترانس نقطه جوش- 
انواع رادياتور ش���وفاژ درهم- غلطک کانواير- مواد شيميايي-ترانس برق- صفحه تراش-دستگاه دريل راديال- تجهيزات مونتاژ- ترانسفورماتورو تابلوهاي 
برق- دستگاه خم کن ورق-کوره و ديگ- تجهيزات جوشكاري برشكاري وخمكاري-آهن آات-مخازن وکابين- تجهيزات سرمايشي و گرمايشي- مخزن 
آب-دس���تگاه نظافت و شستشو- تجهيزات ساختماني و راه سازي- آسانسور و باابر و الواتور- باانسور- انواع جک دوشاخ- پمپ ها و الكتروپمپ- ماشين 
ظرفش���ويي- کمپرسور- دس���تگاه عيب ياب واحد کنترل الكترونيكي موتور- انواع دس���تگاه يو پي اس- کاغذ رشته شده رنگي و سفيد پرس شده- لوازم 
تاسيس���اتي- گاوصندوق- کانواير و تسمه نقاله-جرثقيل- جيک و فيكسچر- تجهيزات پرس���كاري- واحد توليد آب و هواي سرد-تجهيزات جوشكاري 
برشكاري وخمكاري-تجهيزات اندازه گيری وکنترل وتست-کابل برقي و مخابراتي- خودروهاي سنگين- انواع ليفتراک- يدک کش- پالت تراک برقي-فوم 

)رول(-کاور پاستيكي محافظ  گلگير
زمان و محل برگزاري مزايده : کليه متقاضيان مي توانند جهت بازديد و خريد اسناد مزايده و ارائه پيشنهاد قيمت طي روزهاي شنبه مورخ 97/09/17 
لغايت چهارشنبه مورخ 97/09/21 از ساعت 8 صبح الي 14:30 به آدرس : تهران – جاده قديم کرج – کيلومتر 14 – درب 14 ايران خودرو  مراجعه نمايند. 

جهت کسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 48224717 و 48224714 تماس حاصل فرماييد. 
 مبلغ و نحوه واريز وجه تضمين شركت در مزايده : مبلغ تضمين شرکت در مزايده جهت اقام ضايعاتي طبق مبالغ اعام شده در فرم پيشنهاد قيمت 

به صورت فيش واريزي در محل برگزاري مزايده قابل واريز مي باشد . 
 * شرکت در مزايده و ارائه پيشنهاد به منزله قبول شروط و تكاليف مقرر در اسناد مزايده بوده و مزايده گزار در رد يا قبول پيشنهادها مختار مي باشد. ضمناً 

مشروح شرايط در اسناد مزايده به طور کامل درج خواهد گرديد.
* ش���رکت کنندگان بايد مدارک را پس از اخذ به دقت مطالعه و با ورود اطاعات صحيح ، امضاء نموده و در پاکت هاي اک و مهر ش���ده به متصدي مزايده ، 

تحويل نمايند. 
مبلغ ماليات برارزش افزوده مطابق قوانين جاري بر تمامي اقام مزايده اعمال و هزينه آگهي و كارشناسي به عهده برندگان مزايده مي باشد.

 آگهي مزايده شماره 97/43 و 97/44

   اقام مازاد و ضايعات تک مرحله اي

 آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت ايران رهنما كيش
 )سهامي خاص( به شماره ثبت 1148 و شناسه ملي 10861527904

از کليه صاحبان س����هام شرکت يا نمايندگان قانوني ايشان دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده ش����رکت که رأس س����اعت 10 صبح روز 1397/10/5 در محل ش����رکت به 
آدرس کيش � بازار هرمز غرفه E112 � کدپس����تي 56643�79419 تشكيل مي شود حضور به هم 
رسانند.دستور جلس��ه:1� استماع گزارش هيأت مديره براي سال مالي منتهي به 1396/12/29. 
2� انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرس����ين 3� انتخاب روزنامه کثيراانتشار براي درج آگهي هاي 

هيأت مديره  شركت ايران رهنما كيش )سهامي خاص(شرکت
ش�ركت نفت پاس�ارگاد در نظر دارد   خدمات ذيل را از طريق مناقصه به شرکت واجد شرايط واگذار نمايد ، متقاضيان می توانند پس از مطالعه متن اين آگهی 

نسبت به مراجعه جهت دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند.

مبلغ تضمين شركت در مناقصهشماره مناقصهموضوع مناقصهرديف

1

مناقصه تهيه و  طبخ غذا در رستوران  كارخانه بندرعباس و  توزيع غذا  در: 1- كارخانه بندرعباس 2-  پايانه صادراتی 

اسکله شهيد رجايی و انبارهاي تابعه در داخل و خارج اسکله 3- انبار 13 هکتاری واقع در شهرک صنعتی خليج فارس و 

4- دفتر فروش شركت نفت پاسارگاد واقع در شهر بندرعباس خيابان دانشگاه كوچه دانشگاه 9 ساختمان نور طبقه 5

256/500/000 ريال2-97/05/ن-م

1- ن�ام ونش�انی مناقص�ه گ�زار : تهران - س���عادت آباد - بلوار دريا-خيابان مطهری ش���مالی-کوچه س���احل دوم ش���رقی-انتهای کوچه – پاک37- 
شماره تماس23036000 

2- نوع تضمين شركت در مناقصه : تضمين شرکت در مناقصه می بايست به صورت يكی از موارد ذيل باشد
الف – ضمانت نامه بانكی از بانک های مورد تاييد مناقصه گزار. ب- چک رمزدار بانكی در وجه شرکت نفت پاسارگاد.- ج – وجه نقد واريز به حساب جاری جام 

به شماره 91277124 نزد بانک ملت به نام شرکت نفت پاسارگاد.
3- مدت اجرا : از تاريخ 1397/11/01 لغايت 1398/11/01 به مدت 12 ماه شمسی.

4- زمان دريافت اسناد مناقصه : در ساعات اداری از تاريخ 1397/09/14 لغايت 1397/09/25. )به جز روزهای پنجشنبه ، جمعه و تعطيات رسمی(.
5- آدرس دريافت اسناد : 

5-1- ته���ران – س���عادت آباد - بل���وار دريا-خياب���ان مطهری ش���مالی-کوچه س���احل دوم ش���رقی-انتهای کوچه-ام���ور قرارداده���ا و پيمانها - 
تلفن23036218،23036214

5-2-  بندرعباس – جاده اسكله شهيد رجايی – بعد از پاايشگاه بندرعباس – واحد قيرسازي –دفتر پشتيبانی کارخانه-076-33379268                                      
6- مدارک مورد نياز جهت تحويل اسناد مناقصه : معرفی نامه ممهور به مهر و امضای مجاز شرکت به همراه کارت شناسايی معتبر .
7- آدرس محل تسليم پيشنهاد ها : جهت تسليم پيشنهادهای خود به يكی از مراکز ذيل مراجعه و رسيد تحويل اسناد را دريافت نماييد.

7-1- تهران – س���عادت آباد - بلوار دريا-خيابان مطهری ش���مالی-کوچه ساحل دوم ش���رقی-انتهای کوچه-دبيرخانه مرکزی ش���رکت نفت پاسارگاد-
23036000

7-2-  بندرعباس – جاده اسكله شهيد رجايی – بعد از پاايشگاه بندرعباس – واحد قيرسازي –دفتر پشتيبانی کارخانه-076-33379268                                      
8- آخرين مهلت تسليم پيشنهادها : تا پايان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1397/10/05 می باشد.

9- به پيشنهادهای فاقد امضا ، فاقد تضمين شرکت در مناقصه، مشروط ، مخدوش و پيشنهادهايی که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.
*   هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه است.

*   درج این آگهی هیچگونه تعهدی برای دستگاه مناقصه گزار ایجاد نمی نماید.

آگهی مناقصه عمومی دومرحله ای
   شرکت نفت پاسارگاد



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

آبسال
داروسازي زاگرس فارمدپارس

شركت ارتباطات سيارايران
بهنوشايران

داروسازيفارابي
كربنايران

پااليش نفت تهران
قنداصفهان

نفتپارس
كارخانجاتداروپخش

فوالداميركبيركاشان
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

گلتاش
ايراندارو

كاشيسعدي
الميران

صنايع سيمان دشتستان
سيمانايالم

سامانگستراصفهان
سيمانهرمزگان

تراكتورسازيايران
شهد

سرمايه گذاري اعتبارايران
داروسازيزهراوي
داروسازيروزدارو

عمرانوتوسعهفارس
شيميداروئيداروپخش

پارسسويچ
سيمانآرتااردبيل

مليسربورويايران
قطعاتاتومبيلايران

المپپارسشهاب
صنايعشيمياييسينا

سيمانداراب
بانككارآفرين

ليزينگخودروغدير
سيمانبهبهان

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
پارسمينو

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
پااليش نفت بندرعباس

داروييرازك
گروهصنايعبهشهرايران

سرمايهگذاريمسكن
سرمايهگذاريتوسعهملي

كاشيوسراميكحافظ
سرمايهگذاريمليايران

معدنيدماوند
تامين سرمايه اميد

چرخشگر
خدماتانفورماتيك

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
جامدارو

صنايع پتروشيمي خليج فارس
گسترش نفت وگازپارسيان

نوردوقطعاتفوالدي
تجارت الكترونيك پارسيان

سيمانكرمان
مليصنايعمسايران  
سرمايهگذاريسايپا

ايركاپارت صنعت
قندهكمتان

معدنيوصنعتيچادرملو
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

پتروشيمي مبين
ليزينگصنعتومعدن

موتوژن
سرمايهگذاريسپه

گروهبهمن
داروسازيجابرابنحيان

سايپا
س.صنايعشيمياييايران

پاكسان
فرآوردههايتزريقيايران

به پرداخت ملت
ليزينگ رايانسايپا

فوالدمباركه اصفهان
بيمه ملت

خوراكدامپارس
توليديكاشيتكسرام

پااليش نفت تبريز
سيمانغرب

فوالدخراسان
ليزينگايران

مخابرات ايران
سرمايهگذاريبوعلي

توسعهشهريتوسگستر
فرآوردههايتزريقيايران

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
فرآوردههاينسوزآذر

سرمايه گذاري ساختمان ايران
كشتوصنعتچينچين

معدنيامالحايران
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

پمپسازيايران
سيمانقائن

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
سالمين

سرمايهگذاري صنعتنفت  
البرزدارو

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
پتروشيمي فناوران

سيمان كردستان
بانك صادرات ايران

پتروشيميخارك
پرداخت الكترونيك سامان كيش

ايراندارو
فرآوريموادمعدنيايران

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
گروهصنعتيبوتان

كاشيپارس
داروييلقمان

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
بيسكويتگرجي

فوالدآلياژيايران
كابلالبرز

ذغالسنگنگينطبس
آلومراد

پارسخزر
فنرسازيخاور

صنايعجوشكابيزد
صنايعريختهگريايران

نفتبهران
گلوكوزان

مهندسينصيرماشين
باما

سيمانشاهرود
كشاورزيودامپروريمگسال

كاشيالوند
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

داروپخش(هلدينگ)
لولهوماشينسازيايران

رينگسازيمشهد
داروسازيكوثر

سرماآفرين
افست

توليدي چدن سازان
سبحان دارو

صنعتيآما
گروه س توسعه صنعتي ايران

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
ماشينسازينيرومحركه

سيماناروميه
داروسازيابوريحان

لعابيران
محورسازانايرانخودرو

توسعهمعادنرويايران
پگاهآذربايجانغربي

سرمايه گذاري پارستوشه
بينالملليتوسعهساختمان

سيمانخزر
آهنگريتراكتورسازيايران

دودهصنعتيپارس
سيمانهگمتان

بانك تجارت
فرآوردههاينسوزايران

درخشانتهران
گروه مديريت سرمايه گذاري اميد

بينالملليمحصوالتپارس
سيماناصفهان

داروسازيامين
كشتوصنعتپياذر

سيمان خوزستان
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

مهركامپارس
فرآوردههاينسوزپارس

سايپاشيشه
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

پااليش نفت اصفهان
سرمايهگذاريبهمن

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
قندثابتخراسان

واسپاريملت
آلومينيومايران

سپنتا
زامياد

تكنوتار
مارگارين

معدني وصنعتي گلگهر
داروسازياكسير

گروه دارويي بركت
كارتنايران

كيميدارو
گروه دارويي سبحان

فوالدخوزستان
همكاران سيستم

پارسدارو
تايدواترخاورميانه

بانكاقتصادنوين
ايرانخودرو

سايپاآذين
تامين سرمايه اميد

توليدمواداوليهداروپخش
سرمايهگذاريشاهد

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
سيمانشمال

گروهصنعتيسپاهان
ليزينگ ايرانيان
بانك خاورميانه

سرمايه گذاري شفادارو
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

دشتمرغاب
داروسازيسينا

داده گسترعصرنوين-هايوب
سيمانفارسوخوزستان

پشمشيشهايران
پتروشيمي شازند

سرمايه گذاري دارويي تامين
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

برگزاري انتخابات هيات مديره 
كانون كارگزاران

مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده كانون كارگزارى بورس اوراق 
بهادار در محل ســـالن همايش هاى كارگزارى بانك ملى ايران به منظور 
انتخاب اعضاى جديد هيات مديره و با حضور يكصد عضو از 112 شركت 

كارگزارى عضو اين كانون برگزار شد.
به گزارش فارس،در اين مجمع مصطفى حقيقى مهماندارى به نمايندگى 
از شركت كارگزارى آبان به عنوان رييس مجمع، محمد حسن كمال آبادى 
بـــه نمايندگى از كارگـــزارى كاالى خاورميانه به عنوان ناظر اول و ملك 
محمد يحييان به نمايندگى از كارگزارى بازار ســـهام به عنوان ناظر دوم 

تعيين شدند.
همچنين اكبر ميرزاپور به عنوان نماينده سازمان بورس و اوراق بهادار 

در اين مجمع حضور داشت.
پس از اعالم كانديداها و اخذ رأى گيرى، به ترتيب نتايج زير حاصل 

شد:
شركت كارگزارى توسعه معامالت كيان با نمايندگى مسعود فاضلىنيا 

با 67 رأى اخذ شده، نفر اول. 
شـــركت كارگزارى آتيه با نمايندگى حميد دانش كاظمى و 64 رأى اخذ 

شده، نفر دوم.
شركت كارگزارى كارآمد با نمايندگى فرزام ابوعلى و 62 رأى اخذ شده،نفر 

سوم.
شركت كارگزارى بانك سامان با نمايندگى حميد مهر آور و 61 رأى اخذ 

شده،نفر چهارم.
شركت كارگزارى بانك كارآفرين با نمايندگى على فهيمى و 61 رأى اخذ 

شده،نفر پنجم.
شركت كارگزارى تأمين سرمايه نوين با نمايندگى على تاج بر و 60 رأى 

اخذ شده،نفر ششم.
شـــركت كارگزارى بانك مسكن با نمايندگى مهدى بحر العلوم و 53 رأى 

اخذ شده،نفر هفتم.
همچنين شركت كارگزارى بانك سپه با نمايندگى سيد ابراهيم عنايت 
و اخذ 51 رأى به عنوان عضو على البدل اول و شركت كارگزارى فارابى 
با نمايندگى رحمان بابازاده و اخذ 39 رأى به عنوان عضو على البدل دوم 

اين هيات مديره انتخاب شدند. 
در رأى گيرى فوق، شـــركتهاى كارگزارى آرمان تدبير نقش جهان، 
كارگزارى آفتاب درخشـــان خاورميانه، كارگزارى بانك توســـعه صادرات، 
كارگزارى بورس ابراز و كارگزارى پيشـــگامان به پرور از ديگر كانديدهاى 
انتخاب اعضاى جديد هيات مديره بودند كه نتوانستند رأى الزم براى ورود 
به اين تركيب مديريتى را كسب كنند. خبر ديگر اينكه مديرعامل تامين سرمايه 
بانك ملت گفت:نهادهاى مالى بايد مطابق با تحوالت اقتصادى شـــناخت 
نيازهاى روز شركتها را در دستور كار خود قرار داده و با انجام تحقيقات 
بازار به موقع و جامع بتوانند عالوه بر گسترش دايره خدمات خود، موجب 
تسهيل شرايط بنگاههاى اقتصادى شوند. به گفته مسعود سلطانزالى، توسعه  
خدمات نهادهاى مالى ، نيازمند شناخت متقابل و هر چه بيشتر شركتها از 
خدمات نهادهاى مالى است.  همچنين نهادهاى مالى بايد مطابق با تحوالت 
اقتصادى شناخت نيازهاى روز شركتها را در دستور كار خود قرار داده و با 
انجام تحقيقات بازار به موقع و جامع بتوانند عالوه بر گسترش دايره خدمات 
خود، موجب تسهيل شرايط بنگاههاى اقتصادى شوند.مديرعامل تامين سرمايه 
بانك ملت در باره نقش بانكدارى شركتى در اقتصاد كشور و كمك به بهبود 
شرايط شركتها اظهار داشت: پاسخ به نيازهاى خاص شركتها با تعامل 
سازنده ميان صنايع مختلف و نهادهاى مالى امكانپذير است؛ در سالهاى 
اخير با توسعه ابزارهاى مالى، ارائه خدمات تخصصى و سفارشى مطابق با 
نيازهاى روزمره صنايع مختلف نظير سرمايه در گردش و توسعه نظير ارتقاى 

خطوط كسب و كار از سوى نهادهاى مالى امكانپذير شده است.

عضويـــت كامل ســـازمان 
بـــورس در ســـازمان بين المللى 
اوراق  هـــاى  كميســـيون 
بهـــادار (IOSCO)، فرصـــت 
جديدى بـــراى بـــورس هاى 
كشـــور به منظور توسعه روابط
 بين المللى و كســـب عضويت 
وابســـته در اين نهاد بين المللى را 

فراهم آورده است.
بـــورس اوراق بهادار تهران 
مكاتبات الزم را با فدراسيون جهانى 
بورس ها (WFE) به منظور ارتقاى 
عضويـــت در اين نهاد بين المللى 
انجام داد.به گزارش پايگاه خبرى 
بازار سرمايه(سنا)، على صحرائى 
مدير عامل بـــورس اوراق بهادار 
تهران با اشـــاره به مطلب فوق و 
ضمن تبريـــك به دكتر محمدى 

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، 
امور بين الملل ســـازمان بورس و 
فعاالن بازار ســـرمايه كشور بابت 
عضويت كامل سازمان بورس در 
IOSCOگفـــت: اين موفقيت به 

واسطه تالش مستمر و بى وقفه در 
سازمان بورس و اوراق بهادار ميسر 
شده است و اين فرآيند بى ترديد به 
ارتقاى استانداردهاى پذيرش، درج 
و زير ســـاخت هاى معامالتى در 
بورس هاى كشور و انطباق قوانين 
بـــا معيارهاى جهانى بيش از پيش 

خواهد انجاميد.
صحرائى در ادامه تصريح كرد: 
بورس تهران از ســـال 1992 ميالدى 
عضو فدراســـيون جهانى بورس ها 
(WFE) اســـت و با تحوالت اخير، 
امـــكان خواهد يافت به عضو كامل 

WFEتبديل شود. مديرعامل بورس 

تهران خاطرنشـــان كـــرد: با توجه به 
فرصت ايجاد شده، بورس اوراق بهادار 
تهران مكاتبات الزم را با فدراســـيون 
جـــهانـــى بورس ها (WFE) و آغاز 
فرايند ارتقاى عضويت از وابسته به كامل در 
اين نهاد بين المللى را انجام داده است.

شـــفافيت در تابلو هاى بورس 
را همه مى بينند و سيســـتم ماليات 
كشور خريدار و فروشنده را شناسايى 
مىكند؛ آيا اينها بد است و مىخواهيم 
اينها را پنهان كنيم؟ آيا مى خواهيم در 

كوچه ها معامله كنيم؟
بـــه گزارش پايگاه خبرى بازار 
سرمايه (سنا) رئيس سازمان بورس 
و اوراق بهادار در جلســـه شوراي 
گفتگوي دولت و بخش خصوصي 
ضمن بيان مطلب فوق گفت: اگر به

 سياست هاى منتهى به افزايش سود آورى
 شركت ها فكر كنيم بيست سال آينده 
شرايط خوب است و اگر به سود آورى 
صنعت و شركت ها فكر نكنيم تمام 
سياست هاى پولى و مالى هيچ كمكى 
به ما نخواهد كرد. دكتر شاپور محمدى 
در پاسخ به نقد هاى مطرح شده در 
باره عملكرد بورس كاال اظهار داشت: 
بورس كاال هيچ جا نه قيمت گذار بوده 
و نه خريدار و نه فروشنده را تعيين 
كرده است.قيمت را مالك محصول 
تعيين كرده و در مواردى ستاد تنظيم 
بازار بر اســـاس حكم حكومتى كه 
از مجمع تشـــخيص مصلحت نظام 
داشته است قيمت گذارى انجام داده 
است.وى افزود: بورس كاال يك ابزار 
اســـت و دو تفاوت با كنج اتاقهاى 
مديران دارد و آن شفافيت و رقابتى 
بودن آن است.وى افزود: بورس كاال 
چيزى به جز اين موارد نداشـــته و 
هر جا هم از سقف قيمت صحبت 
شده ما مخالف بوده ايم و ده ها نامه

 نوشته ايم و در اين باره نامه به معاون 
اول رئيس جمهور، وزير صنعت و 

وزير اقتصاد نوشته شده است.
رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار گفت: رئيس جمهورى وقت 
بســـيار زيادى گذاشـــتند و آقاى 
جهانگيرى به حل مســـائل بورس 
كمك زيادى كردند و ما اعالم كرديم 
كه از گذاشتن سقف قيمتى واسطه 
ها سود مى برند بنابراين اكنون سقف 

قيمت نداريم.
دكتـــر محمدى گفت: بورس 
كاال آمادگى هر گونه انعطاف براى 
كمك به بخش خصوصى را دارد 
اما ايرادات جاهاى ديگر را به بورس 
كاال نسبت ندهيد زيرا بورس يك 
ابزار است و به لحاظ علمى ابزارها 
رها از ارزش داورى هستند.رئيس 
سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار 
داشت: با وزارت صنعت و معدن 
صحبت هايى شده و بهين ياب در 

حال اصالح است.

بازارهـــاى كالن مانند زعفـــران نياز به روش هاى 
معامالتى مدرن براى حضور در بازارهاى جهانى دارد و 
يكى از اين بسترهاى معامالتى مدرن بورس كاال است. 
عضو كميسيون صنايع و معادن و نماينده مردم تربت 
حيدريه در مجلس ضمن تاكيد بر امكان مرجعيت تابلوى 
بورس كاالى ايران به عنوان مرجع تعيين قيمت زعفران در 
بازارهاى بين المللى و صادرات اين محصول، مستمر بودن 
عرضه ها و حضور فعاالن اين حوزه در بازار جهانى را از 

شروط اساسى براى تحقق اين مساله دانست.
به گزارش پايگاه خبرى بازار ســـرمايه (سنا)، سعيد 
باســـتانى با بيان اينكه عرضـــه كاالها در بورس كاال به 
عنوان يك بســـتر مدرن به نفع صنايع اســـت، ادامه داد: 
عرضـــه زعفران با روش هاى معامالتى مدرن در بورس 
كاال مى تواند موجب ايجاد شـــفافيت در بازار، افزايش 
كيفيت و درجه بندى محصول و كشـــف قيمت واقعى

 شود.
باستانى اضافه كرد: طى يك سال اخير بازار زعفران 
دچار تغييراتى شـــده و به جاى معامله زعفران در بازار 
ســـنتى، اين محصول در بورس كاال مورد دادوستد قرار 

گرفته است كه مى توان اين تغيير در روش هاى معامالتى 
را دوران گذار از سنت ها به سمت مدرنيته شدن دانست 

كه حدود يكسال از آن مى گذرد.
نماينـــده مردم تربـــت حيدريه، مه والت و زاوه در 
مجلس گفت: بايد توجه داشـــت كه تكميل اين دوره با 
گذشـــت زمان امكان پذير است؛ چراكه بخش عمده اى 
از كشاورزان، خرده مالك هستند كه برقرارى ارتباط همه 
آنها با بورس با گذشت زمان اتفاق مى افتد و الزم است 
فرهنگ سازى بيشترى در اين حوزه صورت گيرد تا اين 

گذار به موفقيت كامل برسد.
وى با اشاره به اينكه به نظر مى رسد سرعت بورس 
كاال در اين دوره گذار، قابل توجه است، خاطرنشان كرد: 
بورس كاال تاكنون با جذابيت هاى موجود توانسته است 
بسيارى از نيازهاى بازار را تامين كند و قيمت هاى كشف 
شـــده در بورس از طريق فضاى مجازى، هر روزه و به 
ســـرعت در حال انتقال به فعاالن اين بازار است.باستانى 
يادآور شد، بيش از نيم قرن است كه روش سنتى در بازار 
زعفران حاكم بوده و اين طبيعى است كه براى تغيير در 

سازوكار معامالت نياز به زمان باشد. 

فرصت جديد براي بين المللي شدن بورس تهران

سامانه بهين ياب در حال اصالح است

بورس كاال مي تواند مرجع قيمت زعفران دنيا شود

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (سه شنبه 97/9/13)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/324

ميليون ريال 6/310/158

116/060 معامله 

ميليارد ريال   6/289/417

بازار در يك نگاه
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99 اخبار شهرستانها

كـــرجـ  خبرنـــگار اطالعات: 
شـــركت هاي تعاوني كارگاهي براي 
رشد، اشـــتغال دانش آموزان معلول و 
استثنايي در كشور ايجاد خواهد شد. 

دكتر محســـن غفوريان معاون 
برنامه ريزي و توانبخشـــي سازمان 
آموزش و پرورش استثنايي كشور با 
اعالم اين مطلب افزود: در اين سازمان 
به دنبال ايجاد شرايط و فرصت هاي 
مســـاوي براي تك تك دانش آموزان 
در نزديك ترين مدارس به خانه هايشان 
هســـتيم.  وي در مراســـم جشن 
روز معلوالن آموزشـــگاه زمرديان 
فرديس كرج گفـــت: 340 هزار نفر 
از دانش آموزان ما در آموزشـــگاه هاي 

عالي حضور فعـــال دارند و 15 تن از 
آنان توانسته اند رتبه هاي يكم تا سوم 
حضور در كنكور سراسري را به خود 

اختصاص دهند. 
دكتر غفوريان اضافه كرد سازمان 
ما به دنبال ايجاد زمينه و تســـهيالت 
بيشتر براي طي شدن تحصيالت عاليه 
دانش آموزان معلول است و تأسيس 
تعاوني و كارگاه هاي حرفه اي نيز در 
همين راســـتا و براي تأمين آيندة آنان 

انجام خواهد شد. 
وي گفت: با وزارت آموزش و 
پرورش در اين بـــاره به توافق كامل 
رسيده   ايم و دستورالعمل آن را نيز به 
تمام استانها ابالغ كرده   ايم كه مديران 

استاني و شهرستاني نيز براي تاسيس 
اين تعاوني ها و كارگاهها هر چه سريعتر 

اقدام كنند. 

او ياد آور شـــد كـــه اعتبارات 
اين سازمان از ســـال 93، تاكنون از 
30 ميليارد تومان به 124 ميليارد تومان 
افزايش يافته كه نشان از توجه دولت و 
وزارت آموزش و پرورش به موضوع 
معلولين است.  او گفت: اين بودجه 
صرف هزينه هاي آموزشي، تربيت بدني 

ـ توانبخشي و پرورش خواهد شد. 
در اين مراســـم همچنين مدير 
آموزش و پرورش مدارس استثنايي 
اســـتان البرز گفت: طرح «30490» به 
عنوان يكي از طرح هاي توانبخشي در 
سطح مدارس استثنايي استان البرز به 

اجرا درآمده است. 
عباس كشـــاورز افزود: در اين 

طرح دانش آموزان استثنايي عالوه بر 
خدمات توانبخشي در مدرسه، از كار 
درماني، گفتاردرماني و مشاورة خارج 
از مدرســـه استفاده خواهند كرد.  وي 
به «طرح حمايتي دانش آموزان معلول» 
اشـــاره كرد و افزود: سازمان آموزش 
و پرورش اســـتثنايي كشور بر اساس 
اين طرح تمام هزينه هاي بيمارستان، 
درمان، پاراكلينيكي و هزينه هايي كه 
اولياي دانش آموزان پرداخت مي  كنند 
را مي پذيـــرد.  در اين آيين همچنين 
مســـعود زمرديان مؤسس آموزشگاه 
معلوالن زمرديان در گزارشي گفت: 
اين آموزشگاه 17 سال پيش در سال 
1380 در اين ساختمان و در دو طبقه 

ايجاد و راه اندازي شد. 
وي افزود: اكنـــون بيش از 170 
دانش آموز اســـتثنايي در اين مدرسه 
تحصيـــل مي  كننـــد و 40 نفر كادر 
 آموزشي 20 راننده سرويس و 5 مادريار 
دانش آموزان ما را در اين آموزشـــگاه 
يـــاري مي دهند.  او ياد آور شـــد كه 
براي توسعه اين آموزشگاه قرار است 
1000 مترمربع زمين همجوار آن را به 
اين مجموعه الحاق كنيم كه نيازمند 
مشاركت فعال خيران و نيكوكاران در 
اين زمينه هســـتيم و در اين صورت، 
دانش آموزان اين مؤسسه مي توانند تا 
مقطع دبيرستان از امكانات و تسهيالت 

اين آموزشگاه بهره مند شوند.

 يزدـ  خبرنـــگار اطالعات: 
سرپرست فرمانداري يزد با اشاره به 
اشتياق گردشگران خارجي و داخلي 
به حضور در كمپ هاي كويرنوردي 
گفت: الزم است متوليان امر امكانات 
مورد نياز گردشگران را در اين مراكز 

مهيا كنند. 
عباس حيـــدري در بازديد از 
دو كمپ گردشگري و تفريحي يزد 
و بررسي مشكالت اين كمپ ها با 
اشاره به استقبال گردشگران داخلي 
و خارجي از يزد به  عنوان تنها شهر 
جهاني ايران افزود: ضروري اســـت 
خدمات ارائه شده به توريست ها نيز 

منطبق بر همين ويژگي انجام گيرد .
 وي با بيان اينكه گردشگران از 
شهر جهاني، انتظار امكانات مطابق 
با استانداردهاي جهاني دارند، افزود: 
همه مراكز گردشـــگري و اقامتي ما 
بايد منطبق با عنوان شهر جهاني باشند 
و جذابيت هاي ويژه براي گردشگران 

داشته باشند  .
 حيدري با بيـــان اهميت  زمان 
ماندگاري و توقف مسافران در يزد 
عنوان كرد: ماندگاري گردشگران در 

يزد به  عنـــوان يكي از اضالع مثلث 
گردشگري ايران، مي تواند ضمن ايجاد 
اشتغال، ارزآوري قابل  توجهي را براي 

كشور به دنبال داشته باشد  .
 سرپرســـت فرمانداري يزد از 
كوير به عنوان يكـــي از جاذبه هاي 
مهم گردشـــگري استان يزد به ويژه 
شهرســـتان يزد ياد كـــرد و افزود: 

كمپ هاي گردشـــگري در كوير به 
منظور خدمت رساني به گردشگران 

راه اندازي شده است  .
 سرپرست فرمانداري يزد بيان 
كرد: اميدواريم كويرنوردي به عنوان 
يك جاذبه طبيعي بتواند هرچه سريع تر 
جاي خود را به شـــكل بهتري بين 
گردشگران داخلي و خارجي به ويژه 

گردشگران اروپايي كه كوير براي آنها 
از جذابيت ويژه اي برخوردار است، 
پيدا كند  . وي تاكيد كرد: تحقق اين امر 
نيازمند حمايت مسئوالن در ميراث 
فرهنگي، نيروي انتظامي و ســـاير 
دستگاه هاي دست اندركار و خالقيت 
و اهتمام و مسئوليت پذيري متوليان 

كمپ هاي كويرنوردي است  .

شركت هاي تعاوني كارگاهي براي معلوالن كشور ايجاد مي شود 

       امكانات مورد نياز گردشگران در كمپ هاي كويرنوردي مهيا شود  

نجار: سقف تسهيالت زلزله زدگان كرمانشاه 
افزايش مي يابد

سرويس شهرستان ها: رئيس ستاد مديريت بحران كشور از افزايش 
سقف تسهيالت و اختصاص كمك هاي بالعوض جديد به زلزله زدگان 

استان كرمانشاه خبر داد.
 اسماعيل نجار در نشست مشترك شوراي برنامه  ريزي و شوراي 
هماهنگي مديريت بحران استان كرمانشاه افزود: در ماه هاي اخير شاهد 
موج گراني در كشـــور بوديم كه مصالح ســـاختماني را نيز تحت تاثير 
قرار داد. وي ادامه داد: از آنجا كه دولت خود را مكلف مي داند در هر 
شرايطي به كمك زلزله زدگان كرمانشاهي بيايد موضوع افزايش تسهيالت 
و پرداخت مجدد كمك هاي بالعوض در هيات دولت مطرح شـــد و 
خوشبختانه مورد تصويب قرار گرفت. نجار اضافه كرد: با تصويب طرح 
افزايش تســـهيالت به زلزله زدگان كرمانشاهي به زودي مقدار و نحوه 

پرداخت آن به افراد متقاضي اعالم خواهد شد.
رئيس ستاد مديريت بحران كشور به بحث بيمه واحدهاي مسكوني 
نيز اشاره كرد و گفت: در قانوني كه اخيرا تصويب شده است، منازلي كه 
توسط بنياد مسكن ساخته مي شود از 10 سال بيمه حوادث برخوردار 
خواهد بود. وي با تشويق مردم به نوسازي و مقاوم سازي واحدهاي 
مســـكوني خود، افزود: ســـاالنه 200هزار واحد مسكوني با استفاده از 

تسهيالت در نظر گرفته شده، توسط بنياد مسكن نوسازي مي شود.
نجار گفت: در چند سال اخير 2 ميليون و 200 هزار واحد مسكوني 
فرسوده كشور مقاوم سازي شده و برابر حوادثي مانند زلزله نيز به خوبي 
مقاومت خود را نشـــان داده اند. وي با اعالم اين كه نقش شـــبكه هاي 
مجازي در كشـــور و به ويژه حوادث مهمي كه رخ مي دهد، غير قابل 
كتمان اســـت، گفت: اين شـــبكه ها هم نقاط منفي و هم نقاط مثبتي از 
خود نشان داده اند. او اضافه كرد: در زمان بروز حوادث مهم شوراي 
اطالع رســـاني در وزارت كشور تشكيل مي شود و سخنگوي اين شورا 
خدمات دستگاه هاي اجرايي و شرح اقدامات انجام گرفته را از طريق 

رسانه هاي رسمي كشور اطالع رساني مي كند.

كشف  18تن عسل تقلبي در آذربايجان شرقي
تبريزـ  خبرنگار اطالعات: مديركل تعزيرات حكومتي آذربايجان 
شـــرقي گفت: يك هزار و 42 حلب 17 كيلويي عســـل تقلبي به وزن 

حدود 18 تن در استان كشف و ضبط شد. 
ســـيداحد يوزباشي افزود: اين ميزان عسل تقلبي در انجام گشت 
مشترك اداره آگاهي و ماموران تعزيرات حكومتي از يك واحد فرآوري 
عسل تقلبي كشف شد. وي اظهار داشت: ارزش اوليه عسل هاي كشف 
شده بيش از 145 ميليارد ريال است و فرد متخلف با جريمه 2 برابري 
به 290 ميليارد ريال محكوم شد.  يوزباشي با بيان اينكه عسل هاي تقلبي 
معدوم شد، يادآوري كرد: صاحب كاال با پرداختن اين ميزان جريمه به 
حكم تعزيرات تمكين كرد و پرونده مختومه شد. آذربايجان شرقي با 
توليد ساالنه بيش از 13 هزار تن عسل طبيعي از قطب هاي مهم توليد 

اين فرآورده دامي در كشور محسوب مي شود. 

انتقال 8 مصدوم گازگرفتگي و آتش سوزي
به بيمارستان 

سرويس شهرستانها: دو حادثه گازگرفتگي و آتش سوزي در شهرهاي 
اصفهان و داران هشت شهروند را راهي بيمارستان كرد. 

رئيس مركز مديريت حوادث و فوريت هاي پزشكي استان اصفهان با 
اعالم اين خبر، گفت: در حادثه آتش سوزي با آتش گرفتن پتو ناشي از كرسي 
برقي در منزلي در خيابان بي سيم شرقي اصفهان شش شهروند شامل يك 
مرد، سه زن و دو كودك دچار سوختگي شده و با آمبوالنس اورژانس 115 به 
بيمارستان فارابي منتقل شدند. غفور راستين افزود: در حادثه گازگرفتگي شهر 
داران هم با گاز منواكسيد كربن ناشي از سوزاندن زغال براي گرم كردن ، مردي 

74 ساله مسموم و به بيمارستان شهيد رجايي داران منتقل شد.

گازگرفتگي 2روستايي
كرمان- خبرنگار طالعات: 2نفر از اهالي روستاي بحرآسمان بخش 

ساردوئيه شهرستان جيرفت دچار گازگرفتگي شدند . 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكي جيرفت گفت: در پي اعالم 2مورد 
گازگرفتگي در روستاي بحرآسمان بال فاصله يك تيم ازمركز فوريت هاي 
پزشكي به محله اعزام شد كه متاسفانه يك نفر از مصدومان جان خود را از 
دست داده بود و مصدوم ديگر براي درمان به بيمارستان امام خميني(ره) جيرفت 
منتقل شد.  علي ساالري با تاكيد بر لزوم استفاده از وسايل گازسوز استاندارد، 
يادآورشد: اگر تهويه خروجي اين وسايل مسدود باشد، گاز منواكسيد كربن در 

محيط ساختمان منتشر و موجب مسموميت و در نهايت مرگ مي شود .

شهركرد- خبرنگار اطالعات: 
رئيس دانشـــگاه پيام نور اســـتان 
چهارمحال و بختياري با مدير كل بنياد 

شهيد استان ديدار و گفتگو كرد. 
به گزارش روابط عمومي دانشگاه 
پيام نور استان، در اين ديدار كه در ستاد 
دانشگاه پيام نور استان چهارمحال و 
بختياري برگزار شد دكترعليرضا آبرود 
با اشـــاره به رشادت ها و جانفشاني 
شهدا و ايثارگران و آرامش و امنيت در 
كشور اظهار كرد: افتخار همه ما اين 
است كه خدمتگزار شايسته اي براي 
خانواده هاي گرانقدر شهدا، ايثارگران 

و فرزندان آنان باشيم. 
 وي با بيان اينكه هم افزايي و 
همكاري متقابل يكي از ارزشمندترين 
دستاوردهاي اين نشست است، افزود: 

طرح تقويت بنيه علمي دانشجويان 
دانشگاه از اولويت هاي ستاد و دانشگاه 
پيام نوراســـتان است و براين اساس 
از ترم آتي برنامه ريزي منسجم براي 
اجراي اين طرح انجام خواهد شد. 

 او نقش دانشـــگاه پيام نور را 
در ارائه خدمات آموزشي در جامعه 
مهم برشمرد و افزود: وجود11 مركز 
و واحد در ســـطح استان سبب ارائه 
خدمات به جوانان جوياي تحصيل و 
ارائه خدمات به ويژه در فراهم آوردن 
زمينه هاي ادامـــه تحصيل فرزندان 
خانواده هاي ايثارگران و شهداست كه 
اين كاري ارزشي و قابل تقدير است. 
وي با اشـــاره به اينكه بيش از 
100 نفر دانشجو از خانواده هاي شاهد 
و ايثار گر در دانشگاه پيام نور استان 

مشـــغول به تحصيل هستند گفت: 
دانشگاه پيام نور اســـتان پيشرو در 
مباحث فرهنگي است كه در همين 
راستا مشاركت همه دانشجويان از 

اولويت هاي اين دانشگاه است. 
 او گفت: اســـتفاده از ظرفيت 
بنياد شـــهيد و امـــور ايثارگران در 
تقويت كانون هاي شاهد و ايثارگر، 
برگزاري نشســـت هاي تخصصي، 
برپايـــي كارگاه هاي آموزشـــي و 
برگزاري اردو هاي علمي و فرهنگي 
ويژه دانشجويان خانواده هاي شاهد و 
ايثارگر و ساير دانشجويان بسيار با 

ارزش است. 
در ادامـــه نجفي مدير كل بنياد 
شهيد استان چهارمحال و بختياري 
ضمن تشكر از برگزاري اين نشست 

گفت: دانشگاه، مهمترين مكان و بستر 
آشنايي جوانان و دانشجويان با اصول 
و ارزش هاي انقالب است كه دانشگاه 
پيام نور استان چهارمحال و بختياري 
از يك فرصت و پتانســـيل فراواني 
جهت پيشبر اهداف مشترك برخوردار 

است. 
 وي با تقدير از مسئوالن دانشگاه 
پيام نور استان، ابراز اميدواري كرد اين 
قبيل نشست ها، شناسايي نخبگان و 
برگزاري يادواره شهدا، دستاوردهاي 
مطلوبي بـــراي دانشـــگاه به ويژه 
دانشجويان عضو خانواده هاي معظم 

شاهد و ايثارگر خواهد داشت. 
125 دانشـــجوي زيرپوشش 
بنيادشهيد در دانشگاه پيام نور استان 

در حال تحصيل هستند. 

خدمت به خانواده هاي شهدا  و ايثارگران افتخار ماست
رئيس دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري: 

قزوينـ  خبرنگار اطالعات: ســـرمايه هاي مورد نياز بخش كشاورزي 
بايد از بازار سرمايه كشور جذب شود .

 عضو هيات مديره بانك كشـــاورزي كشـــور در آيين معارفه موسي 
رمرودي به عنوان مديرجديد شعب بانك كشاورزي استان قزوين، با بيان 
اين خبر، افزود: هدف جهادكشـــاورزي ارتقاي ضريب امنيت غذايي در 

جامعه ودسترسي آسان مردم به مواد غذايي است   .
 حسن قاسمي زانياني با اشاره به اين كه اتكاي نظام بانكي به سرمايه هاي 
خود و سپرده هاي مردمي است، گفت: تامين و تخصيص منابع و دسترسي 
متقاضيان به تسهيالت از دغدغه هاي دست اندركاران فعاليت هاي اقتصادي 
كشور است   . وي با اعالم پرداخت 80 درصد منابع مرحله نخست اشتغال 
پايدار روستايي و عشايري، افزود: همچنين 182 هزار ميليارد ريال ازمحل 
بند الف تبصره 18 صندوق توســـعه ملي و منابع بانكي صرف توســـعه 

فعاليت هاي بخش كشاورزي مي شود .
   او با تاكيد بر لزوم حمايت از توان توليد داخلي ياد آورشد: سياست هاي 

اقتصاد مقاومتي در همه زمينه ها بايد مورد توجه قرار گيرد .
 عضو هيات مديره بانك كشـــاورزي همچنين از پرداخت 127 هزار 
ميليارد ريال بابت پول گندم به كشاورزان خبر داد و افزود: به رغم وجود 
مشـــكالت اقتصادي و كم بارشـــي پارسال بيش از 9 ميليون تن گندم از 

كشاورزان خريداري شد .
 قاسمي زانياني گفت: قزوين جزو استان هاي برتر در توليد محصوالت 
كشاورزي است وبايد از ظرفيت هاي خوب اين استان بيشتر استفاده شود.  
 وي ســـهم بخش كشـــاورزي در اشتغال كشور را 18 درصد و در كسب 
و كارهاي كشـــاورزي 34 درصد اعالم كرد و افزود: در توليد بســـياري از 

محصوالت بخش كشاورزي همچون گوشت مرغ خود كفا هستيم.  

ارتقاي ضريب امنيت غذايي، هدف 
جهاد كشاورزي است

برگزاري دومين يادواره شهداي ووشو كار 
كشور در زاهدان  

زاهدان ـ  خبرنگار اطالعات: دومين يادواره شهداي ووشو كار كشور 
در زاهدان برگزار شد .

 نماينده ولي فقيه در سيستان و بلوچستان و امام جمعه زاهدان در اين 
آيين با اشاره به ايثارگري و جانفشاني شهدا در راه انقالب و نظام جمهوري 
اسالمي، افزود: شهيدان معامله گراني بودند كه سرمايه خود را فداي بقاي 

دين خداوند كردند .
 آيت اهللا عباسعلي سليماني همچنين با اشاره به اين كه ايمان سرمايه 
ارزشمندي است كه تسليم، تواضع، خشوع و پرستش را به ارمغان مي آورد، 

ياد آورشد: همه ما امانتدار خداوند هستيم. 
  در ادامه مهدي علي نژاد رئيس فدراسيون ووشو كشور در سخناني 
امنيت امروز كشور را  ثمره جانفشاني شهداي گرانقدر دانست وافزود: همه 
ما وظيفه داريم در مسير ارزش هاي الهي شهدا كه در عرصه هاي مختلف به 

ملت ايران درس ايستادگي و مقاومت دادند، حركت كنيم .
 مدير كل ورزش و جوانان سيســـتان و بلوچستان نيز از شركت 600 
ورزشكار 12 تا 15 سال استان درقالب كاروان هامون تا مكران در نخستين 

دور رقابت هاي المپياد استعدادهاي برتر كشور خبر داد.  
ادهم كرد زابلي افزود: ورزشـــكاران نوجوان سيستان و بلوچستان 
تاكنون در اين دوره از رقابت ها بيش از 32 نشان رنگارنگ كسب كرده اند كه 

در تاريخ ورزش استان بي سابقه است .
   به گفته وي سيستان و بلوچستان در نخستين دور المپياد استعدادهاي 

برتر كشور، در رده 18 كشور قرار دارد .
  *سازماندهي55    هزار ورزشكار  

   رئيس فدراسيون ووشو جمهوري اسالمي ايران همچنين در حاشيه 
اين يادواره اعالم كرد: 55 هزار ورزشكاردررشته ووشو در كشور سازمان 

يافته اند .
مهدي علي نژادبا اشـــاره به موفقيت هاي امسال ووشو كاران كشور، 
گفت:ورزشكاران اين رشته براي نخســـتين بار صاحب جام جهاني در 

رده هاي سني پايه شدند .
 وي افزود: همچنين در بازي هاي آسيايي ورزشكاران ووشو با كسب 2 
نشان طال و چهار نقره دومين تيم موفق كاروان جمهوري اسالمي بودند كه 

نتايج آن در رده بندي كاروان تاثير بسزايي داشت .
 او در ادامـــه   برگزاري رقابت هاي كشـــوري در رده هاي مختلف و 
ليگ هاي برتر را از جمله برنامه هاي اين فدراســـيون تا پايان سال جاري 

اعالم كرد .
 علي نژاد با اشاره به حمايت فدراسيون ووشو از ورزشكاران استان هاي 
كمتر برخوردار مانند سيســـتان و بلوچستان گفت: اين فدراسيون با ارائه 
كمك هاي فني در راســـتاي بهبود دانش ووشوكاران اين استان ها تالش 

مي كند .

برخي مراكز فرهنگي شهرداري اصفهان
به سازمان هاي مردم نهاد واگذار شد

اصفهان - خبرنگار اطالعات: دستورالعمل واگذاري مراكز فرهنگي 
شـــهرداري اصفهان به سازمان هاي مردم نهاد فعال در اين شهر تدوين شد 
و تعدادي از اين مراكز به سازمان هاي مردم نهاد فعال براي پيشبرد اهداف 

مشترك، واگذار شد.  
رئيس اداره مشاركت هاي فرهنگي  ـ اجتماعي سازمان فرهنگي، اجتماعي 
و ورزشي شهرداري اصفهان با بيان اين مطلب افزود: سازمان هاي مردم نهاد 
برغم فعاليت هاي گسترده اي كه در شهر دارند، همواره در تامين محل اسكان 
دچار مشكالت زيادي هستند كه با همكاري انجام شده با مديريت شهري، 

اين مشكل در حال رفع شدن است. 
  فروغ صادقيان گفت: در طرح بلند مدت اين اداره، رايزني هاي زيادي با 
مديران ارشد مديريت شهري براي طرح تشكيل خانه تشكل ها انجام خواهد 
شد تا در آينده نزديك بخش زيادي از مشكالت سازمان هاي مردم نهاد در 
رابطه با تامين مكان و دفاتر آنان برطرف شود؛ زيرا اين كار به شبكه  سازي 
و تعامل هرچه بيشتر سمن ها براي خدمات رساني به جامعه هدف كمك 

خواهد كرد. 
  او با تأكيد اينكه از آغاز كار پنجمين دوره شوراي اسالمي شهر اصفهان، 
يكي از اولويت هاي شـــاخص و سرفصل هاي مهم و ابالغي آن به سازمان 
فرهنگي، اجتماعي و ورزشي شهرداري اصفهان، حمايت از سازمان هاي مردم 
نهاد بوده است گفت: در اين رابطه، اداره مشاركت هاي فرهنگي، اجتماعي 
برنامه  ريزي هاي وسيعي را با تأسي از شعار و رويكرد حمايت، مشاركت و 
تعامل با سازمان هاي مردم نهاد، براي حضور شهروندان و نهادهاي مشاركت  جو 

و مسئوليت پذير در اداره هر چه بهتر شهر، انجام داده است. 

چهارشنبه 14  آذر  1397ـ    27  ربيع االول  1440ـ   5 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27163

گازرساني به 21هزار خانوارهرمزگاني 
تا پايان امسال

بندرعباس - خبرنگار اطالعات: تا پايان امسال به 21هزار خانوار در نقاط 
مختلف هرمزگان، گازرساني مي شود.

به گزارش شـــركت گاز هرمزگان رئيس امور بهره برداري اين شركت 
گفت: با اين ميزان 15هزار نفر در بندرعباس زير پوشش شبكه گازرساني قرار 

مي گيرند.
محمد علي محمد عليزاده افزود: 44هـــزار نفر در هرمزگان از نعمت 
داشـــتن گاز خانگي بهره مند هستند. وي هزينه اجراي طرح هاي گاز رساني 
در هرمزگان را 140ميليارد تومان اعالم كرد. رئيس امور بهره برداري شركت 
گاز هرمزگان گفت: تا ســـال 1400 تمام نقاط شهر بندرعباس به طور كامل 

گازكشي مي شود.
او اضافه كرد: شهرستان هاي بندرعباس، قشم، حاجي آباد، بستك، پارسيان 

و بندرخمير زير پوشش شبكه گازرساني هستند.
وي گفت: گازرساني به ديگر نقاط استان هرمزگان با ايجاد خط هاي انتقال 

در حال انجام است.
وي افزود: توسعه زيرساخت هاي گازرساني، تأمين گاز ايمن و مستمر، 
كاهش هزينه هاي تهيـــه گاز و خطرپذيري پايين از مهم ترين مزايا و اهداف 

اجراي اين طرح در استان است. 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886
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رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

ايميل پذيرش آگهي ها:
agahi.ettelaat@yahoo.com

sazeman@ostan.org

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،

 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

آگهي مفقودي سند كمپاني (مادر سند) خودرو سواري پژو پارس 

اصل سند كمپاني خودرو سواري پژو پارس به رنگ سفيد ـ  روغني به شماره 

انتظامي 73ـ438م55 مدل 1394 به شـــماره موتور 124K0756340 و 

به شماره شاســـي NAAN01CE6FH272008 متعلق به اينجانب 

مهدي قاسم پور فرزند عباس حســـين متولد 1379/8/17 المرد و به شماره 

ملي 5150199710 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.           (فسا)

آگهي مفقودي شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو وانت نيسان 

اصل شناســـنامه مالكيت (برگ ســـبز) خودرو وانت سيستم نيسان تيپ 

Z24NIB به رنگ آبي به شـــماره انتظامي 73ـ741د29 مدل 1387 به 

 NAZPL140TBK137837 شماره موتور 426204 و به شماره شاسي

متعلق به اينجانب حميدرضا جعفري مربوئيه فرزند علي اكبر به ش ش 247 

متولد 1345/6/2 داراب و به شـــماره ملي 2490432079 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.                (فسا)

اعـــالم مي دارد كه قبض ســـپرده وجـــوه گمركي به 

شماره 607657 به مبلغ 1,022,804,796 ريال متعلق 

 به شـــركت نانوفناوران دارويي الوند (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 416281 و شناسه ملي 1032067919، 

 جهـــت كوتاژ شـــماره 22853183 مفقـــود گرديده 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مفقودي 

كارت شناسايي شركت توليدي پوشاك زنبق سفيد به شماره 

61106 مورخ 1362/11/06 صادره از وزارت صنايع اداره كل 

صنايع استان تهران مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

از يابنده درخواســـت داريم كه آنرا به آدرس خيابان وليعصر 

روبروي پارك ملت خيابان ناهيد غربي پالك 79 ارسال كنند. 

 بدينوســـيله اعالم مي گردد شناســـنامه محصول 

 HC100C (سند مالكيت) يكدستگاه غلطك مدل

به شماره ســـريال HRS.4182.G شماره موتور 

01062833 و شاسي 4259 به نام شركت ساختماني 

پرهام مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت دانشجويي شيوا شاكري به شماره 
9713047103 دانشگاه كردستان 
رشته كارشناسي ارشد آمار رياضي 
مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج

استخدام منشي 
با روابط عمومي باال مسلط به كامپيوتر 
دفتر كار جردن ساعت كار 10 الي 18 

تلفن: 88878764

برگ سبز و سند كارخانه اتومبيل ون كاروان سايپا به شماره 
شهرباني 484ق32ايران35 شماره موتور00193959 و 
شاسي S3672280011074 به نام محمدحسين اجودي 

مقدم مفقود گرديده از اعتبار ساقط است. (مراغه)

برگ سبز خودرو پژو 206 هاچ بك به ش شهرباني 
 165A013107 751و53 ايران83 موتور

شاسي NAAP03EE7HJ082151 به نام محراب 
رحيمي مفقود و فاقد اعتبار است. 

كارت ماشين پرايد شماره پالك 967س41 
ايران88 موتور 1473403 شاسي 

S1412285810521 به نام سيداميد 
كمال آبادي مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز خودرو سواري پرايد جي ال ايكس آي مدل: 
1389 به شماره شاسي: S1412289646776 به 
شماره پالك: 68ايران181م82 به نام محمدرضا 

قاليچي ها مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

سند مالكيت راهور خودرو با شماره پالك 
353ل73 ايران 88 به شماره شاسي 

10867163 از تاريخ يكشنبه 97/9/11 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

 شناسنامه مالكيت خودرو 
دنا انتظامي 384 م63 به نام 
احمد يعقوبي مفقود از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

 H30 سند برگ سبز سواري دانگ فنگ تيپ
رنگ سفيد ش پالك 972و35 ايران 33 به نام 

صديقه برغمدي به ش شاسي 046392 ش موتور 
033867 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي فرزاد قرباني به شماره 
9412030102 دانشگاه كردستان رشته 

كارشناسي ادبيات انگليسي مفقود و از 
اعتبار ساقط است. سنندج 

كارت دانشجويي سارا شاپري به شماره 
9311036122 دانشگاه كردستان 

رشته كارشناسي حسابداري مفقود و از 
اعتبار ساقط است. سنندج

برگ سبز سواري روآ مدل1388 شماره 
انتظامي 25ـ296د82 شماره شاسي252440 

شماره موتور11888002001 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

سند كاميون ايسوزو مدل 94 رنگ سفيد پالك 
214ع19ايران24 موتور 340503 شاسي 

NAGNLR75TFT000872 به نام مهران پورارشد 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت هوشمند كاميون باري شماره كارت 
2627433 شماره پرونده 362329682 به 

شماره شهرباني 368ع41 ايران27 مفقود شده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكانـ  عينالو 

كارت دانشجويي محمد نيلي به 
شماره 9717009224 دانشگاه 

كردستان رشته مهندسي برق مفقود 
و از اعتبار ساقط است. سنندج 

 315H NEW برگ سبز خودرو سواريـ  هاچ بك ام.وي.ام
 NATFBAMD5G1034096 :مدل: 1395 به شماره شاسي

به شماره پالك: 20ايران596ج46 به نام مهرنازالسادات 
سجادي مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه پژو پارس سواري به رنگ سفيد روغني مدل1390 به 
شماره پالك 176ج72 ايران 65 شماره موتور 12490108315 
شماره شاسي NAAN01CA9BK104069 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. بم

اصل سند مالكيت و برگ سبز خودرو سواري پژو پارس 
CNG مدل 89 به شماره پالك 886هـ63 ايران91 

موتور 12489008768 شاسي 426603 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. اردبيل 

برگ سبز و سند نيسان پاترول مدل 
83 رنگ زرد پالك 215ب23ايران34 

موتور 567419 شاسي 700785 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت دانشجويي سميرا ساراني به شماره 
دانشجويي 971111802 رشته زبان و 
ادبيات فارسي دانشگاه زابل مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

سند مالكيت اتومبيل 

سواري هاچ بك چري با 

شماره پالك 99 ايران 

714 و 68 و با شماره موتور 

 MVM484FTAG008627

و شاسي 

 NATGBATL5C1005906

به نام رحمت اله زارعي 

محمودآبادي مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

مفقودي پالك سيني و پالكت اتاق خودرو سواري پژو 206 
مدل 1384 به شماره شاسي 10807385 ش موتور 

1013084007985 و شماره پالك 63 ايران 441ج71 
به نام خاور سلطان ژوليده مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز خودرو كاميونت ون نيسان مدل 
1387 به شماره شاسي L168728 ش موتور 

456218 و شماره پالك 63 ايران 415 ع82 به نام 
سلطانعلي مرادي يلنگي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

مفقودي برگ سبز خودرو سواري پژو پارس مدل 1390 به 
شماره شاسي NAAN01CA6CK341460 ش موتور 

12490231806 و شماره پالك 83 ايران 744 و 63 به نام 
محمد طاهري مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند مالكيت و برگ 

سبز اتومبيل سواري 

پرايد صبا با شماره پالك 

64 ايران 264د29 

و با شماره موتور 

00120841 و شاسي 

 S1412278601862

به نام صديقه دهقاني 

فيروزآبادي مفقود شده 

و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

سند مالكيت اتومبيل 

سواري رنو لوگان L90 با 

شماره پالك 54 ايران 

189ج21 و با شماره موتور 

 K4MA690D047652

و شاسي 

 NAPLSRALD81026740

به نام محمدرضا باغستاني 

مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك كارشناسي اينجانب مريم 

عنبرستاني فرزند سهراب به شماره 
شناسنامه 7251 صادره از تهران 
در مقطع كارشناسي رشته مديريت 
دولتي صادره از واحد دانشگاهي 

تهران جنوب مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 
مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد تهران جنوب به 
نشاني تهرانـ  خ كريم خان زندـ  خ 

ايرانشهر شماليـ  نبش آذرشهر پ 
209 و يا كدپستي 1584715414 

ارسال نمايد.

پاسپورت علي احمد 
اسحاق زهي 

فرزند دين محمد 
به شماره 1131955 
تبعه كشور افغانستان 

به همراه پاسپورت 
همسر، عيدگل اسحاق 

زهي و فرزندان آناهيتاـ  
زينبـ  حامد و رضا 

(با كد 108718776) 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كرمان

سند كمپاني+ برگ سبز+ كارت 
موتورسيكلت هوندا تيزرو 

125cc مدل 1385 رنگ آبي 
شماره پالك 115ـ68818 

شماره تنه 8500033R شماره 
موتور8008347 متعلق به اينجانب 

سامان به جويان نام پدر احمد 
كدملي0079669379 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
 TU5206سواري هاچ بك پژو

مدل1394 به شماره پالك 
17ـ316ل19 و شماره 

 163B0211520موتور
و شماره شاسي 

 NAANP13EF7FJ326082
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. اروميهـ  كاوه صف اراء

بدينوسيله اعالم مي گردد دانشنامه پايان 
تحصيالت به شماره 7421ـ31/1 مورخ 

1395/06/15 صادره از دانشگاه بوعلي سينا 
همدان متعلق به خانم فاطمه شعباني فرزند 

محمدرضا به شماره شناسنامه 3860494856 
مفقود گرديده است و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود آن را به 

آدرس: همدانـ  دانشگاه بوعلي سيناـ  اداره امور 
آموزشيـ  واحد دانش آموختگان ارسال نمايند.

برگ سبز (شناسنامه) و كارت 
شناسايي خودرو سواري ريو مدل 
1390 به شماره انتظامي 379 و 
91ـ  ايران 63 به شماره موتور 
1106907 به شماره شاسي 

NAS610022B1208903 به 
نام نجمه خسروي شيرازي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (شيراز)

كارت هوشمند شماره 
1835430 از پرونده 
شماره 972321059 

صادره از سازمان راهداري 
و حمل و نقل جاده اي مربوط 

به كاميون ولوو 10 چرخ 
NH12 پالك 59ـ471ع23 
مدل 82 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. گرگان 

سند و فاكتور فروش خودرو 
سواريـ  هاچ بك ام.وي.ام 

315H NEW به شماره شاسي: 

 NATFBAMD5G1034096
به شماره موتور: 

 MVM477FJAG044672
مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

برگ سبز تويوتا دوكابين 
هايلوكس مدل2014 با 

شماره پالك 45ـ637ل15 با 
 2TR5369448 شماره موتور

و شماره شاسي 
MRFX22J2E1129288 به 
نام سيد مهدي ترابي موسوي 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان

برگ كمپاني خودرو 
كاميونت ون نيسان 

موتور 471065 شاسي 
 NAZPL140TBL182202
انتظامي ايران54ـ336ع43 

به نام رضا احمدي افزادي 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز خودرو سواري 
تيبا به شماره پالك 

ايران14ـ814ج38 به شماره 
 M15/8354493 موتور 

به شماره شاسي 
 NAS811100G5723315

به نام غالمرضا كياني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار
ساقط مي باشد. اصفهان

پروانه تردد يك دستگاه خودرو 
سواري سيستم هيونداي 
تيپ سوناتا به رنگ مشكي 
مدل2017 و با شماره موتور

G4KJGK391162 شماره شاسي 
  SNPE34AF7HH530987

شماره پالك 15387ـ اروند به نام 
محمود سليماني شجاعي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

سند كمپاني سواري پژو206 
مدل1389 به شماره هاي 

پالك82ـ976د35 
موتور14189066146 

شاسي 
 NAAP03ED5BJ477557
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. (آمل)

برگ سبز (شناسنامه مالكيت 

خودرو) برگ فروش كارخانه 

پژو 206 به شماره شاسي 

 NAAP31EG7AJ234249

موتور 13188005227 پالك 

765ج59 ايران18 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز خودرو سواري پرايد 
تيپ جي تي ايكس آي مدل 

1388 رنگ سفيد روغني شماره 
موتور 3298340 شماره شاسي 
S1412288399619 شماره 
پالك 58 ايران794 ج49 به نام 
امين ابراهيمي فرزند منصور 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 
گناوهـ  خالقي 

كارت كاميون يخچالدار 

مدل 1396 پالك

54ـ  345 ع 74 شماره 

موتور 616077 شماره 

شاسي 002872 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. مهريز 

برگه وكالت بالعزل فروش سواري 
پژو پارس مدل 1390 به شماره 
پالك ايران 77ـ771م68 و به 

شماره موتور 12490095491 
 BK1028535 و شماره شاسي

به نام حميداله ياري خانميري، نام 
وكيل حسن امدادي ملك كيان 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (تبريز)

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پژو405 جي ال ايكس 

آي مدل89 رنگ نقره اي متاليك 
شماره پالك43ايران358ي76 

شماره موتور12489308692   
شماره شاسي 

NAAM11CA7BR465817 به 
نام ميالد بهداروند مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه(برگ سبز) 
 SLX-TUS405 سواري پژو

مدل1397 سفيد روغني شماره 
موتور181B0082204 شاسي 

NAAM31FE5JK707059 پالك 
10ـ693ب41 مالك نرگس هاشم 
نظري مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. الرستان

 سند مالكيت
(برگ سبز) خودرو پرايد 

مدل1387 به شماره 
پالك 17ـ623د82 

موتور2360749 شاسي 
 S1412287772447

به نام خديجه اويسي 
مفقود و از اعتبار 

ساقط است. سنندج

آگهي مفقودي
برگ سبز خودروي سواري 

پژو GLXI405 رنگ نقره اي 
متاليك مدل 1387 شماره 

موتور12487133759 و شماره 
 NAAM11CA69K951277 شاسي
به شماره پالك ايران 27ـ 556ب17 به 
نام  محمدجعفر قره باغي مفقود شده از 

درجه اعتبار ساقط است. هادي شهر

برگ سبز، سند مالكيت و 
سند كمپاني خودرو نيسان 
يخچال دار به شماره پالك 

27 ايران 438ب28 شماره 
موتور 343808 شماره 

شاسي j033383 به رنگ 
آبي به نام عصمت دودكانلو 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (تبريز)

برگ سبز خودرو سواري سايپا 
مدل 1395 تيپ 111SE رنگ 

سفيد روغني شماره موتور 
5513834 شماره شاسي 

 NAS431100F5849663
شماره پالك 58 ايران633ج52 
به نام محسن رضايي فرزند صفر 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار 
است. گناوهـ  خالقي 

كارت مشخصات موتورسيكلت و 
بيمه نامه سيستم روان سيكلت 
OM200 تيپ 200CC مدل 
1387 قرمز رنگ شماره پالك 

42525ـ517ايران شماره موتور 
30033336 شماره شاسي 

NEK***200E8720323 به نام آقاي 
سيروان ميرگساري مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي نوبت اول
مدرك تحصيلي اينجانب نسرين يزداني فرزندا 

عزت اله به شماره شناسنامه 212 صادره از 
فيروزكوه در مقطع كارشناسي رشته مديريت 
بازرگاني صادره از دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

فيروزكوه با شماره 741351007 مورخ 
74/6/26 مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد فيروزكوه ارسال نمايد.

برگ سبز خودرو سواري سيستم 
پژو تيپ 206 آريان مدل 1388 

به شماره پالك 364س55 
ايران 24 شماره موتور 

14188018368 شماره شاسي 
NAAP31EGX9G225220 به 
نام رامين تقوي مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است.(بهبهان)

پروانه طبابت به شماره: 
238150670107 به تاريخ 

صدور 97/7/11 و تاريخ 
انقضاء 98/6/31 به نام دكتر 
آرش مكوند قلي پور به شماره 
نظام پزشكي 150670 و كد 
ملي 1757165746 صادره 
از نظام پزشكي اهواز مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

جواز اسلحه ورزشي خفيف 
گلوله زني مدل گلنگدني 
كاليبر 22 به شماره سالح 

20050ـ50 ساخت كشور 
چكسلواكي متعلق به آقاي 

منصور غياثي طرزي با شماره 
ملي 3219728294 مفقود 

و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.كرمان

اينجانب علي  قلي صالحي رزوه 
مالك خودروي پژو تيپ آردي 
1600ـ مدل1385 به شماره 
شاسي(بدنه) 23402917 

شماره موتور11785009274 و 
پالك 13ـ889د79 به علت فقدان 
اسناد فروش(سند كمپاني و برگ 

سبز) تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را دارم.

سند كمپاني (اصلي) موتورسيكلت 
پالس cc220 مدل 1393 رنگ مشكي 
شماره پالك 582ـ  34359 شماره تنه 

N5P***220L9330302 شماره 
موتور DKGBUH82364 متعلق به 
اينجانب اميرحسين صياد راجبي نام 

پدر ابراهيم كدملي 2640161547 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

برگ سبز و كارت موتورسيكلت 

125 باستان با شماره پالك 642 

ايران 12355 و با شماره موتور 

0125ND2204108 و تنه 

 ND2***125D9504711

مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

برگ سبز (شناسنامه) خودرو 
پژو پارس مدل 1385 به 
شماره انتظامي 113د33 
ايران63 به شماره موتور 

12485068928 به شماره 
شاسي 19357780 به نام 

كورش اكبري مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

(شيراز)

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
 405GLXI سواري پژو

مدل: 1389 به شماره شاسي: 
 NAAM11CA5BR462334

به شماره موتور: 
12489240856 به شماره 

پالك: 66 ايران 931د44 به نام 
حسين فروغي فرد مفقود گرديده 

و فاقد اعتبار مي باشد.

نوبت دوم
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 

مهدي نيكونهاد فرزند محمدباقر 
به شماره شناسنامه 4118 صادره 
از تهران در مقطع كارشناسي رشته 
زبان و ادبيات انگليسي صادره از 
واحد دانشگاهي آزاد اردبيل با 

شماره 821190174607 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 

را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اردبيل به نشاني اردبيل ميدان 

بسيج، مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مركزي ارسال نمايد. 

عباس آبادـ  خيابان پاكستان 
ساختمان اداري 300متر زمين

3 طبقه هر طبقه 186متر 
با كليه امكانات

 88730687   88737351ـ 



خبرنـــگار  ـ  زاهـــدان 
اطالعات:توســـعه زيرساخت هاي 
بندري و بازاريابي منطقه اي موجب 
معافيت در بندر چابهار از تحريم ها 

شد . 
مديركل بنـــادر و دريانوردي 
سيســـتان و بلوچســـتان با بيان 
اين خبر و با اشـــاره به موقعيت 
راهبردي چابهار و نقش برجســـته 
آن در تعامالت اقتصادي و تجاري 
منطقه  اي و بين المللي، افزود: ترانزيت 
حجم گسترده اي از كاال هاي اساسي 
افغانستان، جذب اپراتور خارجي و 
همچنين توافقنامه چابهار توانست 
آمريكا را در مســـتثني كردن اين 
بنـــدر از تحريم هاي ناعادالنه عليه 

كشورمان قانع كند .
بهروز آقايي با اشاره به اين كه 
چابهار بندري مهم و مسيري كم هزينه 
براي دسترسي كشورهاي منطقه به 
يكديگر است، ياد آورشد: توسط اين 
سازمان سرمايه گذاري هاي عمده  اي 
در زمينه ايجاد زيرسا خت هاي بندري 
و تامين تجهيزات راهبردي تخليه و 

بارگيري انجام شده است . 
وي همچنين پيشرفت 4 سال 
اخير پروژه ساخت و توسعه بندر 
چابهار را مطلـــوب توصيف كرد 
و گفت: پروژه توســـعه بندر شهيد 

بهشتي چابهار يك پروژه ملي است 
و بهره  برداري از آن به ويژه درحوزه 
ترانزيت افتخاري براي كشـــور در 
زمينه افزايش تجارت و توســـعه 

اقتصادي به شمار مي آيد . 
  بـــه گفته مديـــركل بنادر و 

دريانوردي سيســـتان و بلوچستان 
توســـعه بندر شهيد بهشتي اقتصاد 
كشور را به ديگر كشورهاي پيراموني 
پيوند خواهد زد كه نمونه بارز اقتصاد 

مقاومتي در ايران اسالمي است .
از  همچنيـــن  آقايـــي 

گســـترده  ســـرمايه گذاري هاي 
كشورهاي منطقه و فرامنطقه اي در 
زمينه توسعه بنادر كشورهاي حاشيه 
درياي عمـــان و بندر چابهار خبر 
داد و پيش بينـــي كرد؛ در آينده اي 
نزديـــك فعاليت هـــاي تجاري و 

بازرگاني گسترده اي در اين منطقه
 شكل گيرد . 

وي افزود: با محدوديت هاي 
موجود در بنادر حاشيه خليج فارس 
به طور قطع حمـــل و نقل دريايي 
جديد بين بنادر كشورهاي حاشيه 

درياي عمان ونيـــز فعاليت هاي 
بازرگاني، دريايي، كشـــتيراني و 
خدمات وابسته، جابه جايي كاالهاي 
ترانشيبي و ترانزيتي در اين منطقه 
ايجاد و نقش حياتي بندر چابهار براي 
رونق تجاري و اقتصادي كشورهاي 

منطقه پررنگ تر خواهد شد . 
مديركل بنـــادر و دريانوردي 
سيستان و بلوچستان گفت: امروز بندر 
چابهار به عنوان پشتوانه و سوپاپ 
اطمينان بنادر كشور قادر خواهد بود 
پاسخگوي همه فعاليت هاي بنادر 
جنوبي باشـــد به طوريكه هرگونه 
محدوديت در حوزه خليج فارس 
هيچ خللي در انتقال كاالهاي اساسي 
كشور و صادرات انواع كاالها مانند 
مواد نفتي، معدني و تجارت دريايي 

ايجاد نخواهد كرد  . 
وي درپايـــان با اشـــاره به 
پهلوگيري شناورهايي با ظرفيت 85 
هزار تن، تخليه محموله هاي 70 هزار 
تني و همچنين تخليه كشتي هاي 
حامل كاالهاي اساســـي برنج در 
چند ماه اخيـــر در بندر چابهار،ياد 
آورشد    : هيچگونه محدوديتي براي 
تخليه و انتقال كاالهاي اساســـي 
ايران و كشورهاي منطقه با وجود 
ظرفيت هاي فعلي بندر چابهار وجود 

ندارد .

اروميـــهـ  خبرنگاراطالعات: 
نشست هم انديشـــي نماينده مردم 
اروميه با  مديركل و معاونين اداره كل 
راهداري و حمل و نقل جاده اي و 
فعاالن بخش خصوصي حمل و  نقل 
جاده اي آذربايجان غربي برگزار شد  . 
 سيد هادي بهادري نماينده مردم 
اروميه در مجلس شوراي اسالمي در 
اين نشست گفت: آذربايجان غربي 
بايد به عنـــوان قطب حمل و نقل 
و لجستيك كشـــور براي مسئولين 
معرفي شود چرا كه استان ظرفيت 
آن را با توجه به حجم ترانزيت كاال 
و مسافر و نيز وجود پايانه هاي مرزي 

مهم دارا است .
 وي ادامه داد: به شدت پيگير 
ســـاماندهي محورهـــاي ورودي 
شهرستان اروميه و محورهاي منتهي 
به پايانه هاي مرزي جهت تسهيل در 
تردد مســـافرين و كاالها هستيم   و 
اعتقاد دارم كه براي صرفه جويي در 

وقت، هزينه و مسافت بايد اروميه را 
به شهر مرسين تركيه وصل كنيم تا 
بتوانيم حداقل 600كيلومتر از مسافت 
طي شده را با صرفه زياد اقتصادي 

براي رانندگان تسهيل كنيم . 
 بهادري افزود: مجلس با جديت 
پيگير مسايل و مشكالت رانندگان 
اســـت و بنده حتما مشكالت و 
مسايل را در كميسيون عمران مجلس 
شوراي اســـالمي مطرح و پيگيري 

خواهم كرد .
 مدير كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي آذربايجـــان غربي هم با 
تشريح ســـيماي كلي حمل و نقل 
استان گفت: ســـازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده اي كشور و به تبع 
آن اداره كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي آذربايجان غربي تمام تالش 
و همت خود را جهت رفع مسايل 
و مشكالت صنفي رانندگان به كار 

بسته است  .

 ارســـالن شـــكري افزود: با 
رايزني هاي انجام شده و پيگيري هاي 
صورت گرفته توســـط اداره كل 
راهداري و حمـــل و نقل جاده اي 
استان و همكاري و توجهات استاندار 
و نمايندگان مجلس شوراي اسالمي 
در استان سهم توزيع الستيك براي 
وسايل نقليه جهت كمك به رانندگان 
را افزايش داديم و اين روند را ادامه 

خواهيم داد .
 وي ادامه داد: آمار صدور بارنامه 
در اســـتان به تعداد روزهاي قبل از 
بروز مشكالت اخير رانندگان برگشته 
اســـت و با تالش و پيگيري هاي 
انجام شده همزمان در سراسر كشور 
بحث بيمه تكميلي، تامين اجتماعي 
و بازنشستگي رانندگان با جديت 

شروع شده و دنبال ميشود .
 شـــكري گفت: با توجه به 
كشاورزي بودن استان و صادرات 
محصوالت كشـــاورزي با دستور 

استاندار و پيگيري اداره كل راهداري 
و حمـــل و نقل جاده اي اســـتان 
آذربايجان غربي خوشبختانه مشكلي 
از بابت صـــادرات اين محصوالت 
وجود نداشته اســـت. البته در سفر 
اخير رئيس جمهوري پيشنهاد شد 
تسهيالتي براي خريد ناوگان يخچالي 

براي استان در نظر گرفته شود  .
 مديـــر كل راهداري و حمل و 
نقل جاده اي اســـتان همچنين از 
پيگيري ايـــن اداره كل براي تامين 
نياز نهاده هاي دامي استان خبر داد 
و گفت: اين محصوالت به اســـتان 
حمل شده و مشكلي در اين باره نيز 

وجود ندارد .
 در ادامه اين جلســـه روساي 
انجمن هاي صنفـــي رانندگان و 
شركت هاي حمل و نقل به بحث و 
گفتگو درباره مسايل و مشكالت اين 
صنف و طرح مسايل براي مسئولين 

حاضر در جلسه پرداختند  .

اراكـ  خبرنگار اطالعات: سيد حامد مهدوياني، محقق ارشد پژوهش هاي 
كاتاليستي واحد پژوهش و فناوري شركت پتروشيمي شازند، بر اساس مقاالت 
منتشر شده و بيوگرافي علمي-پژوهشي درج شده در سايت داوران بين المللي 
مجالت و كنفرانس هاي علمي به نام  Publons  موفق به عضويت در كميته 
علمـــي (International Scientiic Committee ) كنفرانس فرايند 
 Sustainable Industrial 2018) (2018 IPS) 2018  صنعتي پايـــدار

Processing Summit ) شد.
 اين كنفرانس يكي از بزرگترين و مشـــهورترين كنفرانس هاي مرتبط 
با فرايندهاي صنعتي بوده كه از 30 نشست تخصصي ( symposium ) در 
موارد تكنولوژي هاي ساخت مواد جديد و پيشرفته همراه با كاربردهاي صنعتي 
و توســـعه پايدار، تكنولوژي و نوآوري هاي علمي، الكتروشيمي، انرژي هاي 
تجديدپذير و فرايندهاي بازيافت مواد، محيط زيست، پوشش ها، كامپوزيت، 

بهينه سازي، مدلسازي و رياضيات كاربردي و... تشكيل شده است.
 به گزارش روابط عمومي و امور بين الملل شركت پتروشيمي شازند،وجه 
تمايز اين كنفرانس نســـبت به كنفرانس هاي مشابه در اين است كه در دوره 
حاضر، 7 برنده جايزه نوبل و رئيس انجمن شـــيمي آمريكا در سال 2016 
به عنوان ميهمانان برجســـته و افتخاري آن شـــركت كردند. كميته علمي 
كنفرانس متشكل از برترين دانشگاه ها و مؤسسات تحقيقاتي و مشهورترين 
شركت هاي صنعتي دنيا از كشورهاي ژاپن، آمريكا، انگلستان، كانادا، آلمان، 
فرانســـه، روســـيه، برزيل اســـت. كنفرانس مذكور از تاريخ 4 تا 7 نوامبر 
2018 (13 تا 16 آبان 1397) در شـــهر Rio de Janeiro  برزيل و توسط
 ( USA/Canada) FLOGEN Star Outreach-FLOGEN Technologies Inc .
كه يك سازمان علميـ  صنعتي بسيار معتبر است، برگزار شد.   در 9 دوره قبلي 
اين كنفرانس، فقط 3 نفر از كشور ايران كه استادان بنام دانشگاه هاي صنعتي شريف، 
صنعتي اصفهان و سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي مي باشند، جزء اعضاي 
كميته علمي انتخاب شده اند. كنفرانس تحت حمايت انجمن شيمي آمريكا، 
انجمن شيمي فرانسه، انجمن شيمي برزيل، انجمن شيمي انگلستان، آكادمي علوم 

برزيل، دانشگاه نواداي آمريكا و چندين مؤسسه و دانشگاه معتبر ديگر است. 

عضويت محقق ارشد شركت 
پتروشيمي شازند در كميته علمي 

كنفرانس بين المللي

1010اخبار شهرستانها
زيرساخت هاي بندري چابهار، مانع اعمال تحريم ها شد

برگزاري نشست هم انديشي نماينده مردم اروميه
با  فعاالن بخش حمل و  نقل جاده اي آذربايجان غربي  

افزايش 25درصدي پرداخت زكات در هرمزگان

مرمت 4 نسخه قرآن خطي نفيس در كرمانشاه
كرمانشاهـ  خبرنگار اطالعات: سرپرســـت ميراث فرهنگي استان 
كرمانشـــاه گفت: مرمت چهار نســـخه قرآن خطي نفيس كه در مساجد 

روستاهاي شهرستان پاوه نگهداري مي شود به اتمام رسيد .
 جليل بااليي افزود: اين چهار نســـخه قرآن خطي متعلق به بخش 

خصوصي بوده كه گذشت زمان آسيب هايي را به آنها وارد كرده بود  .
 او گفت: دو نسخه از اين قرآن ها در مسجد روستاي دودان و دو نسخه 

ديگر در مساجد روستاهاي دخان و زردويي نگهداري مي شود  .
 بااليي ادامه داد: زماني كه اين نســـخه هاي خطي را براي مرمت به 
كرمانشاه انتقال داديم، گذشت زمان باعث شده بود تا تأثيرات نم و رطوبت 
به صورت چشمگيري در صفحات كتاب ديده شود  . او افزود: صفحه هاي 
قرآن داراي پارگي و كمبودهايي بودند، اثرات شديد لكه ناشي از استفاده 
مداوم از اوراق هم به چشم مي خورد و همچنين مرمت نادرست و صحافي 

نامناسب نيز آسيب بيشتري به كتاب ها وارد كرده بود  .
 سرپرست ميراث فرهنگي استان كرمانشاه به مرمت اين كتاب ها اشاره 
كرد و افزود: در اين راستا، شناسايي تمام آسيب ها، اسيدزدايي، آهاردهي و 

استحكام بخشي نسخ را با حفظ اصالت آنها اجرا كرديم .
 بااليـــي ادامه داد: همچنين به منظور حفاظت از اين آثار بعد از انجام 
اقدامات مرمتي، ســـاخت ويترين هاي استاندارد نسخ خطي را براي اين 

قرآن ها در دستور كار قرار داديم .
 او افزود: ويترين ها را در مساجد روستا هاي يادشده نصب خواهيم كرد 
تا پس از انتقال قرآن ها به اين مساجد در آنها نگهداري و عموم مردم امكان 

بازديد از اين نسخه هاي خطي نفيس قرآن را داشته باشند .
 سرپرست ميراث فرهنگي استان كرمانشاه گفت: نوع تزيينات و نوع 
خط اين چهار نسخه قرآن خطي نشان مي دهد كه متعلق به يك دوره و در 

يك فاصله زماني نگارش شده اند  .
 بااليي ادامه داد: باتوجه به تاريخي كه در قرآن مسجد دخان نگارش 
شـــده و به احتمال بسيار مربوط به تاريخ خلق اثر است، اين نسخه خطي 

قرآن متعلق به سال 890 هجري قمري(550 سال پيش) است .

استان كرمان داراي خانه هاي مهارت روستايي مي شود
كرمانـ  خبرنگار اطالعات: مدير كل امور بانوان و خانواده استانداري 

كرمان از ايجاد خانه هاي مهارت در5 روستاي اين استان خبر داد .
 فاطمه السادات حســـيني در نشست ساماندهي خانه هاي مهارت 
روستايي اعالم كرد: در هر روستا 5تسهيلگر آموزش ديده انتخاب خواهند 
شد تا با جلب مشاركت عالقه مندان، 5محصول داراي ظرفيت را توليد 

و پس از برندسازي وارد بازار كنند .
 به گفته وي در كنار ايجاد سامانه سما بانو و شناسايي، آموزش و 
كيفي ســـازي و برندسازي مشاغل زنان استان كرمان، به مراكز رشد و 

شتاب بخشي مشاغل بانوان نيز توجه شده است . 

 6 ميليارد ريال براي بهسازي ميدان خان بافق 
اختصاص يافت

بافقـ  خبرنگار اطالعات: به منظور اجراي طرح عمليات بهسازي 
و مرمت ميدان تاريخي خان بافق 6 ميليارد ريال به اين امر اختصاص 

يافت . 
 رئيس اداره ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان بافق 
در اين باره گفت: عمليات مربوط به اين طرح با همكاري ميراث فرهنگي 

استان يزد و شهرداري بافق تا پايان سال جاري اجرايي مي شود  .
 ليال رنجبر افزود: عمليات اجرايي طرح ياد شده شامل مرمت مغازه ها 
و رواق ها، محوطه سازي و بهسازي ورودي ها، نصب درهاي هم شكل، 

استحكام بخشي و در مجموع زيبا سازي اين ميدان است .
 او اضافه كرد: در اجراي اين طرح همچنين نما و آجرهاي ميدان 

هم شكل شده و بندكشي ها هم دوباره مرمت و بهسازي مي شود  .
 وي با بيان اينكه نقشه مربوطه طراحي و آماده شده است، اضافه كرد: 
نيمي از اعتبار مورد نياز از سوي ميراث فرهنگي استان يزد تامين شده 

است و شهرداري بافق اجرا و نظارت اين طرح را بر عهده دارد .
 رنجبر، غرفه هاي اين ميدان را مكاني مناســـب براي نمايشـــگاه و 
عرضه محصوالت حصيري و صنايع دستي شهرستان بافق بيان كرد و 
افزود: از اين پس حاصل دست هنرمندان حصير باف بافق در معرض 
ديد گردشگران قرار مي گيرد و به عنوان سوغات اين شهرستان در سطح 
ملي عرضه مي شود   . ميدان خان در قلب بافت تاريخي شهر بافق بين 

امامزاده عبداهللا (ع) و مسجد جامع اين شهر واقع است .
 اين بناي تاريخي از دوران افشاريه به يادگار مانده و پانزده دي سال 
1387 با شماره 24367 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است . 

دانش آموزان استثنايي بايد بتوانند دركنار
 ديگر دانش آموزان تحصيل كنند

همدانـ  خبرنگار اطالعات: معاون تشـــخيص و پيشگيري سازمان 
آموزش و پرورش استثنايي كشور گفت: نبايد ميان دانش آموزان استثنايي و 

عادي ديوار كشيده شود .
 محمدحســـن عظيم عراقي در همايش بزرگداشت روز معلوالن در 
همدان، اظهار داشت: يكي از داليل بزرگداشت روز جهاني معلوالن، نمايش 
توانمندي هاي آنان است تا بدانيم كه آن ها هم عضوي از جامعه هستند و 

مي توانند موفقيت هايي را هم كسب كنند .
 وي با تاكيد بر اينكه بايد شـــرايط برابري براي معلوالن فراهم شود، 
افزود: يكي از مشكالتي كه معلوالن حركتي با آن مواجه اند، نامناسب بودن 

معابر است .
 معاون تشخيص و پيشگيري سازمان آموزش و پرورش استثنايي كشور 
همچنين گفت: عدالت آموزشـــي از ديگر نيازهاي معلوالن است كه بايد 
مورد توجه مسئوالن قرار گيرد و بايد شرايطي ايجاد شود كه دانش آموزان 
استثنايي هم بتوانند در كنار دانش آموزان عادي تحصيل كنند . اگر مدارس 
ما مناسب سازي شود، بسياري از دانش آموزان استثنايي كم شنوا، كم بينا و 
داراي محدوديت هاي حركتي هم مي توانند در مدارس عادي تحصيل و 

پيشرفت كنند .
 وي اعالم كرد: 150 هزار دانش آموز اســـتثنايي در كل كشور وجود 
دارد كه 80 هزار نفر از آنها در مدارس استثنايي و 70 هزار نفر نيز در مدارس 

عادي تلفيقي تحصيل مي كنند .
 وي به نقش مهم سرويس مدارس براي دانش آموزان استثنايي اشاره 
كرد و گفت: دانش آموزان عادي به راحتي مي توانند در مدارس نزديك به 
محل زندگي خود ثبت نام كنند، اما مدارس استثنايي در همه مناطق شهر 
وجود ندارد و دانش آموزان آن بايد مســـيرهاي طوالني را براي رسيدن به 

مدرسه طي كنند .
 عظيم عراقي افزود: همه مـــا براي كمك به معلوالن تالش مي كنيم 
و خدمات حمايتي نظير كمك هزينه كاشـــت حلزون و خريد تجهيزات 

پزشكي درماني از طريق سازمان در اختيار آن ها قرار مي گيرد .

برگزاري نشست دبيران روابط عمومي ها
در خرم آباد

خرم  آبادـ  خبرنگار اطالعات : نشســـت دبيران روابط عمومي هاي 
مناطق دهگانه  و مديران روابط عمومي  دانشـــگاه ها، مراكز پژوهشـــي و 
فناوري مناطق 2، 5 و 6 كشور، با حضور مديركل روابط عمومي وزارت 
علوم، تحقيقات و فناوري و به ميزباني دانشگاه لرستان، در خرم آباد برگزار 

شد .
 مديركل روابط عمومي وزارت علـــوم، تحقيقات و فناوري در اين 
نشست كه در سالن كنفرانس دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه لرستان 
برگزار شد، گفت: هدف از برگزاري اين گونه نشست ها، ارتقاي كيفيت كار 

روابط  عمومي هاي وزارت علوم است. 
دكترعليرضا عبداللهي نژاد تأكيد كرد: روابط عمومي ها، هميشه بايستي 
خود را در شيوه هاي كاري، به روز كنند و همچنين ضرورت دارد كارگاه هاي 
آموزشـــي به صورت پيوسته برگزار شود. ضمن آن كه استفاده از تجربيات 

كاري همديگر، باعث ارتقاي سطح كاري است. 
دكتر عبداللهي نژاد گفت: بايد تالش كنيم كمبودها و معضالت روابط 
عمومي ها، رفع شـــود.   وي در بخش ديگري از اين نشست كه در قالب 
كارگاه برگزار شد، به تدريس مباحث آموزشي خبرنويسي پيشرفته پرداخت 
و حاضران ديدگاه ها و نقطه نظرات خود پيرامون ارتقاي سطح كيفي فعاليت 
روابط عمومي ها، بيان كردند.   پيش از آغاز اين نشست دكتر عبداللهي نژاد به 
همراه دبيران مناطق دهگانه و مديران روابط عمومي هاي دانشگاه ها و مراكز 
پژوهشي و فناوري، با حضور در بوستان شهداي دانشگاه لرستان، به مقام 

شامخ شهيدانـ  سه شهيد گمنامـ  اداي احترام كردند.  
دانشگاه لرستان، جزو منطقه 5 دانشگاه هاي كشور (وزارت علوم) است 

كه استان هاي لرستان، كردستان، ايالم و كرمانشاه را شامل مي شود . 

  پيشگيري از برداشت غيرمجاز معدن  
بندرعباس - خبرنگار اطالعات: رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 
جاسك از پيشگيري از برداشـــت غير مجاز معدن در منطقه گرندو اين 

شهرستان خبر داد.
جمشيد ساالري گفت: حفاظت از عرصه هاي طبيعي و جلوگيري از 
تخريب و تصرف آن يكي از مهم ترين وظايف سازماني اين اداره به شمار 
مي آيد كه با تالش و حضور به موقع نيروهاي يگان حفاظت منابع طبيعي و 
آبخيزداري شهرستان جاسك از برداشت غيرمجاز معدن مخلوط كوهي در 

منطقه گرندو اين شهرستان پيشگيري شد.
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بندرعباس - خبرنگار اطالعات: مردم هرمزگان از ابتداي ســـال تاكنون 
بيش از 9ميليارد و 800ميليون تومان زكات پرداخت كرده اند كه نســـبت به 

پارسال 25درصد افزايش يافته است.
 مديركل كميته امداد امام خميني(ره) هرمزگان با بيان خبر باال افزود: از 
اين ميزان بيش از 2ميليارد تومان زكات واجب، يك ميليارد و 90ميليون تومان 
زكات مستحبي، بيش از پنج ميليارد تومان فطريه و 90ميليون تومان نيز كفاره 

بوده است.

علي اللهياري افزود: از محل زكات جمع آوري شده 49هزار و 715 مورد 
خدمت به مددجويان در زمينه كمك هزينه ازدواج، معيشـــتي، كمك هزينه 
درمان، احداث و بازسازي مسكن و ساير كمك هاي موردي به مبلغ 880ميليون 
تومان ارائه شده است. وي گفت: زكات جمع آوري شده براي رفع نياز هاي 
درماني، عمراني و مسكن، فرهنگي و تحصيلي، جهيزيه، و معيشت خانوار هاي 
نيازمند و همچنين در بخش هاي عمراني از جمله ساخت مسجد، خانه عالم، 

غسالخانه و... هزينه شده است.

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده
به اطالع كليه اعضاي پيوسته انجمن علمي تخصصي باروري و 
ناباروري ايران مي رســـاند مجمع عمومي فوق العاده اين انجمن 
در روز پنجشنبه مورخ 1397/10/27 از ساعت10 تا ساعت11 
و در محل ســـالن همايش نيكوكاري رعد(تهران ـ شهرك غرب 
فاز2ـ خيابان هرمزان ـ خيابان پيروزان جنوبي) برگزار مي گردد. 
از كليه اعضاي محترم انجمن درخواســـت مي گردد در جلسه 

فوق الذكر حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ بررسي اساسنامه انجمن
2ـ تصويب انتخابات الكترونيك هيئت مديره و بازرس

هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به اطالع كليه اعضاي پيوســـته انجمن علمي تخصصي باروري 
و ناباروري ايران مي رســـاند مجمع عمومي عادي اين انجمن در 
روز پنجشنبه مورخ 1397/10/27 از ساعت 9 تا ساعت10 و در 
محل ســـالن همايش نيكوكاري رعد (تهران شهرك غرب فاز2ـ 
خيابان هرمزان ـ خيابان پيروزان جنوبي) برگزار مي گردد. از كليه 
اعضاي محترم انجمن درخواست مي گردد در جلسه فوق الذكر 

حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش عملكرد هيأت مديره
2ـ گزارش بازرس و تصويب ترازنامه

هيئت مديره

آگهي دعوت
 جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شـــركت ياســـين شـــفا غدير 
(سهامي خاص) در تاريخ 97/9/30 ســـاعت 10 صبح در محل تهران ميدان دوم 
صادقيه كوچه احسانگر پالك4 كدپستي 1481644771 از كليه سهامداران دعوت 

مي شود در جلسه مجمع عمومي شركت نمايند.
دستور جلسه:

1ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال96
2ـ انتخاب بازرسين اصلي و علي البدل

3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
هيئت مديره

آگهي دعوت جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده صاحبان 

سهام شركت گروه پزشكي حكمت 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 96205

بدينوســـيله از كليه صاحبان سهام دعوت مي گردد 
در جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده اي 
كه ساعت 20 روز يكشـــنبه مورخ 1397/09/25 
در محل قانوني شـــركت واقـــع در تهران، خيابان 
كريم خان زند، خيابان به آفرين، پالك6 تشـــكيل 

مي گردد، حضور به هم رسانيد.
دستور جلسه:

ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيات مديره
هيأت مديره

برگ سبز پيكان وانت تيپـ  16000HV مدل 
1386 رنگ سفيد روغني شماره انتظامي 895 ص 
39 ايران 35 به نام عليرضا سليمانيان لكي مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكان عينالو 

سند كمپاني، كارت شناسايي و سند مالكيت كاميون 
زباله كش ايسوزو مدل 1391 به شماره پالك 62 
ـ 496 ع 84 و شماره موتور 948192 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري) 

بدينوسيله اعالم مي  دارد كه برگ سبز و سند خودرو و 
كارت سوخت خودرو آردي آي 1600 به شماره موتور 

11785018380 و شماره شاسي 23412654 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي گردد. قصرشيرين

برگ سبز و سند خودرو پاترول مدل 
 PNV35P421089 75 به ش شاسي
و ش پالك 337ي21 ايران 24 به نام 
باران داودي مفقود و فاقد اعتبار است.

كارت خودرو 206 به شماره شهرباني ايران 11 
 160B0048667 ـ 398ق55 به شماره موتور
به نام معصومه توفيقي فرزند ابوالقاسم مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است.

پروانه بهره برداري دامداري روستايي نيلوفر گرگاني 
فيروزجايي فرزند محمود به شماره 35138/ق/12 و كد 

شناسايي 20207030005019010121100013601 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري) 

اصل سند مالكيت برگ سبز خودرو سواري هاچ بك 
پژو 206 مدل 90 به شماره پالك 146 هـ 75 ايران 

91 موتور 14190025041 شاسي 519612 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل 

برگ سبز 350MG سفيد 2014 به 
ش پالك 551هـ55 ايران 21 و ش موتور 
280221 به نام محمدرضا شاملي تطفي 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز وانت سايپا مدل 86 به شماره پالك 
839 ل 35ـ  ايران 73 و موتور 391867 و 
شاسي 104352 به نام موسي رضا خورسند 

مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب) 

كليه مدارك سند كمپاني و شناسنامه ميني بوس بنز تيپ (309) 
به رنگ خاكستري روغني مدل1362 به شماره پالك 642ع75 
ايران45 شماره موتور 33491110078781 شماره شاسي 
37939150414407 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. بم

كارت كيشوند اينجانب رقيه 
مرادي آبسردي به شماره 

146815/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 برگ سبز نيسان پاترول
 54ـ  599 ج 69 ش شاسي 693331 

ش موتور 554827 مفقود شده 
فاقد اعتبار است. قلهك 

كارت، سند و برگ سبز موتورسيكلت 
ش موتور 2012622 ش تنه 

125D9133259 پ 94794 ايران 532 
مفقود و فاقد اعتبار است. قلهك 

اصل شناسنامه مالكيت بنز CGI مدل 2014 
به شماره پالك 638د53 ايران 91 موتور 

27186030719793 شاسي 918561 به نام مژگان 
غفاري نوران مفقود از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

برگ سبز سواري پرايد مدل 1385 شماره 
انتظامي 25 ـ 464 د 76 شمارة  شاسي 

S1412285785004 شماره موتور 1465968 
مفقود گرديده از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز و سند مالكيت سواري پيكان 
مدل 1376 به شماره انتظامي 788 س 

67 ايران 46 به نام ابوالحسن ميرميناچي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني پژو 206 به شماره پالك 429ق21 
ايران 10 موتور 167B0029151 شاسي 

NAAP41FE0HJ030240 به نام حجت اهللا سياتيري 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر 

مدرك تحصيلي اينجانب فهيمه 
شريفي فرزند بهرام به شماره 

شناسنامه 237 صادره از سمنان 
در مقطع كارشناسي رشته فلسفه 

و حكمت اسالمي از دانشگاه 
شهيد مطهري (مدرسه عالي شهيد 

مطهري) مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
امور دانشجويان دانشگاه شهيد 
مطهري (مدرسه عالي سابق) واقع 
در ميدان بهارستان تهران جنب 

مسجد شهيد مطهري ارسال نمايد. 

برگ سبز و سند كمپاني 
خودرو وانت مزدا دوكابين 
مدل 1384 به شماره پالك 

ايران43ـ727هـ18 به شماره 
موتور 498506 به شماره شاسي 

NAG08NPED42700 به 
نام داود كياني اشترجاني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.اصفهان

سند سبز و برگ كمپاني خودرو 
وانت سايپا تيپ151 رنگ سفيد  

روغني مدل1395 به شماره 
 انتظامي 319ي92ـ ايران68 

 M13/5746192 شماره موتور
شماره شاسي 

NAS451100G4960395 به 
مالكيت سعيد اينانلو مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني خودرو ميني بوس 
 هيوندا كروس به شماره

239 ع 89 ايران 12 شماره 
شاسي 37901787908321 

شماره موتور 
 37912007345187

به نام محمود بومدي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. ني ريز

كارت هوشمند راننده 
به شماره كارت 

2968113 متعلق 
به آقاي داود عزيزي 

فرزند حسين شماره ملي 
4411167093 مفقود 
گرديده از اين تاريخ به 
بعد فاقد اعتبار است. 

(ابهر) 

برگ سبز سواري ام وي ام 315 
مدل 1392 به شماره پالك 

65ـ  763ج67   با شماره موتور 
 MVM477FJAD013165

و شماره شاسي 
 NATFBAMD4D1011016

به نام نويد رحيمي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

مجوز حمل سالح شماره سريال 
1318913411 و شماره سالح 
1/6016 گلوله زني برنو كاليبر 

8/57 ساخت كشور چك اسلواكي 
به نام حميدرضا ملك تاش فرزند 
محمدحسين ش ش 1104 كد 

ملي 4591368270 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. گرگان 

برگ سند كمپاني خودرو وانت 
پيكان مدل 1393 رنگ سفيد 
شيري روغني به شماره انتظامي 

73ـ 977 ق55 و به شماره 
 118P0042001 موتور

و شماره شاسي 
 NAAA36AA2EG643601
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

برگ سبز سواري پژو 206 
مدل 1395 به شماره انتظامي 
212 ب24 ايران 79  با شماره 

 167B0001900 موتور
و شماره شاسي 

 NAAP41FE0GJ758512
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.(قزوين)

برگ سبز سواري سمند 
مدل 97 رنگ سفيد پالك 

69 ايران 374ق31 
شماره موتور 415588 
شاسي JF422163 به 
نام متين لشكربلوكي 
مفقود و فاقد اعتبار 

مي باشد. بندرگز

برگ سبز (شناسنامه) خودرو 
سواري پيكان تيپ 1600I رنگ 
سفيد روغني مدل 1383 شماره 
پالك 63ـ759ب84 شماره موتور 
11283134790 شماره شاسي 
83569453 به مالكيت فرشته 
فهندژ سعدي صادره از شيراز 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. ممسنيـ  احمدي

«مفقودي»
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) و كارت 

 MT-X22 خودروي سواري ام.وي.ام تيپ 
به رنگ سفيد مدل 1396 و به شماره 

 MVMD4G15BAFH007479 موتور
و شماره شاسي 

NATFBAAV4H1005994 به نام وفا 
تاجي زاده مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

برگ سبز پيكان مدل 80 
به شماره انتظامي ايران 
89ـ242ج43 و شماره 
شاسي 80509893 

و شماره موتور 
91128000317 به نام 
حميد كريم خاني مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط 
مي باشد. بوئين زهرا

«مفقودي مدارك خودرو»
 كارت خودرو سواري 
رنو 5 به شماره پالك: 
474ج76 ايران 16 

و به شماره كارت: 
101/9153479 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. «قم» 

مفقودي 
سند كمپاني پژو پارس سواري 

مدل 93 به شماره شهرباني 
573 ل15 ايران 94 به شماره 

موتور 124k0295986 و 
شماره شاسي 842332 به نام 
فردين افتخاري مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز خودرو سواري 
پژو ROA مدل 87 به 

شماره شهرباني 584و31 
ايران 44 و شماره موتور 

  11686096297
و شماره شاسي 

61224891 به نام 
ذبيح ا... مختاري مفقود و 

اعتبار ندارد.

برگ سبز خودرو ام وي ام هاچ بك 
مدل1396 به شماره انتظامي 

464ط61ـ ايران79 با شماره موتور 
 MVMD4G15BAGH002381

و شماره شاسي 
 NATFBABW7H1002370

مفقود گرديده و از درجه اعتبار
 ساقط است. (قزوين)

كارت مشخصات وسيله نقليه 
و بيمه نامه پژو ROA رنگ 

نوك مدادي متاليك مدل1388 
شماره شهرباني 585هـ13ـ 

ايران21 شماره موتور 
11686100022 شماره شاسي 

61390651 به نام شكوفه 
مردوخيان مفقود گرديده از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت خودرو (برگ 
سبز) پژو 206 رنگ خاكستري 

متاليك مدل 1385 شماره 
شهرباني 599 ق 57 ايران 19 

شماره موتور 13085044129 
شماره شاسي 10870187 به نام 
سعيد فتح زاده مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كليه اسناد شامل برگ سبز، 
سند كمپاني و ساير اسناد 

مالكيت خودرو سواري پرايد 
مدل 1384 به شماره پالك 

17ـ158ط66 و شماره شاسي 
S1412284543976 و شماره 

موتور 01184635 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. اروميه ـ اكبر خوش رفتار

برگ سبز، كارت و سند كمپاني 
 CC125 موتورسيكلت تندر
مدل1382 به شماره پالك 

813ـ98826 با شماره موتور 
30100248 و شماره شاسي 
8229674 به نام فتح اهللا 

شمس الديني سعيد مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كرمان

آگهي مفقودي 
كارت و سند موتورسيكلت 

بي كالچ دينو به شماره انتظامي 
96988ـ  638 و به شماره 

موتور 686661D و به 
 9100664K شماره تنه

متعلق به مهدي مقيسه مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار
 ساقط مي باشد. «يزد» 

سند و فاكتور فروش خودرو 

MVM550 به شماره شاسي 

 NATGCASL4G1003501

و شماره موتور 

 MVM484FCBDG003591

مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

برگ سبز سواري پرايد 
مدل 1393 به شماره 

پالك 35ـ739م13 و به 
شماره موتور 5067183 

و شماره شاسي 
S431100E5772407 به 
نام نيلوفر بختياري قشالق 

بختيار مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط است. (تبريز)

آگهى تغييرات شركت چاپ رنگ سهامى خاص
 به شماره ثبت 89921 

و شناسه ملى 10101342959 
به استناد صورتجلســــه هيئت مديره مورخ 1397/05/29 
تصميمــــات ذيل اتخاذ شــــد: آقاى محمــــود زينى با كد 
ملــــى 1551688255 بســــمت رئيــــس هيئت مديره و 
شــــركت ايران اليى به شناســــه ملى 10100707385 به 
نمايندگى آقاى بهنام حســــين زاده قصابسرائى با كد ملى 
0062532359بســــمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى 
كامبيز شــــاكر با كد ملى 1551859106 بسمت مديرعامل 
تعيين شدند. كليه اوراق و اســــناد بهادار و تعهدآور از قبيل 
چك سفته قرارداد و عقوداسالمى با امضا مدير عامل همراه 
با امضا رئيــــس هيئت مديره و با مهر شــــركت وامضا اوراق 
عادى و مراســــالت با امضا مدير عامل و يا هر يك از اعضاى 
هيئت مديره به تنهايى همراه با مهرشركت معتبر مى باشد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (283580) 

آگهى تغييرات
 شركت توسعه ريل نيروى پارسيان سهامى خاص

 به شماره ثبت 329357 
و شناسه ملى 10103672480

 به اســـتناد صورتجلســـه مجمـــع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1397/04/24 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: ترازنامه و حســـاب سود 
و زيان ســـال مالى منتهى 1396/12/29 به تصويب رسيد موسسه 
سامان انديشـــان يكتا به شناســـه ملى10103583683 به سمت 
بازرس اصلى و موسسه حسابرسى هشيار بهمند (حسابداران رسمى 
) به شناســـه ملى 10100168746 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت يكسال انتخاب شـــدند روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت 
درج آگهى هاى شركت انتخاب شد اعضاى هيئت مديره شركت براى 
مدت دوسال بشرح ذيل انتخاب شـــدند: شركت توسعه پست هاى 
فشار قوى پارسيان (سهامى خاص)(شناسه ملى 10101394920) 
با نمايندگى آقاى محمد بهزاد (كد ملـــى :1860938418) وآقاى 
مهدى مير عمادى (كد ملى 1287500390) وآقاى همايون خسروى 
دهكردى (0035364556) به سمت اعضاى هيئت مديره براى مدت 

دو سال انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283577) 

آگهى تغييرات شركت چاپ رنگ سهامى خاص
 به شماره ثبت 89921 و شناسه ملى 10101342959 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده 
مورخ 1397/05/29 تصميمات ذيل اتخاذ شــــد: ترازنامه و 
حساب سود و زيان و صورتهاى مالى شركت منتهى به پايان 
سال مالى 1396 مورد تصويب قرار گرفت. موسسه حسابرسى 
آرمان پژوهان محاســــب به شناسه ملى10320862794به 
ســــمت بازرس اصلــــى و آقاى نــــادر اصولى بــــه كدملى 
1381057152 به ســــمت بازرس على البدل براى مدت 
يكسال مالى تعيين گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 
جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. اعضاء هيئت مديره 
براى دو ســــال به قرار ذيل انتخاب گرديدند: آقاى محمود 
زينى با كد ملى 1551688255 آقاى كامبيز شــــاكر با كد 
ملى 1551859106 شــــركت ايران اليى به شناســــه ملى 
10100707385 بــــه نمايندگى آقاى بهنام حســــين زاده 

قصابسرايى با كد ملى 0062532359
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283579)

آگهى تغييرات شركت توليدى قطعات الستيكى تهران سهامى خاص
 به شماره ثبت 16654 و شناسه ملى 10100595909 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: آدرس شركت به استان تهران -شهرستان تهران -بخش مركزى 
-شهر تهران-محله شهرك اســـتقالل-بزرگراه 65مترى فتح-خيابان سپاه اسالم 
36-پالك 33-طبقه همكف- كد پســـتى 1389814551 تغيير يافت و ماده 

مربوط به اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283578) 

آگهى تغييرات شركت گلچين بوريا سهامى خاص
 به شماره ثبت 261234 و شناسه ملى 10103787812 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمـــع عمومى عادى ســـاليانه 
مـــورخ 1397/04/10 تصميمـــات ذيـــل اتخـــاذ شـــد: 
 آقـــاى يداله صفائيان به شـــماره ملـــى 4410911716 2 
و بنياد بركت شناســـه ملـــى 10103504240 و آقاى قنبر 
نوروزى فتلكى به شـــماره ملى 2659356408 به ســـمت 
اعضاى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند موسسه 
حسابرسى اركان سيستم شناســـه ملى 10100530054 به 
عنوان بازرس اصلى و موسســـه حسابرسى شاخص انديشان 
شناســـه ملى 10100573323 به عنوان بازرس على البدل 

شركت براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (283575)

آگهى تغييرات شركت گلچين بوريا شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 261234 و شناسه ملى 10103787812 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/10 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد: 1-آقاى يداله صفائيان به شماره ملى 4410911716 
به ســـمت مدير عامل و عضو هيئت مديره 2-بنياد بركت شناسه ملى 
10103504240 بـــا نمايندگى آقاى مهدى روشـــندل به كد ملى 
1670786269 به ســـمت رئيس هيئت مديره 3-آقاى قنبر نوروزى 
فتلكى به شماره ملى 2659356408 به سمت نايب رئيس هيئت مديره 
انتخاب گرديدند كليه اســـناد و اوراق تعهدآورشركت و همچنين كليه 
چكها و بروات و سفته ها و ساير اوراق تجارى هميشه با امضاى متفق 
نماينده بنياد بركت در هيئت مديره و مديرعامل همراه با مهر شركت 
معتبر خواهد بود. تبصره 1: نامه هـــاى ادارى و كليه اوراق كه موجد 
تعهدات مالى براى شركت نباشد با امضاى مديرعامل و با مهر شركت 
معتبر خواهد بود. تبصره 2: هيچ يـــك از دارندگان حق امضاى مجاز 

شركت حق واگذارى حق امضاى خود را به ديگرى ندارند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
 (283576)

آگهى تغييرات شركت مهندسى بتن سازان مهر سهامى خاص
 به شماره ثبت 139207 و شناسه ملى 10101822738 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/01 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: ترازنامه و صورتحساب سود و زيان منتهى به سال 96 به 
تصويب رسيد. موسسه حسابرسى بهنودحســـاب شناسه ملى 10103164432 به 
عنوان بازرس اصلى و آقاى شعبان گيالنى (كدملى 2229535714) به عنوان بازرس 

على البدل براى مدت يكسال مالى منتهى به پايان سال 1397 انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283581) 

آگهى تغييرات شركت افسا تجارت نامداران شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 443473 و شناسه ملى 10320898736 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/10/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شد: سامان انديشان يكتا به شناسه ملى 10103583683 
احـــد نامور به كد ملـــى 2020192098 به ترتيب به عنـــوان بازرس اصلى و 
على البدل براى مدت يك ســـال مالى انتخاب شدند. روزنامه اطالعات براى درج 

آگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283570) 

آگهى تغييرات شركت تدبير سرمايه جم سهامى خاص 
به شماره ثبت 369072 و شناسه ملى 10320182974 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/31 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: غالمحسين عبداللهى سروى با شـــماره ملى 4449834003 به سمت 
رئيس هيئت مديره احمد دشـــتى با شماره ملى 1280289112 به نمايندگى 
از طرف شـــركت تامين آتيه سبز سما (با مســـئوليت محدود) با شناسه ملى 
10320634844 به ســـمت مدير عامل و نايب رئيس هيئت مديره مرتضى 
سعيد نژاد با شـــماره ملى 0081278608 به نمايندگى از طرف شركت آينده 
اميد مهتاب (با مســـئوليت محدود) با شناسه ملى 10320604705 به سمت 
عضـــو هيئت مديره تعيين گرديدند. كليه اوراق و اســـناد بها دار و تعهد آور و 
قراردادها و چك وســـفته و برات و غيره با امضاء مدير عامل به همراه يكى از 
اعضاء هيئت مديره و يا امضاء دو نفر از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت 
و اوراق و اســـناد ادارى و مراسالت با امضاء منفرد مديرعامل و يا يكى از اعضاء 
هيئت مديره همراه با مهرشـــركت معتبر است. هيئت مديره اختيارات موضوع 
بندهاى 4 – 6 – 7 – 12 – 14 – 15 – 17 و 19 ماده 40 اساسنامه شركت 

را به مدير عامل تفويض نمود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283571) 

آگهى تغييرات
 شركت تدبير سرمايه جم سهامى خاص

 به شماره ثبت 369072 و شناسه ملى 10320182974 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: ترازنامه و صورت حساب سود و زيان شركت 
منتهى به 1396/12/29 مـــورد تصويب قرار گرفت. اعضاى هيئت مديره به 
شرح زير براى مدت دو سال انتخاب شدند: شركت تامين آتيه سبز سما (با 
 مسئوليت محدود) با شناسه ملى 10320634844 شركت آينده اميد مهتاب
(با مسئوليت محدود) با شناســـه ملى 10320604705 آقاى غالمحسين 
عبداللهى ســـروى با شـــماره ملى 4449834003 موسسه حسابرسى و 
خدمات مديريت آرمون گستران پيشگام به شناسه ملى 10103210831به 
ســـمت بازرس اصلى وآقاى سيد رسول خليفه ســـلطانى به شماره ملى 
1285536096 به سمت بازرس على البدل براى يكسال مالى انتخاب شدند. 

روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (283572)

آگهى تغييرات شركت كارتن سازى ميهن سهامى خاص
 به شماره ثبت 8295 و شناسه ملى 10100359097 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/15 و مجوز شماره 
1/97/10114/الف مورخ 97/06/19 اداره كل فرهنگ و ارشـــاد اسالمى 
اســـتان تهران تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: آقاى جعفر فالح پور كد ملّى 
3255602343 به نمايندگـــى بنياد پانزده خرداد ش.م 10100182809 
جايگزين آقاى سيد ناصر شجره براى بقيه ى مدت تصدى انتخاب گرديد. 
بنابراين اعضـــاء هيئت مديره بقرار ذيل مى باشـــند: آقاى اَحد انتظار خير 
به شماره ى ملى 1370519702، به ســـمت رئيس هيئت مديره و آقاى 
عبدالجبار قارى زاده اقدم به شـــماره ى ملى 1377691632، به ســـمت 
نائب رئيس هيئت مديره و آقاى عليقلى حســـنى اعظمى به شماره ى ملى 
1377006239 به ســـمت مدير عامل و عضو هيئت مديره و آقاى جعفر 
فالح پور به شماره ى ملى 3255602343 و خانم صديقه سيد عالى نسب 
به شماره ى ملى 1371631311 به سمت عضو هيئت مديره تعيين شدند. 
كليه اســـناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك، سفته، بروات، 
قراردادها و عقود اسالمى با امضاء دو نفر از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر 

شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (283573) 

آگهى تغييرات
 شركت اكسير صنعت باخترى شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 326705 و شناسه ملى 10420250353 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/01 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: كليه اختيارات مندرج در بند هاى 1 و 4 و 5 و 7 و 13 از ماده 
40 اساسنامه به شرح زير به مدير عامل تفويض گرديد: بند 1- نمايندگى 
 شركت در برابر اشـــخاص و كليه ادارات دولتى و موسسات خصوصى. 
بند 4 -نصب و عزل كليه ماموران و كاركنان شـــركت و تعيين شغل و 
حقوق دستمزد. بند 5 -تصويب بودجه براى اداره كردن شركت. بند 7 
– دريافت مطالبات شـــركت و پرداخت ديون آن بند 13 – اقامه هر گونه 
دعوى و دفاع از هرگونه دعوى يا تسليم به دعوى به انصراف از آن اعم از 
حقوقى و كيفرى با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسى از حق 
پژوهش، فرجام مصالحه، تعيين وكيل، ســـازش ادعاى جعل نسبت به 
سند طرف و استرداد سند تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و به طور 
كلى استفاده از كليه حقوق و اجراى كليه تكاليف ناشيه از قانون داورى 
تعيين وكيل براى دادرسى و غيره با يا بدون حق و توكيل و وكيل در 
توكيل ولو كراراً تعيين مصدق و كارشناس اقرار خواه در ماهيت دعوى 
و خواه به امرى كه كامًال قاطع دعوى باشـــد دعوى خسارت استرداد 
دعوى جلب شخص ثالث و دفاع از دعواى ثالث اقدام به دعواى متقابل 
و دفاع از آن تامين مدعى به تقاضاى توقيف اشخاص و اموال از دادگاه 
با اعطاى مهلت براى پرداخت مطالبات شركت درخواست صدور برگ 
اجرائى و تعقيب عمليات اجرائى و اخذ محكوم به چه در دادگاه و چه 

ادارات و دو اثر ثبت اسناد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران

 (283574)

آگهي مزايده
شركت ملي ساختمان قصد دارد سه دستگاه واحد مسكوني واقع در 
 پروژه شقايق4 نمك آبرود را از طريق مزايده كتبي به فروش رساند.

متقاضيان محترم مي توانند جهت بازديد و اطالع از شرايط شركت در 
مزايده از تاريخ انتشار آگهي به مدت6 روز از ساعت 16ـ9 به آدرس 
فوق مراجعه فرمايند. جهت اطالعات بيشــــتر مي توانيد با شماره 

تلفن 88086051 داخلي 415 تماس حاصل نماييد.
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فتح سوسنگرد و شكستن محاصره سنگين 
اين شـــهر، حاصل مقاومتبينظير مدافعان شهر 
بود و تدبير يك فرمانده؛ مرحوم امير ســـرتيپ 
دوم غالمرضا قاسمينو كه با جلب حمايت امام 
خميني رضواناهللا تعالي عليه و نمايندگان ايشان 
در شوراي عالي دفاع و نامه به هنگام مقام معظم 
رهبري، ابتكار عمل را به دســـت گرفت و فراتر 
از خواســـت بنيصدر كه اختيارات فرماندهي 
كل قـــوا را در اختيار داشـــت، يكانهاي تحت 
امرش را براي شكستن محاصره شهر سوسنگرد، 
هوشـــيارانه جابهجا كرد و دشمن را از اين شهر 

به عقب راند. 
فقط شـــش ساعت كافي بود تا صف رزمي 
دشمني كه با تمام توان در صدد اشغال خوزستان 
بود و 15هزار كيلومتر مربع از خاك زرخيز ايران 
اسالمي را اشغال كرده بود، فرو بپاشد. اين شش 
ساعت براي امير سرتيپ دوم قاسمي، نبرد در دو 
جبهه بود؛ او بايد از سدبنيصدر ميگذشت تا به 

سوسنگرد برسد. 
اين مطلب، گفتگوي منتشر نشدهاي از اين 
فرمانده موفق اســـت. ميتـــوان او را در زمره 
فرماندهان نوآور هم به حساب آورد كه بخشي 
از طرح آب با ابتكار او در خوزســـتان اجرا شد 
تا ماشين جنگي عراق در گل بماند و تانكهاي 
دشـــمن در خوزستان متوقف شوند و پيش از 
تحصيـــل پيروزي بزرگي كه در انتظارش بودند، 

زمينگير شوند.
گفتگوي زير را از ميان خاطرات منتشـــر 
نشـــده مرحوم امير سرتيپ دوم قاسمي به نقل 
از نشـــريه صف تقديم عالقهمندان حقيقت فتح 

سوسنگرد ميكنيم.
ســـرتيپ دوم غالمرضا قاسمي نو، متولد 
1329 وارد دبيرستان  ـ تبريز، در سالهاي 1330
نظام شد و از اولين روز مهر 1330 به استخدام 
نيروي هوايي درآمد. خلباني را آموخت و مدتي 
هم پرواز كرد، اما تو گويي سرنوشت او را روي 
زمين ميجست.ميگويد: «به علت اينكه بلند قامت 
نبودم و از سوي ديگر بر فرمانها اشراف كامل 
نداشـــتم، تقاضا كردم كه مرا به دانشكده افسري 
بفرستند از دانشكده افسري با درجه ستواندومي 

دانش آموخته شدم. 
بعـــد از دانشآموختگي تقاضا كردم كه مرا 
به نيروي زميني بفرستند؛ يعني روحيهام بيشتر با 
افسر صف موافق بود تا خلباني. البته خلبان هم 
يك افسر صف است.» دورههاي مقدماتي و عالي 
رسته زرهي، دانشكده فرماندهي و ستاد و دانشگاه 
پدافند را  هم طي كرده و به اين ترتيب افسري 

كارآمد و با آموزش به حساب ميآمد.
 مدتها در خوزســـتان خدمت كرد و از 
آشناترين افســـران به شرايط اقليمي و نبرد در 
خوزستان بوده است. مراتب فرماندهي را تا سطح 
معـــاون تيپ (دزفول) تا قبل از انقالب طي كرد 
و از ســـال 1354 تـــا 1357 در دزفول خدمت

كرد.
 او از فرماندهانـــي اســـت كه همراهياش 
را بـــا مـــردم در انقالب اســـالمي، با نقض
فرمانهـــاي حكومـــت نظامي اثبـــات كرده

 است.
 پس از پيروزي انقالب اسالمي و چند ماه 
قبل از شروع جنگ تحميلي به فرماندهي لشكر88
زرهي زاهدان رســـيد. اما شرح آنچه در ماههاي 
اول جنگ رخ داد تا سرهنگ قاسمي باز هم به 

خوزستان بازگردد، از اين قرار است:
«درست در زمان حمله عراق به ايران، سرتيپ 

ظهيرنژاد به من زنگ زد و گفت: به اهواز ميروي؟ 
گفتم چرا نروم. ميدانستم كه جنگ شروع شده 
اما حقيقتاً نميدانســـتم كه لشكر92 وضع خوبي

 ندارد.
روز سوم مهر با دانشجويان دانشكده افسري، 
به همراه شـــهيدنامجو(آن موقع ســـرهنگ2) و 
سرلشكر حسني سعدي به سمت اهواز حركت 

كرديم. ابتدا توپخانه لشكر را ديدم.
روزي كه به اهواز رسيدم، وضع ناراحتكنندهاي 
ديدم. رئيسان اركان را خواستم. رئيس ركن دوم، 
ســـرگرد تركپور بود. به او گفتم كه اطالعات 
مربـــوط به جو و زمين را نميخواهم، چون به 

آن آشنا هستم. 
اما ميخواهم بدانم دشمن چه كسي است؟! 
چگونه و از كجا حمله كرده اســـت؟ گفت كه 
چيزي نميداند در ركن سوم اساساً افسري وجود 
نداشت! درجهدارش را خواستم و گفتم نيروهاي 
خودي كجا هستند و چه ميكنند؟! او هم پاسخي 

براي ارائه نداشت.
 ركـــن چهارم و ركـــن يكم هم اينگونه 
بودنـــد يكي از همان روزهـــا آقاي غرضي با 
شمخاني گريهكنان وارد شدند؛ در حالي كه آنها 

را نميشناختم.
 به آنها گفتم مگر مرد هم گريه ميكند؟! يا 
آنها را ميكشيم و يا كشته ميشويم. بعد از رفتن 
آنها و پايـــان ارائه طرح راهنماي من، حضرت 
آيتاهللا خامنهاي به همراه آقاي جزايري (نماينده 
امام در اهواز) و احتماال آقاي غرضي تشـــريف 

آوردند. گريهام گرفت. 
گفتم خدايا، مگر من چه گناهي كردهام كه 
ارتش عراق تا بيخگوش اهواز آمده اســـت؟! من 
حضرت آيتاهللا خامنهاي را دورا دور و از طريق 

راديو و تلويزيون ميشناختم.
يادم ميآيد كه كاغذي روي در اتاق ايشان زده 
بودند كه كسي بدون اجازه وارد اتاق جنگ نشود. 
ايشان به من فرمودند كه بگوييد اين را بردارند و 
بنويسند به دستور شما وارد شوند.  ايشان در ستاد 
لشـــكر با من صحبت كردند و به نيروها روحيه 
دادند. اولين ارتباطم در اهواز با ايشـــان اينگونه

 بود. 
تمام جلساتي كه در ستاد و مهمانسراي اهواز 
تشكيل ميشد، با حضور ايشان بود. من در همه 

آن جلسات شركت داشتم.
 ايشان با من روابط گرم و صميمانهاي داشتند؛ 

تا زماني كه واقعه سوسنگرد رخ داد. 
به دستور حضرت آقا، آقاي سرداري رئيس 
سازمان آب و برق، آب كارون را باز كرده بود. 
اين آبها سمت راست جاده خرمشهر ـ اهواز را 
در خود گرفتند. عراقيها از اين قسمت نتوانستند 

جلو بيايند. 
ضمنا آبي هم كه ما از ســـمت كرخه باز 
كرده بوديم، زير تانكهاي آنها رفت و آنها را در 
گل نشاند. در هشتم آبان، عراقيها از سوسنگرد 
و حميديـــه عبور كرده، به دب حردان رســـيده 

بودند. 
از دب حردان تا اهواز چهار تا پنج كيلومتر 
بيشـــتر راه نيســـت و عراق تا آنجا رسيده بود. 
تانكهاي آنها در آب گير كردند و خدمهشـــان 
فـــرار كردند. تا مدتها همـــان تانكها آنجا 

بودند.
 تعدادي هم در منطقه حميديه در آب فرو 
رفته بودند. به اين ترتيب، عراقيها نتوانســـتند 
جلو بيايند. ما فهميدهبوديم كه هدف عراقيها از 
تمركز روي سوســـنگرد و جنوب خوزستان اين 

است كه هر چه زودتر اهواز را تصرف كنند. اگر 
ما اهواز را از دســـت ميداديم، جنگ را  باخته 
بوديم؛ يعني ديگر نميتوانستيم عراقيها را بيرون

 كنيم. 
حضرت آقا در جريان سوســـنگرد فرمودند 
كه ارتش نقش محوري دارد. اين فرمايش كامًال

صحيح بود. به اين ترتيب، ما به كمك آب، نيروها 
و توسل به خدا جلو پيشروي عراق را به طول 

كامل گرفتيم. 
من در ســـال 1347 در خوزستان فرمانده 
گردان255تانـــك بودم. يادم ميآيد كه يك بار از 
مســـير كارون و كرخه سيل جاري شد، متوجه 
شـــدم كه وقتي آب، زمينهاي خوزستان را در 
خود ميگيـــرد، حركت تانك و خودرو در آن 

خيلي مشكل ميشود.
اين نكته در خاطرم باقي ماند به همين خاطر 
به افسر مهندس لشكرـ  سرهنگ شالچيـ  (آن 
موقع ســـرگرد) و معاونشـ  سروان جوهري كه 
به درجه ســـرتيپ دومى هم رسيد، دستور دادم 
كه آب كرخه را از ســـد كرخه و كانال حميديه 
به سمت طرح يك (در پايين سوسنگرد) و طرح 
دومي (در اطراف حميديه) باز كنند تا اين آب به 

جنگل اكاليپتوس برسد. 
عراقيها پيشـــروي كرده، سوسنگرد را دور 
زده، از حميديه هم عبور كرده بودند. يك ستون 
زرهي آنها مشغول پيشروي بود كه آب در جلو 

دب حردان جلوشان را گرفت.
در همان ايام، حضرت آقا به وســـيله آقاي 
سرداري رئيس سازمان آب خوزستان، يك كانال 
ديگر از ســـمت كارون باز كردند. آب آمد و از 
جلوفوليآبـــاد با آن آبي كه ما از باال باز كرديم، 
تالقي حاصل كرد و در جنگل اكاليپتوس نيروهاي 

عراقي را متوقف كرد.
 اولينبـــار نيروهاي جهاد و تيپ1 خاكريز 
درست كردند. در اين مقطع، سرهنگ سرفراز و 
سرهنگ بدر، خواهان كمك بودند. به اين ترتيب، 

آهسته جلو ميرفتيم.
 من در روز 16مهر دستور انجام يك حمله 

به منظور شناسايي دادم.
در جريان عمليات سوســـنگرد، حضرت 
آيـــتاهللا خامنهاي با من تلفني صحبت كردند و  
پرسيدند:« چه كار ميكني؟» من، قبل از ايشان به 
مرحوم ظهيرنژاد زنگ زده بودم كه تيپ2 زرهي 
دزفول از لشـــكر اهواز را كه در احتياط خودت 

[نيـــروي زميني] قـــرار دادهاي، به ما پس بده تا 
عراقيها را از سوسنگرد بيرون كنيم.

 اگـــر ما به آنها اجـــازه بدهيم كه تا افراد 
مواضعشان را مســـتحكم كنند، ديگر نخواهيم 
توانســـت آنها را بيرون كنيم. موافقت نشـــد. 
حضرت آيتاهللا خامنهاي نتيجه را تلفني از من

 پرسيدند. 
گفتـــم تيپ2 را نميدهند و من، غير از آن 

واحدي ندارم كه بتوانم كاري كنم. 
فرمودند تيپ را ميگيريم و به تو ميدهيم. 
مجدداً تماس گرفتند و فرمودند كه آقاي ظهيرنژاد 
دو دقيقه ديگر تماس ميگيرد و تيپ را در اختيار 
يكان تو ميگذارد؛ همينطور هم شـــد. تيپ2

در دقاقله؛ يعني در 60كيلومتري اهواز مســـتقر 
بود. اگر ميخواســـتيم از حميديه به سوسنگرد 
برويم، 40 كيلومتر بايد طي ميكرديم. ايشان دوباره 
بـــه من زنگ زدند. ضمن اينكه نامهاي هم براي 

من فرستاده بودند.
سرانجام پس از رويت نامه بود كه تيپ 2 را 
در اختيار من گذاشتند، حضرت آيتاهللا خامنهاي 

به من تلفن كردند. 
گفتم شما فردا ساعت 12:00 ظهر به سوسنگرد 

تشـــريف بياوريد؛ سوسنگرد آزاد است. با همين 
اطمينان گفتم.  ايشان فرمودند: «با همين اطمينان» 
گفتم كه بله قربان؛ با همين اطمينان!» بعد گفتم 

كه ديگر كسي مرا اينجا پيدا نميكند.
 اگر خواســـتيد با من تماس بگيريد، بايد 
با بيســـيم تماس بگيريد. بيسيم را برداشتم و 
همراه ركن ســـوم و ركن دوم با جيپ به دقاقله

 رفتيم.
 شهبازي و فرماندهان گردانش را پيدا كردم. او 
سه گردان داشت؛ گردان217[احتماال گردان256] 
تانـــك، گردان207 تانك، گردان105 پياده زرهي  

و گردان توپخانه.
فرمانده گردان توپخانه ســـرگرد دهقان و 

فرمانده يكي از گردانهاي تانك؛ يعني ســـرگرد 
رســـتمي در بيمارستان بود، اما معاونش حضور 

داشت.
 فرمانده گردان256 هم سرگرد لهراسبي بود. 
(ســـرتيپ بازنشسته لهراسبي كنوني) هر دو را 
خواستم. دستور عمليات را در دو صفحه، خودم 
نوشـــته بودم؛ چون وقت نداشتيم كه ركن سوم 

طرح و دستور را بنويسد. دستور اين بود:
«تيپ2زرهي از محل فعلي آماده حركت باشد، 
تحت فرماندهي من و سرهنگ شهبازي تيپ را 
حركت ميدهيم و به حميديه ميرويم. حميديه 

منطقه تجمع است.
بعد آنجا به شـــما دستور خواهم داد كه از 
خـــط عبور كنيد، يك گردان پياده[148] در آنجا 
مســـتقر است؛ آن گردان پياده را زير امر بگيريد 
و دشمن را سركوب كنيد.» ضمنا نوشته بودم كه 
هيـــچ تانكي(تانكها را از گروه «چيفتن» بودند) 
حق ندارد بايستد و تيراندازي كند. بايد در حال 

حركت تيراندازي ميكردند.
تعدادي از آنها را ســـوار تانك بر كردم و 
تعدادي ديگر را روي شـــني ســـواري كردم و 
با خود آوردم ســـاعت 04:00 به منطقه تجمع 
رســـيديم. همه كاركنان را جمع كرده، گفتم كه 
تنها نيم ســـاعت وقت داريد استراحت كنيد و

 بخوابيد.
 بعد از نيمســـاعت دستور ميدهم كه سوار 
تانكهايتان شـــويد. همه مهمات گرفته  بوديم، 
ســـاعت 04:00 از خط و آن گردان پياده عبور 
كرديم، سرهنگ امراهللا شهبازي، فرمانده تيپ، آن 
گردان را زير امر گرفت. من هم پشـــت سرآنها 
ميرفتم. به هر حال، به دشـــمن حمله كرديم و 

ساعت 9:00 سوسنگرد آزاد شد.
از نيروهاي ديگر هم اســـتفاده كرده بودم. 
نيروهاي شهيد چمران در پشت سر من، به عنوان 

نيروي احتياط بودند. 
نيروهاي ســـپاه پاســـداران با 200نفر در 
سمت راست من سنگر ساخته بودند.آقاي علي 
شمخاني، از سپاه بسيار مطيع من بود. آنها آموزش 

نداشتند. 
استوار غيور اصلي كه بعدها سرگرد شد به 
نيروهاي ســـپاه آموزش ميداد. آنها بسيار معتقد 

بودنـــد و حفظ جنـــاح چپ تيپ2 را به عهده
داشتند. 

به آقاي شمخاني دستور داده بودم كه مواظب
باشند عراقيها از جناح بغل شبيخون نزنند. آنها
هم وظيفه خودشـــان را خوب انجام دادند . من
هم با آنها ارتباط داشـــتم. تا اينكه ساعت 9:00

سوسنگرد آزاد شد.
ضمناً يك تانك نفربر روي جاده گذاشتم و
گفتم به هيچكس اجازه ندهيد از روي جاده عبور
كند و گفتم كه هيچكس حق ندارد تفنگي، فشنگي،

مهماتي و... با خودش همراه ببرد. 
حدود 100 دستگاه تانك، 100 نفربر پيامپي1
به اضافه 10 جامهدان موشـــكانداز ماليوتكا از

عراقيها گرفتيم. 
مـــن بـــا غنايم سوســـنگرد، ســـازمان
شـــش گردان مكانيـــزه را تكميل كردم. بعدها
مقـــام معظم رهبري را قبـــل از عمليات نصر

ديدم.
در مداركي كه در مراسم يادبود چهارهزارو500
شهيد به لشكر اهواز دادم، از قول ايشان نوشتهاند:

ارتش شجره طيبه است. 
لشكر 92 زرهي سهم بسزايي در جنگ ايفا
كرده است. من هم يكي از اجزاي همان لشكر92

زرهي بودم.»
فرمانده آن روزهاي لشكر 92 زرهي خوزستان
از پيشـــينه تهاجم دشمن به سوسنگرد و علت
مقاومت مدافعان شـــهر و نتايج احتمالي سقوط

سوسنگرد، اينگونه ميگويد:
«عراق سه بار به سوسنگرد حمله كرد. دفعه
اول، ستوان عاشوري كه بعدها به درجه سرتيپي
رســـيد، با عده كمي آنها را بيرون كردند. دقعه
دوم، با يك گردان پياده (از لشكر 77 ثامناالئمه)

آنها را بيرون كرديم.
اينكـــه مقـــام معظم رهبري قبـــل از اين
حماســـه معروف سوســـنگرد در اجتماع مردم
سوســـنگرد فرمودند كه شـــما طعم تلخ تسلط
دشمن را چشيديد و حق داريد بيش از ديگران
مقاومـــت كنيد، اين موضوعـــات مطرح بوده

 است.
 طرح شكست محاصره سوسنگرد در جلسه
فرماندهـــان عالي و منطقهاي ارتش و فرماندهان
عملياتي سپاه  و استاندار خوزستان مطرح شد.
من در آن جلســـهها حضور نداشتم، ولي
بر مبناي ســـخنان حضرت آقا و ارتباط ايشان با
حضرت امام رضواناهللا تعاليعليه براي آزادسازي

تيپ2 زرهي كار را انجام دادم.
 اگر اين كار انجام نميگرفت، طبق گفته شهيد
چمران، جوانان زيادي كشته ميشدند و سوسنگرد،

حميديه و اهواز سقوط ميكردند.
آن موقـــع، عراق تمام نيروهايم را دور زده،
جدا كرده بود. تيپ 3 در دشت آزادگان باقي ماند
كه در صورت ســـقوط سوسنگرد بعداً از پشت

سر به نيروهاي اين تيپ حمله ميكرد.
 تيـــپ يك هم در جنوب اهواز مســـتقر
بود و عراق ميتوانســـت بـــه آنها هم حمله
كند.تيـــپ2 در دقاقلـــه بود. ســـقوط اهواز
مصـــادف بود با از بين رفتن شـــركت نفت.
نفت در اقتصاد كشـــور ما نقش مهمي داشته و

 دارد.
شـــركت مخابرات خوزستان و تمام نيروها
منهدم ميشدند. اگر عراق سوسنگرد را تصرف
ميكرد، ما كفـــه پيروز جنگ را حقيقتاً واگذار
كرده بوديم و نميتوانســـتيم به هيچوجه كاري

انجام دهيم.»

* زندهياد سرتيپ دوم غالمرضا 
قاسمينو: اگر عراق سوسنگرد را تصرف 
ميكرد، كفه پيروز جنگ را حقيقتاً واگذار 

كرده بوديم و نميتوانستيم به هيچوجه 
كاري انجام دهيم

روايت آزادي سوسنگرد

 ميكشيم يا كشته ميشويم
زندهياد سرتيپ دوم غالمرضا قاسمينو
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

همواره به طور جدى كوشـــيدم طى نخست وزيرىام معيارهاى 
معينى را درنظر گيرم، اوالً هرگز رفتارهاى چاپلوســـى و ستايشهاى 
افراطى را كه معموالً رهبران با آن روبرو هســـتند، تشـــويق نكردم و 
مصمم بودم بر شخصيت پرستى و كيش شخصيتـ  حتى آن هنگام 
كه وزير آموزش و پرورش بودمـ  خط بطالن بكشم؛ نامگذارى مدارس 
به نام وزير را هم متوقف ساختم و زمانى هم كه نخست وزير شدم 
هرگز زير بار قرار دادن نام خود يا هر مسئول زنده ديگرى جز حكام 
مااليايى، بر ساختمانها و تأسيسات نرفتم و دستور دادم هرگز عكسهايم 
را در ساختمانها آويزان نكنند گو اينكه تا به امروز نيزـ  به استثناى گل 
اركيدهـ  هرگز نامم روى چيزى گذاشـــته نشـــده و حتى ايده تأسيس 

يك دفتر يادبود براى خود را نيز رد كردم.
شديداً با تأسيس خانواده سياسى مخالفت كرده و مىكنم. هنگامى 
كه نخســـت وزير بودم، هيچ پســـت و مقامى به فرزندانم در دولت يا 
"امنو" واگذار نشد و حتى اگر در دل قصد دستيابى به يك مقام سياسى 
را هم داشتند هرگز از حمايت من برخوردار نشدند و احتماالً باعث 
رنجش آنها هم شدهام ولى من بايد پيشنهادهاى متعدد براى كانديداتورى 
آنها در انتخابات را رّد مى كردم. موضع من در اين خصوص از اين 
قرار است: "اگر واقعاً براى كار در سياست، شور و شوقى داريد بايد 
بر  خودتان از پايه شروع و حركت رو به باالى خود را دنبال كنيد." 
همين اساس بود كه اجازه ندادم "مخرز" در حوزه انتخابيه پارلمانىامـ 
در پى پيشنهاد كانديداتورى از سوى حزب پس از بازنشستگى منـ 

كانديدا شود. نفرت از پارتى بازى حتى شامل خويشاوندانى كه روابط 
دورى هم با آنها دارم مىشود. با اينكه "تون حسين عون"، باجناق مرا 
به عنوان نخست وزير ايالتى "سالنگور" تعيين كرد، وقتى با اتهام فساد 

روبرو شد در بركنارى او ترديد به خود راه ندادم.
من طى دوران نخست وزيرىام مجّدانه كوشيدم الگوى خوبى به 
باشم. مى خواستم ثابت  طور كلى براى مردم و به ويژه رهبران "امنو" 
كنم كه مى توانم بدون درگير شدن با فساد، به كار بپردازم و شايسته 
است كه ديگران نيز همين كار را انجام دهند. بيشتر مردم چنين فكر 
مىكنند كه هركس فرصت و امكان فساد پيدا كند حتماً درگير فساد 
مىشود. اين يك ديدگاه فوقالعاده منفى در خصوص طبيعت بشرى 
است. شايد در مورد خودشان صدق كند و حق داشته باشند ولى آنها 
حق ندارند ديگران را چنين توصيف كنند. اين مردم بدون وجود داليل 
متقن و تنها با استناد به داليل مشكوك و به صرف اينكه نخست وزير 
بودم، معتقدند كه فاســـد بودهام و متقاعد ساختن آنها در اينكه چنين 

نبودهام، كار سادهاى نيست.
زمانى كه نخســـت وزير بودم شعار "رهبرى الگو" سر دادم و از 
راههاى مختلف كوشيدم به اقتضاى اين شعار عمل كنم [يعنى عمًال خود 
را الگوى ديگران سازم.] استعفاى من نيز بخشى از همين اعتقاد بود. 
رهبران نبايد به منصب هاى خود بچسبند و شايسته است نشانههايى را 
كه از ســـوى هواداران ديده مىشود به موقع دريابند و وقتى احساس 
كردند موقع رفتن است، بروند. با اينكه اكنون مىدانم كسانى كه از اين 
تصميم من استفاده كردند قدردان نخواهند بود و هرگز نمك شناسى 
نخواهند داشت، هرگز از استعفاى داوطلبانهام پشيمان نيستم. هنوز هم 
معتقدم كه رهبرانـ  با هر ميزان محبوبيتى كه داشته باشندـ  بايد به 

وجدان خود رجوع كنند و منتظر نباشند كه بركنارشان سازند.
يكى از اولين مناسبتهايى كه يكسال پيش از بازنشستگىام توجهم 
را جلب كرد، جنبش عدم تعهدى بود كه سيزدهمين كنفرانس سران آن 
در 24 فوريه 2003م. برگزار شد. آمريكايىها هنوز عراق را اشغال نكرده 
بودند ولى من به حمايت آنها از "اسرائيل"، سخت انتقاد كردم. در آن زمان 
به مسلمانان تهمت تروريست بودن زدهمىشد و برخى مبلغان مسيحى 

نوپا، به پيامبر خدا حضرت محمد (ص) هتك حرمت مىكردند.
ادامه دارد

شكست نقشـــههاى مداخله 
جويانه براى بر هم زدن مناسبات 
دوســـتانه و حســـن همجوارى 
جمهورى اســـالمى ايران و عراق، 
از تقالى دشـــمنان مشـــترك دو 
كشـــور نكاسته و همزمان با سفر 
رئيسجمهورى عراق به تهران نيز 

بروز يافته است.
به گزارش گروه تحليل، تفسير 
و پژوهشهاى خبرى ايرنا، انتشار 
نتايج يك پـــروژه نظرخواهى از 
سوى موسسه اى موسوم به «انستيتو 
مســـتقل مطالعات ادارى و جامعه 
مدنى» كه مدعى اســـت در عراق 
صورت گرفته و ادعاهاى مطروحه 
در آن مبنى بر كاهش اقبال و نگاه 

مثبت به جمهورى اسالمى ايران آن 
هم در آستانه سفر رييس جمهورى 
عراق به كشورمان، بار ديگر نگاهها 
را بـــه تالشهاى توطئه بار براى 
اخالل در روابط دوستانه و عميق 
دو كشور همسايه معطوف داشت. 
به رغم مجموعه اى از كارشكنى و 
توطئههاى مستمر، «حسن روحانى» 
به گرمـــى از همتاى عراقى خود 

استقبال كرد. 
«برهم صالـــح» كه بيش از 
يك ماه اســـت توانسته در نتيجه 
توافق گروههاى سياســـى پيروز 
در انتخابات پارلمانى، بر كرســـى 
رياست جمهورى عراق تكيه بزند، 
پس از كويت، امـــارات و اردن، 
تهران را به عنوان چهارمين مقصد 
سفر منطقهاى خود انتخاب كرده تا 
زمينههاى تقويت مناسبات سازنده 
با شريك استراتژيك كشورش را 
بيـــش از پيش فراهم كند، اما گويا 
دسيسه چينىها عليه مناسبات رو 
به گسترش تهران- بغداد را پايانى 

نيست .
عراق بخشـــى از نظام تحريم 
عليه ايران نخواهد بود، همين بيان 
قاطع «عادل عبدالمهدى» نخست 
وزير عراق در نخســـتين جلسه 
كابينه كافى بـــود تا آب پاكى را 
روى دست كســـانى بريزد كه به 

شيوههاى مختلف تالش كردند با 
تاثيرگذارى بر رويكردهاى دولت 
عراق، روابط گسترده و چندوجهى 
ايـــران و عـــراق را مكدر كنند. با 
پايان يافتـــن دوره قانونى دولت 
«حيدرالعبادى» نخست وزير پيشين 
و فرارسيدن زمان انتخابات پارلمانى، 
تقالى فراوانى از سوى كانونهاى 
مشخص منطقه اى و فرامنطقه اى 
براى تغيير رويكرد كلى دولت آتى 
عراق و تقويت گرايشات سعودى 

و آمريكايـــى افزايش يافت. نتايج 
نهايى انتخابات اما مطلوب جريانات 

ضدايرانى نبود. 
پس از قرار گرفتن ائتالفهاى 
شيعى «سائرون» و «الفتح» در صدر 
جريانهــــاى پيــــروز در انتخابات 
ارديبهشت ماه سال جارى، تالشها 
براى تاثيرگذارى خارجى بر روند 
ائتالف گروههاى سياسى در پارلمان 
و جهت دهى به رويكردهاى كالن 
دولت آتى وارد فازى تازه شــــد. با 
اين حال انتخاب «محمدالحبوسى» 
به رياســــت پارلمان، برهم صالح به 
رياست جمهورى و عبدالمهدى به 
عنوان نخست وزير و تشكيل كابينه 
در كمتر از هفت ماه پس از برگزارى 
انتخابات، اميدهاى مداخله جويانه 
براى تاثيرگذارى بر استقالل دولت 
عراق را از ميان برد. در اين مدت، 
عالوه بر توطئهچينى و كارشكنىهاى 
سياسى، اقدامات متعددى به منظور 
ايجاد اختالف ميان ملتهاى ايران و 
عراق به جريان افتاد. تغيير سمت و 
سوى اعتراضات مردم در شهرهاى 
جنوبى عراق به سوى سردادن شعار 
عليه ايران و تحريك عناصر مشكوك 
جهت به آتش كشيدن كنسولگرى 
ايــــران در بصره از آن جمله بود كه 
بــــا تبليغات فراوان عليه راهپيمايى 
اربعين و فضاسازى و شايعه پراكنى 

براى ايجاد عــــداوت متقابل بين 
ملتهاى ايران و عراق همراه شــــد 
اما با هوشمندى مقامهاى دو كشور 
نتيجهاى دربرنداشت. حال و همزمان 
با سفر رييس جمهورى عراق به ايران 
كه در راســــتاى ريل گذارى توسعه 
روابــــط چندجانبه صورت گرفته، 
برخى رسانههاى آمريكايى در ادامه 
اقدامات شيطنت آميز خود، به انتشار 
گزارشى مبادرت كردهاند كه به ادعاى 
آنها از كاهش محبوبيت ايران در ميان 

شيعيان عراقى نشان دارد؛ يعنى در 
ميان گروههايى كه بيشترين قرابت 
مذهبى و فرهنگى را با ايرانيان دارند 
و درصد قابل توجهى از جامعه عراق 
را تشكيل مى دهند. اين گزارش با 
تاكيد بر شاخصها و نتايجى موهوم، 
فساد و ناكارآمدى دولتهاى عراق 
و مشكالت معيشتى و چالشهاى 
مربــــوط به تامين نيازهاى مردم اين 
كشــــور را ناشــــى از حمايتهاى 
جمهورى اسالمى ايران از همسايه 
غربى دانسته است. گرداننده پروژه 
مذكور مدعى شــــده كه «ماه عسل 
ايران با شيعيان عراقى به سرعت رو 
به پايان اســــت و اين تغيير رويكرد 
مى تواند تاثيرى عميق بر مســــير 
سياسى آتى عراق بگذارد.آمريكا و 
همپيمانان منطقه اى واشــــنگتن كه 
ارتباطات گسترده، فزاينده و مثبت 
تهران- بغداد در حوزههاى مختلف 

سياســــى، امنيتى و اقتصادى و .. را 
تحمل ناپذير مى بينند ســــخت در 
تالشند تا با ايجاد اختالف ميان ملت 
و دولتهاى ايران و عراق، اين روند 
را با اختالل مواجه سازند، غافل از 
آنكه قرابتهاى گسترده فرهنگى، 
اجتماعى، تاريخى، مذهبى و ... ميان 
ملتهاى ايران و عراق و مزيتهاى 
اســــتراتژيك ارتباطات دو كشور با 
يكديگــــر در حوزههاى گوناگون 
رشــــته پيوند ميان ايران و عراق را 

از گسســــت و حتى تضعيف شدن 
مصون مى دارد. ضمن اينكه ملت 
عراق هرگز مبارزه دوشادوش ايران با 
تروريستهاى داعشى، هميارى براى 
بازسازى كشورشان پس از جنگهاى 
ويرانگر و حمايت بىدريغ تهران از 
استقالل و تماميت ارضى عراق را از 

ياد نخواهند برد.
براى ملت و دولتهاى ايران 
و عراق كه ســـالها است با انواع 
و اقســـام دسيسهها براى مخدوش 
شدن روابطشان دست و پنجه نرم 
مى كنند و هـــر دو زخم خورده 
مداخالت آمريـــكا و توطئههاى 
متحدان واشنگتن در منطقه اند، حناى 
دسيسههاى گوناگون رنگ باخته و 
اين پيوندهاى عميق و چندجانبه و 
منافع و اهداف مشـــترك است كه 
تهران و بغداد را به سوى گسترش 
ثبات در منطقه همگام و راه آنها را 

به سوى آينده هموار مى سازد.
سفر برهم صالح مويد چشمانداز 

مناسبات سازنده ايران و عراق
روابـــط ايران و عراق به ويژه 
پس از شكســـت داعش، زمينه 
ساز رشد و پويايى همكارىهاى 
دوجانبه و بروز چشـــم اندازهاى 
روشنى شده و سفر «برهم صالح» 
رئيسجمهـــورى جديد عراق به 
تهـــران نيز در چارچوب تالشها 
براى تقويت و عمق بخشـــى به 

روابط دوجانبه تفســـير مى شود.
برهم صالح هفدهم نوامبر- 26 آبان 
وارد تهران شـــد و در جريان سفر 
رسمى اش، ديدارهايى با حضرت 
آيـــتاهللا العظمى «خامنهاى» رهبر 
معظم انقالب و «حسن روحانى» 
رئيس جمهورى و مسئوالن بلندپايه 
كشورمان برگزار كرد. در اين ديدارها 
بر اهميت ادامه تالشها و همكارى 

براى ارتقاى روابط ميان دو كشور 
و دو ملت كه سبب تقويت منافع 
مشترك مى شود، تاكيد شد. برهم 
صالـــح رئيس جمهورى عراق در 
پايان ســـفر به جمهورى اسالمى 
ايران، راهى رياض شـــد.به گفته 
تحليلگران، اشتراكات فرهنگى، دينى، 
تمدنى، وجود اماكن مقدس، شكل 
گيرى دولت شيعى و وابستگىهاى 
متقابل اقتصادى و امنيتى، از اصلى 
ترين مولفههاى همگرايى ايران و 

عراق است.
مبارزه با داعش بهعنوان دشمن 
مشترك ايران و عراق عاملى است 
كه ســـبب شده است دو كشور در 
يك ميدان مشـــترك حضور داشته 
باشند. ايران طى مدتى كه داعش در 
عراق در حال قدرت نمايى بود براى 
مبارزه با اين گروه تروريستى به بغداد 

كمكهاى بسيارى كرد. 

روزنامه «راى اليوم» چاپ لندن 
نوشت: برهم صالح در نخستين سفر 
رسمى اش به ايران خواستار سازمان 
منطقهاى جديد شد. او در ديدار با 
روحانى روابط تجارى، نقل و انتقال 
و تالشها براى مقابله با پديدة گرد 
و غبار و بيابانزدايى در مناطق مرزى 
ايران و عراق را بررسى كرد. او در 
نشســـت مطبوعاتى گفت كه زمان 
براى تاسيس نظام جديد منطقهاى كه 
تامين كننده منافع همه كشورهاست 

فرارســـيده و معتقد است كه ايران 
مى تواند در اين نظام نقش مهمى 
را بازى كند. روحانى نيز گفت دو 
كشور براى افزايش حجم تجارت 
از 12 ميليـــارد به 20 ميليارد دالر 
تـــالش مى كنند و امنيت و ثبات 
منطقه به ســـود همه است و نيازى 
هم به دخالت كشورهاى خارجى 

در منطقه نيست. 
روزنامه راى اليوم افزود: ايران 
از زمان سرنگونى «صدام حسين» 
در سال 2003 ميالدى داراى نفوذ 
گســـتردهاى در عراق است و در 
شكست داعش در سالهاى گذشته 
نقش برجســـتهاى را بازى كرده 

است.
در ايـــن زمينه تارنماى مركز 
پژوهشهاى «الجزيره» قطر نوشت: 
مقابله با گروه تروريستى داعش سطح 
حضـــور ايران را در عراق افزايش 

داد و ايـــران با حمايت از دولت
عراق در تشكيل و آموزش نيروهاى
«الحشدالشعبى» در نابودسازى داعش
ســـهم مهمى داشت و همپيمانان
ايران در عـــراق هم در اين زمينه

نقشآفرينى كردند.
تارنمـــاى مركز پژوهشهاى
الجزيـــره اضافـــه كرد: بيشـــتر
سياستمداران و انديشمندان معتقدند
كه روابط ايران و عراق پيشرفتهاى
بســـيارى داشته است كه به راحتى
نمـــى توان آن را تخريب كرد. اين
روابط مرحله خطر را پشـــت سر
گذاشته است و اكنون پيوندهاى ميان
دو كشور و ملت تقويت شده است.
اين سياستمداران افزايش سفر زائران
عراقى به ايران و همچنين سفر زائران
ايرانـــى به عراق به ويژه در اربعين
و قدردانـــى مردم عراق از ايران در
جنگ عليه داعش و روابط تهران با
برجسته ترين احزاب و ائتالفهاى
سياسى عراق را تضمينى براى آينده

روابط دو كشور مى دانند. 
تارنماى شبكه اطالعاتى «نباء»
عراق نيز نوشت: محمود الهاشمى
پژوهشگر و تحليلگر مسائل سياسى
معتقد است كه جريانهاى سياسى
همپيمان ايران در عراق و گروههايى
كه با داعش مبارزه كرده اند مخالف
هرگونه لطمه خوردن روابط عراق
با ايران هســـتند و اظهارات برخى
مقامهاى عراق درباره پايبندى بغداد
بـــه تحريمهاى نفتى تنها به داليل
سياسى است و جنبه تبليغاتى دارد.
روزنامه «العرب» چاپ لندن
نوشت: عوامل بسيارى مانند نزديكى
جغرافيايـــى، همـــكارى تجارى،
اقتصادى و امنيتى در عراق ســـبب
شده است كه ايران در برابر آمريكا
برترى داشت باشد. با روى كار آمدن
سياستمداران هوادار ايران در عراق و
نقش اين كشور در جنگ عليه گروه
تروريســـتى داعش، نقش ايران در
عراق تقويت شده است. بيشتر مردم
عراق براى داشـــتن و حفط روابط
دوستانه گسترده با ايران تمايل دارند
و داشتن اين روابط براى دو كشور
سودمند و براى ثبات داخلى عراق

مناسب مى دانند.
روزنامه «عكاظ» عربستان نيز
در گزارشى به قلم «ضياء حسون»
با اشاره به شكست آمريكا در عراق
نوشت: ترديدى نيست كه ايرانىها
در سياســـت خود قدرت مانور و
انعطاف پذيرى بااليى دارند. به دليل
اين سياست ايرانىها، ايالت متحده
آمريـــكا در طول حضور خود در
عراق ضربههاى پى در پى مىخورد.
هرچنـــد كه «باراك اوباما» با عقب
نشينى نيروهاى آمريكا از عراق تومار
شكست آمريكا را در عراق در هم
پيچيد امـــا ترامپ بار ديگر كتاب
اين شكســـت را باز كرده است.
ترامپ بايد به اين موضوع پى ببرد
كه خيلى سخت است كه بتواند به
نفوذ ايران در منطقه و از جمله عراق

پايان دهد . 

تهران- بغداد و همگامى براى گذر از دسيسهها

*عراق بخشى از نظام تحريم عليه ايران نخواهد بود، همين 
بيان قاطع «عادل عبدالمهدى» نخست وزير عراق در نخستين 
جلسـه كابينـه كافـى بود تا آب پاكى را روى دسـت كسـانى 
بريزد كه به شـيوه هاى مختلف تالش كردند با تاثيرگذارى 
بـر رويكردهـاى دولت عراق، روابط گسـترده و چندوجهى 

ايران و عراق را مكدر كنند

*پس از قرار گرفتن ائتالف هاى شيعى «سائرون» و «الفتح» 
در صدر جريان هاى پيروز در انتخابات ارديبهشـت ماه سـال 
جـارى، تـالش ها بـراى تاثيرگذارى خارجى بـر روند ائتالف 
گـروه هاى سياسـى در پارلمان و جهت دهـى به رويكردهاى 

كالن دولت آتى وارد فازى تازه شد

*آمريـكا و همپيمانـان منطقـه اى واشـنگتن كـه ارتباطات 
گسترده، فزاينده و مثبت تهران- بغداد در حوزه هاى مختلف 
سياسـى، امنيتـى و اقتصادى و .. را تحمـل ناپذير مى بينند 
سـخت در تالشـند تا با ايجاد اختالف ميان ملت و دولت هاى 

ايران و عراق، اين روند را با اختالل مواجه سازند
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ایمیل  خط ارتباطي :

 کاهبرداري کارمند قابي بانک
 به بهانه فروش ارز و سکه ارزان   

سرويس حوادث:کاهبرداري که خود را کارمند يکي از بانک هاي 
فعال کشور معرفي و با دادن وعده تهيه دار، يورو و سکه با قيمتي به 
مراتب پايين تر 40ميليارد ريال کاهبرداري کرده است، بازداشت شد. 
س���رهنگ جهانگير تقي پور معاون مبارزه با جعل و کاهبرداري 
پلي���س آگاهي تهران ب���زرگ در اين باره گفت: پرونده اي با موضوع 
کاهبرداري به ميزان 40 ميليارد ريال به دادخواهي جمعي از شهروندان 
عليه فردي به نام علي � ب از شعبه سوم بازپرسي دادسراي ناحيه 8 
تهران براي رسيدگي تخصصي و جلب متهم به معاونت مبارزه با جعل 

و کاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ ارجاع داده شد.
وي اضافه کرد: از شاکيان تحقيقاتي به عمل آمد که مشخص شد 
متهم با ارائه حواله هايي از بانک مرکزي مدعي بوده که مي تواند از طريق 

اين حواله ها، دار، يورو و سکه را پايين تر از قيمت بازار تهيه کند.
تق���ي پور افزود: متهم مبلغي حدود 40ميليارد ريال از مالباخته ها 
تحويل و تاريخي را براي تحويل سکه و دار به آنها اعام کرده بود 
اما زمان تماس گرفتن با وي در تاريخ موردنظر مشخص شد متهم با 

خاموش کردن گوشي تلفن همراه خود فراري شده است.
اين کارآگاه پليس با اشاره به جعلي بودن حواله هاي تحويل داده شده 
از سوي متهم به مالباخته ها، اضافه کرد: متهم به دنبال خروج از مرزهاي 
آبي کشور بود و در جزيره کيش پنهان شده بود که با اقدامات پليسي 
محل اختفاي وي در اين جزيره شناسايي و در يک عمليات ضربتي و 

غافلگيرانه توسط پليس دستگير و به تهران انتقال داده شد. 

استقبال مردم همدان از 2شهيد گمنام  
سرويس شهرستان ها: دو شهيد گمنام در ميان استقبال مردم وارد 

آموزشگاه قدس سپاه همدان شدند.
اين دو ش���هيد گمنام در عمليات رمضان و ايذايي والفجر 8 در 
شرق بصره ومنطقه بوارين تفحص شده اند.پيکر اين شهيدان گمنام که 
19 و21 ساله هستند فردا پس از مراسم وداع با شهيدان در روستاهاي 

نهاوند در دانشگاه آزاد نهاوند به خاک سپرده مي شود.

 ابتکار: سند ارتقاي وضع زنان 
کهگيلويه و بويراحمد تدوين شده است

سرويس شهرستانها: معاون رئيس جمهوري در امور زنان و خانواده 
گفت: با انجام مطالعات آماري و توجه به ش���اخص ها و ظرفيت هاي 
کهگيلويه و بويراحمد، سند ارتقاي وضع زنان اين استان تدوين شده 

است و در شوراي برنامه ريزي کشور تصويب خواهد شد.
معصومه ابتکاراظهار داشت: 75 درصد توليدات صنايع دستي استان 
کهگيلويه و بويراحمد را زنان توليد مي کنند که نش���انگر توانمندي و 

همت بانوان اين ديار است.
وي اضافه کرد: استانداردسازي محصوات کشاورزي براي توليد 
محصوات ارگانيک  در کهگيلويه و بويراحمد در حال اجراست که 
مي تواند راهگش���اي ارتقاي سامت جامعه و بهبود درآمد بهره برداران 
باشد. ابتکار گفت: حمايت از تعاوني ها و صندوق هاي خرد روستايي و 
دختران بازمانده از تحصيل از ديگر برنامه هاي در دست اجراي معاونت 

زنان و خانواده رئيس جمهوري براي توانمندسازي بانوان است.
او ادامه داد: اورژانس اجتماعي به عنوان موثرترين روش مداخله براي 
کنترل آس���يب هاي اجتماعي مورد حمايت ويژه معاونت زنان و خانواده 
رئيس جمهوري است و هرکس با شماره گيري 123 مي تواند در برابر تهديد 
کودک آزاري و همسرآزاري و ديگر آسيب هاي اجتماعي کمک بگيرد. وي 
اظهار داشت: تسهيات اشتغال روستايي، وام هاي فراگير، بهره وري از فضاي 
مجازي براي بازاريابي از برنامه هاي دولت دوازدهم براي ايجاد اش���تغال 
بوده که توجه ويژه اي به ايجاد فرصت هاي برابر بدون تبعيض جنسيتي در 
اين زمينه شده است. ابتکار ادامه داد: حمايت از شرکت هاي دانش بنيان در 
رشته هاي مختلف که با ايده هاي خوب نخبگان و انجام دوره هاي آموزشي 
با همکاري معاونت هاي علمي و فن آوري رئيس جمهوري همراه شده از 

ديگر برنامه هاي دولت در راستاي ايجاد اشتغال است.

 بررسي گردش مالي قاچاقچيان
 براي مقابله با پولشويي

س���رويس خبر:  س���خنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به 
خسارت هاي جبران ناپذير پولشويي بر اقتصاد کشور نسبت به پولشويي 

در بخش قاچاق مواد مخدر هشدار داد.
پرويز افشار درباره ارتباط پولشويي و قاچاق مواد مخدر افزود: بحث 
پولشويي يا »پول کثيف« خسارت هاي جبران ناپذيري به اقتصاد کشور 
وارد مي کند به طوري که کساني که قاچاق مواد مخدر را انجام مي دهند 
براي اين کار، پولشان را در بخش هاي مختلف چرخش مي دهند تا بتوانند 
از آن استفاده کنند. وي با بيان اين که منشاء و سررشته درآمدهاي کان 
مواد مخدر در ايران نيس���ت، افزود: عمده منشاء اين اقدامات در مبداء 
توليد يعني افغانستان يا در کشورهاي مقصد و اروپايي است و شبکه هاي 
قاچاق به اصطاح آنجا پول هايشان را »تطهير« مي کنند. در کشور ما هم 
قطعا نمي توان چنين چيزي را ناديده گرفت و قاچاقچياني که از راه مواد 
مخدر درآمد دارند معموا پول هايشان را به اماک و مستغات تبديل 

مي کنند، يا ممکن است اين پول را وارد برخي تجارت ها کنند. 
سخنگوي ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اماک و دارايي قاچاقچيان 
معموا به نام خودشان نيست و به همين دليل همکاري بسيار خوبي بين 
ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت امور اقتصادي و دارايي انجام مي شود 
که در آنجا مرکزي براي بررسي وضع مالي قاچاقچيان و رصد آنها وجود 
دارد. براي مثال اگر در شهري فردي تا دو سال پيش هيچ گردش مالي 
نداشته و اان گردش مالي  او 10 برابر شده، بايد نسبت به اين موضوع 
شک کرد. افشار با اشاره به همکاري قوه قضائيه و وزارت اقتصاد، ادامه 
داد: اين دو نهاد در حال کار کردن روي اين زمينه هستند. مواردي از 
قاچاقچيان کان پيدا شده است که بخش عمده اي از دارايي هايشان به نام 
ديگران ثبت شده بود. با کارهاي اطاعاتي و کمک بانک مرکزي براي 
دريافت گردش مالي، حساب اين اشخاص و اموال آنها ضبط شده است 

و در راه مبارزه با مواد مخدر مورد استفاده قرار گرفته است. 

   برگزاري همايش بين المللي وحدت 
اسامي دانشجويان در زاهدان

سرويس شهرستان: نخستين همايش بين المللي وحدت اسامي 
دانشجويان جهان اسام در دانشگاه سيستان وبلوچستان برگزار شد. 

باس���تاني دبيرهمايش، هدف از برگزاري اين همايش را معرفي 
ظرفيت هاي جهان اسام درراستاي تعامل،هم افزايي و وحدت بيان کرد.  
حجت ااسام ابطحي امام جمعه ايرانشهر هم برگزاري اين همايش را 
فرصتي براي محکوم کردن سياست هاي تکفيري � صهيونيسم و تحکيم 
وحدت اسامي دانست.  مولوي اسماعيل زهي امام جمعه مسجد مکي 
زاهدان نيز گفت: تکيه به مشترکات، بهترين وموثرترين راهکار براي 

خنثي کردن توطئه هاي دشمنان اسام است. 
شيخ دقاق، نماينده آيت اه عيسي قاسم از بحرين هم با حضور در 
اين همايش گفت: تفرقه ميان امت اسامي باعث غلبه اهداف دشمنان 
برارزش هاي اسامي مي شود.  ناصرابوشريف نماينده جنبش جهاداسامي 
فلسطين نيز گفت: همدلي و وحدت اسامي در مقابل دشمنان وتفرقه 
افکنان ضروريست.  درپايان اين همايش بيانيه انجمن هاي اسامي مستقل 

دانشجويان کشوردرتحکيم وحدت اسامي مسلمانان قرائت شد. 

حق الزحمه وکاي تسخيري و معاضدتي 
675 هزار تومان تعيين شود 

سرويس خبر: رئيس کانون وکاي دادگستري مرکز گفت: بر اساس 
پيگيري هاي کانون وکاي مرکز و اسکودا پيشنهاد شده است که پرداخت 
حق الزحمه وکاي تسخيري و معاضدتي در ايحه بودجه 98 ديده شود 

و مبلغ پيشنهادي 675 هزار تومان براي هر پرونده است. 
عيسي اميني در نشست خبري به همراه رئيس اتحاديه سراسري 
کانون هاي وکاي دادگستري مرکز )اسکودا( افزود: قول هايي داده شده 
است که احتمال تحقق آن بسيار قوي است و شايد بتوانيم بر اساس 
اين بودجه پرداخت هايي را به وکا داشته باشيم تا انگيزه اي براي تسريع 

و توسعه اقداماتي باشد که جنبه حمايتي دارند. 
رئيس کانون وکاي دادگستري مرکز اظهار داشت: پيشنهاد ارائه 
شده بر اساس ماده 9 و 10 قانون تشکيل صندوق حمايت وکا، طبق 
آيين نامه و مطابق ضوابط قانوني است.  اميني افزود:وکالت هاي تسخيري 
و معاضدتي در قانون تشکيل صندوق حمايت وکا اشاره شده است. 
وکا در پرونده هاي حقوقي، وکالت معاضدتي و در پرونده هاي کيفري 
خصوصا در قانون جديد آيين دادرسي کيفري، وکالت هاي تسخيري 
انجام مي دهند.  وي گفت: دولت موظف است که حق الزحمه اي بابت 
وکالت هاي معاضدتي و تس���خيري پرداخت کند که مبلغ آن ناچيز و 
براي هر پرونده حدود 200 هزار تومان اس���ت که از س���ال 84 اين 
پرداخت ها اقدام نش���ده است و از سال 93 کانون وکاي دادگستري 

مرکز مکاتباتي براي انجام آن پيگيري کرده است. 
وي افزود: نهاد وکالت راه نجات خود را در تعامل و مذاکره مي داند 
و از اين رو در اين دوره از هيات مديره کانون وکا سعي کرديم تا 
ارتباط هاي موثري با مسئوان برقرار کنيم تا جايي که گفتگو موجب 
آزادي مشروط برخي از همکاران ما شده است.  اميني اضافه کرد: نهاد 
وکالت سياسي نيست و به هيچ جناح و تفکر سياسي وابستگي ندارد؛ 
ش���ايد هر يک از 18 عضو هيأت مديره گرايش هاي فکري مختلف 

دارند اما گرايش فکري کانون کاما مدني است. 
 * سوال اختافي وجود نداشت 

  مرتضي شهبازي رئيس اسکودا هم در رابطه با آزمون وکالت سال 
97 و شبهه طرح سواات اختافي در اين آزمون، گفت: اين که سوال 
اختافي داشته و سوال اختافي زماني است که دو گزينه صحيح باشد 
و اين که احتمال صحت دو گزينه وجود داشته نيز در اين سوال هايي 

که غير رسمي منتشر شده و ما ديديم وجود نداشت. 

قاسم شعله سعدي با توديع وثيقه آزاد شد
قاس���م شعله س���عدي يکي از دو وکيل بازداشت شده با توديع 
وثيقه و کفالت آزاد شد .   محمدحسين آقاسي، وکيل مدافع قاسم شعله 
س���عدي با اعام اين خبر به خبرنگار قضايي ايرنا، گفت: با موافقت 
قاضي صلواتي مبني بر قبول وثايق موکلم، شعله سعدي عصر ديروز 

از زندان آزاد شد . 
 به گفته وي، شعله سعدي با توديع وثيقه300 ميليوني و کفالت 
100 ميليون توماني که جمعا400ً ميليون تومان مي شود، از زندان آزاد 
شده است    . آقاسي گفت که قاضي هنوز در ارتباط با پرونده موکلش و 

آرش کيخسروي متهم ديگر اين پرونده حکم صادر نکرده است . 
 شعله سعدي و آرش کيخسروي دو وکيل دادگستري هستند که 27 
مرداد امسال به دليل تجمع در مقابل مجلس شوراي اسامي دستگير و 
بازداشت شدند  . دادگاه رسيدگي به اتهامات اين دو وکيل، 11 مرداد در 
شعبه 15 دادگاه انقاب به رياست قاضي صلواتي برگزار شد    . اجتماع 

و تباني عليه امنيت ملي، از جمله اتهامات اين دو وکيل است . 

پاسخ مسئوان

 پاسخ شهرداري منطقه3 درباره تبديل واحدهاي مسکوني

 به اداري و تجاري
با س���ام و احترام، با عنايت به پيام مندرج در روزنامه اطاعات 
مورخ 1397/8/13 تحت عنوان »جلوگيري از تبديل واحدهاي مسکوني 
به اداري و تجاري« بدينوسيله به اطاع مي رساند: تغيير کاربرد اماک 
واقع در محدوده خيابان ميرداماد پس از ارائه درخواست مالک و طرح 
در شوراي معماري برابر طرح تفصيلي و پهنه بندي مصوب و اباغي 
شهر تهران صورت مي گيرد. بديهي است تعدادي از مالکين مغاير ضوابط 
نسبت به تغيير کاربري اماک به اداري اقدام مي نمايند که سوابق جهت 

بررسي و اخذ رأي به کميسيون ماده صد ارسال مي شود.
محمدحامد نوري خواه ـ سرپرست روابط عمومي

دکتر ظريف يکي از کارآمدترين سياستمداران نظام است
از طرح استيضاح دکتر ظريف وزير امور خارجه کشورمان توسط 
برخي از نمايندگان مجلس بسيار متأسف شدم. به نظر من دکتر ظريف 
يکي از بهترين و کارآمدترين سياستمداران و مديران نظام جمهوري 
اس���امي است و واقعاً حيف است که زحمات او ناديده گرفته شود. 
چرا در اين کشور هر کسي که بيشتر خدمت مي کند، بيشتر هم مورد 

انتقاد تُندروها قرار مي گيرد؟
خانم هموطن

کپي برداري از سريال هاي کره اي!
سريال  »بانوي عمارت« که از شبکه 3 سيما پخش مي شود، بينندگان را 
به ياد سريال هاي کره اي مثل »جومون« مي اندازد! ايکاش نويسنده و کارگردان 
سريال توضيح مي دادند که »بانوي عمارت« بر چه مستندات تاريخي توليد 

مي شود و آيا کپي برداري از بعضي سريال هاي کره اي نيست؟
بيننده سريال

چه کسي مسئول برج سازي در ساحل محمودآباد است؟
در اولين قطعه ساحل درياي محمودآباد مازندران عده اي برج هاي 
14 و 15طبقه ساخته اند که در کنار ساختمان هاي 5طبقه، نفس کشيدن 
را براي ساکنان ديگر مناطق ساحلي مشکل کرده است و سؤال هم که 
مي پرس���ي، مي گويند شهرداري براي کسب درآمد و اداره شهر مجوز 
ساخت برج ها را صادر کرده است و شهرداري هم تقصير را به گردن 
فرمانداري مي اندازد! آيا شهرداري براي درآمدزايي مجاز است سواحل  
زيبا و آرام درياي خزر را با برج سازي ها و جاري شدن فاضاب آن ها 

به دريا آلوده کند؟ 
خانم شهروند از محمودآباد

فقط حقوق 17سال خدمتم را دريافت مي کنم!
با اين که بيش از 30س���ال س���ابقه کارهاي دولتي و غيردولتي در 
يکي از دانشگاه ها را داشته ام، کارگزيني محل خدمت بر اثر سهل انگاري 
فقط سوابق دولتي من را به سازمان بازنشستگي کشوري اعام کرده 
است و در نتيجه در حال حاضر فقط حقوق 17سال خدمات دولتي 
را دريافت مي کنم. به اينکه کارگزيني مجموع سوابق من را به سازمان 
بازنشستگي اعام نکرده بود، چندين بار اعتراض کرده ام، ولي نتيجه اي 
نداشته است و مي گويند چرا همزمان با تاريخ بازنشسته شدن، نامه تجميع 
س���وابق را ننوشته ام، حال آن که کسورات 30سال خدمت به صندوق 
سازمان بازنشستگي کشوري واريز و هماهنگ شده بود تا سوابق خدمتي 

من تجميع شود و مستري 30سال خدمت را دريافت کنم.
فيضعلي مداحـ  بازنشسته دانشگاه سمنان

دموکراسي به معناي مدارا با گرانفروشان نيست!
مسئوان اگر گمان مي کنند با آسان گرفتن بر گرانفروشان و عدم 
مجازات سنگين آنان مي توانند دموکراسي را اجرا کنند، سخت در اشتباه 
هستند! دموکراسي اين است که با اشد مجازات با گرانفروشان و به نفع 
عامه مردم برخورد کنند و تعداد بيشتري بازرس به مغازه ها بفرستند تا 

کنترل قيمت ها با سرعت و دقت بيشتري انجام پذيرد.
بازنشسته كشوري

روش مناسب براي افزايش حقوق کارکنان دولت
پيشنهاد مي کنم افزايش حقوق هاي کارکنان دولت براساس قانون 
قبل از انقاب تدوين و اجرا شود، يعني هر2سال 1پايه و هر3، 4 و 
يا 5 سال براساس مدرک تحصيلي يک گروه به کارکنان دولت تعلق 

گيردو افزايش ضريب ريالي حقوق ها هم براساس قانون باشد.
پورتقي زادهـ  بندرانزلي

استيضاح وزير امور خارجه عقاني نيست
استيضاح آقاي ظريف وزير امور خارجه کشورمان در اين بحبوعه 
سياسي و موقعيت حساس استراتژيکي و تحريم هايي که بر کشورمان 
اعمال شده است، توسط برخي از نمايندگان مجلس قابل درک نيست، 
بهتر است اين نمايندگان محترم مجلس از حاشيه پردازي ها و جنجال هاي 
سياس���ي دوري گزينند و به فکر ارائه راه حل هاي اساس���ي براي رفع 

مشکات اقتصادي کشور باشند.
حبيب محمدقلي هاـ  اسام شهر

ديپلماسي فرهنگي و اشاعه زبان فارسي
در حالي که اکثر کشورهاي جهان به فکر صدور فرهنگ و زبان 
خود هستند، متأسفانه ديپلماسي فرهنگي کشورمان در اين خصوص 
خيلي ضعيف عمل مي کند. براي اشاعه فرهنگ زبان فارسي مي توانيم 
با کشورهاي فارسي زبان مانند افغانستان و تاجيکستان تبادل فرهنگي 
ايجاد کنيم. از دست اندرکاران فرهنگي بخصوص مسئوان فرهنگستان 
زبان و ادبيات فارسي انتظار مي رود که در ترويج زبان فارسي که گستره 

جغرافيايي وسيعي دارد، اهتمام ورزند. 
دوستدار فرهنگ و زبان فارسي

اقتصاد ناسالم با اعدام ها سالم نمي شود!
هر روز شاهد افزايش تورم و فزوني گرفتن مشکات اقتصادي 
در کشور هستيم که در اين شرايط اعدام مفسدان اقتصادي و دستگيري 
محتکران کااهاي ضروري گرچه بحق و ازم بوده، اما وعده و وعيد 
بسته هاي حمايتي و سبدکاا تأثيري برکاهش قيمت ها و تورم نداشته 
است. متأسفانه آثار تورم در بخش مسکن به بااترين حد خود رسيده 
و خريد و اجاره مسکن در اين شرايط جزء مشکات اينحل زندگي 

اقشار کم درآمد جامعه شده است.
اكبري

سؤال از رئيس سازمان برنامه و بودجه
رئيس محترم سازمان برنامه و بودجه لطفاً پاسخ دهند که آيا دولت 
منتظر است تمامي بازنشستگان کشوري قبل از سال 1387 به رحمت 

خدا بروند تا عاقبت قانون همسان سازي حقوق آنان را اجرا کند؟!
خانم بازنشسته سال85

اين نوع بيمه چه خاصيتي دارد؟
بيمه شدگان سازمان بيمه خدمات درماني وقتي نسخه هايشان را به 
داروخانه ها ارائه مي دهند، پاسخ مي شنوند که بيشتر داروهايشان تحت 
پوشش بيمه نيست و آن ها را بايد به قيمت آزاد بخرند. بازنشستگاني که 
سال ها حق بيمه پرداخته اند، حاا با سن باا و ابتا به انواع بيماري ها، 
آيا بايد داروهاي مورد نيازش���ان را آزاد بخرند؟ در اين صورت چرا 
هرماه حق بيمه از حقوق هايشان کسر مي شود و اصواً بيمه آنان چه 

خاصيت و فايده اي دارد؟
بيمه شده خدمات درماني

قدرداني از 2 پزشک خدمتگزار
از زحمات خداپسندانه و انساندوستانه آقايان دکتر حکمت و دکتر 
رزاقي���ان به دليل عمل رايگان و موفقيت آميز قلب باز که مرا از مرگ 

حتمي نجات داد، تشکر و قدرداني مي کنم.
سلطانعلي كرمي ـ خمين

کرايه خانه ها را بيرويه باا مي برند
با اين که دخترم با درآمد کم 50ميليون تومان بابت وديعه مسکن 
به صاحبخانه پرداخته اس���ت، او براي دريافت پول بيش���تر دخترم را 
مجبور کرده است که آپارتمان اش را تخليه کند. چرا مسئوان ذي ربط 
قانون و مقرراتي را وضع نمي کنند تا صاحبخانه ها هر سال نتوانند وديعه 
و کرايه  خانه هايشان را بيرويه باا ببرند و با اين کار براي مستأجران 

مشکات بيشتري ايجاد کنند؟
يك مادر

دولت آپارتمان هاي اجاره اي بسازد
پيش���نهاد مي کنم دولت براي ساخت آپارتمان هاي کوچک 40 تا 
50مترمربعي در ش���هرها س���رمايه گذاري و آن ها را با شرايط آسان به 
مس���تأجران نيازمند واگذار کند، شايد به اين ترتيب به حل مشکات 

آنان کمک شده باشد.
شهروندي از تهران

قدرداني از روزنامه اطاعات
خدا را شکر مي کنيم روزنامه اطاعات وجود دارد تا درددل هاي 
ما را چاپ کند و به گوش مس���ئوان برس���اند. از اين روزنامه به دليل 

انعکاس درست و بي غرض پيام هاي مردمي سپاسگزارم.
خواننده روزنامه اطاعات

پايان فعاليت 30ساله داان ارز و سکه درفردوسي ومنوچهري
س���رويس خبر: رئيس پليس تهران از 
پايان کار داان س���که و ارز در خيابان هاي 
منوچهري، فردوسي و چهارراه استانبول خبر 

داد.
سردار حسين رحيمي در حاشيه اجراي 
نوزدهمين مرحله از طرح رعد، افزود: امروز 
پايان کار داان خياباني ارز و س���که است، 
چراکه با اقدامات پليس پس از 30 سال داان 
از چهار راه اس���تانبول، خيابان منوچهري و 

فردوسي جمع آوري شدند.
وي با اعام اين که از ابتداي آغاز طرح 
برخورد با داان سکه و ارز بيش از 400 نفر 
از اين افراد توسط پليس دستگير شدند، گفت: 
از اين شمار، 93 نفر از داان که حساب هاي 
نجومي هم داشتند به زندان افتاده اند و البته 
اقدامات پليس در اين خصوص ادامه دارد. 

او با اشاره به نظارت پليس بر صرافي ها 
نيز گفت: در چند روز گذش���ته 60 صرافي 
غيرمجاز و بدون مجوز از سوي بانک مرکزي 
به پليس معرفي شده است، ما چند روز به 
اين صرافي ها مهلت داديم تا نسبت به دريافت 
مجوز هاي ازم اقدام کنند. در غير اينصورت، 
ب���ا اين صرافي ها برخورد خواهيم کرد. البته 
بيش از 150 صرافي نيز مجاز هستند که پليس 

از فعاليت هاي آنها حمايت مي کند. 
به گفته س���ردار رحيمي، در روزهاي 
اخير چهار شبکه جعل ارزهاي خارجي نيز 

شناسايي و از سوي پليس منهدم شده اند.
* واكنش به حذف طرح زوج و فرد 

فرمانده انتظامي ته���ران بزرگ درباره 
احتمال حذف طرح زوج و فرد از سال آينده 
اظهار داشت: ما هم اين موضوع را مثل ديگر 
ش���هروندان از رسانه ها متوجه شديم و البته 

تعجب کرديم که چرا يک طرح و ايده اوليه 
به جاي طرح در جلسات کارشناسي سر از 

رسانه ها درآورده است.  
او اضافه کرد: اگر طرحي وجود داشته 
باشد، بايد در مراجع قانوني بررسي شده و 
به تصويب برسد و پس از آن اطاع رساني 
کنند تا نگراني براي مردم ايجاد نش���ود. ما 
کميسيوني تخصصي در اين خصوص داريم 
و اصلي ترين عضو آن هم پليس است چرا 
که پليس وظيفه مديريت ترافيک را برعهده 

دارد و حتما نظراتش بايد طرح ش���ود، نه 
اين که بدون اطاع پليس تصميمي اتخاذ و 

رسانه اي شود. 
* نبايد مردم دو بار جريمه شوند

وي به مس���ئوان توصيه کرد که حتما 
قب���ل از اعام نظرات و ايده هاي خود آن را 
در جلسات کميسيون تخصصي مطرح کنند و 
درست نيست که موضوعي کارشناسي نشده 
اعام شده و سبب ايجاد نگراني براي مردم 
ش���ود.  سردار رحيمي درمورد ارسال پيامک 

کسر عوارض به شهرونداني که وارد محدوده 
طرح ترافيک مي شوند نيز گفت: خودروهايي 
که وارد محدوده ترافيک مي ش���وند يک بار 
توسط پليس اعمال قانون و 20 هزار تومان 
جريمه خواهند ش���د. قانوني هم در شوراي 
ش���هر براي عوارض خودروهايي که وارد 
محدوده طرح ترافيک شوند، تصويب شده 
است. من نمي دانم که مبناي اين قانون چيست 
و اما باور دارم که براي يک تخلف بايد يکبار 
جريمه صورت بگيرد و نبايد مردم را دو بار 

جريمه کرد. پليس هم در اين ميان کار خود 
را انجام مي دهد. 

  * دستگيري 631 سارق و مالخر  
  رئي���س پليس تهران ب���زرگ درباره 
دستاورد اجراي طرح رعد اظهار داشت: در 
اين طرح 254 حکم قضايي به مرحله اجرا 
درآمد و 39 نفر از محکومان فراري دستگير 
شدند.وي ادامه داد: در اين طرح 631 سارق و 
مالخر دستگير شدند و هفت هزار و 220 فقره 
اموال سرقتي کشف شد. همچنين 141خودرو 

و 90 موتورسيکلت کشف شد.
فرمانده انتظامي تهران با اشاره به اين که 
در اين طرح يکهزار و 69 پرونده س���رقتي 
کش���ف شده است، گفت: در اين طرح 35 
شبکه متاشي شد که ارزش اموال مکشوفه 

هفت ميليارد و 602 ميليون تومان است.
وي ادامه داد: از کل سارقان در اين طرح 
324 نفر سابقه دار بودند و 307 نفر براي بار 
اول دستگير شدند. او درباره مبارزه با قاچاق 
کاا نيز اظهار داشت: در اين مرحله از طرح 
رعد، 49 پرونده تش���کيل و 32 نفر دستگير 
شدند و تعداد کل اموال مکشوفه 709 هزار 

و 345 مورد بوده است.
وي ادامه داد: ش���ش شبکه قاچاق کاا 
متاشي ش���د که ارزش اموال مکشوفه 16 

ميليارد و 810 ميليون تومان بوده است.
س���ردار رحيمي گفت: همچنين 17 
کيلوگرم موادمخدر کش���ف شد و193 نفر 
خرده فروش موادمخدر دس���تگير شدند. به 
گفت���ه وي370 معتاد متجاهر جمع آوري و 
چهار ش���بکه موادمخدر متاشي شد. ضمنًا 
10 قبضه س���اح شکاري و 43 ساح سرد 

کشف شده است.

استقرار يگان هاي نيروي زميني ارتش 
در شرق کشور

س���رويس شهرستان ها: فرمانده نيروي زميني ارتش گفت: بر اساس 
دستور فرمانده کل قوا يگان هاي نيروي زميني ارتش در شرق کشور مستقر 

شده اند.
به گزارش خبرگزاري صدا و س���يما، امير سرتيپ کيومرث حيدري 
ديروز در بازديد از تيپ 377 شهيد حبراني در مشهد افزود: با اين که هيچ 
خطري مناطق شرقي کشور را تهديد نمي کند، استقرار يگان هاي ارتش در 

مرزهاي شرقي، امنيت کشور را تقويت خواهد کرد.
وي بازديد از يگان ها و ارزيابي آنها را از برنامه هاي متداول در ارتش 
اعام کرد و گفت: ارتش جمهوري اسامي ايران و نيروي زميني در اوج 

آمادگي رزمي به سر مي بردند و آماده دفاع از ميهن اسامي هستند.
يگان هايي از قرارگاه منطقه اي شمال شرق هم اکنون در مناطق مرزي 

شرق کشور و در مجاورت کشور افغانستان مستقر شده اند.

شاهرود � خبرنگار اطاعات: باند دوم محور ايوانکي 
به آبسرد همزمان با سفر کاروان تدبير و اميد به استان سمنان 

و با حضور ، وزير راه و شهرسازي بهره برداري شد. 
اين طرح از مصوبه هاي سفر قبلي رئيس جمهوري 
به استان سمنان بود که با اعتبار 50 ميليارد ريال و به طول 

6 کيلومتر و پهناي 11 متر به بهره برداري رسيد. 
مديرکل اداره راه و ترابري اس���تان س���منان در اين 
خصوص گفت: باند جنوبي محور ايوانکي به گرمس���ار 
نيز به صورت سه باند به طول 8/5 کيلومتر و با اعتبار 
يکصد ميليارد ريال با حضور وزير راه و شهرسازي کلنگ 
زني شد.  ميرجعفريان اظهارداشت: تعريض محور ايوانکي- 
گرمس���ار به دليل قرارگيري در مسير زائران امام رضا)ع( 

نقش مهمي درکاهش تصادفات جاده اي دارد. 
او گفت: بازديد از جاده گرمسار به سيمين دشت از 
ديگر برنامه هاي وزير راه و شهرسازي در سفر کاروان 
تدبير و اميد به استان سمنان بود.  رحماني پيش از افتتاح 
طرح محور ايوانکي به آبسرد، با حضور در مزار شهداي 

گمنام ايوانکي به مقام شامخ شهيدان اداي احترام کرد. 
وزير راه و شهرس���ازي در جلس���ه شوراي اداري 
شهرستان گرمس���ار در سالن جمعيت هال احمر اين 

شهرستان هم شرکت کرد. 
 * افتتاح استخر سرپوشيده  

همزمان با سفر رئيس جمهوري و کاروان تدبير و اميد 
به استان سمنان، استخر سرپوشيده بيارجمند شاهرود، با 
حضور مسعود سلطاني فر وزير ورزش و جوانان و جمعي 

از مسئوان استاني و شهرستاني به بهره برداري رسيد. 
  رئيس اداره ورزش و جوانان ش���اهرود در حاشيه 
افتتاح اين طرح گفت: کلنگ ساخت اين طرح سال 96 

بر زمين زده شد. 

مجيد محمدي افزود: اين طرح در زميني به مساحت 
يکهزار و 100 متر مربع و رعايت استاندارد ساخته شده 
است و 25 ميليارد ريال براي ساخت و اجراي خطوط 

انتقال و وصل انشعاب ها هزينه شده است. 
او اضافه کرد: با توجه به اين که منطقه بيارجمند از 
مناطق کم برخوردار و کمتر توسعه يافته در استان سمنان 
است، عزم و اراده خدمت رساني بر اين قرار گرفت تا مردم 

اين خطه از زيرساخت هاي مناسب برخوردارشوند. 
اجراي سرود، موسيقي محلي و نمايشگاه توليدات 
بومي و محلي از برنامه هاي حاشيه افتتاح استخر بيارجمند 
بود.  حضور در گلزارشهداي ميامي و شرکت در جلسه 
شوراي اداري شهرستان ميامي از ديگر برنامه هاي سفر 

يک روزه سلطاني فر وزير ورزش و جوانان بود. 
 * بازديدوزير بهداشت  

وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي از 2 شرکت 
تجهيزات بهداشتي و دارويي در قالب سفر کاروان تدبير 

و اميد به استان سمنان ديدن کرد. 
دکتر سيد حسن هاشمي در اين بازديدها از نزديک 
در جريان فعاليت هاي توليدي اين دو واحد قرار گرفت.  
وزير بهداشت در ادامه برنامه هاي خود در استان سمنان در 

جلسه شوراي اداري شهرستان مهديشهر حضور يافت. 
      وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با اشاره به 
اين که وضع دارويي کشور از نظر اشکال و تنوع مناسب 
اس���ت، اضافه کرد: حدود 95 درصد از اقام دارويي در 

داخل کشور توليد مي شود. 
دکتر هاش���مي در حاشيه بازديد از 2 واحد توليدي 
بهداشتي و دارويي شهر سمنان با بيان اين که حدود 50 
درصد مواد اوليه مورد نياز داروس���ازي در داخل کشور 
توليد مي شود افزود: 50 درصد داروهاي کشور از صفر 

تا 100 به صورت کامل توليد داخل است. 
وي ادامه داد: 50 درصد باقيمانده داروهاي کش���ور، 
پن���ج درصد به ص���ورت کامل وارداتي و نيز حدود 45 
درصد تنها مواد اوليه آن ها به کشور وارد مي شود.  هاشمي 
اضاف���ه کرد: ارزش ريالي پنج درصد مذکور حدود يک 

سوم 95 درصد اقام دارويي در کشور است. 
وي با اشاره به اقدام هاي مثبت دولت تدبير و اميد 
در حوزه دارويي کش���ور، اظهار داش���ت: واردات اقام 
دارويي مساله اي طبيعي است اما بايد تاش ها براي توليد 
داروهاي داخلي و تکميل بازار از توليدات دارويي داخلي 

افزايش يابد. 
وزير بهداش���ت افزود: داروهاي توليدي داخل 70 
درصد ارزش ريالي را شامل مي شود که نشان از اقدام ها 
و فعاليت هاي سودمند دولت تدبير و اميد در اين راستا 
دارد.  هاش���مي به نقش صادرات اقام دارويي در اقتصاد 
کشور اشاره کرد و يادآور شد: صادرات دارو در 5 سال 

گذشته 2 و نيم برابر شده است. 
به گفته وي، در عين حال بخش عمده اي از صنايع 
دارويي در اختيار شبه دولتي ها است که متاسفانه تجهيزات 

آن ها به روز  رساني نشده است. 
 * واگذاري صنايع دارويي به بخش خصوصي

وزير بهداشت بر واگذاري صنايع دارويي به بخش 
خصوصي با هدف رونق و خودکفايي خبر داد و گفت: 
واگذاري صنايع دارويي به بخش خصوصي خواسته مهم 
شخص رئيس جمهوري است.  او افزود: واگذاري صنايع 
دارويي زيانده که در اختيار برخي از سازمان هاي کشور 
است عاوه بر سودآوري ارزي، زمينه ساز رونق اقتصادي 

و اشتغالزايي در کشور مي شود. 
  وزير بهداشت دستاوردهاي دارويي کشور را حاصل 

توجه دولت تدبير و اميد به شرکت هاي دانش بنيان اعام 
کرد و گفت: 50 درصد فعاليت شرکت هاي دانش بنيان 
کشور در حوزه بهداشت و درمان است.  به گفته وي، در 
10 روز گذشته بيش از 10 محصول دارويي دانش بنيان 

به بهره برداري رسيد. 
 * آغازعمليات اجرايي بخش بخار نيروگاه  

عمليات اجرايي بخش بخار نيروگاه سيکل ترکيبي 
شهيد بسطامي شاهرود با حضور وزير نيرو آغاز شد. 

فرماندار ش���اهرود در حاشيه اين مراسم گفت: با 
انجام اين عمليات، ظرفيت نيروگاه سيکل ترکيبي شاهرود 

افزايش مي يابد. 
محمد کرم محم���دي اضافه کرد: افزايش توليد و 
پاسخگويي به رشد بار، صرفه جويي ساانه سوخت به 
مي���زان 244 ميليون متر مکعب، کاهش آايندگي محيط 
زيست و افزايش راندمان نيروگاه به اندازه 50 درصد از 
جمله مزيت هاي اين طرح است.   وي از بهره برداري اين 
طرح تا س���ال 1400 خبر داد و گفت: اين بخش داراي 
وي ژگي هاي���ي همچون ژنراتور به ظرفيت 160 مگاوات، 
بويلرهاي بازياب حرارتي، توربين بخار و سيستم خنک 

کننده اصلي از نوع خشک است. 
  سورنا ستاري معاون علمي و فناوري رئيس جمهوري از 
پرديس پارک علم و فناوري استان سمنان و واحدهاي فناوري 

مستقر در مرکز رشد شهرستان شاهرود ديدن کرد. 
  اسماعيل جالي رئيس پارک علم و فناوري استان 
س���منان نيز در اين آيين با تشريح مشکات، رسيدگي 

بيشتر به واحدهاي فناور را خواستار شد. 
پارک علم و فناوري استان سمنان يکي از قديمي ترين 
پارک هاي کشور بوده و در سال 81 در شاهرود تاسيس 

شده است.

ارمغان سفر يک روزه کاروان تدبير و اميد به استان سمنان

سرويس خبر: جانشين سازمان 
نظام وظيف���ه عمومي ناجا گفت: 
ساانه 90 هزار نفر در بخش هاي 
پزش���کي، کفالت و موارد خاص 
از انجام خدمت س���ربازي معاف 

مي شوند.
 سردار ابراهيم کريمي درباره 
اين که آيا شرايط معافيت با توجه 
به بروز بيماري هاي نوپديد جسمي 
و رواني تغيير کرده اس���ت افزود: 
شرايط معافيت هيچ گونه تغييري 
نکرده است و در قانون فعلي همه 

اين موارد پيش بيني شده است.
وي ادامه داد: در قانون معافيت، 
بيماري ها دس���ته بندي شده است، 
چنانچه بيماري باشد، که در قانون 
ذکر نش���ده باش���د در زمره ساير 
بيماري هاي���ي قرار مي گيرد که در 

قانون به عنوان ساير آمده است.
جانشين نظام وظيفه عمومي 
ناجا گفت: معافيت ها در سه بخش 
پزش���کي، کفالت و موارد خاص 
انجام مي ش���ود، موارد خاص نيز 
ش���امل مواردي است که معافيت 
مرب���وط به ماده 44 يا پزش���کي 

نمي گنجد .
او درب���اره اين که عده اي از 
جوانان براي نرفتن به سربازي دست 
به کارهايي مي زنند که به آسيب هايي 
به جسم خودشان منجر مي شود، آيا 
چنين اقداماتي در کميسيون پزشکي 
قابل تشخيص است؟ گفت: شرايط 
فعلي مثل گذشته نيست که برخي 
اقدامات جوانان تشخيص داده نشود 
که فان بيماري يا عارضه به خودي 
خود در فرد وجود داشته يا خودش 
سبب به وجود آمدن آن عارضه شده 
است، به عنوان مثال مثل گذشته فقط 
چ���اق بودن افراد دليلي بر معافيت 

وي از سربازي نمي شود.
وي اضافه کرد: زماني در قانون 
معافيت چاقي يا اغري مفرط افراد 
به معافيت آنها منجر مي شد اما اکنون 
باي���د چاقي يا اغري مفرط افراد 
به دليل بيماري باش���د در غير اين 

صورت فرد معاف نمي شود.
کريمي اضافه کرد: البته اکنون 
معافيت از سربازي شامل حال همه 
اف���رادي که دچار چاقي يا اغري 
مفرط به دليل بيماري هس���تند نيز 

نمي ش���ود، برخي معافيت دائم و 
برخي معافيت از رزم مي گيرند.

وي ادامه داد: اگر فردي کاري 
انجام دهد که نمره چشمش بااتر 
برود با تجهيزات پزشکي مي توان 
تشخيص داد که عامل افزايش نمره 
چشم، خودش بوده يا از ابتدا دچار 

اين عارضه بوده است.
او در مورد معافيت آن دسته 
از افرادي ک���ه دچار بيماري هاي 
روحي و رواني هستند، گفت: بر 
اس���اس قانون هر فردي که به سن 
18سالگي تمام برسد بايد خود را 
براي انجام دوره خدمت سربازي 
معرفي کند، در ابتدا يک پزش���ک 
غربالگري يا معاينه اوليه از افراد را 
انجام مي دهد در صورتي که خود 
فرد هيچ ادع���ا و خوداظهاري از 
بيماري پنهان نداشته باشد، اين فرد 
به سربازي مي رود. در اين مرحله 
وظيفه پزشک اين است که با فرد 
مصاحبه، بيماري غير مشهود را از 

او سؤال کند.
وي ادامه داد: همه بيماري ها 
به صورت باليني تش���خيص داده 

نمي شود، بخشي از بيماري اعصاب 
و روان برخي از افراد تش���خيص 
داده مي ش���ود اما برخي تشخيص 
داده نمي شود به عنوان مثال فردي 
که دچار بيماري دوشخصيتي است، 
ممکن اس���ت پزشک در معرض 
ش���خصيت خوب او قرار گرفته 
باش���د، اما زماني که خودش مي 
گويد سرطان يا بيماري رواني دارد 
ي���ا بيماري که قابل ديدن از طريق 
ظاهر نيس���ت، وي براي معاينات 
تخصصي تر به بيمارس���تان هاي 
تخصصي نيروهاي مسلح معرفي 
مي شود و در صورتي که بيماري 
رواني داشته باشد تحت نظر مشاوره 

و روانپزشکان قرار مي گيرد.
کريمي اضافه کرد: نوع بيماري 
و ميزان بيماري فرد نيز در کميسيون 
يا ش���وراي پزشکي سازمان نظام 
وظيفه نيز بر اساس قانون تطبيق و 
بررسي مي شود که در صورت ازم 
فرد معافيت دائم يا موقت مي گيرد 
و اگر در حدي باش���د که مي تواند 
دوران سربازي را سپري کند، معاف 

از رزم مي شود.

ساانه 90 هزار نفر از خدمت سربازي معاف مي شوند

سرويس حوادث:رئيس پليس آگاهي تهران 
بزرگ با اشاره به دستگيري اعضاي شبکه 31 نفري 
س���ارقان استيک خودروهاي پرايد و شاسي بلند 
از اعتراف دزدان به 500 فقره س���رقت اس���تيک 

خبر داد. 
سردار عليرضا لطفي دراين باره گفت: در پي 
دريافت چند فقره شکايت شهروندان درباره سرقت 
استيک هاي خودروهايشان موضوع به صورت ويژه 
در دستور کار معاونت مبارزه با سرقت وسايل نقليه 

پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت. 
وي اضافه کرد: در بررس���ي هايکي از سارقان 
حرفه اي و سابقه دار که در زمينه سرقت استيک هاي 
خودرو در شهر تهران فعاليت داشت، دستگير شد 
و از او تعدادي استيک خودروهاي پرايد و شاسي 

بلند به دست آورد.  
او ادامه داد: در بازجويي هامشخص شد متهم 
اصلي به نام حميدرضا )داراي س���ابقه کيفري( در 
زندان با افرادي آشنا شده و بعد از آزادي از زندان 

اقدام به تشکيل شبکه سرقت کرده است. 
وي با اشاره به بازداشت 15 نفر از سارقان و 
مالخران اين گروه در يک عمليات غافلگيرانه، افزود: 
در تحقيقات از اين افراد، ديگر اعضاي شبکه که 
به صورت گسترده در نقاط مختلف تهران اقدام به 
سرقت استيکهاي خودروهاي پرايد و شاسي بلند 

مي کردند نيز شناسايي و دستگير شدند.  
رئيس پلي���س آگاهي تهران بزرگ ادامه داد: 
بيش���تر اعضاي شبکه داراي سابقه کيفري هستند 
و در بازجويي ها به 500 فقره س���رقت اس���تيک 

اعتراف کردند.  
وي با اعام اين که س���ارقان اس���تيک هاي 
خودروهاي لوکس را به قيمت 200 تا 250 هزار 
تومان و اس���تيک خودروهاي پرايد را به قيمت 
50 ه���زار تومان به مالخرها مي فروختند، گفت: از 
انباره���اي متعلق به اعضاي اين گروه 300 حلقه 
اس���تيک خودروهاي پرايد و شاسي بلند کشف 

شده است. 
رئيس پليس آگاهي تهران بزرگ با اش���اره به 

اين که پرونده سارقان براي رسيدگي به جرائم آنها 
به شعبه سوم دادياري ناحيه 34 تهران ارسال شده 
است، اضافه کرد: مالباختگاني که در محدوده تهران 
بزرگ اس���تيک خودرو آنها به سرقت رفته است، 
مي توانند با در دس���ت داشتن اصل پرونده براي 
تحويل اموال خود به اداره 20 پليس آگاهي تهران 
بزرگ در خيابان وحدت اسامي مراجعه يا براي 
کسب اطاعات بيشتر با شماره تلفن 51055521 

تماس حاصل کنند.

دستگيري اعضاي شبکه 31 نفري سارقان استيک  خودرو  

 حذف طرح زوج و فرد
 نيازمند تصويب شوراي ترافيک است  

سرويس خبر:  رئيس پليس راهور تهران حذف طرح زوج و فرد را 
نيازمند تصويب شوراي ترافيک تهران دانست و گفت: قطعا با تصميم يک 

نهاد اتفاقي نمي افتد و نيازمند مصوبه شورا در اين زمينه هستيم. 
سردار مهماندار در حاشيه نشست »دورنگاه اطاع رساني، فرهنگ سازي و 
آموزش شهروندي در فصل زمستان« در خصوص احتمال حذف طرح زوج 
و فرد، افزود: دقت داشته باشيد هر صحبتي در خصوص کاهش محدوده 
طرح يا افزايش محدوده يا حذف طرح هايي همچون زوج و فرد از اختيارات 
شوراي ترافيک تهران است. اگر قرار باشد براي زوج و فرد يا طرح ترافيک 
اتفاقي بيفتد، ازم است که اين درخواست به شوراي ترافيک که به رياست 
شهردار و متشکل از پليس، پليس راهور، وزارت کشور، استانداري، معاونت 
حمل و نقل برگزار مي شود، برسد تا پس از بحث و بررسي موضوع آن را 
در شورا نهايي کنيم.  وي بيان کرد قطعا با تصميم يک نهاد اتفاقي نمي افتد و 

حذف طرح زوج و فرد نيازمند مصوبه شوراي ترافيک است.
مهماندار با بيان اين که در شرايط عادي به دليل حجم بااي استفاده 
از خودرو شخصي شاهد ترافيک بين ساعات 6 تا 10 و 15 تا 21 هستيم، 
اضافه کرد: در شرايط عادي شهر تهران از ترافيک اشباع است و حتي مردم 
در معابر فرعي قرار دارند و منتظر هستند که وارد معابر اصلي شوند. پس 
در نتيجه وقتي معابر در حالت عادي اشباع است، طبيعي است که با هر 
ن���وع مداخله همچون بارش برف و باران و همچنين افزايش تمايل افراد 

براي استفاده از خودرو شخصي، شاهد افزايش ترافيک باشيم. 
وي با اش���اره به اين  که 40 درصد از س���فرها در تهران کاري است، 
گفت: بقيه سفرها آموزشي و تفريحي هستند که مي توان با جلب مشارکت 

و همکاري مردم، در اين بخش ساماندهي انجام دهيم. 

س���رويس خبر: سخنگوي 
سازمان تعزيرات حکومتي، با تاکيد 
ب���ر اين که کنت���رل قيمت لبنيات 
نيازمند تدبير ويژه است، از تشکيل 
پرونده 68ميليارد ريالي گرانفروشي 

يک کارخانه لبني خبر داد.
سيد ياسر رايگاني افزود: اعضاي 
يک تيم گش���ت مشترک تعزيرات 
حکومتي ب���ا همراهي نمايندگان 

سازمان حمايت از مصرف کنندگان و 
توليدکنندگان، سازمان صنعت، معدن 
و تجارت و بازرس���ي کل کشور با 
مراجعه به ي���ک کارخانه لبني به 

بررسي وضع تخلفات پرداختند.
وي ادام���ه داد: پس از چند 
س���اعت کارشناس���ي نمايندگان 
س���ازمان حمايت و وزن کش���ي 
محصوات توليدي اين کارخانه، 

تخلف گرانفروش���ي شير و ساير 
لبني���ات در اين کارخانه به ارزش 
68ميليارد ريال محرز و پرونده به 
شعبه بدوي براي صدور حکم به 
تعزيرات ارجاع شد. او اظهار داشت: 
وزن اقام توليدي در اين کارخانه 
نيز بررسي شد و تخلف کم فروشي 

مطرح نبوده است.
اميد شهرآبادي، رئيس شعبه 

بدوي حاضر در اين گشت، گفت: 
طبق قانون، اين کارخانه به پرداخت 
پنج برابر ارزش ريالي تخلف کشف 
ش���ده محکوم مي شود و اگر سابقه 
تخل���ف نيز موجود باش���د که به 
اقرار مديرعامل اين شرکت، پيشتر 
هم پرونده تعزيراتي داشته اند؛ اين 
جريمه تا 70 ميليارد ريال نيز قابل 

افزايش است.

تشکيل پرونده گرانفروشي 68ميليارد ريالي براي يک کارخانه توليد لبنيات
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برنامه ريزي براي حضور همه ستاره ها در جام جهاني بسكتبال  اخبار کوتاه خارجیاخبار کوتاه داخلی

توپ طا به مودریچ رسید
لوکا مودریچ، ستاره ۳۳ ساله تیم ملی 
فوتبال کرواسی و رئال مادرید برنده جایزه 
توپ طای ۲۰۱۸ شد. این بازیکن توانست 
نوار بردن جایزه توس���ط مسی و رونالدو 
در س���الهای اخیر را قطع کند.به گزارش 
خبرگزاری مهر مراسم اهدای توپ طای 
فوتبال، در شهر پاریس و مقر مجله فرانس 
فوتبال برگزار ش���د.در این مراسم مودریچ 
هافبک تیم ملی کرواسی و رئال مادرید که 

در س���ال جاری با این تیم موفق به کس���ب عنوان قهرمانی در لیگ قهرمانان 
اروپا و نایب قهرمانی جهان با کراوت ها شد، به عنوان برنده جایزه توپ طا 
انتخاب شد.پس از مودریچ با ۷۵۳ امتیاز، به ترتیب کریستیانو رونالدو با ۴۷۸، 
آنتوان گریزمان بازیکن تیم ملی فرانسه و باشگاه اتلتیکو مادرید با ۴۱۴ ، امباپه 
با ۳۴۷، لیونل مسی بازیکن تیم ملی آرژانتین و بارسلونا با ۲۸۰، مقام های دوم 
تا پنجم بهترین بازیکن سال ۲۰۱۸ را کسب کردند.محمد صاح ستاره تیم ملی 
فوتبال مصر و باشگاه لیورپول رافائل واران بازیکن تیم ملی فرانسه و باشگاه 
رئال مادرید، ادن هازارد ملی پوش بلژیکی و ستاره تیم چلسی انگلیس، کوین 
دی بروین بازیکن تیم ملی بلژیک و باشگاه منچسترسیتی انگلیس، و هری کین 
ملی پوش انگلیسی و مهاجم تیم باشگاه تاتنهام این کشور به ترتیب مقام پنجم تا 
دهم بازیکنان برتر سال ۲۰۱۸ را از آن خود کردند.همچنین کیلیان امباپه بازیکن 
تیم ملی فرانسه و باشگاه پاری سن ژرمن به عنوان بهترین بازیکن جوان زیر 

۲۱ سال فوتبال انتخاب شده و جایزه ریموند کوپا را کسب کرد.
گریزمان: شاید لیگ قهرمانان از جام جهانی مهم تر است!

مهاجم اتلتیکومادرید نمی داند دیگر برای 
کس���ب توپ طا باید چه کاری انجام دهد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از آس، آنتوان گریزمان 
با کسب ۴۱۴ رای در جایگاه سوم برندگان توپ 
طا ق���رار گرفت و لوکا مودریچ صاحب این 
جایزه شد. مهاجم فرانسوی اتلتیکو مادرید پس 
از شناخته شدن برنده توپ طا گفت: برای من  
بودن در میان سه نامزد نهایی یک افتخار است. 
به هم تیمی هایم و نامزدها احترام می گذارم.او در مورد عناوینی که در سال 
۲۰۱۸ به دست آورد، گفت: عاوه بر فتح جام جهانی، لیگ اروپا و سوپرجام 
اروپا را کسب کردم.گریزمان در ادامه به مودریچ تبریک گفت و افزود: ابتدا 
باید به مودریچ تبریک بگویم. سال فوق العاده ای را پشت سر گذاشت. من 

از عملکردم در این سال خشنودم و به اهدافم دست یافتم.
گریزمان پیش از آغاز مراسم توپ طا با کنایه درمورد برنده این جایزه 
صحبت کرد و گفت: اگر برنده یک فرانسوی نباشد باعث تاسف است. لیگ 
قهرمانان شاید از جام جهانی مهم تر باشد! با این حال من جام جهانی را با 

توپ طا عوض نخواهم کرد.
تساوی ترابزون  اسپور با گلزنی حسینی

ترابزون اس���پور در چارچوب بازی رفت 
مرحله پنجم جام حذفی ترکیه مقابل بلدیه اسپور 
به تساوی رسید.به گزارش خبرگزاری فارس، 
در چارچ���وب دیدار رفت مرحله پنجم جام 
حذفی ترکیه، ترابزون اسپور مقابل بلدیه اسپور 
به تس���اوی ۲ بر ۲ رسید. گل اول ترابزون را 
مجید حسینی با ضربه سر به ثمر رساند. وی 9۰ 
دقیقه در ترکیب تیمش بازی کرد. وحید امیری، 

دیگر ایرانی ترابزون نیز 9۰ دقیقه در این بازی حضور داشت.
نیمار غایب بزرگ  مقابل استراسبورگ و مون پلیه

گران ترین بازیک���ن فوتبال جهان بخت 
حضور مقابل ۲ حریف آینده تیمش را از دست 
داد.به گزارش خبرگزاری فارس، نیمار به خاطر 
مصدومیت نمی تواند در پیکارهای تیمش بازی 
کند.طب���ق اعام اکیپ، گران ترین بازیکن دنیای 
فوتبال، قادر نیست مقابل استراسبورگ و مون پلیه 
بازی کند.آنگونه که معتبرترین نشریه ورزشی 
فرانس���ه گزارش کرده، کادر پزشکی تیم متمول 
پاریسی در حال تاش است که نیمار را به بازی مورخ ۱۱ دسامبر با ستاره 
سرخ در لیگ قهرمانان اروپا برساند.مهاجم برزیلی در بازی منجر به تساوی 

۲ بر ۲ مقابل بوردو آسیب دید.

شكست ذوب آهن مقابل پرسپولیس
تیم فوتبال پرسپولیس با برتری 
ی���ک بر صفر برابر ذوب آهن به رده 
سوم جدول صعود کرد.به گزارش ایسنا  
تیم های فوتبال پرسپولیس و ذوب آهن 
در تنها دیدار معوقه هفته یازدهم  در 
ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که 
این دیدار در پایان  با تک گل شجاع 
خلیل زاده در دقیقه ۱۴ به سود شاگردان 

برانکو به پایان رسید تا پرسپولیس با ۲۷ امتیاز به رده سوم صعود کند. ذوب آهن 
نیز در دقیقه ۸۸ با اخراج فخرالدینی ۱۰ نفره به کار خود ادامه داد.
اردوی یک ماهه ملی پوش دوومیدانی در آنكارا

دونده ملی پوش کش���ورمان اردوی یک ماهه ای را در کشور ترکیه و 
شهر آنکارا برگزار خواهد کرد.به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس  
علی خدیور دونده ۴۰۰ متر کشورمان که خود را برای حضور در رقابت های 
سال آینده آماده می کند، قرار است با موافقت فدراسیون اردوی یک ماهه ای 
را در کشور ترکیه برگزار کند.خدیور در کمپی در شهر آنکارا حضور خواهد 

داشت و فردین محمدزاده مربی وی هم او را همراهی می کند.
شكست سنگین تیم هندبال بانوان برابر ژاپن

تیم ملی هندبال بانوان ایران در س���ومین 
مسابقه خود در رقابت های قهرمانی آسیا برابر 
ژاپن شکس���ت خورد.به گزارش خبرنگار مهر، 
هندبالیست های ایران در سومین دیدار خود در 
این بازیها به مصاف تیم ژاپن میزبان این رقابتها 
رفتند و در نهایت با نتیجه سنگین نتیجه ۳۱ بر 
۸ مقابل حریف شکست خوردند. پیش از این 
تیم هندبال بانوان ایران برابر تیم های قزاقستان و 
استرالیا نیز متحمل شکست شده بود.ملي پوشان کشورمان امروز در آخرین 

بازی دور مقدماتی به مصاف تیم نیوزلند خواهند رفت.
جوانان تنیس روي میز  ایران در رده هفتم جهان

ایران در رده هفتم مسابقات تنیس روی میز تیمی جوانان جهان ایستاد 
تیم تنیس روی میز جوانان ایران با غلبه بر رقیب سنتی خود یعنی هند، عنوان 
هفتم مسابقات تیمی جهان را به دست آورد.به گزارش خبرنگار مهر، دیدار 
پایانی تیم تنیس روی میز جوانان در رقابت های تیمی قهرمانی جهان برای 
کسب جایگاه هفتم مقابل هند برگزار شد. در این دیدار پینگ پینگ بازان 
کشورمان موفق شدند رقیب سنتی خود را در رقابتی نزدیک شکست دهند و 
جایگاه هفتم جهان را کسب کنند. امین احمدیان، امیر رضا عباسی، آریا امیری 
و حمید شمس ترکیب تیم تنیس روی میز جوانان ایران را در رقابت های 
تیمی جهان تشکیل دادند. این برای نخستین بار بود ایران در رقابت های 

تیمی قهرمانی جهان شرکت کرده است.
رضایی: قوانین به کار گیري  معلوان را اجرا کنید

مدیر تیم های ملی والیبال نشس���ته زنان و 
م���ردان گفت: امیدوارم روز جهانی معلوان که 
یک روز نمادین اس���ت تنها با دادن یک پیام 
تبریک توسط مسووان خاصه نشود و مقررات 
بکارگیری معلوان در پست های مختلف ورزشی 
به اجرا در آید.هادی رضایی در گفت وگو با ایسنا  
افزود: با توجه به توانمندی معلوان باید هر روز 
را ب���ه نام روز معلوان نام گذاری کنیم و آیین   

مقررات و قوانینی که در ارگانهای مختلف دولتی و مجلس در خصوص 
بکارگیری معلوان در پست های مختلف مصوب شده به مرحله اجرا درآید.
وی گفت: روز جهانی معلوان نباید تنها با دادن پیام تبریک توسط مسئوان 
خاصه شود، بلکه باید آیین و مقرراتی که در خصوص جایگاه معلوان در 

مجلس به تصویب رسیده به مرحله اجرا درآید و عملیاتی شود.
اعزام 3  شطرنجباز به مسابقات  قهرمانی آسیا

 ایران با دو ش���طرنجباز در بخش مردان و یک ش���طرنجباز در بخش 
بانوان در رقابت  های قهرمانی انفرادی آسیا شرکت خواهد کرد.به گزارش 
خبرنگار مهر، هفدهمین دوره مسابقات شطرنج قهرمانی انفرادی آسیا ۱۸ تا 
۲۸ آذرماه به میزبانی فیلیپین در شهر ماکاتی برگزار خواهد شد. ایران نیز با 
سه شطرنجباز و در هر دو بخش پسران و دختران در این رقابت ها حضور 
خواهد داش���ت. پرهام مقصودلو، علیرضا فیروز جا و مبینا علی نسب سه 
شطرنجبازی هستند که از طرف فدراسیون شطرنج به محل برگزاری مسابقات 

قهرمانی انفرادی آسیا در فیلیپین اعزام می شوند.

تیم ملي بس���کتبال ایران با 
تیمي متحول ش���ده و در غیاب 
تأثیرگذارترین بازیکن بیش از یک 
دهه اخیر خود یعني حامد حدادي 
پرافتخارترین پس���ت پنج آس���یا  
توانس���ت از سد فیلیپین بگذرد و 
یکبار دیگر مسافر جام جهاني شود. 
البته این تیم ارسان کاظمي، صمد 
نیکخواه بهرامي و سجاد مشایخي 
را هم در ترکیب نداش���ت و عمًا 
با حضور یکي دو تن از بازیکنان 
ثابت خود در کنار نیمکت نشینان 
گذشته که به یار ثابت تبدیل شده 
بودند به برتري مقابل فیلیپین رسید 
در حالیک���ه فیلیپین هم، پس از 
شکستهاي اخیر در مقابل ایران، با 
تیمي تقویت شده به میدان آمد. 

ب���راي پیروزي در یک بازي 
بسکتبال، بیش از هر موردي، داشتن 
مهره  هاي با قابلیت، مهم اس���ت و 
در کنار ای���ن مهره ها، برنامه هاي 
تأثیرگذار کادر فني با نسبتي ۱۰ تا 
۲۰ درصدي مي توانند در پیروزي ها 
یا شکس���ت ها، ایفاي نقش کنند. 
برنامه  هایي فني که چنانچه باهوش و 
زیرکي مربي تلفیق شوند بدون شک 
تأثیرگ���ذاري دوچنداني خواهد 
داشت و همین زیرکي هم هست 
که در تقابل تیمهاي همس���طح و 
حتي در رویارویي دو تیمي که یکي  
درصد کمي از دیگري ضعیف تر 
است حکم به پیروزي تیم ضعیف تر 
مي دهد. اتفاقاتي که بدون شک در 

بازي با فیلیپین رخ داد. 
ش��رايط دو تي��م در يك 

مسابقه 
اگرچه در یک مس���ابقه ۴۰ 
دقیقه اي بسکتبال ۵ تایم استراحت 
براي مربیان تعریف شده اما بدون 
تردید تأثیرگذارترین زماني که یک 
مرب���ي مي تواند نظرات خود را به 
بازیکنان القا کرده و اشتباهات آنان 
را گوش���زد کند، تایم استراحت 
۵۰ ثانیه اي نیست چرا که استرس 
و اضط���راب بازي اجازه نمي دهد 
تا بازیکنان در آن ش���رایط سنگین  
درص���د باایي از نظرات مربي را 
متوج���ه و در ادامه، در زمین اجرا 
کنند بخصوص که عموم تایم هاي 
استراحت زماني درخواست مي شود 
که عملکرد بازیکنان مناسب نبوده 
است و همین  ماجرا هم استرسها 

را بیشتر مي کند. 
اما ۱۵ دقیقه استراحت بین دو 
نیمه، بهترین زماني است که یک 
مربي مي تواند به ضعفهاي بازیکنان 
و تیم اش���اره کرده و برنامه هاي 
جایگزی���ن مقابله اي خود را اعام 
کند چون در این تایم نسبتاً طواني 
۱۵ دقیقه اي، بازیکنان از استرسهاي 
سنگین بازي دور شده و با آرامش 
مي توانن���د به نظرات مربي گوش 
داده و به خوبي آنرا درك کنند. به 

همین دلیل، تایم استراحت بین دو 
نیمه به نیمه مربیان معروف ش���ده 
است. نیمه اي که مي تواند دو چهره 
متفاوت از یک تیم در یک مسابقه 
به نمایش بگذارد. در این رهگذر 
اما شرایط تیم برنده در نیمه اول با 
تیم بازنده در این نیمه، کامًا متفاوت 
است. تیم برنده از آنجا که عمومًا 
در طول بازي از حریف پیش بوده 
است، فقط به مواردي جزیي اشاره 
و ب���ر مواردي که در نیمه اول در 
زمین اجرا شده، پافشاري مي کند 
و زم���ان ۱۵ دقیقة ایده آل به همین 

ش���کل به پایان مي رسد. اما مربي 
تی���م بازنده در نیمه اول، حرفها و 
برنامه هاي بسیار زیادي براي جبران 
نقصان هاي تیمش در نیمه اول دارد 
که چنانچه این برنامه ها تأثیرگذار 
بوده و البته قابلیت هاي بازیکنان هم 
به گونه اي باشد که بتوانند در مقابل 
تیم برنده نیمه اول، آنرا اجرا کنند، 
نتیج���ه مي تواند تغییر کند که   این 
ماجرا در جائیکه تیم برنده از قدرت 
بااتري برخوردار اس���ت، کمتر به 

نتیجه مي رسد. 
ايجاد شرايط مصنوعي 

این ش���رایط عادي دو تیم در 
یک بازي است حال اگر یک مربي 
با شناخت کاملي که از قابلیت هاي 
فني بازیکنان و کار گروهي تیمش 
دارد و از نظ���ر نیرو و توان به تیم 
مقابل هم نزدیک و همسان است 
چنانچه بتواند بازنده در نیمه اول به 
رختکن برود، شرایط مصنوعي را 
براي تیم مقابل ایجاد مي کند تا او 
در نیمه مربیان حرف چنداني براي 
گفتن نداش���ته باشد و در عوض، 
خودش برنامه هاي اصلي و تاکتیکي 
را به بازیکنان منتقل مي کند چون 
مي داند با نزدیک شدن به حریف و 
گذشتن از سد او در طول نیمه دوم، 
مربي حریف حتي با گرفتن تایم هاي 

استراحت هم، طرفي نخواهد بست 
چون این بار عاوه بر بازیکنان،  خود 
مربي هم، با فش���ار استرس مواجه 
است و نمي تواند بهترین تصمیم را 
داشته باشد در جائیکه استرسهاي دو 
چندان بازیکنان هم،  اجازه نمي دهد 
که بتوانند شرایط را در زمین به نفع 
خود تغییر دهند و این ماجرا لحظه 
به لحظه نابساماني را براي این تیم 
بهم���راه آورده و عدم هماهنگي و 
تداخ���ل بازیکنان در کار یکدیگر 
از ی���ک طرف و عدم تمرکز براي 
اداره کردن بازي از طرف دیگر در 

اکثر مواقع، حکم به شکس���ت تیم 
برنده نیمه اول مي دهد. اتفاقي که 
نگارنده آنرا تجربه کرده و در سال 
۲۰۰9 که هدایت تیم نوجوانان در 
اولین دور مسابقات نوجوانان آسیا 
را بر عهده داشته، حریفان شاخص 
و سرسختي مثل ژاپن، چین تایپه 
و فیلیپین را در پروس���ه رسیدن به 
مقام سوم آسیا را با همین فلسفه از 
پیش رو برداشته چون تیمي متکي 
به دفاع بسیار فشرده داشتم که آن 
زمان در نوع خود بي نظیر بود و این 
دفاع منجر به ضد حمات و نفوذ به 
سمت سبد و بطور کلي بازي نزدیک 
به س���بد مي شد و به این ترتیب با 
سرعت یافتن بازي، حریف فرصت 
سازمان دهي دفاعي را نمي یافت و 
نهایتاً در این نابساماني با باارفتن 
خطاهاي شخصي امتیازات فراواني 
را از دس���ت مي داد. شاید به همین 
خاطر هم هست که از آن سال به 
بعد حتي وقتي که تدارکات بهتري 
داش���تیم و میزباني هم بر عهده ما 
بود تا به امروز نتوانسته ایم آن مقام 

را تکرار کنیم! 
ش��اهين طبع برن��ده نيمه 

مربيان 
در ب���ازي مقابل فیلیپین، این 
اتفاق بطور عیني دیده ش���د. تیم 

ملي متحول شده کشورمان در یک 
بازي نزدیک کژدار و مریز نیمه را 
به پای���ان برد در حالیکه در طول 
ه���ر دو کوارتر، برتري فیلیپیني ها 
حفظ شد و تیم ملي طوري بازي 
کرد که به نظر نمي رس���ید بتواند از 
پس حریف برآید. اما در نیمه دوم 
کامًا شرایط عوض شد و شروع 
کار ایران با دفاعي بس���یار سنگین 
باع���ث لورفتن توپهاي فیلیپیني ها 
و منجر ب���ه ضد حمات و بازي 
نزدیک به س���بد ایران شد که اما 
با توج���ه به قابلیت هاي بازیکنان 

نیمکت نشین گذشته و تبدیل شدن 
آنان به بازیکنان ثابت  در این بازي 
تعدادي از این ضدحمات به گل 
هم تبدیل نشد با این حال آوازه کار 
فیلیپیني ها از همان آغاز کوارتر سوم 
از هم پاش���ید و اوج کار شاگردان 
شاهین طبع هم در کوارتر چهارم 
بود که با این شرایط و فاصله گرفتن 
از پرتاب هاي راه دور و با تکیه بر 
ضد حمات و نفوذ  به سمت سبد 
بارها از حریف خود خطا گرفته و 
پشت خط پرتاب آزاد قرار گرفتند 
و نهایتاً پیروز از میدان سخت فیلیپین 

پرتماشاچي  خارج شدند. 
شاهین طبع با زیرکي خاصي  
اجازه نداد که فیلیپیني ها در نیمه اول 
تمام توان ایران را ببینند و از طرفي 
با اضاف���ه کردن بازیکناني دفاعي 
ب���ه ترکیب تیم در این بازي مثل 
حسین زاده، در نیمه دوم برنامه هاي 
موردنظر خود را اجرا کرد تا نیمه 
مربی���ان را در یک بازي حیاتي و 

حساس به نام خود ثبت کند.
ميدان مهم جام جهاني

تیم ملي با این پیروزي به جام 
جهاني صعود کرد و بر فرض یک 
احتمال بسیار ضعیف اگر در پایان 
پنجره ششم، فیلیپین بتواند با ایران 
هم امتیاز شود، حکم صعود به نفع 

ایران صادر خواهد ش���د چون در 
بازي رودررو فیلیپین را شکست 
داده اس���ت و کار به تفاضل گل 
نخواهد رسید چراکه تفاضل گل 
زماني اتفاق مي افتد که چند تیم به 

امتیازي مشابه برسند.
با این حال هنوز قس���مت 
دوم و مهمت���ر ماجرا باقي مانده 
است یعني مسابقات جام جهاني. 
مس���ابقاتي که پیش از این هم طي 
س���ال هاي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ در آن 
حضور داشتیم و به نسبت دو دوره 
حضور، خوب هم ظاهر ش���دیم 
بخصوص که حتي یکي از حریفان 
اروپایي مطرح، در مرز شکس���ت 
ب���ا ایران هم قرار گرفت. بنابر این 
مي طلب���د که در جام جهاني آینده 
صرفاً افتخار حضور، هدف نباشد 
بلکه باید ارتقائي را از خود نشان 
دهیم. براي مثال تیم فوتبال در جام 
جهاني ۲۰۱۸ نهایتاً نتوانست نتایجي 
بهتر از دوره هاي گذشته را کسب 
کند اّما هیچکس نیست که بتواند 
عملکرد درخشان بازیکنان و تیم 
ملي را زیر سئوال ببرد بخصوص 
که اگر قدر موقعیتهاي گلزني، بهتر 
دانسته مي شد، فوتبالیست هایمان به 
مرحله بعدي هم صعود مي کردند، 
همان برنامه اي که مدنظر کادر فني 
و فدراس���یون هم بود، اّما نهایتًا 

تحقق نیافت.
شرایط براي تیم ملي بسکتبال 
هم باید به همین گونه باشد یعني 
اولین هدف باید صعود به مرحله 
بعدي باش���د � که ب���ا توجه به 
زیادشدن تعداد تیمهاي شرکت کننده 
در جام جهاني ۲۰۱9 چین، شرایط 
از دوره هاي قبلي بهتر هم ش���ده 
است � و اگر هم این اتفاق نیفتاد 
باید ملي پوش���ان عملکردي قابل 
قب���ول   و رقابتي جذاب و نزدیک 
با رقباي خود داشته باشند نه اینکه 
از پیش باخته و براي زنگ تفریح 
دیگ���ران به میدان بروند. حال این 
سئوال پیش مي آید که  با تیمي که 
در حال حاضر موجود اس���ت � 
در غیاب حامد حدادي، ارس���ان 
کاظمي، صمد نیکخواه بهرامي و 
سجاد مش���ایخي � آیا این هدف  

عملي خواهد بود؟
يك نكته مثبت

در مسابقات اخیر تیم ملي در 
پنج���ره پنجم انتخابي جام جهاني 
حامد حدادي، بهترین پست پنج 
آسیا و استثنایي ترین بازیکن ایران 
طي بیش از یک دهه اخیر در ترکیب 
تیم ملي حضور نداشت علي رغم 
اینکه به تیم ملي دعوت شد، صمد 
نیکخواه بهرامي هم دعوت شده بود 
اّما، بدایل شخصي تیم را همراهي 
نکرد. س���جاد مشایخي هم بدلیل 
مصدومیت نتوانس���ت تیم ملي را 
همراهي کند و فقط عدم دعوت از 

ارسان کاظمي بازیکن پست چهار 
ایران سئوال برانگیز بود.

در قبال غیبت این چند بازیکن 
)بجز سجاد مشایخي( در ترکیب 
تیم ملي و البته با توجه به شواهد 
و قرایني، فرضیه هایي مطرح شد 
مبن���ي بر اینکه اختافاتي بین این 
بازیکنان با کادر فني و سرپرستي 
و یا فدراس���یون بوجود آمده که 
تصمیم گرفته اند تیم ملي را همراهي 

نکنند.
م���وردي که اّما تا به امروز از 
طرف هیچکدام از طرفین به دایل 
آن به طور ش���فاف اشاره نشده و 
همین مسکوت گذاشته شدن قضیه  
یک نکته مثبت به حساب مي آید. 
نکت���ه اي که مي تواند تأیید کند که 
چنانچه اختاف یا اختافاتي هم 
وجود داش���ته باشد،  آنقدر بزرگ 
نیست که غیرقابل حل باشد. بنابراین 
مي توان امیدوار بود که این بازیکنان 
در مراحل بع���دي چه در پنجره 
شش���م انتخابي جام جهاني و چه 
در مس���ابقات جام جهاني تیم را 

همراهي کنند.
لزوم حضور ستاره ها

در پنجره ششم تهران میزبان 
ژاپن و استرالیا خواهد بود و قاعدتًا 
هم تماشاگران پرتعداد انتظار دارند 
نمایش دلپذیر س���تاره هاي خود را 
ببینند و هم حق ستاره هاي بزرگ که 
چندین سال براي بسکتبال زحمت 
کش���یده  اند و باعث موفقیت هاي 
کم نظیر شده اند، هم هست که مقابل 

چشم هواداران به میدان بروند.
اّم���ا میدان مهمتر، میدان جام 
جهاني است. جائي که هر کشوري 
با تمام نیروه���اي موجود در آن 
حض���ور مي یابد و هر چه در توان 
دارد رو مي کند چون میداني هایي 
مثل جام جهاني یا المپیک، میدان 
تجربه اندوزي نیس���ت بلکه میدان 
نتیجه گیري اس���ت و در ویترین 
بسکتبال هر کشور، قرار مي گیرد.

پس فرص���ت باقي مانده تا 
پنجره شش���م انتخابي جام جهاني 
۲۰۱9 چین یعني اسفندماه و مهمتر 
از آن فرص���ت حدود 9 ماهه باقي 
مانده تا جام جهاني،  زمان مناسبي 
اس���ت که شرایط به گونه اي رقم 
بخورد تا تمام ستاره هاي تیم ملي  
در ترکیب حضور داشته باشند در 
حالیکه قسمت مهمتر، مسابقات 
جهاني اس���ت. یعني با توجه به 
اینکه تا پنجره ششم انتخابي جام 
جهاني ممکن اس���ت مصدومیتها  
مس���ائل ش���خصي یا حضور در 
تیمهاي باش���گاهي، باعث شود تا 
همه ستاره ها در کنار تیم ملي نباشند 
اّما پس از آن شرایط مهیاتر خواهد 
ش���د تا بسکتبال با تمام توان براي 

جام جهاني، آماده شود.
* قاسم كياني

اجتماعی:  سرویس سیاسی – 
فرمانده نیروی هوایی ارتش با تاکید 
بر این که محدودیتی برای افزایش 
بُرد موشک هایمان نداریم، از اجرای 
طرح ویژه ای برای به روزرسانی همه 

پرنده های این نیرو خبر داد.
امیر خلبان عزیز نصیرزاده گفت: 
امروز به دنبال افزایش برد موشک های 
هوا به هوا هس���تیم و در این جهت 
کارهای بس���یار خوبی هم انجام و 
ی���ا مثا در حوزه رادار جنگنده های 
تامک���ت و یا فانتوم کارهای بزرگی 
انجام گرفته اس���ت و این سامانه ها 
بهینه سازی شده اند و در زمینه مهمات 
ه���وا به هوا، ه���وا به زمین، هوا به 
س���طح هم کارهای اساسی انجام 
دادیم ک���ه عموما این توانمندی ها 
رسانه ای نمی شود بلکه در رزمایش ها 
و تست های مختلف مورد ارزیابی 

قرار می گیرند.
وی در گفتگو با فارس، با تاکید 
بر این که یکی از مهمترین برنامه های 
ما، افزایش برد موشک ها و مهمات 
است،اظهار داشت: ما به دنبال موشک 
و مهمات دور ایستا هستیم و هیچ 
محدودیتی در این زمینه برای خودمان 
قائل نیستیم. چرا که نیروی هوایی در 
کنار دیگر نیروها باید توان بازدارندگی 

کشور را باا ببرد.
نصیرزاده گفت: امروز کشور 
ما در حوزه موشکی توانمندی های 
زی���ادی دارد و صنای���ع دفاعی ما 

موش���ک هایی تولید می کنند که در 
اختیار معدود کشورهایی در سطح 
جهان قرار دارد و ما هم باید از این 

توانمندی استفاده کنیم.
فرمان���ده نیروی هوایی ارتش 
گفت: ما یک برنامه بسیار گسترده 
در حوزه مهمات و موش���ک های 
دوربرد و هوش���مند داریم. چرا که 
در رزم های امروز جهان کسی پیروز 
اس���ت که زودتر ببیند و دورتر بزند 
که پرنده های ما نباید از این توانمندی 

محروم باشند.
لذا ما دنبال برنامه ای هستیم که 
زودتر ببینیم، یعنی رادار هواپیماهای 
خودمان را ارتقا دهیم و زودتر هدف 
را بزنی���م که به معنای دوربرد کردن 
مهمات است و این زدن، دقیق باشد 
که مس���تلزم هوشمندی تجهیزات 
است. وی همچنین با اشاره به تشکیل 
تیم آکروجت نیروی هوایی گفت: در 
صدد هستیم تا تیم آکروجت نیروی 
هوایی را با به کارگیری هواپیماهای 
کوثر راه اندازی کنیم. البته باید تولیدات 
این هواپیما به حد مناسبی برسد اما 
امیدواریم که این کار انجام ش���ود . 
ای���ن تیم می تواند نه فقط در ایران 
بلکه در دیگر کشورها هم به انجام 

برنامه بپردازند.
نصیرزاده افزود: ما همه این کارها 
را برای مردم کشورمان و با عشق به 
آنه���ا انجام می دهیم و کارکنان ما به 
طور شبانه روز و به شکل جهادی تمام 

ت���اش خود را می کنند تا به عنوان 
یکی از حلقه های زنجیره تامین امنیت 
در نیروهای مسلح، ضامن امنیت مردم 
باشند و وقتی مردم گوشه ای از این 
توانمندی ها را می بینند و خوشحال 
می ش���وند این برای ما بسیار لذت 

بخش و انگیزه بخش است.
وی در پاسخ به ادعاهای مبنی 
بر فرسوده شدن ناوگان دفاعی نیروی 
هوایی،گفت: ما امروز از هواپیماهایی 
برخورداریم که معدود کشورهایی 
چنین توانمندی هایی دارند. برای نمونه، 
هواپیمای فانتوم ما یک هواپیمای به 
روز است که در کشوری مانند ترکیه 
که عضو ناتو است و می دانید که ناتو 
استانداردهای پیچیده و سختگیرانه ای 
دارد. من با قطعیت می گویم اصطاح 
ناوگان فرسوده که دشمن روی آن 
مانور می ده���د درباره یکان های ما 
موضوعیت ندارد چرا که یک ناوکان 
فرسوده اصا توانمندی بلند شدن از 

زمین را هم ندارد.
نصیرزاده  تاکید کرد: ما امروز 
هواپیماهای نس���ل خوبی را مطابق 
اس���تانداردهای روز دنیا در اختیار 
داریم. من برای نمونه به هواپیمای
F-۱۴  تامکت اش���اره می کنم که 
امروز هیچ کشوری در دنیا آن را در 
اختیار ندارد و اگر هم آمریکایی ها 
آن را کنار گذاشتند به دلیل اهداف 
تقویت منابع نظامی شان بود نه اینکه 
این هواپیما، هواپیمای بدی باش���د.

 ،F-۵ ،هواپیماهای دیگر مثل فانتوم
میگ ۲9 و یا سوخو ۲۴ هم به همین 
ش���کل است. مثا همین سوخوی 
۲۴ یک هواپیمای به روز اس���ت که 
روس ها در س���وریه به وفور از آن 

استفاده کردند.
وی گف���ت: در حوزه ارتقاء و 
بهینه سازی هم در حوزه های مختلف 
مثل مهمات، اویونیک و الکترونیک 
بسیار فعال هستیم و از این لحاظ نه 
فقط هیچ کمبودی احساس نمی کنیم 
بلکه در دنیا حرف های بس���یاری 
برای گفتن داریم .ما در دانشگاه ها، 
متخصصان زیادی در این حوزه داریم 
که البته خیلی نمی توان راجع به آنها 
صحبت کرد. ل���ذا وقتی از عنوان 
عمر دهی انقابی استفاده می کنیم، 
به معنای فرسودگی نیست بلکه به 
معنای ارتقاء در حوزه های مختلف 
مثل هوشمندسازی مهمات و استفاده 
از تجهیزات به روز و کارآمد است 
که این توانمندی سال هاست به وجود 

آمده است.
فرمانده نهاجا اظهار داشت: یک 
نمونه روشن و جدید دیگر، همین 
جنگنده کوثر است که اخیرا ساخته 
ش���ده و در فراین���د آن، ۵۰ تا 6۰ 
شرکت دانش بنیان اکثرا در حوزه های 
الکترونی���ک، اویونیک و کامپیوتر 
مشارکت داشتند. بنابراین عمر دهی 
انقابی به معنی ارتقا و به روز رسانی 

یکان ها است.

همزمان با روز جهانی معلوان مراسم 
جش���ن ازدواج ۱۱۰زوج معلول در سالن 

همایش برج میاد برگزار شد.
در این مراسم انوشیروان محسنی بندپی 
رئیس سازمان بهزیستی کشور و سرپرست 
تأمین اجتماعی، ولی اه شجاع پوریان معاون 
امور فرهنگی و اجتماعی شهرداری تهران، 
حسین نحوی نژاد معاون امور توانبخشی 
س���ازمان بهزیستی کشور و علی همت 
محمودنژاد رئیس انجمن دفاع از حقوق 

معلوان ایران حضور داشتند.
این مراسم تحت عنوان جشن ازدواج 
معلوان »مهرانه« همزمان با گرامیداشت 

روز جهانی معلوان برگزار شد.

�� كليه س���هامد����,�كيل يا قائم مقا� قانونى صاحب س���هم 
�همچنين نمايند� يا نمايندگا� �شخا� حقوقى �عو� مى گر�� 
تا �� جلس���ه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين شركت 
كه �� ساعت 10صبح ��� يكش���نبه مو�� 97/9/25 �� محل 
تهر��-خيابا� �ليعصر- نرس���يد� به پا�� ساعى-هتل سيمر� 

برگز�� مى گر���حضو� به هم �سانند 
�ستو� جلسه :

1- �نتخا� �عضا� هيئت مدير� 
2- س���اير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومى عا�� به طو� 

فو� �لعا�� باشد .
��كليه س���هامد���� محتر� ��خو�ست مى گر�� جهت ��يافت 
بر� ���� به جلس���ه با �� �س���ت ��ش���تن مد��� شناسايى 
(كا�� ملى) معرفى نامه يا �كالتنامه �سمى �� ساعت 9صبح به 

محل جلسه مر�جعه نمايند.
هيئت مديره

آگهى دعوت از سهامداران 

شركت  نفت سپاهان (سهامى عام)

ثبت شده به شماره 155078وشناسه ملى 10101978329

شركت نفت سپاها� �� نظر ���� خدما� مو�� نيا� خو� �� با شر�يط �ير �� طريق برگز��� 
مناقصه عمومى تأمين نمايد 

شما�� مناقصه :   44- 97 / � � �
شر� مناقصه : خدما� تامين � ��هبر� �سايط  نقليه مو�� نيا� جهت �يا� � �ها� شركت 

نفت سپاها� �� سطح شهر �صفها� � حومه
مهلت ��يافت �سنا� مناقصه  :  �� ��� شنبه مو�� 97/9/17 لغايت  شنبه 97/9/24 به جز 

���ها� پنجشنبه �� قبا� ���ئه فيش ���يز� مبلغ �سنا� مناقصه
مبلغ �سنا� مناقصه : 000�000�1 (يك ميليو�) �يا�

مناقصه گر�� مى بايس���ت مبلغ � نو� ضمانتنامه ش���ركت �� مناقصه �� به شر� �يل ���ئه 
نمايند . به پيشنها�ها� فاقد سپر�� شركت �� مناقصه ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد .

مبلغ تضمين شركت �� مناقصه :  000�000�900 (نهصد ميليو�) �يا�
نو� تضمين شركت �� مناقصه :  �سيد ���يز مبلغ تضمين به حسا� شركت نفت سپاها� � 
يا ضمانت نامه معتبر بانكى بد�� قيد � شر� � قابل تمديد �� سو� شركت نفت سپاها� . 

(��� شناسه ملى � كد �قتصا�� شركت  بر ��� �سنا� فو� �لذكر �لز�مى �ست )
ش�ما�� حس�ا� ���ي�ز �جه : حس���ا� ش���ما�� 341444213 نز� بانك ملت شعبه 

مستقل مركز�
س���اير �طالعا� � جزئيا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� مى باشد . متقاضيا� مى تو�نند 

جهت �خذ مد��� مناقصه به نشانى �ير مر�جعه نمايند .
نش�انى � تلف�ن مناقص�ه گز�� :   تهر�� – ميد�� ����نتين – خيابا� خالد �س���المبولى – 

نبش كوچه 28 – پال� 92 – �بيرخانه كميسيو� معامال� شركت نفت سپاها�
تلفن: 8347-021 ��خلى 153

هزينه چا� �گهى �� برند� مناقصه �خذ خو�هد شد .
شركت نفت س���پاها� �� �� يا قبو�  يك يا تما�  پيشنها�ها  بد�� �نكه نيا� به �كر �ليل 

باشد مختا� �ست .

آگهى فراخوان مناقصه عمومى نوبت اول 
 ( دو مرحله اى )  

بقیه از صفحه ۲
* اف ای تی اف خوب باشد یا بد، زیرساخت 

و ازم ارتباط مالی با بانکهای جهانی است
* به وزیر علوم بارها گفته ام روبروی زندانی 

کردن دانشجو به بهانه های سیاسی بایستد
* به میان دانشجویان آمده ام تا آزادانه شنوای 

نقدها باشم
*مس���ئوان نماینده واقعیت امروز جامعه و 
دانشجویان نماینده آینده مطلوب تر و ایران آزادتر 

و آبادتر هستند
*دانش���گاه مبارز در کنار حوزه مبارز، هدف 

بزرگی را به رهبری امام محقق کردند
*حتی اگر دشمن غداری مثل آمریکا و رژیم 
صهیونیستی نداشته باشیم؛ اداره امور و طرح هایی 

چون تحول سامت، کار آسانی نیست
*روند تورمی از ۴۰درصد سال 9۲به ۸درصد 

در سال 96رسید
* بپرسید چه کسانی موسسات اعتباری پدید 

آوردند و اجازه تاراج مال مردم را دادند؟
* از کسانی سراغ بگیرید که ۳میلیارد دار پول 

نفت را بردند و خوردند
* برجام راه را برای نفت، تجار و بانک ها باز 

کرد و سرمایه زیادی وارد کشور شد
* اگر قرار است جلو آمریکا بایستیم؛ مشکات 

هم جزو این رویارویی است
* اگر فکر می کنید آمریکا پیروز است، بدانید که 
امروز ایران پیروز و ترامپ شکست خورده است
* ترامپ در شورای امنیت شکست خورد

* سال گذشته آمریکا ۸بار مستقیم و امسال 
۳بار غیر مستقیم درخواست مذاکره داشت، بر مبنای 

عزت مردم نپذیرفتم
* امروز روز آزمایش همه ماست، با هم باید 

در برابر توطئه ها، مشکات و تورم بایستیم
* نقد ازمه اصاح است؛ قدرت بدون نقد، 

فساد زاست
* برای نخس���تین بار در این دولت، برداشت 

گاز از مخزن مشترك با قطر بیشتر شد
* فض���ای مجازی در اختی���ار مردم، نتیجه 

ایستادگی دولت بر شفافیت است
* حمایت از شرکت دانش بنیان، یعنی حمایت 

از دانشگاه و نخبگان
* قانون اساسی دستاورد بزرگ انقاب است، 
اگر به همه آن عمل ش���ود مش���کات هم حل 

می شود
* رئیس جمهوری باید بتواند در برابر تخلف 

از قانون اساسی تذکر دهد
* در مس���ایل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی و 
اجتماعی؛ قانون اساسی مسیر همه پرسی از مردم را 

پیش رو گذاشته است
پيام رئيس  جمهور ی به مناسبت روز جهانی 

معلوان
رئیس جمهوریدر پیامی به مناسبت دوازدهم 
آذر م���اه روز جهانی معلوان ابراز امیدواری کرد   
با تاش منسجم دستگاه های اجرایی، پیگیری های 
مجدانه نمایندگان مجلس شورای اسامی و نهادهای 
حقوقی و سازمان های مردم نهاد در حسن اجرای 
قانون حمایت از حقوق معلوان، امکان رفع تبعیض 
و توانمندس���ازی بیشتر این افراد فراهم گردد و در 
س���ایه فراگیرسازی فرصت های کار و تاش برای 
معلوان، ش���اهد ارتقای سامت و کیفیت زندگی 

آنان باشیم.
متن پیام حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن 

روحانی به این شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

دوازدهم آذرماه )س���وم دسامبر( روز جهانی 
معلوان را که یادآور لزوم توجه به نیازهای عزیزان  
معلول و اهتمام مسئوان کشور در رفع مشکات 
و ایجاد زمینه مشارکت اجتماعی آنان است، گرامی 

می دارم.
دولت تدبیر و امید طی سال های اخیر کوشش 
بسیاری را برای رفع موانع حقوقی و اجتماعی فراروی 
معلوان و تقویت مش���ارکت آنان در عرصه های 
مختل���ف به عمل آورده و تصویب و اباغ قانون 
حمایت از حقوق معلوان، را می توان نمود بارز این 

اقدامات دانست.
دولت همچنین حمایت از حرکت های مدنی و 
گسترش سازمان های مردم نهاد از جمله تشکل های 
غیردولتی فعال در امور معلوان را به طوری جدی 
در دس���تور کار خود قرار داده اس���ت. بی تردید 
حضور پررنگ نخبگان معلوان در محافل علمی و 
کانون های هم اندیشی و رایزنی مؤثر آنان با نمایندگان 
دستگاه های اجرایی و نهادهای سیاستگذار، فضای 
حاکم بر اذهان عمومی را بیش از پیش برای پذیرش 
توانمندی های معلوان مس���اعد و مسیر مشارکت 
فعاانه آنان را در عرصه های تصمیم گیری و اجرایی 

کشور، هموارتر ساخته است.
امید است با تاش منسجم دستگاه های اجرایی، 
پیگیری های مجدانه نمایندگان محترم مجلس شورای 
اسامی و نهادهای حقوقی و سازمان های مردم نهاد 
در حسن اجرای قانون حمایت از حقوق معلوان، 
امکان رفع تبعیض و توانمندسازی بیشتر این افراد 
فراهم شود و در سایه فراگیرسازی فرصت های کار 
و تاش برای معلوان، ش���اهد ارتقای سامت و 

کیفیت زندگی آنان باشیم.
حسن روحانی       
رئیس جمهوری اسامی ایران

رئیس جمهور ی: اگر نفت ما فروخته نشود هیچ نفتي از خلیج فارس بیرون نمي رود

چین مانع  عروسی های پرزرق وبرق  می شودمراسم ازدواج ۱۱۰ زوج دارای معلولیت در برج میاد برگزار شدفرمانده نیروی هوایی ارتش: محدودیتی برای افزایش بُرد موشک ها نداریم
 دولت چین در تاش برای از بین بردن گرایش روزافزون برخی چینی ها 
به جشن های عروسی مجلل و پرهزینه است. مقامات چین همچنین می خواهند 
مراس����م سرگرمی های شوخی آمیز قبل از مراسم ازدواج را متوقف کند که در 

مواردی ممکن است با حرکات خشن و جنسی همراه باشد .
 مسئوان گفته اند این جشن های عروسی هم خیلی اسراف آمیز و هم خاف 

ارزش های سوسیالیستی و ارزش های چین است.
 همچنین برگزاری نوعی از مراس����م س����نتی در این کشور که زوج ها را 
مکلف به انجام کارهای سخت و خطرناك می کند و آنها را گاهی در شرایط 

حقارت آمیزی قرار می دهد،  از کنترل خارج شده است. 
 مسئوان در پکن گفته اند که این راه حل می تواند تاش برای استانداردسازی 

مراسم به شکل ساده و سنتی آن باشد .
 اکنون  که برگزاری جش����ن های بزرگ عروسی در چین مد شده است، 
مردم چین مثل بسیاری از کشورهای دیگر، خودشان را در رقابتی روزافزون با 

همسایگان و دوستان در برگزاری این گونه جشن ها می بینند.
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استاد ارجمند 
سركار خانم دكتر فرزانه رحيمي

با نهايت تأثر و تأس��ف درگذشت برادر گراميتان آقاي 
دكتر فرهاد رحيمي را تسليت عرض نموده، آمرزش 
و غف��ران اله��ي ب��راي آن مرح��وم و صبر و ش��كيبائي 
 ب��راي ش��ما و س��اير بازمان��دگان را از درگاه ايزدمنان

 مسئلت مي نمائيم.
هيئت مديره بيمارستان دي

استاند ارجمند
 سركار خانم دكتر فرزانه رحيمي

با نهايت تأثر و تأس��ف درگذشت برادر گراميتان آقاي 
دكتر فرهاد رحيمي را تسليت عرض نموده، آمرزش 
و غف��ران اله��ي ب��راي  آن مرحوم و صبر و ش��كيبائي 
 ب��راي ش��ما و س��اير بازمان��دگان را از درگاه ايزدمنان 

مسئلت مي نمائيم.
پزشكان و كاركنان بيمارستان دي

استاد عاليقدر
 جناب آقاي دكتر مازيار پارسا

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت پدر گرامي تان را به 
جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض مي نمايم.

بيژن فرهي

خانواده محترم 
جناب آقاي دكتر محمدتقي شفيعي

ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأث��ر مصيب��ت وارده را صميمانه 
تس��ليت ع��رض نم��وده و از خداوند متع��ال براي آن 
 مرحوم طلب رحمت و براي بازماندگان صبر و بردباري 

مسئلت داريم.
گروه ارتوپدي دانشگاه علوم پزشكي ايران
مركز آموزشي درماني شفا يحيائيان

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 ليا عميدي
صميمان��ه و با كمال تأس��ف درگذش��ت پدر گراميتان 
را به ش��ما و خانواده محترم تس��ليت گفته، س��امتي 
 ش��ما و س��اير بازماندگان را از خداوند متعال مس��ئلت

 داريم.
مديرعامل ـ هيئت مديره و كاركنان 
شركت اسسكو

يادبود
ما ز بااييم و باا مي رويم

ما ز درياييم و دريا مي رويم
»مولوي«

با قلبي داغدار روز 15 آذر دومين س��الگرد درگذش��ت 
 عزي��ز و افتخ��ار خانواده م��ان آقـاي محمدرضـا 
حداد درفشـي قاضي بازنشسته و وكيل دادگستري 

را گرامي مي داريم.
تبريز- از طرف خانواده هاي: حداد درفشي و نواده رضي

بازگشت همه به سوي اوست

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت مرحوم مغفور 

 را به اطاع دوستان و آشنايان مي رساند.
به همين مناسبت مجلس ختم و يادبودي در روز جمعه 
97/9/16 از ساعت 9/30 الي 11 صبح در مسجد جامع 
ش��هرك قدس واقع در مي��دان صنعت، بلوار فرحزادي 

برگزار مي گردد.
حضور ش��ما س��روران و بزرگواران باعث تس��لي خاطر 

بازماندگان خواهد شد.

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 اطاع 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

آذرماه، س��يزده س��ال اس��ت كه وجود نازنين همسر� 
پدر و اس��تاد گرانقدرمان شـادروان دكتر منوچهر 
بهارصفت رئيس س��ابق مؤسسه رازي ح��صارك در 

كنارمان نيست.
ياد و خاطراتش همواره با ماست.

سالگرد پروازش را بر آرامگاه پاكش گرامي مي داريم.
روحش شاد ـ يادش گرامي
همسر و فرزندان

آيينه دار مهر 
قال رسول اه )صلي  اه عليه و آله و سلم( 

 اذا مات العالم الفقيه ثلم في ااسام 
ثلمة ايسّدهاشيء

به مناسبت چهارمين سالگرد ارتحال عالم رباني 
آيت اه سيد علي غيوري )رحمةاهعليه(

 والد بزرگوار شهيد واا 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 السام( 
واقع در شهر ري � ميدان شهيد سيفي )صفائيه( برگزار 

مي گردد. 
شوراي حفظ و نشر آثار 
آيت اه سيد علي غيوري)ره( 

تاسیس موسسه غیر تجاری تبیین و ترویج تمدن نوین اسامی 
درتاریخ 1395/11/30 به شماره ثبت 40994 

به شناسه ملی 14006597233 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم

 آگهی می گردد 
موضوع: هیات نظارت بر تاس���یس و فعالیت سازمان های مردم نهاد کشور 
در جلسه ش���ماره 285 با صدور پروانه فعالیت “تبیین و ترویج تمدن نوین 
 اس���امی” موافقت نموده اس���ت. مدت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود 
مرکز اصلی: اس���تان تهران-ش���هر تهران-بهجت آباد-خیابان پزش���ک-
خیابان ش���هید دکتر حس���ن عضدی-پاک 76-طبقه همکف-کدپستی 
1597633141 سرمایه موسس���ه: 20000000 ریال می باشد. موسسین 
موسس���ه عبارتند از: آقا عباس نصیری ف���رد دارای 12000000 ریال آقا 
مهدی حس���ین زاده یزدی دارای 1000000 ریال آقا یحیی بوذری نژاد 
دارای 1000000 ری���ال آقا محمود احم���دی دارای 1000000 ریال آقا 
حسن ملکی دارای 1000000 ریال آقا رضامراد صحرائی دارای 1000000 
ریال آق���ا محمدعلی زرین دارای 3.000.000 ری���ال اولین مدیران: آقای 
محمود احمدی به شماره ملی 0042908329 به سمت عضو هیئت مدیره 
آقای مهدی حسین زاده یزدی به ش���ماره ملی 0383736587 به سمت 
نایب رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره آقای یحیی بوذری نژاد به ش���ماره 
ملی 4011406996 به سمت رئیس و عضو اصلی هیئت مدیره آقای عباس 
نصیری فرد به ش���ماره ملی 4578820793 به سمت مدیرعامل و عضو 
اصلی هیئت مدیره آقای حسن ملکی به ش���ماره ملی 5899287225 به 
س���مت عضو هیئت مدیره -عضو علی البدل و محمد علی زرین با کد ملی 
1740067452بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره و خزانه داربه مدت دو سال 
تعیین شدند. بازرس موسسه: رضامراد صحرائی با کد ملی 4208528400 
بعنوان بازرس اصلی برای یک س���ال مالی انتخاب شد. دارندگان حق امضا: 
کلیه اس���ناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضای مدیرعامل و خزانه دار و در 
غیاب خزانه دار با امضای رئیس هیات مدره و با مهر موسسه معتبر خواهد 
بود. روزنامه کثیر اانتش���ار اطاعات جهت درج اگهی های موسسه تعیین 
شد. اختیارات مدیر عامل: طبق اساسنامه این آگهی به استناد مجوز شماره 
146337 مورخ 95/11/6 اداره کل امور ساز مانهای مردم نهاد وزارت کشور 

صادر شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283559( 

آگهی تغییرات 
شرکت هنگارسعی سهامی خاص

 به شماره ثبت 102084 و شناسه ملی 10101460306 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/09 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: آق���ای مالک عل���ی محمدی به ش���ماره ملی 
5669077687 به س���مت مدیرعامل و عض���و هیئت مدیره آقای 
ناصر بابایی به ش���ماره ملی 5669275063 به سمت عضو و رئیس 
هیئت مدیره آقای سرخای علی محمدی شماره ملی 5669274741 
به س���مت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضاء 
کلیه اس���ناد و اوراق تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و عقود 
اس���امی و قراردادها و سایر اس���ناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و 

رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283555( 

آگهی تغییرات شرکت گلچین بوریا سهامی خاص
 به شماره ثبت 261234 و شناسه ملی 10103787812 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/10 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: موضوع فعالیت ش���رکت به: تولید و بسته بندی و توزیع انواع روغن 
زیتون، شرکت در مناقصات و مزایده ها و مش���اوره در زمینه موضوع فعالیت ،اخذ 
وام و اعتبارات از بانک ها و موسس���ات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و خدمات 
بازرگانی و صادرات و واردات و ترخیص کاتاهای قانونی و مرتبط به موضوع فعالیت. 
در صورت لزوم پس از اخذ مجوزهای ازم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس���نامه 
اصاح گردید بدون تغییر در سرمایه شرکت ارزش اسمی هر سهم از 10.000 ریال 
به 1.000 ریال تغییر و در نتیجه تعداد س���هام از 2196500 سهم به 21965000 
سهم تغییر و ماده 4 اساس���نامه به شرح ذیل تغییر یافت: س���رمایه شرکت مبلغ 
21965.000.000 ریال می باش���د که به 21865000 سهم هزار ریالی عادی بانام 
و 100.000 سهم بی نام تقسیم گردید س���ال مالی شرکت )ماده 17( به شرح ذیل 
 تغییر نمود: سال مالی ش���رکت از اول مهر ماه هر سال شروع و در پایان شهریور ماه 
)سی و یکم شهریور ماه ( سال بعد به پایان می رسد. اساسنامه جدید در 54 ماده و 

10 تبصره تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283556( 

آگهی تغییرات  شرکت ایثارگران احرار سرا سهامی خاص
 به شماره ثبت 2391 و شناسه ملی 10100016920 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/04/28 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: -شرکت تجهیزات پزش���کی مهرگان تامین پارس به شناسه ملی 
10103460290 به نمایندگی آقای علی رضا بنویدی به شماره ملی 0492297614، 
موسسه توانمند سازی بازنشستگان نیروهای مسلح به شناسه ملی 10104011299 
به نمایندگی آقای غامرضا قاجار به ش���ماره ملی 0046201319 و شرکت سمت و 
سوی توسعه ایرانیان به شناس���ه ملی 10320644718 به نمایندگی آقای غامرضا 
پیچک به شماره ملی 0052193985 برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. -موسسه 
حسابرسی شاخص اندیشان به شناسه ملی 10100573323 به عنوان بازرس اصلی 
و موسسه کوش���ا منش به شناسه ملی 10100434110 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یک س���ال مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت 
منتهی به سال مالی 1395 به تصویب رسید. -روزنامه کثیر اانتشار ابرار جهت درج 

آگهی های شرکت تعیین گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری 
شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری ورامین )283557(

آگهی تغییرات شرکت ایثارگران احرار سرا سهامی خاص
 به شماره ثبت 2391 و شناسه ملی 10100016920 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
-شرکت تجهیزات پزشکی مهرگان تامین پارس به شناسه ملی 10103460290 به 
نمایندگی آقای علی رضا بنویدی به ش���ماره ملی 0492297614 به سمت رئیس 
هیئت مدیره، موسسه توانمند سازی بازنشس���تگان نیروهای مسلح به شناسه ملی 
10104011299 به نمایندگی آقای غامرضا قاجار به شماره ملی 0046201319 
به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره و ش���رکت سمت و سوی توس���عه ایرانیان به 
شناس���ه ملی 10320644718 به نمایندگی آقای غامرضا پیچک به شماره ملی 
0052193985 به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. -کلیه اوراق و اسناد بهادار و 
تعهد آور از قبیل: چک، سفته، بروات، قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی دیگر 
از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو 
هیئت مدیره همراه با مهر ش���رکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
 شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد و اماک کشور

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع ثبت شرکت ها 
و موسسات غیرتجاری ورامین )283558(

آگهی تغییرات
 شرکت مدیریت یاران توسعه بهشهر سهامی خاص

 به شماره ثبت 237234 و شناسه ملی 10102781241 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/01/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: صورتهای مالی و ترازنامه وحساب سود و زیان سال 
مالی منتهی به 1396/09/30 مورد تصویب قرار گرفت.موسس���ه حسابرسی 
دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی 10100464606 به عنوان بازرس اصلی و 
موسسه حسابرسی آزمودگان با شناسه ملی 10100252339 به عنوان بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مال منتهی به 1397/09/30 انتخاب گردیدند. 
روزنامه کثیر اانتش���ار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
اعضاء اصلی هیئت مدیره ش���رکت برای مدت دو س���ال به شرح ذیل انتخاب 
گردیدند: شرکت پاکس���ان )سهامی عام( به شناس���ه ملی 10100364988 
شرکت گلتاش )سهامی عام( به شناس���ه ملی 10260244573 شرکت ساینا 

)سهامی عام( به شناسه ملی 10102239945 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283554( 

آگهی تغییرات شرکت پارس نورد سهامی خاص
 به شماره ثبت 57032 و شناسه ملی 10101021170 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/02/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حمیدرضا شریفی به شماره ملی 0052098729 به سمت 
مدیرعامل و عضو هیئت مدیره -محمدرضا روغنی زاده به شماره ملی1286238889 
به س���مت رئیس هیئت مدیره -احمد شریفی به ش���ماره ملی 4609633450به 
س���مت نائب رئیس هیئت مدیره وعضو هیئت مدیره -لیا روغنی زاده به شماره ملی 
0452566169به س���مت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهد آور از قبیل سفته وچک وقرار دادها وعقود اسامی 
واوراق عادی واداری با امضای مدیر عامل ورئی���س هیئت مدیره متفقا همراه با مهر 
ش���رکت ودرغیاب مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با دونفر از اعضاء هیئت مدیره 
متفقا همراه با مهر شرکت متعبر می باش���د. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به 
شناسه ملی 10320729344 به س���مت بازرس اصلی و علی اصغرفتحی زهرائی به 
شماره ملی 0058633480 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )283553( 

آگهی تغییرات شرکت ویما سهامی خاص
 به شماره ثبت 20660 و شناسه ملی 10100662075 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/10/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی 
شرکت به:استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-سعادت آباد-خیابان 
شهید وحید ریاضی بخشایش-خیابان شهید غامرضا میرزائی)15 غربی (-پاک 7 -طبقه 

همکف-کد پستی1998885131 انتقال یافت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287127(

آگهی تغییرات شرکت نصر آفرینان زحل سهامی خاص
 به شماره ثبت 507152 و شناسه ملی 14006644783 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/02/26 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ شد : منصور منصوری مجومرد کد ملی 0046438335 و مصطفی معمارنژادیان
 کد ملی 0070215952 و مهدی عاشوری کدملی 0320354628 به عنوان اعضا هیئت مدیره 

برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287133(

آگهی تغییرات شرکت ساختماتی کوهین سهامی خاص
 به شماره ثبت 5871 و شناسه ملی 10100287468 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/28 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مهران ظریفی به شماره ملی2949643760 به سمت بازرس 
اصلی و مرتضی کریم زاده مشتقین به ش���ماره ملی 1461324440 به سمت بازرس 
علی البدل ش���رکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. احمد رضائی به شماره ملی 
0589720872 به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و اسماعیل بقاء به شماره ملی 
3874171000 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فخری السادات نعیمی به شماره 
ملی 0058147276 به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب شدند. حق 
امضاء کلیه اوراق و اس���ناد بهادار از قبیل چک ، سفته ، برات و اوراق تعهد آور و قراردادهای 
عقود اسامی واوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل به اتفاق نایب رئیس هیئت مدیره 
و یا عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. روزنامه کثیر اانتشار اطاعات 
جهت نشر آگهی ها و تصمیمات شرکت انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال 

مالی 96 بتصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287132(

آگهی تغییرات
 شرکت نصر آفرینان زحل سهامی خاص 

به شماره ثبت 507152 و شناسه ملی 14006644783 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/02/26 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای منصور منصوری مجومرد کد ملی 0046438335 بسمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی معمارنژادیان کد ملی 0070215952 
بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی عاشوری کد ملی 0320354628 
بسمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب گردیدند امضا کلیه اسناد اوراق 
تعهد آور و بهادار از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقود اسامی با امضا 
دو نفر از اعضای هیئت مدیره و سایر نامه های عادی و اداری با امضا مدیرعامل 

و مهر شرکت معتبر است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287134(

آگهی تغییرات   شرکت فن آوا سیستم سهامی خاص 
به شماره ثبت 214780 و شناسه ملی 10102561765 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/14 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای داریوش روحی به کد ملی 0046683879 ، به نمایندگی از شرکت گروه فن آوا 
به شناسه ملی 10102411479، به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علیرضا 
رحمانی به کد ملی 0051409755 به نمایندگی از ش���رکت شبکه گستر فن آوا 
به شناس���ه ملی 10102534249 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علی 
رنجبران به کد ملی 0062375016، به نمایندگی از شرکت فن آوا ماهواره به شناسه 
ملی 10102582478، به س���مت عضو هیئت مدیره و آقای محمدصادق کریمی 
مهرآبادی به کد ملی 0603246680 به نمایندگی از ش���رکت توسعه هوشمند به 
سام به شناسه ملی 10102597103 به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمیدرضا 
زندیه به کد ملی 2298248257 ، به نمایندگی از ش���رکت داده سامانه فن آوا به 
شناس���ه ملی 10102534268 به سمت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب 
ش���دند. هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل نفویض نمود. 7 - نمایندگی 
ش���رکت در برابر صاحبان سهام، اش���خاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و مؤسسات 
خصوصی 8 - تعیین میزان استهاک ها با توجه به قوانین جاری کشور. 9 - تنظیم 
خاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و دادن آن به بازرس قانونی 
ش���رکت. 10 - پیگیری برگزاری و تهیه دستور جلسه برای جلسات هیأت مدیره و 
همچنین مجامع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده. 11 - پیشنهاد روش های اجرایی 
در چارچوب مقررات و آیین نامه های شرکت منطبق با ضوابط و آیین نامه های گروه 
فن آوا. 12 - نظارت بر حسن اجرای آیین نامه های شرکت و انجام اقدامات ازم برای 
اداره امور ش���رکت. 13 - همکاری و ارائه تسهیات ازم جهت انجام وظایف بازرس 
قانونی و حسابرس. 14 - دریافت مطالبات شرکت. 15 - پیشنهاد تقسیم سود بین 
صاحبان سهام به هیأت مدیره. 16 - تنظیم گزارش سه ماهه و شش ماهه حسابرسی 
شده در زمینه صورت های مالی اساسی و یادداشت های آن و تصویب در هیأت مدیره 
و ارائه به بازرس قانونی. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک ، سفته ، برات 
با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت و در غیاب ایشان 
با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی 
و مراسات با امضاء مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب ایشان با 

امضاء یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287135(

آگهی تغییرات شرکت سیکا پارسیان سهامی خاص 
به شماره ثبت 263818 و شناسه ملی 10103812086 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/02/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران به شناسه ملی 1010019028 و آقای آرش علی همتی به کدملی 
0082764131 به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. 

ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 1396/10/10 مورد تصویب قرار گرفت. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287125(

آگهی تغییرات شرکت پاایش و پژوهش خون سهامی خاص
 به شماره ثبت 153426 و شناسه ملی 10101962046 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/10/25 و مجوز شماره 26190 مورخ 
1396/11/2 سازمان خصوصی سازی ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل شرکت در واحد ثبتی تهران 
به آدرس اس���تان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر تهران-کوی نصر-بزرگراه شیخ فضل اله 
نوری-بزرگراه شهید همت شرقی-پاک -0طبقه همکف- کدپستی 1449613111 تغییر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287126(

آگهی تغییرات شرکت فضا گستر داوین )سهامی خاص(
 به شماره ثبت 2991 و شناسه ملی 10102503639 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/10/20 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -ترازنامه و حساب سود و زیان عملکرد مالی منتهی به 
سال مالی 1395 به تصویب مجمع رسید. -موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس 
)حسابداران رسمی( به شناسه ملی 10320610350 بسمت بازرس اصلی و 
خانم نازنین فیروزبخت بشماره ملی 0323558623 بسمت بازرس علی البدل 
شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. -روزنامه کثیراانتشار ابرار جهت 

درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران سازمان 
ثبت اسناد واماک کشور
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران

 مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شهریار 
)287128(

آگهی تغییرات
  موسسه صندوق پس انداز کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی

 به شماره ثبت 37121 و شناسه ملی 14005358354 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/07/08 
و تاییدیه ش���ماره 32318 / ص / 97 مورخ 1397/8/1 س���ازمان بنادر و 
دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه 
به شناس���ه ملی 10103295049 به عنوان بازرس اصلی و پویا سیف پناه 
صومعه سرائی به شماره ملی 0013587404 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین ش���د. ترازنامه و حساب سود و زیان 

منتهی به 1397/3/31 به تصویب رسید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287129(

آگهی تغییرات 
موسسه صندوق پس انداز کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی 

به شماره ثبت 37121 و شناسه ملی 14005358354 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/08 
و تاییدیه ش���ماره 32319 / ص / 97 مورخ 1397/8/1 س���ازمان بنادر و 
 دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی آریا بصیر اندیشه

 به شناس���ه ملی 10103295049 به عنوان بازرس اصلی و پویا سیف پناه 
صومعه سرائی به شماره ملی 0013587404 به عنوان بازرس علی البدل 
برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات 
جهت درج آگهی های شرکت تعیین ش���د. ترازنامه و حساب سود و زیان 

منتهی به 1396/3/31 به تصویب رسید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287130(

آگهی تغییرات
 شرکت مهندسی و مدیریت پترو پاایش نگر اندیش

 سهامی خاص به شماره ثبت 522672 و شناسه ملی 14007405546 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سرمایه شرکت از مبلغ 16000000000 ریال 
به مبلغ 22500000000 ریال منقسم به 2250000 سهم 10000 ریالی 
با نام از طریق نقدی افزایش یافت���ه و مبلغ 6500000000ریال بموجب 
گواهی ش���ماره 72/1162/2515 مورخ 97/7/19 بانک کشاورزی شعبه 
شهید بهشتی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق 
اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء 

گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287131(

آگهی تغییرات
 شرکت توسعه خدماتی بازرگانی آریتا سهامی خاص

 به شماره ثبت 25513 و شناسه ملی 10100709752 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/04 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب 
گردیدند : آقای جمشید حسینی به ش���ماره ملی 2630040577 و آقای کورش 
مرشد سلوک به ش���ماره ملی 0062504444 و آقای افشین معراج به شماره ملی 
2229695101 . آقای جمشید حسینی به شماره ملی 2630040577 به سمت 
رئیس هیأت مدیره و آقای کورش مرشد سلوک شماره ملی 0062504444 به سمت 
نایب رئیس هیأت مدیره و آقای افشین معراج به شماره ملی 2229695101 به سمت 
عضو هیأت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات قرار داد ها و عقود اسامی و کلیه اوراق 
عادی و اداری با امضای مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد . 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287121(

آگهی تغییرات شرکت دارویی سپاکو دارو سهامی خاص 
به شماره ثبت 310567 و شناسه ملی 10103501155

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سید 
حمیدرضا بهشتی کد ملی 4431602488 به سمت رئیس هیات مدیره شرکت تجهیزات 
پزشکی و دارویی پوراطب به شناسه ملی10102080134 با نمایندگی سید وحیدرضا 
بهشتی کد ملی 4432860170 به سمت نائب رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه گذاری 
پورا دارو ایرانیان به شناسه ملی 14005636557 با نمایندگی آقای کامبیز ببربیان ش م 
3379851868 به سمت عضو هیأت مدیره و خانم مهسا زنگنه کد ملی 0070752192 
خارج از اعضاء هیأت مدیره به سمت مدیر عامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور با امضاء متفق مدیرعامل و رئیس یا نایب رییس هیأت مدیره و مهر شرکت و در 
غیاب مدیر عامل با امضاء متفق آقای کامبیز ببربیان عضو هیأت مدیره و رئیس یا نایب رئیس 
هیأت مدیره و مهر شرکت و یا با امضاء رئیس هیأت مدیره به تنهایی همراه با مهر شرکت 
معتبر خواهد بود. ب/ اوراق عادی و نامه های اداری با امضاء منفرد مدیرعامل و مهر شرکت و 

در غیاب وی با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287124(
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مرکل: سران اتحادیه اروپا از انتقال 
سفارت به قدس خودداری کنند

سرویس خارجی: یک روزنامه رژیم صهیونیستی به نقل از یک منبع مطلع 
نوشت، صدراعظم آلمان از بسیاری از کشورهای اروپایی خواسته است از انتقال 

سفارت خود به بیت المقدس خودداری کنند.
مرکل از »کاوس یوهانیس« رئیس جمهور رومانی خواسته است سفارت 
کشورش را از تل آویو به بیت المقدس منتقل نکند. وی گفت: »ما متوجه شده ایم 
و من اخیراً هم از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شنیده ام که آنها تمایل 
دارند سفارتخانه های خود را به بیت المقدس منتقل کنند اما بهتر است انجام 
نشود. گفته می شود بسیاری از تماس های تلفنی مرکل به سران اروپایی در ماه 
آوریل صورت گرفته است یعنی دقیقا همان زمانی که موضوع انتقال سفارت 
به بیت المقدس به صورت جدی مطرح ش���ده بود.در این حال تعدادی از 
شهرک نشینان صهیونیست به مناسبت یکی از اعیاد، آیین های یهودی را در ورودی 
مسجدااقصی برگزار کردند. تعدادی از شهرک نشینان صهیونیست در جدیدترین 
تعرض خود به مقدسات فلسطینی، به مناسبت »عید حانوکا« در »باب ااسباط« 

مسجدااقصی آیین های یهودی- صهیونیستی به جا آوردند.
 این صهیونیست ها در باب ااسباط که یکی از ورودی های مسجدااقصی 
است، شمعدان روشن کردند، آواز خواندند، رقصیدند و آیین های نژادپرستانه نیز 
انجام دادند. خبر دیگر اینکه یک شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی گزارش داد که 
وزیر جنگ پیشین این رژیم، قبل از استعفا، با هیأتی از مقامات عالی رتبه تشکیات 
خودگردان و جنبش فتح دیداری محرمانه درباره مسائل مهم داشته است. منابع 
مطلع می گویند »آویگدور لیبرمن« وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی، پیش از 
استعفا از سمت خود، با مقامات ارشد تشکیات خودگردان فلسطین دیداری 
محرمانه داشته است. حدود دو هفته قبل از استعفا، لیبرمن با »ماجد فرج« رئیس 
اطاعات تشکیات خودگردان فلسطین و »حسین الشیخ« عضو ارشد جنبش 
»فتح« و مسئول هماهنگ کننده روابط دو طرف، دیدار کرده بود.بر این اساس، طی 
دیدار مذکور که به درخواست لیبرمن انجام شده بود، درباره هماهنگی های امنیتی 
بین کابینه اسرائیل و تشکیات خودگردان و همچنین رفع برخی محدودیت ها 
صحبت شده بود. در این نشست همچنین سرهنگ »کامل ابو رکت« هماهنگ کننده 

فعالیت های کابینه در سرزمین های اشغالی حضور داشت.
 در این گزارش به نقل از برخی منابع فلسطینی که نامشان فاش نشده، 
آمده است: لیبرمن به دو مقام ارشد تشکیات خودگردان گفته بود که او یک 
افراطی نیست و با تمام نظرات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توافق ندارد. 
در خبری دیگر حمله نظامیان رژیم صهیونیستی به محاتی در شهر طولکرم 
در کرانه باختری فلسطین، یک شهید بر جای گذاشت. نظامیان ارتش رژیم 
صهیونیستی به محاتی در شهر طولکرم حمله کردند و در نتیجه این حمله یک 

جوان شهید و چندین جوان دیگر بازداشت شدند.
 در همین حال،پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان و محمود 
عباس رئیس تشکیات خودگردان فلسطین در واتیکان دیدار کردند.دفتر مطبوعاتی 
واتیکان با انتشار بیانیه ای ضمن اعام این خبر افزود: پاپ و عباس در این 
دیدار درباره موضوعات مختلف از جمله راه های آشتی ملت فلسطین و تاش 
برای فعال کردن مجدد روند صلح میان اسرائیل و فلسطین و همچنین رسیدن 

به راه حل دو دولت گفتگو کردند.

موگرینی: اروپا نگران حاکمیت قانون جنگل بر روابط بین المللی است
تس����نیم:  فدریکا موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا نس����بت به حاکمیت قانون 
جنگل بر روابط بین المللی به شدت ابراز نگرانی 
کرد و گفت: اتحادیه اروپا نگران است آن هم در 
شرایطی که پیمان ها و معاهده های مهم بین المللی 
با چالش روبرو شده است. وی تصریح کرد: امروز 
از این مساله ترس و واهمه داریم که مجبور باشیم 
اذعان کنیم یک نظم نوین بین المللی هرگز به وقوع 

نپیوسته و محقق نشده و بدتر از آن اینکه یک خطر جدی و واقعی برای 
حاکمیت قانون جنگل به جای اجرای قوانین بین المللی وجود دارد. 

گزارش جدید از نسل کشی علیه مسلمانان روهینگیا
ایرنا: یک گروه حقوق بشری در آمریکا با انتشار نتایج تحقیق جدیدی 
درمورد جنایات مرتبط با نسل کشی علیه روهینگیایی ها که توسط نظامیان 
میانمار اعمال ش���ده، خواس���تار محاکمه عامان این جنایات در دادگاهی 
بین المللی شد. این گروه پس از مصاحبه و گفت وگو با بیش از یک هزار 
نفر از آوارگان روهینگیایی که از ایالت راخین میانمار فرار کرده بودند، با تهیه 
گزارشی اعام کرد که ارتش میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا مرتکب 

جنایات جنگی و نسل کشی شده است. 

دادگاه سریانکا اختیارات »راجاپاکسه« را برای نخست وزیری 

تعلیق کرد
ایسنا: دادگاهی در سریانکا اختیارات »ماهیندا 
راجاپاکسه« را به عنوان نخست وزیر تعلیق کرد و 
حکم داد که کابینه وی تا زمان تایید مشروعیت، 
نمی تواند فعالیت کند. این تصمیم تردیدهای قانونی 
بیشتری را درباره ادعای راجاپاکسه برای تصدی 
سمت نخست وزیری در سریانکا به وجود آورده؛ 
کش���وری که از یک ماه قبل در تنش سیاسی به 
سر می برد. راجاپاکسه که پس از برکناری "رانیل 
ویکرمسینگ" از سمت نخست وزیری در اکتبر سال جاری میادی به عنوان 
جانشین وی انتخاب شده، دو بار از پارلمان این کشور آسیایی رد صاحیت 

شده اما کناره گیری نمی کند. 

ارتش اوکراین از بیم نبرد با روسیه، نیروهای ذخیره را فرا خواند
فارس: ارتش اوکراین از بیم نبرد با روسیه نیروهای ذخیره خود را برای 
استقرار در نقاط مرزی فراخواند.به دنبال تنش اوکراین با روسیه و حضور 
غیرقانونی شناورهای این کشور در بندر »کرچ« در کریمه، ارتش اوکراین با 
فراخواندن نیروهای ذخیره، در حال استقرار آن ها در نقاط مرزی است. »پترو 
پروشنکو« رئیس جمهور اوکراین با اعام خبر استقرار قوای نظامی، دلیل آن را 
واکنش به حضور فزاینده نظامی روسیه در نقاط مرزی و کریمه عنوان کرد. 

آغاز به کار رئیس جمهوری جدید مکزیک با اقدامی بی سابقه
ایسنا: رئیس جمهوری جدید مکزیک اولین 
روز کاری خودش را با اقدامی بی سابقه در تاریخ 
معاصر آغاز ک����رد: "برگزاری کنفرانس خبری و 
تعهد به برگزاری روزانه آن در طول دوره ش����ش 
ساله و اطاع رسانی به مردم." آندرس مانوئل لوپز 
اوبرادور، دو روز پس از ادای س����وگند به عنوان 
اولین رئیس جمهوری چپگرای مکزیک پس از دهه ها 
حضور تکنوکرات ها، به وعده اش برای حکومتداری 

همانند یک فرد عادی و پایان  دادن به سال ها مخفی کاری، تدابیر امنیتی شدید 
و اکچری بودن روسای جمهوری پیشین پایان داد. 

ناوهای جنگی چین وارد تنگه تایوان شدند
ایرنا: وزارت دفاع تایوان در بیانیه ای اعام کرد با باا گرفتن برخی 
تنش های سیاسی و نظامی در منطقه، تعدادی از ناوهای جنگی چین وارد 
تنگه تایوان شده اند.این بیانیه پس از آن منتشر شد که روزنامه تایوانی 
چاینا تایمز خبر داد که چین در حال انجام تحرکاتی در منطقه پس از 
ورود کشتی های آمریکایی به این منطقه از جهان است. کشتی های چینی 
نه تنها گشت زنی هایشان را افزایش داده اند بلکه این گشت ها برخاف 

گذشته به جزیره تایوان نزدیکتر شده است. 

اروگوئه درخواست پناهندگی رئیس جمهوری پیشین پرو را رد کرد
ایس���نا: رئیس جمهوری پیشین پرو اعام 
کرد، اروگوئه درخواس���ت پناهندگی وی را رد 
و او را مجبور کرده که از س���فارت این کشور 
در لیما خارج شود. رییس جمهوری اروگوئه با 
بیان رد درخواست پناهندگی آلن گارسیا، رئیس 
جمهوری پیشین پرو اعام کرد که هیچ شواهدی 
در حمایت از ادعای این سیاس���تمدار وجود 
ندارد. گارسیا دربرابر اتهامات مطرح شده مبنی 
بر مشارکت در فساد و دریافت رشوه از یک شرکت برزیلی، مدعی شده 

که او به دلیل انگیزه های سیاسی مورد هدف قرار گرفته است. 

ورود ناو هواپیمابر آمریکایی به خلیج فارس پس از8 ماه غیبت 
ایرنا: وال اس���تریت ژورنال گزارش داد که دولت آمریکا پس از 
هش���ت ماه تصمیم به استقرار یک ناوگروه تهاجمی در آب های خلیج 
فارس گرفته است.انتظار می رود ناو هواپیمابر »یواس اس جان استینس« به 
همراه کشتی هایی که آن را همراهی می کنند، تا پایان هفته وارد آب های 
خلیج فارس شوند. وال استریت ژورنال هدف از استقرار ناو یاد شده را 
در ارتباط با اختاف های میان تهران و واشنگتن دانسته و نوشته است 
که این اقدام همچنین برای پش���تیبانی از نیروهای آمریکا در س���وریه و 

افغانستان صورت می گیرد.

كوتاه از سراسر جهان تقویم اطاعات
چهارشنبه 14 آذر  1397
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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 55 دقيقه

16 و51 دقيقه 

17 و 11 دقيقه

23 و 10 دقيقه

5 و 30  دقيقه

7 و 00  دقيقه

س���رویس خارجی: 500 تن از 
رهبران عشایر عراقی در همایشی در 
بغداد، تحریم های یکجانبه آمریکا علیه 

کشورمان را محکوم کردند.
ب���ه گفته منابع خبری، 500 تن 
از ش���یوخ عشایر از موصل در استان 
نینوا در شمال عراق گرفته تا بصره در 
جنوبی ترین نقطه این کشور در یک 
همایش یک روزه بزرگ که در حمایت 
از دولت عادل عبدالمهدی ، نخست 
وزیر جدید برگزار شد ، مخالفت خود 
را با تحریم های آمریکا علیه ایران و 
محاصره اقتصادی و به گرسنگی کشیدن 
ملت ها توسط این کشور اعام کردند.
در این همایش ، س���ران عشایر عراق 
همچنین بر حمایت از نیروهای نظامی 
و امنیتی به ویژه تش���کیات الحشد 

الش���عبی در برابر تاش های آمریکا 
برای تخریب این نیروی ضد تروریستی 
تاکید کردند. همزمان، سید عمار حکیم ، 
رهبر جریان حکمت ملی عراق نیز 
در دیدارهایش با داگاس س���لیمان، 
سفیر ایاات متحده آمریکا و ماکسیم 
ماکسیموف، سفیر روسیه تأکید کرد: 
عراق با تحریم اقتصادی علیه ملت ها 

مخالف است.
»یان کوبیش«، نماینده سازمان 
ملل در ام���ور عراق نیز در دیدار با 
»هادی العامری«، رئیس ائتاف الفتح 
از نقش وی در نبرد تمام عیار با گروه 
تروریس���تی داعش و نیز ساماندهی 
اوضاع سیاسی عراق تقدیر کرد.شیخ 
اکرم الکعبی ، دبیر کل جنبش النجبا 
این کشور نیز در واکنش به اظهارات 

گستاخانه رئیس جمهوری آمریکا در 
خص���وص دریافت غرامت از عراق 
بابت س���ال ها اشغالگری این کشور 
اعام ک���رد: عراق صاحب عزت و 
کرامت است، و با دولت سعودی فرق 
دارد.در همین حال، رهبر جریان صدر 
عراق در پیامی مهمی به نخست وزیر 
این کشور نوشت، به دلیل  استقالش 
برای پست نخست وزیری انتخاب 
ش���ده و نباید از آنچه که پشت پرده 

می گذرد، اطاعت کند.
مقتدا صدر، رهبر جریان صدر 
عراق پیام مهمی به عادل عبدالمهدی، 
نخس���ت وزیر این کشور نوشت. در 
این پیام آمده است: برخی از افراد برای 
بازگرداندن عراق به دوران گذشته و 
کنترل احزاب و فاسدان بار دیگر متحد 

شده اند تا نفوذ کشورشان و فساد خود 
را بیشتر کنند و با دیکته ها و حمایت 
خارجی ، نه تنها بر منابع و پتانسیل های 
عراق، بلکه بار دیگر بر خون آنها مسلط 
ش���وند.وی در ادامه نوشت: اما من با 
کمک هادی العامری، رئیس ائتاف 
الفت���ح به مهار بحران و خارج کردن 
عراق از تقسیم بندی نامطلوب و افرادی 
که بودجه عراق را از طریق معامله های 
فس���اد چپاول کردند،  شتافتم، اما این 
افراد بار دیگر برای بر هم زدن توافق 
میان دو فراکسیون انتخاباتی بزرگتر 
در تاش هس���ند که باز گردند.رهبر 
جریان صدر افزود: تصمیمات باید به 
دور از دیکته کردن ها و مداخله های 
خارج���ی برای حفاظت از حاکمیت 
ارضی گرفته شود.در چنین شرایطی،  

یک منبع سیاسی عراقی فاش کرد که 
»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر عراق، 
»فالح الفیاض« را برای وزارت کشور 
و »فیصل الجربا« را برای وزارت دفاع 
معرفی کرده است.از طرفی، همزمان 
با برگزاری جلسه پارلمان عراق برای 
معرفی نامزدهای وزارتخانه های باقی 
مانده دولت عبدالمهدی،  نمایندگانی 
در ائتاف السائرون به رهبری مقتدا 
صدر، رهبر جریان صدر عراق اعام 
کردند: هرگز اجازه نخواهند داد »فالح 
الفیاض« به عنوان وزیر کشور منصوب 
شود. آنها تاکید کردند: فالح الفیاض 
برای قرار گرفتن در وزارت کش���ور 
مناسب نیست زیرا پیش از این نیز او 

یک سمت اجرایی داشت و عملکرد او 
در آنجا آزموده شد، عاوه بر این نیز 

الفیاض چهره مستقلی نیست.
در مقابل ، »نوری مالکی«، رئیس 
ائتاف دولت قانون این کش���ور نیز 
خط���اب به نمایندگان پارلمان عراق 
گفت: پارلمان عراق در برابر آزمونی 
واقعی قرار دارد و ش���ما دو انتخاب 
دارید، یا رای گیری در مورد کاندیداهای 
پیشنهادی ، یا آشوب. در همین حال، 
با توجه به اینکه هیچ نشانه ای از توافق 
میان فراکس���یون های سیاسی درباره 
کاندیداهای پست های خالی دیده نشد، 
جلسه پارلمان برای رای گیری در مورد 

کاندیداها به تأخیر افتاد.

500 تن از رهبران عشاير عراق تحريم هاي آمريكا عليه ايران را محكوم كردند 

 س���رویس خارجی: همزمان با تشدید ناآرامی ها در 
فرانسه و اعتراض به سیاست های »امانوئل مکرون« رئیس 
جمهوری این کشور، پلیس پاریس برای آرام کردن اوضاع 

از ارتش کمک خواست.
پلیس از ارتش خواست به منظور دفاع از پایتخت در 
مقابل حمات معترضان »جلیقه زرد« در خیابان های پاریس 
مستقر شود. این درخواست پلیس فرانسه، به دنبال تشکیل 
جلسه بحران دولت با سران همه احزاب سیاسی در فرانسه 
مطرح ش���د که بسیاری از آنها از مکرون خواسته اند فورا 
افزایش مالیات سوخت را برای جلوگیری از تبدیل اوضاع 

ناآرام به یک وضعیت دائمی شورش لغو کند.
 بیش���تر خشم معترضان در فرانسه به افزایش مالیات 
س���وخت، افزایش هزینه های معاش و احساس بی عدالتی 
اجتماعی متوجه ش���خص رئیس جمهوری فرانسه است و 
بسیاری از معترضان او را رئیس جمهوری متکبر که به اقشار 
ثروتمند جامعه تعلق دارد، توصیف می کنند. معترضان نقابدار 
به ویژه در شدیدترین درگیری های فرانسه در روز شنبه با 
پلیس ضد شورش در پاریس درگیر شدند و اقدام به شکستن 
شیش���ه مغازه ها، غارت، به آتش کشیدن بانک ها و هدف 
قرار دادن نمادهای این کشور از جمله طاق نصرت کردند. به 
دنبال درخواست ها در شبکه های اجتماعی برای اعتراضات 
تازه، پلیس از دولت خواست با توجه به تحلیل رفتن انرژی 

نیروهای پلیس، ارتش را برای کمک اعزام کند.
 از زمان حمات تروریس���تی سال 2015 در پاریس، 
حدود 10 هزار نیرو در اماکن حس���اس اطراف فرانس���ه 
گشت زنی می کنند اما از این نیروها در اعتراضات استفاده نشده 
است. به گفته مقامات محلی در مرز کاتالونیا، با توجه به تداوم 
اقدامات معترضان در بستن جاده های اطراف فرانسه، 4000 
کامیون در مرز اسپانیا متوقف شده اند. نظرسنجی موسسه 
هریس اینتراکتیو نشان می دهد که 72 درصد فرانسوی ها از 
جلیقه زردها حمایت می کنند. اعتراضات در فرانسه از زمان 
آغاز تاکنون چهار کشته، بیش از 400 بازداشتی و بیش از 
100 زخمی بر جای گذاشته که نیروهای پلیس نیز در بین 

آنها دیده می شوند.
در چنین ش���رایطی ده ها راننده معترض خودروهای 
امدادی چندین خیابان مرکز پاریس را مس���دود کرده و از 
دولت این کشور خواستند طرح اصاحات اقتصادی را لغو 

کند. شمار زیادی از رانندگان معترض آمبوانس که برخی 
جاده های منتهی به پاریس را مسدود کرده بودند، دیروز با 
پارک خودروهای خود در خیابان »شانزه لیزه« پاریس، عبور 
و مرور در این منطقه را متوقف کردند. تصاویر منتشر شده 
در شبکه های اجتماعی نشان می دهد ده ها دستگاه آمبوانس و 
خودروی امداد وسط خیابان شانزه لیزه پارک شده اند. تعدادی 

از این خودروها نیز به آتش کشیده شدند.
 اعتراض این رانندگان، بخش���ی از جنبش موسوم به 
»جلیقه زردها« اس���ت که از سه هفته پیش و در واکنش به 

افزایش قیمت س���وخت در این کش���ور به راه افتاده است. 
از س���ویی در جدیدترین تحوات مربوط به ناآرامی های 
فرانسه، یک پیرزن که به علت برخورد گلوله گاز آشک آور 
مجروح شده بود جان باخت. یک زن 80 ساله که در جریان 
ناآرامی های روز شنبه در شهر مارسی فرانسه زخمی شده 
بود جان باخت. گفته می ش���ود کپس���ول گاز اشک آور به 
صورت این پیرزن برخورد کرده بود. این درحالی است که 

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه در ماقات با نیروهای 
پلیس ضد شورش پاریس که کنترل اعتراضات را بر عهده 
داشتند به آنها وعده پرداخت پاداش داد. در چنین شرایطی 
رسانه های خبری فرانسه اعام کردند که خسارات ناشی از 
اعتراضات خشونت آمیز اخیر در شهر پاریس به چهار میلیون 

یورو رسیده است. 
لغو سفرها در پی اعتراضات

رئیس جمهوری فرانسه خواستار به تعویق افتادن چند 
هفته ای سفرش به صربستان شد. آلکساندر ووسیچ رئیس 

جمهوری صربستان پس از گفتگوی تلفنی با امانوئل مکرون 
رئیس جمهوری فرانسه گفت: مکرون خواسته است سفرش 
به صربستان چند هفته به تاخیر بیفتد. ماکرون قرار بود برای 
یک دیدار دو روزه از صربستان و مذاکره درباره روابط بین 
بلگراد و کوزوو و ادای احترام به سربازان کشته شده در جنگ 

جهانی اول، امروز چهارشنبه به صربستان سفر کند.
رئیس جمهوری صربستان در جمع خبرنگاران افزود: 

مکرون خواستار آن شده که به دلیل شرایط فعلی کشورش، 
سفر به صربستان چند هفته به تاخیر بیافتد. همزمان منابع آگاه 
اعام کردند، سفر دیروز رییس کمیسیون اروپا به پاریس به 
دلیل اعتراضات پاریس لغو شد. انتظار می رفت ژان کلود یونکر، 
رییس کمیسیون اروپا در مجلس ملی فرانسه سخنرانی کند اما 

به دلیل اعتراضات جلیقه زردها این سفر لغو شد.
 قرار بود در این س���فر یونکر با امانوئل مکرون در 
ضیافت شامی دیدار و گفتگو کند و دیدار دو جانبه ای هم 
با رییس مجلس ملی فرانسه داشته باشد اما همه این دیدارها 
لغو شد. از سویی نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می دهد 
که با ادامه اعتراضات در فرانسه، محبوبیت امانوئل مکرون 
رئیس جمهوری این کشور کاهش یافته و به 23 درصد افت 
کرده است. نظرسنجی مشترک موسسه اینفوپ و فیدیوسیال 
که دیروز منتشر شد حکایت از آن دارد که با شدت گرفتن 
اعتراضات »جلیقه زردها«، عاوه بر مکرون، محبوبیت »ادوار 

فیلیپ« نخست وزیر فرانسه نیز کاهش یافته است. 
اجابت خواست معترضان

رسانه های فرانسه گزارش دادند که نخست وزیر فرانسه 
به زودی تعلیق افزایش مالیات های سوخت را اعام خواهد 
کرد.منابع خبری در فرانسه گفته اند »ادوارد فیلیپ« نخست وزیر 
فرانس���ه، تعلیق طرح افزایش مالیات بر س���وخت را اعام 
می کند. تجمعات اعتراضی شهروندان فرانسوی که خود را 
»جلیقه زردها« نامیده اند از روز 26 آبان  با تجمع در میادین 
اصلی بسیاری از شهرهای این کشور آغاز شد. جرقه اعتراضات 
توسط دو شهروند فرانسوی زده شد که در شبکه های اجتماعی 
خواستار اعتراض سراسری به طرح افزایش مالیات سوخت 

شده بودند. 
طبق گزارش یورونیوز، »جلیقه زرد«، جلیقه ای به رنگ 
زرد شبرنگ است که طبق قوانین راهنمایی و رانندگی در 
فرانسه هر خودرو باید به آن مجهز باشد. در صورت نقص 
فن���ی و توقف خ���ودرو در میان بزرگراه ، صاحب خودرو 
باید جلیقه زرد رنگ را بر تن کند. »جلیقه زرد« ها بیشتر 
شهروندانی هستند که با وجود کار و درآمد، در گذران زندگی 
و معاش به مشکل برمی خورند. این گروه، کارمندان، کارگران 
و خانواده هایی که در حومه شهرهای بزرگ یا مناطق روستایی 
زندگ���ی می کنن���د و برای رفت و آمد و زندگی روزمره به 

خودروی شخصی وابسته هستند را در برمی گیرد. 

پلیس فرانسه از بیم سقوط پاریس به دست معترضان، ارتش را به یاری طلبید

 س���رویس خارج���ی: رئیس 
جمهوری سوریه در دیدار وزیر خارجه 
کره شمالی و هیات همراهش به بررسی 
تقویت رواب���ط دو جانبه در تمامی 

زمینه ها پرداخت.
بشار اسد در دیدار با "ری یونگ 
هو" وزیر خارجه کره ش���مالی اظهار 
داش���ت که به رغم تفاوت جنگ ها و 
اعمال فش���ارهایی که سوریه و کره 
ش���مالی در معرض آن قرار گرفته اند 
ریشه و هدف یکی است و آن تضعیف 
دولت هایی اس���ت که از استقال در 
تصمیم گی���ری برخوردارند و مقابل 
طرح های غربی می ایستند. بشار اسد 
تصریح کرد: خصومت آمریکا علیه 
کش���ورهای مستقل هیچ حد و مرز 
جغرافیایی نمی شناسد و شکست های 
طرح های غربی و پایداری کشورهایی 
مثل کره شمالی و سوریه می تواند به 
تغییر فضای جهانی و بازگرداندن توازن 

به صحنه جهانی بینجامد.
 دو ط���رف در این دیدار درباره 
روابط دوس���تانه و تاریخی میان دو 
کشور و راه های تحکیم و تقویت آن 
بحث و گفت وگو کردند. "هو" در این 
دیدار یک پیام ش���فاهی از طرف کیم 
جونگ اون، رهبر کره شمالی تقدیم 
اس���د کرد ک���ه اون در آن بر موضع 

ثابت کش���ورش مبنی بر حمایت از 
س���وریه تاکید کرد و پیروزی دمشق 
در مقابله با تروریس���م را به رئیس 
جمهوری این کش���ور تبریک گفت. 
وزیر خارجه کره شمالی گفت: دشمن 
کره شمالی، سوریه و تمام کشورهایی 
که سیاست های مداخله جویانه خارجی 
را نمی پذیرند، یکی است و به همین 
منظور باید هماهنگی میان آنها برای 
مقابله با این طرح و برنامه های خارجی 

افزایش یابد.
 در این دیدار همچنین ولید معلم، 

وزیر امور خارجه، بثینه شعبان، مشاور 
سیاسی و رسانه ای بشار اسد و فیصل 
المقداد، معاون وزیر خارجه سوریه نیز 
حضور داشتند.وزیر خارجه کره شمالی 
همچنین در دیدار با ولید معلم همتای 
سوری اش از وی به دلیل مواضع سوریه 
در قبال تحریم های اقتصادی اعمال شده 

علیه پیونگ یانگ تشکر کرد.
ولید معلم نیز گفت: س���وریه 
قدردان حمایت های کره ش���مالی و 
مجامع بین المللی از دمشق است. در 
چنین شرایطی »جیمز جفری« نماینده 

ویژه آمریکا در امور سوریه گفت: در 
صورتی که کمیته تدوین قانون اساسی 
سوریه در نیمه دسامبر جاری )اواخر 
آذرماه( تشکیل نشود، باید مذاکرات 
صلح طرف های س���وری در آستانه 
قزاقس���تان و سوچی روسیه برچیده 

شود. 
جفری افزود: فرض ما این است 
که نباید این مذاکرات در س���وچی و 
آس���تانه که منجر به نابودی تاش ها 
برای تش���کیل تدوین قانون اساسی 
س���وریه شده است، ادامه یابد و باید 

این روند به فرس���تاده ویژه سازمان 
ملل متحد واگذار شود.اما در تحوات 
میدانی،دیدبان حقوق بشر سوریه اعام 
کرد که تروریست های مسلح تحریر 
الش���ام )جبهه النصره سابق و شاخه 
القاعده در س���وریه( و احرار الشام در 
بخش غربی حومه ادلب در شمال این 
کشور با یکدیگر درگیر شدند.درگیری 
میان دو گروه تروریستی از آنجا آغاز 
ش���د که گروه احرار الشام با گشایش 
مقری در روستای جداریا سعی کرد 
تروریست های تحریر الشام را از این 

منطقه بیرون کند.
 خبر دیگر اینکه برخی منابع محلی 
در ادلب اعام کردند، گروه تروریستی 
النصره با هدف انجام حماتی شیمیایی 
علیه غیرنظامیان و پایگاه های ارتش 
سوریه 100فروند پهپاد تهیه کرده است. 
این منابع گفتند، تروریست های النصره 
این پهپادهای را از یک تاجر ترکیه ای 
خری���داری کرده ان���د. طبق گزارش 
خبرگزاری اسپوتنیک روسیه، پهپادها 
از شهرک حارم در نزدیکی مرزهای 
ترکیه به یک���ی از پایگاه های جبهه 
النصره در شهرک معرة مصرین واقع 
در ۹کیلومتری شمال شهر ادلب منتقل 
شده و تروریست های مغربی و لیبیایی 

آنها را تحویل گرفتند.

اسد در دیدار وزیر خارجه کره شمالی: خصومت آمریکا حد و مرز ندارد

حضور اعتراض آمیز دوباره »جلیقه زردها« در خیابان های پاریس
صدها تن از معترضان جلیقه زرد ضمن رد پیشنهاد دولت فرانسه برای گفتگو، بار دیگر به خیابان های 
پاریس آمدند و شعارهایی علیه رئیس جمهوری سر دادند و خواستار استعفای مکرون شدند. آنها اعام کردند 

که به دایل امنیتی در خواست نخست وزیر فرانسه برای دیدار با رهبران معترضان را نمی پذیرند.

 س���رویس خارج���ی: رژیم 
صهیونیس���تی در یک تنش آفرینی 
جدید اعام کرد که ارتش عملیاتی 
را برای پاکسازی تونل های هجومی 
حزب اه لبنان در مرزهای شمالی 
سرزمین های اش���غالی آغاز کرده 

است.
خبرگزاری رویترز هم گزارش 
داد که ارتش رژیم صهیونیس���تی 
بااترین س���طح آماده باش را در 
مرزهای شمالی سرزمین های اشغالی 
به اجرا گذاش���ته است. بر اساس 
این گزارش، ارتش استقرار نیروهای 
خود را در طول مرزهای شمالی با 
لبنان تقویت کرده است. این عملیات 
در چارچوب عملیات موس���وم به 
سپر شمال صورت گرفته که ارتش 
رژیم صهیونیستی به فرماندهی منطقه 
شمالی و با مش���ارکت سرویس 
اطاع���ات و بخش مهندس���ی و 
مدیریت توسعه ابزارهای مبارزاتی 

در دستور کار قرار داده است.
 ای���ن عملیات، مبارزه با تونل 
ه���ای هجومی خوانده ش���ده که 
به ادعای رهبران اس���رائیل توسط 
حزب اه لبن���ان در داخل اراضی 
اش���غالی حفر شده است. عملیات 

رژیم صهیونیستی در این منطقه از 
حمایت نظامی تانک های مرکاوا و 
خودروهای هامر برخوردار اس���ت 
و تعدادی از نیروهای نظامی رژیم 
صهیونیستی نیز خود را میان صخره ها 

مخفی کرده اند.
 ارتش رژیم صهیونیستی ضمن 
اعام بااترین سطح آماده باش در 
مرزهای شمالی سرزمین های اشغالی 
با لبنان عملیات موس���وم به سپر 
ش���مال را آغاز کرده است. به نظر 
می رسد طرح ادعای این عملیات 
با هدف ایجاد بازدارندگی در جبهه 
شمالی سرزمین های اشغالی و بهبود 
وجهه ارتش بعد از شکس���ت در 
عملی���ات اخیر غزه صورت گرفته 
اس���ت، زیرا چی���زی که به عنوان 
تونل ه���ای زیر زمینی حزب اه در 
س���رزمین های اشغالی مطرح شده، 
یک سناریوی تخیلی در سرزمین های 
اشغالی است که نه اظهارنظر رسمی 
در این خصوص از سوی حزب اه 
وج���ود دارد و ن���ه - در صورت 
وجود چنی���ن تونل هایی- ارتش 
اسرائیل اطاع دقیقی از موجودیت 

و موقعیت آنها دارد.
در ای���ن حال یکی از اعضای 

شورای سیاس���ی حزب اه اعام 
کرد مقاومت در آماده باش اس���ت 
و تحرکات دش���من صهیونیستی 
را به دقت زیر نظر دارد. »حس���ن 
حب اه« اعام کرد مقاومت در حال 
آماده باش، بیداری دائمی و نظارت 
شدید بر تمامی تحرکات دشمن در 
همه جبهه هاست. وی گفت، رژیم 
صهیونیستی می داند دوره ای که ابتکار 
عمل در دستش بود، حمله می کرد 
و سپس بازمی گشت )بزن و در رو( 
تمام ش���ده است و مقاومت امروز 
می توان���د در مقابل هر حمله این 

رژیم بایستد.
 همچنین در پی آغاز عملیات 
ارتش رژیم صهیونیس���تی در مرز 
با جن���وب لبنان، فرماندهی ارتش 
لبن���ان تاکید کرد وضعیت مرزهای 
جنوبی آرام و تحت کنترل اس���ت. 
فرمانده���ی ارتش لبنان در بیانیه ای 
در واکنش به اعام آماده باش ارتش 
رژیم صهیونیستی و آغاز عملیات 
"سپر شمال" علیه تونل های حزب اه 
در مرزهای جنوبی لبنان تاکید کرد، 
وضعیت در این مرزها در بخش لبنان 
آرام و پای���دار بوده و تحت نظارت 

دقیق است.

تنش آفرینی جدید اسرائیل در مرز لبنان به بهانه تخریب 
تونل های حزب اه

سرویس خارجی: جنبش انصاراه یمن و ائتاف سعودی در آستانه برگزاری 
مذاکرات صلح یمن در »استکهلم« سوئد، بر سر تبادل اسرای خود توافق کردند ؛ 
اقدامی که پس از موافقت عربس���تان ب���ا اعزام زخمی های جنبش انصاراه به 
»عمان« برای مداوا، بار دیگر گمانه زنی ها درباره تصمیم ائتاف سعودی و عزم 
سازمان های بین المللی برای پایان دادن به این جنگ ویرانگر و بی نتیجه را پس 
از سه سال  و  نیم تقویت کرد.رئیس انجمن اسرای یمن از امضای توافقنامه تبادل 

اسرای یمنی و ائتاف سعودی زیر نظر سازمان ملل خبر داد.
به موجب این توافقنامه، همه بازداشت شدگان یمنی یا کشورهای عضو ائتاف 
سعودی طی چند مرحله و طبق جدول زمانی آزاد می شوند.در این توافقنامه آمده 
اس���ت که »صلیب س���رخ« سازمان ملل طرف میانجی در مساله تبادل اسرای دو 
طرف است.از طرفی، همزمان با امضای توافقنامه تبادل اسرا میان انصاراه و ائتاف 
سعودی، 50زخمی از نیروهای انصاراه که پیشتر با موافقت عربستان برای درمان 

اجازه خروج از یمن را پیدا کرده بودند،  وارد »مسقط«، پایتخت عمان  شدند.
در همین حال و همزمان با این اقدامات اعتماد ساز طرف های درگیر این 
جنگ، یک فروند هواپیمای کویتی در فرودگاه »صنعا« فرود آمد تا هیأت مذاکره کننده 
یمنی را برای شرکت در مذاکرات صلح »استکهلم« به سوئد انتقال دهد. این در 
حالی اس���ت که کش���ور کویت نیز در سال ۹5 به مدت سه ماه میزبان مذاکرات 
صلح یمن بود اما این مذاکرات نتیجه در پی نداشت. از سویی، مدیران نهادهای 
زیر مجموعه سازمان ملل نیز در بیانیه  ای مشترک، خواستار توقف مستمر تجاوزات 

ائتاف سعودی به یمن و پایان این جنگ ویرانگر شدند.
در چنین ش���رایطی، »محمد عبدالسام«، رئیس هیات انصاراه در مذاکرات  
صلح »سوئد« از تاش های انسانی »مارتین گریفیتس«، فرستاده ویژه سازمان ملل 
به یمن تقدیر و تشکر کرد. در تحوات میدانی نیز، ائتاف سعودی با انجام چند 
حمله هوایی به استان های »الحدیده« و »صعده«، 18نفر از غیرنظامیان یمنی را کشته 
یا زخمی کرد.منابع پزشکی اعام کردند که در این حمات، شش تن کشته و 
12 نفر دیگر نیز زخمی شده اند که وضعیت جسمانی برخی از زخمی ها وخیم 
است و احتمال افزایش شمار کشته ها وجود دارد. نیروهای یمنی نیز در واکنش 
به این جنایات، در عملیاتی مشترک با همکاری واحد توپخانه، دهها نیروی متجاوز 
سعودی در ساحل غربی و جنوب الحدیده را از پا درآوردند.تک تیراندازان ارتش 
و کمیته های مردمی یمن نیز در جریان درگیری با نظامیان متجاوز سعودی در 

جنوب عربستان، چهارنفر از آنها را به هاکت رساندند.

توافق انصاراه یمن و ائتاف سعودي براي 

تبادل اسرا در آستانه مذاکرات صلح سوئد 

 سرویس خارجی: الجزیره به نقل از روزنامه 
ترکی���ه اي »یني ش���فق« از قرباني جدید توطئه 
عربس���تان براي تبرئه بن سلمان در پرونده قتل 

جمال خاشقجي پرده برداشت.
 براس���اس این گزارش، »محمد دحان« از 
رهبران س���ابق جنبش فتح فلسطین که ریاست 
سرویس امنیتي تشکیات خودگردان را برعهده 
داش���ت و چندس���ال قبل به اتهام توطئه علیه 
فلس���طیني ها مجبور به استعفا و سپس فرار به 
امارات شد، مورد ضرب و شتم در پرونده قتل 

خاشقجي قرار گرفته است.
 ماج���را از این قرار اس���ت که در جریان 
سفر اخیر ولیعهد سعودي به امارات، از دحان 
که مشاور ولیعهد امارات است خواسته مي شود 
در مراس���م جشني که به افتخار بن سلمان  در 
داخل یک قایق تفریحي در دبي برگزار مي شود 

حضور یابد.
 به گزارش یني شفق، اما وقتي دحان وارد 
قایق مذکور مي شود نه فقط از بن سلمان و مقامات 
امارات خبري نیس���ت، بلکه با عده اي چماق به 
دست و تبهکار مواجه مي شود. این تبهکاران از 
دح���ان مي خواهند برگه اي را امضا کند که در 
آن نوشته شده بود: من )دحان( طراح و مسئول 

قتل خاشقجي هستم. به گزارش یني شفق، وقتي 
که دحان از این درخواست امتناع مي کند مورد 
ضرب و ش���تم شدید افراد حاضر در قایق قرار 

مي گیرد به گونه اي که گردنش مي شکند. 
گفته مي شود وي اکنون در بیمارستان تحت 
مراقبت هاي ویژه اس���ت و به هیچ کس اجازه 
ماقات با او داده نمي ش���ود گفتني است محمد 
دحان که متهم به همکاري با اس���رائیلي ها در 
کشتن یاسر عرفات است، سال2002 به امارات 
گریخت و از آن زمان به عنوان مشاور محمدبن 

زاید ولیعهد ابوظبي انجام وظیفه مي کند.
در چنین شرایطی، آنتونیو گوترش ، دبیرکل 
س���ازمان ملل توضیح کامل ولیعهد عربستان 
درباره ابعاد مبهم پرونده قتل »جمال خاشقجی«، 
روزنامه نگار منتقد این کشور و محاکمه عامان 

این جنایت را خواستار شد.
از طرفی پس از انتقادات گس���ترده از عدم 
حضور رئیس »سیا« در کنگره برای توضیح در 
مورد پرونده قتل »جمال خاشقجی«، منابع آگاه 
گفتند که او قرار است برای توضیح به قانونگذاران 

آمریکایی به کنگره برود.
»لیندسی گراهام« سناتور ارشد جمهور خواه 
آمریکا نیز در یک یادداش���ت ، اظهارات وزیر 

خارجه این کش���ور علیه منتقدان سیاست های 
ریاض را رد کرد و نوشت: هیچ توجیهی برای 
رفتار اخیر س���عودی در قتل خاشقجی وجود 
ندارد.»ترزا می«، نخس���ت وزیر انگلیس نیز در 
سخنانی تصریح کرد: روابط ما با عربستان مهم 
است، اما مانع نخواهد شد که قویاً دیدگاه خود 
را در مورد کشته شدن جمال خاشقجی، روزنامه 

نگار عربستانی مطرح نکنیم.
در خب���ر دیگ���ری، »عبدالعزیز بوتفلیقه« 
رئیس جمه���وری الجزایر به دایل نامعلومی با 
»محمد بن س���لمان«، ولیعهد سعودی که به این 

کشور رفته است،  دیدار نکرد.
 این در حالی است که محمد بن سلمان در  
پی اعتراضات گسترده مردم الجزایر علیه سفر وی 
به کشورشان و در میان مخالف شماری زیادی 
از ش���خصیت های فرهنگی، رسانه ای و سیاسی 
و همچنی���ن برخی احزاب الجزایری، وارد این 

کشور شده بود.
همزمان، یک منبع در اردن نیز از به تاخیر 
افتادن س���فر  بن سلمان و هیات همراه ولیعهد 
عربستان به این کشور خبر داد و گفت: تمامی 
اتاق های رزرو ش���ده در هتل محل استقرار این 

هیات به طور کامل لغو شدند.

پروژه جدید برای تبرئه بن سلمان در پرونده قتل خاشقجی

سرویس خارجی:رئیس جمهوری 
ترکیه  در دیدار با  »نیکاس مادورو« 
همت���ای ونزوئایی خود درش���هر 
کاراکاس ،از تحریم های اعمال ش���ده 
برخی کشورها علیه ونزوئا انتقاد کرد. 
»رجب طیب اردوغان« به طور مستقیم 
به تحریم های آمریکا اشاره ای نکرد 
و گفت: مادورو با حماتی از س���وی 
یکسری کشورها و اقدامات خرابکارانه 
اقتصادی از طرف عده ای دیگر روبرو 
است. وی با بیان این که نمی توان با 

تنبیه کردن یک کشور مشکات سیاسی 
را حل و فص���ل کرد افزود:این گونه 
تحریم ها که نسبت به قوانین تجارت 
بین الملل بی تفاوت اس���ت را تایید 
نمی کنیم. اردوغان در ادامه بر گسترش 
روابط تجاری آنکارا با کاراکاس تاکید 
کرد و گفت: تجارت دو کشور رو به 
افزایش بوده  و آمارهای رسمی نشان 
می دهد که ترکیه در ۹ ماهه اول سال 
2018میادی حدود ۹00 میلیون دار 

طا از ونزوئا وارد کرده است.

انتقاد اردوغان از تحریم ها علیه ونزوئا

س���رویس خارجی: رئیس ش���ورای روابط 
خارجی آمریکا ضمن انتقاد از سیاست های رئیس 
جمهوری  ایاات متح���ده اعام کرد: ترامپ با 
اقدامات خود  در عرصه بین المللی بحران آفرینی 
می کند. »ریچارد هاس« در توئیتی  نوشت:سیاست 
خارجی ترامپ الگویی خاص دارد که در رابطه با 
کره شمالی، قرارداد تجارت آزاد آمریکایی شمالی 

)نفتا( و در روابط با چین شاهد آن هستیم.
وی گفت: ترامپ خود بحران را ایجاد  کرده 
و  بع���د از مصالح���ه  ادعای موفقیت می کند و 
می گوید به خاطر این که بحران ها را رفع کرده 
س���زاوار تقدیر بوده؛ بحران هایی که خود او به 

وجود آورده است.
این در حالی است که»مایک پمپئو«وزیر امور 
خارجه آمریکا در نشست ناتو در بروکسل ،گفت: 
ترامپ حامی نهادهای جهانی است و تاکید او بر 
افزایش نقش کشورها تنها برای بهبود عملکردها 
در سراسر جهان است.در این حال، نشریه »فارین 
پالیسی« در گزارشی نوشت: رئیس جمهوری آمریکا 

از احترام مردم این کش���ور به ارتش برای ساکت 
کردن انتقادهای وارده به سیاست خارجی واشنگتن، 

سوء استفاده می کند.
از سویی،ترامپ اعام کرد: در صورت موافقت 
دموکرات های کنگره با ساخت دیوار در مرزهای 
جنوبی کشورش با مکزیک، ایاات متحده میلیاردها 
دار صرفه جویی خواهد کرد و جلوی ورود مواد 

مخدر به این کشور گرفته خواهد شد.
همچنین رئیس جمهوری آمریکا با اش���اره 
به بودجه نظامی 716 میلیارد داری کش���ورش و 
مسابقه تسلیحاتی گسترده و افسار گسیخته با پکن 
و مسکو ،در توئیتی نوشت: اطمینان دارم در آینده 
من به همراه ش���ی جین پینگ و وادیمیر پوتین 
روس���ای جمهوری چین و روسیه، مذاکره درباره 

توقف رقابت تسلیحاتی را آغاز خواهیم کرد.
 در این حال،»دیمیتری پسکوف«، سخنگوی 
کرملی���ن  در واکنش ب���ه اظهارات ترامپ درباره 
مذاکره با چین و روسیه در راستای متوقف کردن 
رقابت های تسلیحاتی، گفت: مسکو در این زمینه 

از هرگونه اقدام واقعی از سوی واشنگتن استقبال 
می کند.

از س���ویی،پکن به دنبال توافق سران چین 
و آمری���کا  برای آتش ب���س تجاری ۹0 روزه ، 
تصمیم گرفته است که یک هیات بزرگ تجاری 

به واشنگتن اعزام کند.
 در خب���ر دیگری،رئیس جمهوری آمریکا 
خواستار زندانی شدن »مایکل کوهن« وکیل سابق 
خود ش���د و در توئیتی  نوشت: کوهن از قاضی 
خواسته است تا زندان نرود؛ یعنی بتواند کارهای 
وحش���تناک و بدون ارتباط ب���ه ترامپ از قبیل 
کاهب���رداری و اخذ وام های کان انجام داده و 
به زندان هم نرود. در تحولی دیگر، مراس���م ادای  
احترام به جورج بوش پدر رئیس جمهوری اسبق 
آمریکا که چند روز پیش در س���ن ۹4 س���الگی 
درگذشت ،در ساختمان کنگره این کشور برگزار 
شد.این در حالی است که ترامپ و همسرش مانیا 
نیز در اقدامی از قبل اعام نشده به ساختمان کنگره 
رفتند و به جورج بوش پدر ادای احترام کردند.

ریچارد هاس: ترامپ در عرصه بین المللی بحران آفرینی می کند

س���رویس خارجی: نخست وزیر پاکستان اعام کرد: ارتش کشورش از 
سیاست های دولت اسام آباد حمایت می کند.»عمران خان« در دیدار با جمعی 
از مجریان برجسته شبکه های تلویزیونی پاکستان  گفت: طی مدت کوتاهی که از 
عمر دولت جدید پاکستان می گذرد همکاری ارتش با دولت مثال زدنی بوده و 
در همه زمینه ها حمایت کرده است. وی همچنین افزود:ممکن است مجبور باشیم 
انتخابات قبل از موعد برگزار کنیم. عمران خان با بیان این که مایلم حکومتم در 
تمامی امور با مردم صادق باشد حتی اگر یکی از وزرای کابینه من کار اشتباهی 
انجام دهد باید به صورت شفاف به جرم او رسیدگی شود،تاکید کرد: برای دفاع 

از حقوق مردم پاکستان لحظه ای تردید نخواهم کرد. 

عمران خان: ارتش پاکستان حامی 
سیاست های دولت است

درخواست مسکو برای تحقیق درباره کشتار غیر نظامیان 

توسط نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان
س���رویس خارجی: وزارت امور خارجه روسیه با صدور بیانیه ای خواستار 
تحقیق درباره کشتارغیر نظامیان توسط نیروهای نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان  
شد. این وزارتخانه  کشتار غیرنظامیان براثر حمات هوایی نیروهای آمریکایی و ناتو 
در افغانستان را محکوم کردو خواستار آغاز تحقیقات جدی در این زمینه شد.در 
این بیانیه با اشاره به حمات اخیر نیروهای آمریکایی و ناتو به غیرنظامیان افغان 
در وایت های پکتیا و هلمند بر لزوم محاکمه نظامیان مسئول این حمات تاکید 
شده است.وزارت خارجه روسیه  تصریح کرد: عملکرد غیر حرفه  ای و جنایتکارانه 
نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانس���تان نگران کننده بوده و پرس���ش های جدی 
را درباره فعالیت آمریکا در این کشور به وجود آورده است. در چنین شرایطی، 
وزارت دفاع آمریکادر بیانیه ای اعام کرد:»جاسون مک کلری« نظامی زخمی شده 
این کشور که چند روز پیش در انفجار بمب کنار جاده ای در وایت غزنی زخمی 

شده بود، جان باخت.

تاکید »سیسی« بر حمایت مصر از نیروهای 
»خلیفه حفتر« در لیبی

سرویس خارجی: رئیس جمهوری مصر در سخنانی بر تاش های 
»قاهره« برای حمایت از نیروهای تحت فرماندهی ژنرال »خلیفه حفتر« در 

لیبی تأکید کرد.
»عبدالفتاح السیسی« رئیس جمهوری مصر در حاشیه نمایشگاه بین المللی 
صنایع دفاعی و نظامی »ایدکس 2018« در قاهره، با »فلورانس بارلی« وزیر 
دفاع فرانسه دیدار و بر حمایت مصر از نیروهای ژنرال »خلیفه حفتر« در لیبی 
تاکید کرد. سیسی همچنین در این دیدار، بازگشت ثبات به لیبی را زمینه ساز 
برگزاری انتخابات، تسلط دولت مرکزی بر تمامی امور ، سیطره بر اراضی این 
کشور و تعامل با جامعه جهانی برشمرد.همزمان، ژنرال »خلیفه حفتر«، فرمانده 
ارتش ملی لیبی و »طال عبداه میهوب«، رئیس کمیسیون دفاع و امنیت ملی 
پارلمان »طبرق« نیز در سخنانی خواستار بازگشت سفیر ایتالیا به لیبی شدند.

ديدار سردار سليمانی با » مهدی الصميدعی« مفتی اهل سنت عراق در بغداد



  

معمواً آدميان، برمبنای هرم معروف به »هرم 
مزلو«1 ، نيازهايشان را براساس سلسله مراتب نيازها، 
تأمين مي كنند و آرمان هايشان نيز، براساس اولويت بندي 
نيازها، شكل مي گيرد. يك فرد محاسبه گر، كه برنامه 
ساختار يافته زندگي اش، تنظيم تقدم و تأخر تأمين نيازها 
و خواست هاست تا از پلكان ترقي صعود كند و خود را 
در زندگي فردي و اجتماعي كامياب ببيند، پس از تأمين 
نيازهاي فيزيولوژيك به سمت تأمين امنيت، خانواده، 
شغل، احترام و نهايتاً شكوفايي است كه ممكن است با 
عنصر شهرت نيز همراه باشد. اين هرم سلسله مراتبي 
»مزلو« است كه ساختار رشد و نيازهاي بنيادين يك فرد 

راـ  در شرايط طبيعيـ  نشان مي دهد.
نمودار تكاملي مزلو، بر بنيان يك جامعه نرمال 
شكل يافته است. جامعه اي كه در آن ساختارهاي 
سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي به عنوان يك 
»نهاد« )Institution( خلق شده است و هر كدام 
»كاركرد«)Function( خود را دارند. وقتي كاركردهاي 
اين نهادها، با يكديگر همگرايي و هم افزايي سازماني 
و ساختار يافته مي يابند و نظم جامعه، به قول اميل 
دوركيم، از نظم مكانيكي به نظم ارگانيكي تبديل 
مي شود 2 ، جامعه درست مانند يك كل كه از اجزاي 
سالم و كارآمد برخوردار است عمل مي كند و به قول 
هربرت اسپنسر3 ، اجزاي جامعه مانند اعضاي يك بدن 
سالم عمل مي كنند كه حاصل كاركردهاي متقابل آن 
اجزاء و اعضاء، يك انسان كارآمد و يك جامعه كارآمد 

است.
اما، در جامعه اي كه هنوز نهادهاي اجتماعي4 در 
ساختارهاي ابتدايي هستند و سازمان هاي اجتماعي5 
شكل نگرفته اند، قبل از اينكه بتوان از روي هرم سلسله 
مراتبي مزلو، مراتب رشد فردي را طي كرد بايد براي 
ساخت سازمان هاي اجتماعي پا جلو نهاد. رشد سلسله 
مراتبي در هرم مزلو، مستلزم ساختاريافتگي جامعه و 
اولويت يافتن طبيعي »رشد فردي« بر »توسعه اجتماعي« 
است. هنگامي كه سازمان هاي اجتماعي، از كاركردهاي 
طبيعي خود برخوردار باشند، توسعه اجتماعي به مرحله 
اشباع نسبي مي رسد و پس از اين اشباع نسبي، افراد، در 
درون ساختارهاي توسعه يافته مراحل بلوغ و بالندگي را 

تا مرحله شكوفايي طي مي كنند.
دكتر غامحسين صديقي، در بُرشي از تاريخ اين 
سرزمين متولد شد، مراحل رشد و نقش پذيري را طي 
كرد و از دنيا رفت كه جامعه ايران،  در دو سطح سلسله 
مراتب عمودي از نظر طبقات اجتماعي و سلسله 
مراتب افقي، قشربندي هاي شهري، روستايي، قومي، 
قبيلگي و مذهبي، دچار تاطمات فراواني بود. زادروز 
استاد يعني 12 آذر 1284 همان روز تصويب قانون 
مشروطه بود كه حتي دو دهه دوام نيافت و با چكمه 

سردار سپه، پاره شد.
دستگاه بوروكراسي، به مفهوم وبري 6، هنوز 
راه اندازي نشده بود و سازمان هاي آموزشي، مالي، 
اداري و اجرايي در مراحل بدوي و جنيني بودند. 
دانشگاه پايه گذاري نشده بود و آموزش ابتدايي، فاقد 
جامعيت جغرافيايي و نظم ساختار يافته بود. بيسوادي، 
فقر، نابرابري، بي عدالتي، بيكاري، جهل نسبت به حقوق 
طبيعي، حقوق زنان و عدم درك مردمان از حق زندگي، 
آزادي، برخورداري از مالكيت فردي، تغذيه، مسكن، 
رفاه، انتخاب حاكمان و جستجوي خوشبختي ازجمله 
مصداق هاي روشن توسعه نيافتگي اجتماعي، سياسي و 

فرهنگي در اين سرزمين بود. 
در اين اوضاع، غامحسين صديقي نه مي توانست 
و نه مي خواست كه مسير طبيعي زندگي و خوشبختي 
خود را طي كند. اگر او عزم به اين كار داشت، پس از 
برگشتن از دوران تحصيل در فرانسه و كسب كرسي 
در دانشگاه تهران، مسير حركت خود را بايد به ترتيب 
در جهت فعاليت هاي علمي و راه اندازي دانشكده يا 
دانشگاهي تازه ادامه مي داد، خود بر صدر آن مي نشست 
سپس وارد عرصه سياست مي شد و تاش مي كرد 
تا با رقابت سياسي، از هرم قدرت باا رود و تا 
نخست وزيري ادامه مسير دهد. اما صديقي چنين نكرد، 
ابتدا به عنوان يار همراه و قابل اتكاي دكتر محمد مصدق، 
مسئوليت دو وزارتخانه خطير را در دو دوره پذيرفت. 
بعد با كودتا خانه نشين شد. در دادگاه از دكتر محمد 
مصدق به عنوان رجل بزرگ سياسي و مرد وارسته ملي 

دفاع جانانه كرد و به زندان افتاد. 
پس از زندان به جاي عزلت، سرخوردگي يا 
مهاجرت به خارج، تشخيص داد كه براي دستيابي به 
آزادي و براي تغيير ماهيت قدرت، راهي جز افزايش 
آگاهي و انباشت دانش وجود ندارد. بنابراين 4 سال 
پس از آزادي از زندان به تأسيس »موسسه مطالعات 
و تحقيقات اجتماعي« در دانشگاه تهران در سال 1337 
همت گمارد كه نهايتاً در سال 1351 تبديل به دانشكده 

علوم اجتماعي شد. 
در سال 1357، درست زماني كه شاه از ادامه 
حكومت بر ساختار ناشناخته جامعه ايران مأيوس شده 
بود، تصميم گرفت با انتخاب دكتر غامحسين صديقي 
به عنوان نخست وزير دو هدف را تحقق بخشد. ابتدا، 
زمام كشور را به يك يار و همراه وفادار دكتر مصدق 
بسپارد تا مجموعه جريان هاي ملي را از پيكره نيروهای 
مخالف با پادشاه جدا كند و دوم اينكه عنان كشور 
 را به دست يك »جامعه شناس« بدهد تا با شناخت 
ساز و كارهاي حاكم بر كنش هاي اجتماعي و وارد 

كردن عوامل مداخله گر، روند انقاب را متوقف كند.
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اصواً رفتار انسان قاعده ندارد و فرمول نمي پذيرد. 
هيچ يك از مكتب هاي روانشناسي تا امروز نتوانسته اند 
رفتارهاي دروني و بروني انسانها را كاسه بندي كنند 
و به درستي از عهده پيش بيني رفتارهاي انساني در 

موقعيت هاي مختلف برآيند. 
رفتارسنجي انسانها، نشان دهنده مجموعه اي از 
ابهام ها و مجهول ها است و كسي به درستي نمي داند 
كه انسانها در چه شرايطي چه رفتاري از خود نشان 
خواهند داد و نوع مواجهة آنها با مســـائل چگونه 
خواهد بود. تنها چيزي كه دانســـته اســـت و قدر 
مسلم، اين است كه موضوع به ميزان زيادي مرتبط 
با تصويري است كه هر لحظه ممكن است در ذهن 

انسان رخ نمايد و توقف كند. 
با قاطعيت مي توان گفـــت هر رفتاري كه از 
انسان صادر مي شود، مبتني بر تصويري است كه او از 
خود و ديگران در ذهن خود مي يابد. هر نوع از اين 
تصوير، انسان را بر رفتاري وادار مي كند كه نوع كنش 
و واكنش انسان نسبت به آن تصوير است: شادمانانه و 
منبسط خواهد بود، در صورتي كه تصوير را خوب و 
مناسب ارزيابي كند و اندوهگينانه و توأم با رفتارهاي 
تند و تلخ خواهد بـــود، در صورتي كه تصوير را 

نادرست و غيرقابل قبول ارزيابي كند.
در حقيقت انسان تصويرهاي قابل قبول خودش 
را گرامي مي شمارد و آن را با نوع رفتار خويش حفظ 
مي كند اما تصويرهاي ناپسند و غيرقابل پذيرش خودش 
را بي ارزش مي يابد و با نوع رفتار خويش نسبت به طرد 
رد آن تصوير اقدام مي نمايد و در واقع آن را مي شكند 
تا اثري از آن بر جاي نگـــذارد و تصويرهاي ديگر 
جايگزين آن كند. آري، قابل انكار نيست ما تصويرهاي 
خوب خودمان را حفظ مي كنيم و در معرض نمايش 
قرار مي دهيم اما تصاويري را كه خوب نمي دانيم، هرگز 
دوست نمي داريم و بي هيچ تأملي آنها را نابود مي كنيم و 

از محدوده ديد و مشاهده بركنار مي كنيم.
ما هر روز و هر لحظه مي شكنيم، مي پوشانيم 
و كنار مي زنيم. از ســـوي ديگر هر روز و هر لحظه 
مي سازيم هويدا مي كنيم و در معرض ديد و تماشا 
مي نهيم. رفتار اول ما، درخصوص تصاوير ناموجهي 
اســـت كه در ذهن خودمان از ما و در ذهن ديگران 
آشكار مي شود و رفتار دوم در حق تصاويري است 

كه در ذهن خود ما و ديگران رخ مي نمايد. 
در اينجا وارد اين موضوع نمي شويم كه اصواً 
تصاوير از كجا مي آيند و آيا واكنش انسان نسبت به 
تصاوير خودش، حّسي است يا عقلي؟ نيز در اين باره 
بحث نمي كنيم كه در فروع و شقوق مختلف تصاوير 
و كشاكش و تناقض آنها چه روي مي دهد بلكه از 
همين جا وارد اين بحث مي شويم كه تصوير انسان در 
آينه سايبرنتيك و در قاب ديجيتاليسم چگونه است و 
انسان اين بخش و اين نوع از تصاوير، خويش را تا 
چه حد مي شناسد و نسبت به آنها چه واكنش هايي از 

خود نشان مي دهد؟
در اين بحث، سخن را مي توان از اينجا آغاز 
كرد كه: ما هيچ گاه بي تصويري از خود و ديگران 
نيســــتيم. جالب اينكه تصاوير ما از خودمان و 
ديگران ثابت نيست بلكه بســــيار  متغير است، 
به ايــــن صورت كه: در هر حــــال و موقعيتي، 
تصويري از خودمان و ديگران در ذهن ما شكل 

مي گيرد. 

تصاوير از كجا مي آيند

قلم انداز

حتی تظاهر به شادی نیز 

بدون شك برای دیگران 

شادی بخش است. 
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بقيه از صفحه اول
دكتر صديقي، چنانچه مي خواست بر اساس 
هرم سلسله مراتبي مزلو، مراتب پيشرفت فردي 
را طي كند، بايد با پذيرش پست نخست وزيري 
در واقع عالي ترين منصب سياسي ايران راـ  بعد 
از پادشاهـ  متصاحب مي شد اما او، به ارزش هاي 

دموكراتيك و آرمان هاي ملي وفادار ماند. 
در آذرماه 1357 دكتر اميني و عبداه انتظام با 
دكتر صديقي تماس گرفتند و سپس به ديدارش 
رفتند، استاد دل نگران براي ايران با معيارهاي انساني 
خود حوادث را ارزيابي مي كرد و وقتي صحبت از 
ماقات او با شاه شد با كمال آرامش گفت: او را 
مي بينم تا حرفهايم را بزنم. ولي شرطش اين است كه 

هر دوي شما حاضر باشيد. 
در يك روز سرد آذرماه دكتر صديقي به اتفاق 
اميني و انتظام به ديدن شاه رفت. ماقات، كاما 
خشك و رسمي بود. صديقي نشست و شاه شروع 

به سخن گفتن كرد:
  در اين مدت چه مي كرديد آقاي دكتر؟ 

ظاهراً در دانشگاه مشغول بوديد؟ 
دكتر صديقي پاسخ داد: به لطف اعليحضرت 
گاه در زندان قزل قلعه و قصر بودم و گاه در 
حصاري كه ساواك شما در دانشگاه و گرد خانه ام 
برپا كرده بود روزگار مي گذراندم كه نتيجه اش عايد 
حضرت عالي شده است. شاه گفت: گايه ها را كنار 
بگذاريم. بايد وطن را نجات داد. دكتر صديقي گفت: 
براي نجات وطن نمي شود گذشته را كنار گذاشت. 
شما اگر مطابق قانون اساسي رفتار كرده بوديد امروز 
كسي عليه قانون اساسي سخن نمي گفت. شما 
نخواستيد پادشاه مشروطه باشيد. خواستيد حكومت 
كنيد و همين باعث بي اعتباري سلطنت شد. مردم به 
سلطنت مومن بودند. شما كاري كرديد كه دولتي ها 
تبديل به كارگزاران شاه شدند، نه خدمتگزاران ملت. 
با اين روش، معلوم است كه مردم شما را مسئول 

خرابي ها بدانند. 
شاه گفت: مگر ما به شما و دكتر مصدق 

اختيارات نداديم؟ 
استاد سالخورده كه با شنيدن نام مصدق به لرزه 
افتاده بود پاسخ داد: شما اشتباه مي كنيد آقا! مصدق 
مردي بزرگ و وارسته بود. او هرگز خواب و خيالي 
براي شما نديده بود. در 25 مرداد بعد از كودتاي 
شما، همه به او فشار آوردند كه سلطنت را ملغي كند. 
ولي او اين كار را با وجود آنكه مي توانست نكرد، او 
و من به قانون اساسي ايمان داشتيم. قانون اساسي در 
روزي تصويب شد كه من به دنيا آمدم. لذا هيچ گاه 
به اين قانون مقدس پشت نكرده ام. شما زاهدي ها و 
هويداها را ترجيح داديد. شما هر چه رجل آزاده ي 
وطن پرست بود به زندان انداختيد. شما و دستگاه 

شما ايران را از هر چه مرد بود خالي كرديد. 
دكتر صديقي عصباني شده بود و شاه اين 
مطلب را دريافت و سكوت كرد. شاه پس از سخنان 
دكتر صديقي گفت: گمان مي كنم اگر از شما دعوت 
به نخست وزيري كنم براي نجات كشور قدم به پيش 
خواهيد گذاشت. دكتر صديقي با تامل پاسخ داد: 
من براي نجات وطنم حاضرم جانم را و اين دو پاره 
استخوان ناچيز را فدا كنم. ولي امروز بايد ديد چه 
چيز در خطر است. مملكت يا مصالح گروهي؟ اگر 
مي خواهيد كه واقعاً مملكت به آرامش برسد و كار از 
اين بدتر نشود، نخست بايد خودتان گذشت كنيد. 
بايد از همه ي آن چيزهايي كه به ناحق در 25 سال 
اخير در يد مقام غير مسئول مملكت يعني شاه قرار 

گرفته بود گذشت كنيد. 
بايد از ثروتي كه بي سبب در خزانه ي شخصي 
شاه گرد آمده است گذشت كنيد. بايد از حمايت از 
مردان و زناني كه جز فساد و خيانت در اين سال ها 

كاري نكرده اند گذشت كنيد. 
شاه كه متوجه شده بود دكتر صديقي تا حدودي 
ناراحت شده است سعي كرد با او رشته ي ارتباط 
را دوباره برقرار كند. لذا با تبسمي گفت:  خب دكتر! 

شرط شما براي قبول نخست وزيري چيست؟ 
دكتر صديقي پاسخ داد: البته من بايد مدتي 

فكر كنم ولي به اعتقاد من اولين شرط براي آرام 
شدن كشور، تشكيل شوراي سلطنت و استراحت 
حضرتعالي است. شاه گفت: شوراي سلطنت؟ آن 
هم در زمان حيات من؟ مگر آدم زنده وكيل و وصي 
مي خواهد؟ سپس درنگي كرد و افزود: شما معتقديد 
كه من بايد از ايران بروم و شوراي سلطنت تشكيل 
شود يا در ايران بمانم؟ دكتر صديقي پاسخ داد: مهم  
تفويض اختيارات شما به شوراي سلطنت است. 
در كجا بودن شما چندان مهم نيست. مسأله ي مهم 

وجود هيأتي است از سوي دولت نزد شما كه در 
واقع كار رابط را بازي كند. همچنين لغو حكومت 
نظامي. شاه برآشفت و گفت: مي خواهيد مرا كنترل 

كنيد؟
دكتر صديقي گفت: غرض كنترل بعضي از 
مفسدين است كه امكان دارد اعليحضرت را دچار 
خياات ناصواب كنند و خداي ناكرده وضعي شبيه 

به 28 مرداد به وجود آورند. 
سرانجام در آخرين و پنجمين ماقات با شاه 
كه در 7 دي ماه 1357 صورت گرفت دكتر صديقي 
چند شرط براي قبول نخست وزيري مطرح كرد: 

نخست اين كه شاه به منظور كنترل ارتش در 
ايران بماند و در صورت لزوم به جزيره ي كيش 

برود. 
دوم اين كه شوراي سلطنت تشكيل شود تا به 
امور مربوط به مقام سلطنت بپردازد و نقش رابط با 

شاه را ايفا كند. 
سوم اين كه دارايي هاي خانواده ي سلطنتي به 
دولت بازگردانده شود و افسران ارشد ارتش كه در 

سركوب مخالفان دخالت داشتند محاكمه شوند. 
شاه بر سر دوراهي قرار گرفته بود و نمي دانست 
آيا اين خطر را بپذيرد و كشور را به به دست مردي 
بسپارد كه در 25 سال گذشته بزرگترين ناراحتي ها و 
شكنجه  و زندان را تحمل كرده بود يا پيشنهاد نظاميان 

را بپذيرد و ارتشبد اويسي را بر سر كار آورد. 
شاه هيچ كدام از اين سه شرط را نپذيرفت و 
در نتيجه دكتر صديقي نيز انصراف خود را از قبول 

نخست وزيري اعام كرد. 
پس از پيروزي انقاب نيز مهندس بازرگان از 
دكتر صديقي براي شركت در دولت موقت دعوت 
به عمل آورد كه مورد قبول استاد قرار نگرفت. )به 
نقل از يادنامه دكتر صديقی به كوشش دكتر پرويز 

ورجاوند(
بنابراين دكتر غامحسين صديقي را مي توان 
يكي از برجسته ترين سياستمداران تاريخ معاصر 
به شمار آورد كه هميشه نام نيكش در تاريخ ايران 
خواهد ماند. پيام مرداني مانند صديقي براي نسل 
امروز اين است كه حتي در بدترين شرايط بايد 

براي رسيدن به آزادي و دموكراسي مبارزه كرد. از 
نامايمي ها نهراسيد و نااميد نشد و پاكي و شرافت 
خود را حفظ نمود زيرا هر مبارز به سهم خود در 
ايجاد تحوات سياسي و اجتماعي تأثيرگذار است و 
ازم نيست كه انسان نتيجه ي تاش هايش را در زمان 
زندگاني خود مشاهده كند. تاريخ بهترين داور است 

و هرگز اشتباه نمي كند. 
صديقي آكنده از مهر مرز و بوم خود و به 
دنبال پژوهش درباره ي تاريخ و سرزمين ايران بود، 

اما با گشاده رويي در برابر علم و فرهنگ نوين، او 
بزرگترين كاستي اين ملت را چنين ترسيم كرد: 

»بزرگترين عيب ما بي انصافي است. بي انصافي 
دردآوري درباره ي ديگران« و در جاي ديگري 
نوشت: »جامعه اي شايسته ي بقاست كه در آن انسان 

ارجمند و عزيز و گرامي باشد.« 
واژه  خالق  صديقي  غامحسين  دكتر 
 Sociology جامعه  شناسي« و در ترجمه عبارت«
و ترمينولوژي اين واژه در ساختار نظام آموزشي 
ايران بوده، اين واژه توسط سن سيمون و سپس 
آگوست كنت7 از پايه گذاران جامعه شناسي ابداع 
شده بود. پيش از آن، در نهادهاي آموزشي و ادبيات 

ژورناليستي از واژه »علم ااجتماع« استفاده مي شد.
او همين طور واژه »نهاد« را در برابر واژه 
تخصصي )Institution( بنا نهاد. صديقي با 
تأسيس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي در 
واقع هم نهاد آموزش جامعه شناسي و هم سازمان 

آموزش جامعه شناسي در ايران را بنا نهاد. 
سازماني كه نقطه عزيمت دانش جديد پژوهش 
در ساختارهاي جامعه، به عنوان بستر اصلي توسعه و 
تكامل ايران نوين است. دكتر غامحسين صديقي، با 
راه اندازي نهاد آموزش جامعه شناسي، به فاصله نظام 
دانشگاهي ايران به دور و غريب ماندن يكصد ساله 
ايران از آموزش اين دانش  جديد در جهان مدرن، 

پايان داد.

پی نویس:

Abraham Harold( 1ـ آبراهام هرولد مزلو
درگذشته  ـ   1908 آوريل   1 زاده   :)maslowÓ
8 ژوئن 1970( روانشناس انسان گراي آمريكايي بود. 
او براي نظريه»سلسله مراتب نيازهاي انساني« شناخته 
شده است. مزلو همچنين به عنوان پدر روانشناسي 
انسان گرا شناخته مي شود. او در سال 1954 كتاب »انگيزه 
و شخصيت« را دربارة نظريه سلسله مراتب نيازها منتشر 

كرد.
براساس نظريه مزلو، انسان ها به ترتيب نيازهاي 

سلسله مراتبي خود را تأمين مي كنند.
1ـ نيازهاي زيستي )فيزيولوژيك( شامل: خوراك، 

پوشاك، مسكن، لذت هاي جسمي و...
2ـ نيازهاي امنيتي شامل: حفاظت از جان، رهايي 

از وحشت
3ـ نيازهاي اجتماعي شامل: احساس تعلق، عشق، 

خانواده، عضويت در گروه هاي اجتماعي
4ـ احترام شامل: منزلت، عزت نفس، اعتماد متقابل

5ـ  خود شكوفايي و خود انگيزشي: شكوفا كردن 
همه استعدادها و توانايي هاي فردي. مزلو در اين باره 

مي گويد»آنچه انسان  مي تواند باشد، بايد بشود«
2ـ اميل دوركيم)emile durkheim( )زاده 15   
آوريل 1858ـ در گذشته 15 نوامبر 1917(، جامعه شناس 
بزرگ قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم است. به عقيده 
بسياري، دوركيم بنيان گذار جامعه شناسي به شمار مي رود. 
هرچند آگوست كنت به عنوان واضع واژه جامعه 
شناسي)sociology( شناخته مي شود، ولي اولين كسي 
كه توانست كرسي استادي جامعه شناسي را تاسيس كند، 
دوركيم بود. دوركيم معتقد بود همبستگي در جوامع 
غيرصنعتي و در جوامع صنعتي توسعه يافته از نوع 

ارگانيك است.
 28()Herbert spencer(اسپنسر هربرت  3ـ 
آوريل 1820ـ  8 دسامبر 1903(  يكي از بزرگ ترين 
فيلسوفان سده نوزدهم به شمار مي رود. اسپنسر در جامعه 
شناسي به پيروي از آگوست كنت مكتب اثبات گرايي را 
ادامه داد. او معتقد بود جامعه مانند اندام انساني است و هر 
بخش از جامعه نقش يك عضو را ايفا مي كند. حاكمان و 
نخبگان نقش مغز را و كارگران نقش دست را ايفا مي كنند. 

نظريه اسپنسر به نظريه اندام واره شهرت دارد.
4ـ نهاد اجتماعي)social institution( به معناي 
ساختارهاي شكل يافته بدون دخالت دولت ها و مديريت  
حاكميت هاست، مانند نهاد آموزش، نهادخانواده، نهاد 

ازدواج و...
 )social organization(5ـ  سازمان اجتماعي
به معناي الگوهاي شكل يافته توسط دولت يا مديريت 
متمركز است. مانند سازمان آموزشي )شامل وزارتخانه، 
اداره، مدرسه( سازمان دانشگاه، سازمان گمرك، نهادهاي 
اجتماعي مي توانند داراي سازمان اجتماعي باشند يا فاقد 
آن. مانند نهاد آموزش كه پيش از دخالت دولت ها، به 
صورت يك ساختار غيررسمي اداره مي شد و پس از 
دخالت دولت ها به شكل يك سازمان شكل يافته درآمد.

6ـ ماكس وبر )Max Weber( جامعه شناس، استاد 
اقتصاد  سياسي، تاريخدان، حقوقدان و سياست مدار بود و 
به گونه اي ژرف نظريه اجتماعي و جامعه شناسي را زير نفوذ 

و تأثير خود قرار داد. 
كار عمدة وبر درباره خردگرايي و عقاني شدن و 
به اصطاح افسون زدايي از علوم اجتماعي و انديشه هاي 
علمي است كه او آن را به ظهور سرمايه داري و مدرنيته 
مربوط ساخت. وبر معاصر جرج زيمل، چهره برجسته 
در بنياد نهادن روش شناسي ضد اثبات گرايي، معاصر بود. 
كسي كه جامعه شناسي را نه به عنوان رشته اي غيرتجربي 
بلكه دانشي معرفي مي كرد كه بايد كنش اجتماعي را از 
طريق معاني ذهني داراي ثبات مطالعه كند. وبر نخستين 
كسي بود كه بوروكراسي را از سويي به عنوان يك قفس 
آهنين و از سويي به عنوان ضرورت اجتناب ناپذير براي 

اداره جوامع مدرن تبيين كرد. 
7ـ آگوست كنت )Auguste Comte( )زاده 
19 ژانويه 1798ـ  درگذشته 5 سپتامبر 1857( فيلسوف 
فرانسوي است كه به عنوان واضع نام جامعه شناسي 
)Sociology( و بنيانگذار جامعه شناسي نوين و دكترين 
پوزيتيويسم شناخته شده است. تابلوي علوم، سير تكامل 
ذهني بشر و توجه به جنبه هاي پويا و ايستاي جامعه از 

انديشه هاي برجسته اوست. 
اثبات گرايي  كنت با اعتقاد راسخ به فلسفه 
)پوزيتيويسم positivism( معتقد بود بايد براي 
علوم انساني نيز شان و شيوه ای مشابه علوم تجربي قايل 
شد، به اين معني كه علوم انساني نيز بايد از ابراز پژوهش 
تجربي استفاده كنند. كنت بر اين باور بود كه جوامع انساني 
از سه مرحله الهي، فلسفي، و علمي عبور كرده اند )بعضًا 

مرحله اساطيري را نيز مي افزايند(. 
در جوامع اساطيري، كاهنان رهبران جامعه به شمار 
مي روند، در جوامع الهي كه تبلور تاريخي آن قرون 
وسطي است، پيامبران، و در عصر رنسانس و پس از آن 
فيلسوفان. اما در دوره كنوني )عصر علمي( دانشمندان و 

جامعه شناسان رهبران جامعه خواهند بود.

 دكتر صديقي و 
پايان يك غربت تاريخي

عليرضا   خاني
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گفتني است آلفرد نورث 
 Alfred North( وايته���د
 15 در   ،)Whitehead
فوري���ه 1861 در راميگت 
به دني���ا آمد، بعد از تحصيل 
رياضيات استاد دانشگاه هاي 
لندن، هاروارد و مدرس���ه 
پادشاهي كنسينگتن بود و به 
تحقيق در رياضيات پرداخت. 
او يكي از مهم ترين نمايندگان واقع گرايي جديد 
است و بر اس���اس آن يك فلسفه طبيعي نقادانه 
بنياد  نهاد كه بعداً با متافيزيك تكميل شد. او در 
سال 1898 رساله اي درباره جبر عمومي نوشت 
و مهم ترين اثرش كه با كمك شاگردش برتراند 
راسل نوشته ش���د، اصول رياضيات است )13 � 

 .)1910
او بعدها به فلسفه روي آورد و يادداشت هايي 
درباره فلسفه افاطون و فلسفه طبيعي نوشت و 
بعد به الهيات و جهان شناسي روي آورد. چون او 
از خانواده هاي روحاني بود، بيشتر به جنبه معنوي 
دنيا اهميت مي داد تا جنبه مادي آن. وي مخالف 

دوگانگي و ثنويت روح و ماده بود. 
سهم وي در فلسفه جديد هنوز معلوم نيست، 
چون زبان گفتار او بسيار فني و سبك نوشتنش 
بس���يار بغرنج و پيچيده است طوري كه اغلب 

انديشه هاي او را گنگ كرده است. 
او مهم ترين فيلسوف طبيعي در قرن بيستم 
بود و در روز 30 ماه دسامبر 1347 از دنيا رفت. 

آثار مهم: تحقيقي درباره اصول دانش طبيعي 
)1919(، اصول نسبيت )1922(، دين در دست 
ساختمان )1926(، سمبوليس���م، معنا و اثر آن 
)1927(، فرايند و واقعيت )1929(، سرگذشت 

انديشه ها )1933(، روش هاي تفكر )1938( 
 توجه وايتهد بيش���تر به عل���وم طبيعي 

)پريگوگين1، بوهم2، ويندهام3(، و الهيون است، 
در حالي كه فاسفه افكار او را به طور وسيعي انكار 
مي كنند. با وجود اين، وايتهد براي اكثر دانشمندان 
علوم طبيعي تا حاا ناآشنا و مشكوك مانده است، 
البته به خاطر محتواي مذهبي فلسفه اش، اما براي 
الهيون به خاطر نگرش عقاني اساسي اش و براي 

فاسفه چون او درباره هر دو زياد مي داند. 
به طور خاصه مي توان اين طور گفت: هر 
يك از اين دو گ���روه او را مانند مأمور دوجانبه 

مي دانند، زيرا ابتدا به اين واقعيت اشاره مي كند كه 
مذهب و علم اكثراً خود را با نظر به فهم حقيقت 
رقيب درك مي كنند و متقابًا اهميت شناخت هاي 
مربوطه را دارند و معمواً هر دو ادعاي بصيرت 

حقيقي جهان دارند.  
اين مسئله صحيح است كه: بعضي مواقع، 
دانش���مندان مذهبي يا الهي���ون عاقمندي از 

نظر علمي دارند، البته اكث���راً نزد آنها دو طرف 
شخصيت شان به طور آشتي  ناپذير در كنار يكديگر 
قرار دارد،  طوري كه در حقيقت هم مذهب و هم 
علم در دادگاه عقل مي توانند ادعاهاي خود را با 
يقين ارايه دهند، اما مسلماً هر دو مانع از تصميم 

باقي ميانجي گران مي شوند. 
وايتهد عقيده دارد كه يكي از وظايف اساسي 
فاسفه اين است كه اين دو راه، تجربه حقيقت 
را در ادعاهاي اعتبار احتمالي شان تصديق كرده و 

آنها را در يك طرح جهاني منسجم متحد سازند : 
»فلسفه خود را با ارتباط تنگاتنگش با مذهب و 
همچنين علوم طبيعي و علوم اجتماعي از نقص 

بيمارگونگي آزاد مي كند.«
فلس���فه اهميت اش را اصواً از اين بابت 
به  دست مي آورد كه در واقع مذهب، علوم را به 
يك موضوع فكري عقاني تبديل مي كند. طبق 

نظر وايتهد: مذه���ب و علم در مفاهيم گوناگون 
حقيقت متمركز مي ش���وند، به طوري كه يكي از 
آنها فقط قسمتي از جهان را توصيف مي كند اما 
هر دو با هم مي توانند تصوير كاملي از جهان را 
ارايه دهند. بنابراين مذهب و علم در يك نسبت 
مكمليت قرار دارند. در حالي كه علم مش���غول 
ش���ناخت و فهم موضوعات )يا چيزي( تجربه 
ماست، مذهب مش���غول شناخت ساختار ذهن 

)سوژه( يا چگونگي تجربه است: 
»مذهب مشغول تحقيق ساختار ذهن )سوژه( 
تجربه گر است در حالي كه علم از عينيتي صحبت 
مي كند كه به عنوان داده ها دوره مقدماتي در اين 

تجربه را تشكيل مي دهد.«
به عبارت ديگر: علم باين مسئله توجه دارد 
كه يك وجود حقيقي براي ديگري چيس���ت و 
مذهب به اين مس���ئله توجه دارد كه چه چيزي 
براي خودش اس���ت؟ فرق آنها در اين است كه 
يك وجود حقيق���ي براي ديگري ابتدا فقط يك 
واقعيتي است كه براي خودش هميشه يك ارزش 
است: وجود در احساس ارزش بنياد پيدا مي كند، 
احساس خود ارزشي يك لحظه اساسي تجربه 
ماس���ت و به عنوان چنين چيزي اساس ارزيابي 

جهان مي باشد. 
در تجربه، خود ذهن )سوژه( در عموميّت 
امر زيبا ريش���ه دارد و نيكي و حقايق، نگاه ما به 
جهان را معين مي كنن���د: »لحظه آگاهي مذهبي 
از احس���اس خود ارزش نشأت مي گيرد، ولي به 
مفهوم جهان به عنوان ارزش هاي منظم يك حوزه 
گس���ترش مي يابد كه يكديگر را متقابا ً فعال يا 

تخريب مي كنند. 

پي نويس: 
Prigogine D.Bohmj. Need ham .1

Ramsg ate .2
 Kensington .3

منبع: 
Havskeller, whitehead Junius, 1994 

مذهب و علم
آلفرد نورث وايتهد

انديشه

 احمد نكويي 

پس از انقاب تمام خانواده پهلوي 
با جمع آوري اموال خارج شدند فقط 
حميدرضا و هما و يكي از بچه هاي 
شاهپور عليرضا از همسر لهستاني اش 
در گنب���د كاووس ماندند و تغيير نام 

دادند. 
حميدرضا بعد از انقاب زنداني 
ش���د. بعضي از زندانيان س���يگار و 
ترياك برايش فراهم مي كردند او هم 
براي سرگرمي زنداني ها از خاطرات 
خود تعريف مي كرد و اسم برادرش 
محمدرضا را محمد دماغ مي  خواند! 

پس از مدتي ب���ه لحاظ آنكه 
به شدت بيمار شده بود، آزاد شد  

و نزد مادرش زندگي مي كرد. 
او پايان عمر را به س���ختي 
گذراند تا آنكه شنيدم فوت كرد. 
پس از مدت���ي اطاع پيدا كردم 
هما هم در اثر اعتياد زياد با چند 
كارگر افغاني در يك ساختمان 
نيمه تمام زندگي مي كند و همان 
جا هم فوت كرد. خانم خيري 
كه مي شناختم، جنازه او را به خاك سپرد. نازك و 
بهزاد هم در پاريس به شدت بيمار و معتاد شدند . 
از قرار معلوم در محلي دورافتاده در پاريس فوت 

كردند. 
ماقات پادشاه 

اواخر جنگ جهاني دوم سران كشورهاي 

متفقين )آمريكا، انگليس و شوروي( در تهران در 
كنفرانسي  با حضور روزولت، چرچيل و استالين 
تش���كيل دادند و ضمن بررسي مسائل جنگ و 
نحوه كمك رساني به شوروي از طريق ايران متعهد 
شدند بعد از خاتمه جنگ نيروهاي خود را از ايران 

تخليه نمايند. 
در اين جلس���ه محمدرضا شاه هم حضور 
داشت. پس از جنگ آمريكا و انگليس به تعهد 
خود عمل كردند ولي شوروي نيروهاي نظامي 
خود را در آذربايجان و كردستان نگه داشت. در 
تبريز جعفر پيشه وري مدير روزنامه آژير در تهران 
كه با س���ران حزب توده اختاف نظر داشت، به 
آذربايجان احضار شد و به سمت رهبري جنبش 
خودمختار رس���يد و شخصي به نام غام يحيي 
را به س���مت وزير جنگ انتخاب نمودند. آنها 
قاضي محمد سيف و برادرش را هم در كردستان 
منصوب نمودند. آنها مراكز دولتي و پادگان هاي 
ارتش خلع ساح و تعدادي از افسران فراري از 

تهران را به سمت هاي نظامي انتخاب نمودند. 
با تشكيل دادگاه هاي انقابي تعدادي از مردم 
بي گناه را محكوم اعدام نمودند. زماني كه من افسر 
نظام وظيفه بودم به آذربايجان رفتم، تعدادي از 
چوبه هاي دار در اطراف شهر سراب وجود داشت 
و در مردم با ايجاد وحشت در يك سال آذر 1324 
تا آذر 1325 با قدرت حكومت نمودند تا آنكه 
قوام السلطنه به سمت نخست وزيري انتخاب شد. 
پس از شكايت ايران به سازمان ملل قوام براي 
ماقات استالين به مسكو رفت و در آنجا ماقات 
تفاهم به عمل آم���د در صورت تخليه نيروهاي 
شوروي از ايران امتياز بهره برداري از منابع نفتي 

درياي خزر به ش���وروي داده شود. قوام السلطنه 
يك بند در تفاهم نامه اضافه كرد )پس ا ز تصويب 
مجلس شوراي ملي( بعد از اينكه نيروهاي شوروي 

از ايران خارج شدند.
 دولت ايحه را ب���ه مجلس برد، مجلس 
با اكثري���ت آراء ايحه را رد ك���رد و اين اقدام 
قوام السلطنه يك شگرد سياسي تاريخي محسوب 
گرديد به همين مناسبت شاه لقب جناب اشرف 
را به قوام الس���لطنه داد. در حالي كه آذربايجان و 
كردستان در اشغال مهاجرين شوروي بود، تمامي 
شهرها هر روزه تظاهرات و ميتينگ براي نجات 

اين دو استان برگذار مي شد. 
سازمان هاي كارگري، دانشجويان و بازاريان 
دس���ت به تظاهرات متقابل مي زدند و از دولت 
خواستار نجات آذربايجان و كردستان بودند. در 
آن زمان من كاس 10 دبيرس���تان خاقاني بودم. 
آن روز قبل از آنكه معلم بيايد پيشنهاد كرديم به 
نمايندگي از طرف دانش آموزان نزد شاه برويم و 
ضمن حمايت از ارتش آمادگي خود را در كنار 

ارتش اعام نماييم. 
اكثري���ت اين پيش���نهاد را  قبول كردند و 
6نفرانتخاب شدند: من بودم يك نفر قد بلند به 
نام اس���ماعيل و 4نفر ديگر. فرداي آن روز صبح 
ساعت9 به دربار خيابان پاستور رفتيم. در بين راه 
من گفتم يك نفر به نمايندگي صحبت كند. يكي 
از حاضران كه اسمش اسماعيل بود گفت: اون 

با من! 
من تاكيد كردم يك شرح بنويس تا از روي 
نوشته مطالب خود را مطرح كنيم. اسماعيل گفت: 
اون با من. بااخره ما به دربار رسيديم و وارد كاخ 

شديم. يك افسر نگهبان پيش آمد و از ما سؤال 
كرد. گفتم: ب���راي رهايي آذربايجان و نجات آن 
درخواست اقدام داريم. افسر كشيك گفت: امروز 
وقت پر اس���ت، اسامي خود را در دفتر نگهباني 
بنويسيد تا به عرض برس���د، بعداً وقت تعيين 

مي شود. 
ما 6 نفر اس���امي خود را گفتيم و او نوشت 
و بعداً گفت فردا بياييد، معلوم مي شود. برگشتم 
فردا به اسماعيل گفتم: برو دربار سؤال كن پاسخ 

چيست. 
ساعتي نگذشته بود كه اسماعيل نفس زنان 
آمد گفت: براي امروز ساعت10به ما وقت دادند. 
ما با عجله از دبيرستان تا كاخ كه چند دقيقه بيشتر 
راه نبود، خودمان را به دربار رسانديم. وقتي افسر 
كشيك اسامي را خواند،يك نفر نيامده بود. گفت 
آن يكي كجاست؟ گفتيم مي آيد. گفت: بفرماييد 
وارد محوطه شويد. به استخر كه رسيديد، به سمت 
چپ پله هاي كاخ باا برويد، ش���ما را راهنمايي 

مي كنند.
ما  به همين ترتيب رفتيم و وارد سالن كاخ 
شديم يك مرد مو سپيد جلو آمد و گفت: شما 
نمايندة همان دانشجويان هستيد؟ من گفتم: ما 
نماينده دانش آموزان هستيم. گفت بفرماييد و ما را 
به وسط سالن كاخ راهنمايي كرد و بافاصله ظرف 
بزرگي از نقره به سمت ما آورد جلو و پذيرايي 
كرد با ش���كات و آب نبات. پس از صرف آنها 
دقيقاً س���اعت 10 آن مرد سفيدمو آمد خواهش 
كرد به طور مرتب و به صف بايستيم. ضمناً گفت 
اعلي حضرت اآن تشريف مي آورند. ما به ترتيب   

ايستاديم.                                     ادامه دارد
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ما از حساب و كتاب هاي عالم هيچ اطاعي 
نداريم. به همين جه����ت، نمي توانيم بفهميم چه 
چيزي عامل چه چيزي است و چه شده  كه اينطور 
ش����ده است. پس بهتر است از جايي شروع كنيم و 
بهترين نقطه براي ش����روع، آرامش است كه نقطه 

آغازش معناست.

پرنده ايمان باز مي گردد اگر آش����يانه اش را 
خراب نكرده باشيم. انه ايمان، طلب است و اراده.

در هر جامعه ای كه مثل���ث: »دنيا«، »آخرت«، 
»معنويت« شكل نگرفته باشد، يا يكی از اضاع اين 
مثلث آسيب ببيند، بايد منتظر تباهی های دامنه دار بود.

مرگ قصه نيست، داستان نيست. قضيه و گزاره 
هم نيست. دستي است كه آدميزاد 

را به خودش بازمي  گرداند.

حكم مرگ ما صادر شده 
است. ما تا روزی فرصت داريم 
كه اين حكم را به ما اباغ كنند.

 الفبای عشق شبيه هيچ يک 
از الفباهای عالم نيست. ادبياتی 
است مخصوص كه آدميزاد را 
الف و بای خ����ود می كند و هر 
آدمی را به گون����ه ای. هيچ دو 
انسانی به يک صورت تسليم 

عشق نمی شود.

 هر انس����انی الفی است برای بای عشق و هر 
عشقی، بايی برای الف كه انس����ان باشد. آدمی با 
عشق زاده می شود با عش����ق زندگی می كند و با 
عشق هم می ميرد. گيرم كه از عشق بی خبر باشد يا 

حتي متنفر.

واقعيت تحميل گر اس����ت. خودش را تحميل 
می كند و واقعيتی تازه به دنيا می آورد.

آدمی در نوسان است، نوسان بين گرگ بودن 
و بره بودن. نوسان بين محبت و جنايت. بين نور و 
نار. بين سلم و خون.  بين سقوط و صعود. آدمی در 

نوسان است و بلكه خود نوسان است.

 مرگ حكمی اس����ت كه امضا شده و صادر 
گشته اس����ت. تا زمان اجرای اين حكم، هر كسی 

فاصله و فرصتي كوتاه يا بلند دارد.

سگی هارتر از فقر به روی بشر رها نشده است. 
بدون شک هار است اين سگ سياه.

چوب خط نااميدی تا پر نشود، خط اميد آشكار 
نمی شود. چه سری است در كار اميد و نااميدی؟

همه چيز مقدر نيست بلكه مقدر می شود. كسي 
كه انكار كند »می شود« با »هست و نيست« از زمين 

تا آسمان فرق دارد.

دعا جهان را به گرداگرد خويش می چرخاند و 
می چرخاند تا بر زمين می زند و اين معنای اجابت 

است. پس دعايی بايد كرد كه به اجابتش بيرزد.

هيچ چيز به اندازه پوشيده بودن حقيقت عجيب 
نيس����ت. از يک سو حقيقت وجود دارد و از سوی 

ديگر راهی به حقيقت نيست.

آی آدميزاد! چقدر حقير می ش����وی وقتی در 
گردابهای ذهنت حقيقت را عزل می كنی و خودت به 
جای حقيقت می نشينی. آی آدميزاد فغان از تو.آی 

آدميزاد هم درود بر شرفت، هم اف بر تو!

آدميزاد فرصت آدميزاد است يا می تواند باشد. در اين 
بين، مهر فرصتی است كه انسانها به همديگر می دهند.

زمان م����ا را احاطه كرده اس����ت و اين آغاز 
اسارت و تباهی آدمی است. زمانی آزاد می شويم كه 

چنگال های زمان را از تن و جان مان باز كنيم.

نااميدی قبر مرد اس����ت. 
مرد ناامي����د در قبرش خوابيده 
اس����ت زنده زنده و بيدار. بسا 
قبرها كه صاحبانش در جامعه 
نفس می كشند. جامعه ای كه 
مقبورهايش پيشاپيش جامعه 
راه می روند، چه جامعه دوزخی 

جانكاهی است.

 كلمات نيرويی شگرف 
و عظيم در خ����ود نهفته اند. 
درست تر بگوييم: نيروی عظيم 
حيات و خلقت در كلمات مستور است. بنگريم كه 

از مخازن كلمه چه نصيبی داريم.

 جهان در كلمات نفس می كشد. نبض عالم در 
كلمه می زند. خلقت در كلمه خفته است. 

 پيش و پس تان كاهبرداران راه می روند، اگر در 
جامعه ای زندگی می كنيد كه همه چيز ممنوع است 
و همه چيز خريد و فروش می شود و همه چيز هزينه 
دارد. جامعه پرهزينه جامعه اي است كه كاهبردار 

توليد مي كند.

 ثانيه ها چماقی می ش���وند عليه شما زمانی كه 
زندگی تان در جايی نباشد كه بايد. مرد در جامعه ای 
كه حقش خورده می ش���ود، هيچ لذتی از چكاچک 
ثانيه ها نميرد بلكه رنج می برد و از آمد و رفت ثانيه ها 
و طنين و غوغاش���ان دچار آشوب می شود و رنج 
می برد، رنجی اضافه بر رنج مشكات. اين رنج ثانيه ها 

روی همه رنج هاست و بااتر از همه آنها می ايستد.

 شكمی كه چاقوی لحظه می درد و می برد هيچ 
چاقويی نمی برد. زمان س����رد می شود در كشاكش 
اميد و نااميدی و هرچه س����ردی فزونتر پيروزی 

نااميدی وسيع تر و گسترده تر.

 از هيچ چيز لذت نمی برد مردی كه احساس 
خيانت كند از كوچک و بزرگ و از زن و زندگی و 
جامعه. و آنجا كه احساس لذت با هيچ بهانه ای ميسر 
نشود، زندگی گسلی بيش نيست. گسستن و بريدن 

كمترين عارضه چنان جايی است.

زمان روی مكان راه می رود و در وجود حلول 
می كند.
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پرنده ايمان

امير س�عيدالهي كريم فيضي

»آجودان باشي آمادگي خود را براي جانفشاني 
در راه حفاظت از پادش���اه فرانسه اعام مي كند و 
مي گويد: حاا به عزم قراولي و جانفشاني با اتباعي 

كه در اينجا دارم مكمل و مسلح خواهم آمد...«
از سفرنامه ي آجودان باشي 

ديدار با ناپلئون 

نود سال پس از بازگش���ت محمدرضا بيگ، 
سفير شاه سلطان حس���ين صفوي از فرانسه، ميرزا 
رضاخان قزويني در س���ال 1807م/1222 ه�.ق و 
عسكرخان افشار ارومي، يک سال بعد از آن، راهي 

دربار ناپلئون بناپارت شدند.
همان گونه كه گفتيم قاجاره���ا براي مقابله با 
تجاوزات روس���يه در مرزهاي شمالي و همراهي 
با ناپلئون در برابر بي توجه���ي دولت انگليس به 
خواس���ت هاي ايران، به دولت انقابي فرانسه، كه 
آوازه ي آزاديخواهي اش جه���ان را فرا گرفته بود، 

روي آوردند. 
ميرزا رضاخان قزويني كه براي بس���تن پيمان 
دوستي ميان ايران و فرانسه راهي دربار ناپلئون شده 
بود، به پاريس نرف���ت، چون در آن هنگام ناپلئون 
كه با روسيه در حال نبرد بود، در ناحيه ي اوسترود، 
واقع در پروس شرقي و لهستان كنوني اقامت داشت 
و از اين رو س���فير ايران پس از ديدار با تاليران، 
وزير امور خارجه ي فرانسه در ورشو راهي اردوگاه 
ناپلئون ش���د. امپراتور فرانسه در 26 آوريل 1807 
در كاخ فين كن اش���تاين، در شمال لهستان كنوني، 
ميرزا رضاخان قزويني را به حضور پذيرفت و در 
روزهاي بعد كوشيد كه او را با نشان دادن صابت و 

هماهنگي ارتش فرانسه شگفت زده كند. 
گويا ميرزا رضاخان در اين باريابي از طرف خود 
هدايايي از قبيل شال و مرواريد به امپراتور تقديم 
كرده و از ناپلئون خواس���ته بود تا رسيدن هداياي 
اصلي فتحعليشاه كه به گفته ي او در راه بوده است، 
اين ران ملخ را از وي بپذيرد. )ايرج اميني، ناپلئون 
و ايران، ترجمه اردشير لطفعليان تهران فرزان روز، 

1378، ص155.(
گرچه تاليران پس از ديدار با س���فير ايران در 
نامه اي به ناپلئون، ميرزا رضاي قزويني را فردي با 
صاحيت و دانا وصف كرده بود، با اين همه ناپلئون 
پس از پذيرفتن س���فير پادشاه ايران و گفتگو با او، 

خطاب به وزير امور خارجه خود مي نويسد: 
»... امروز صبح با س���فير اي���ران ديدار كردم. 
لفاظي هاي شرقي او را بريدم و از او خواستم كه يک 
راست به اصل موضوع وارد شود. به وي فهماندم 
كه به اندازه ي كافي با اوضاع كشورش آشنايي دارم 
و ازم است كه او با مسائل به همان نحوي كه ازم 
است برخورد كند... ما سخت آرزوي ديدن سفير 
ايران را در پاريس داريم، اما ش���ايد بهتر است كه 
منتظر بمانيم كه فرس���تاده ي دومي از راه فرا رسد. 
بنابراين تصميم من چنين خواهد بود كه اين يكي را 
به كشورش بازگردانم، از بازگشت او چيزي خير و 

صاح عايد ما نخواهد شد...«. )همان ص155( 
و اما قرارداد...

يک هفته پس از ديدار ميرزا رضاخان با ناپلئون 
بناپارت، عهدنامه اي به نام عهدنامه ي فن كن اشتاين 
ميان او و نمايندگان فرانسه امضاء شد كه بر پايه ي 
آن، فرانس���ه متعهد گرديد كه تمامي كوشش خود 
را براي وادار ساختن روسيه به تخليه  گرجستان و 
ديگر نقاط ايران به كار برد و با ارس���ال كمک هاي 
نظام���ي خود به ايران متعهد ش���د كه تمام روابط 
سياسي، بازرگاني، كنسولي خود را با انگليس قطع 
كرده و ضمن اعان جنگ به آن كش���ور، به سپاه 
فرانسه براي عزيمت به هند از خاك خود اجازه ي 

عبور دهد. )همان ص157( 
ورود عسكرخان به پاريس 

س���فير دومي كه دربار فرانس���ه انتظار او را 
مي كشيد، كس���ي نبود جز عسكر خان افشار ارومي 

وفق مي داد.)همان/214(
مي دانيم كه او يک نس���خه از كتاب دره نادري 
نوشته ميرزا مهدي خان اس���ترآبادي را به كتابخانه 
امپراتوري پاريس اهداء كرده است و نوشته اند كه 
در يكي از موزه هاي پاريس با ديدن تابلوي تسليم 
شهر وين، به ياد تس���ليم دهلي به نادرشاه مي افتد 
و آرزو مي كند كه اي كاش تس���ليم دهلي نيز بر 
تابلوي نقاشي ثبت شود تا افتخار اين مرد بزرگ را 

جاوداني كند. )همان/ 216 و 217(
 مي گويند كه ناپلئ���ون، در دوران تبعيدش در 
جزيره س���نت هلن، با شنيدن برخي از داستان هاي 
مربوط به دوران اقامت عسكرخان در پاريس سرگرم 

مي شده است.
عس���كرخان افش���ار ارومي در پاريس وارد 
لژماسوني اسكاتلند در فرانس���ه شد و در مراسم 
پذيرش عضويت خود، شمشير جواهرنشان دمشقي 
خود را كه تيغه اي از فواد آبدار داشت و در بيست 
و هف���ت جنگ با او بود از كمر درآورد و به همراه 
يک قوطي مرصع به جواه���رات قيمتي روي ميز 
استاد لژ گذاشت و در برابر، مدال تاريخي لژ مادر را 
دريافت كرد. از او حتا يک اقدام مفيد و يک گزارش 
و نامه در اين مدت در دست نيست تا معلوم شود 
كه در اين س���ال ها در پاريس چه مي كرده است.
)رايين، اس���ماعيل: فراموشخانه و فراماسونري در 

ايران، تهران: اميركبير، بي تا، ج1، ص 306(
ناپلئون بناپ���ارت در نامه مورخ 23 مه 1810 م 
ب���ه فتحعلي ش���اه قاجار در مورد عس���كرخان 
مي نويسد:»رفتار او هميشه مورد ستايش ما بود... و 

عزيمت او بر ما ناگوار خواهد بود«.
برپايه گزارش هاي جس���ته و گريخته موجود، 
عسكرخان افشار كه تا س���ال 1810م در پاريس 
مي زيس���ت تمايل و ذوق آش���كاري به دانش و 
كارشناس���ي غرب داشته و با وجود آنكه تنها چند 
كلمه فرانسه مي دانسته اس���ت، همراه مترجم در 
جلسات فيزيک تجربي در آموزشگاه مجاور اقامتگاه 
خود ش���ركت مي كرده است و پس از بازگشت به 
ايران به شيوه غربيان رفتار مي كرد و آزادي معاشرت 
ميان زن و مرد را به ايرانيان ياد داد. عس���كرخان 
حدود دو سال در پاريس اقامت داشت و تنها يادبود 
وي از اين س���فر، تابلوي پرتره او در كاخ ورساي 
است كه هنوز هم بر ديوار اين كاخ ديده مي شود.

)اين تابلوي نقاشي كه عس���كرخان را با عصاي 
مرصع و در حال انداختن تسبيح در روي زمين و 
با ريشي بلند و لباسي فاخر نشان مي دهد، اثر خانم 
داوين DAVIN، از نقاش���ان معروف اوايل سده 

نوزدهم فرانسه است.(
سي سال بعد

در سال 1816م/1231 ه� ق سرتيپ داودخان 
و در س���ال 1819م/1234ه� ق، ميرزا ابوالحسن 

ش���يرازي ملقب به »ايلچي كبير« راهي دربار لويي 
هجدهم ش���دند اما به دايل تشريفاتي هيچ كدام 
نتوانستند به حضور پادشاه فرانسه باريابند. از هيچ 
كدام از اين سفرا نيز گزارشي در مورد مأموريتشان 
در دست نيست و نمي دانيم كه مدت اقامت خود را 
در پاريس چگونه گذرانيده و فرانسه و فرانسويان 

را چگونه يافته اند.
حدود بيس���ت س���ال پس از ميرزا ابوالحسن 
شيرازي و سي سال پس از خروج ژنرال گاردان از 
ايران، نخستين سفيري كه از دربار محمدشاه قاجار 
به فرانس���ه رفت، ميرزاحسين خان مقدم مراغه اي 
ملقب به آجودان باش���ي بود. او مأموريت داشت 
كه اختافات ايران و انگليس را بر س���ر هرات كه 
به تهديد نظامي ايران از س���وي انگليس و تصرف 
جزيره ي خارك توسط آن كشور انجاميده بود، براي 
پادشاه و زمامداران فرانسه تشريح و پشتيباني آن ها 

را از ايران در برابر انگليس جلب كند. 
آجودان باش���ي ك���ه ب���ه او »نظام الدوله« و 
»صاحب اختيار« نيز مي گفتند از دولتمردان معروف 
دوران قاج���ار بود كه همزمان با فتحعلي ش���اه و 
محمد ش���اه و ناصر الدين  ش���اه قاجار مي زيست 
و مناص���ب مهمي بر عهده داش���ت. او در جريان 
جنگ هاي ايران و روس، در اوايل سده ي نوزدهم، 
در لشگر عباس ميرزا، فرمانده قسمتي از قشون ايران 
بود و در زمان محمد شاه، سردار قشون آذربايجان 
در جنگ هرات ش���د، به  رتبه ي سرتيپي رسيد و 
از محمدش���اه قاجار خنجر مرصع و حمايل سرخ 
دريافت كرد. او در جريان كدورتي كه ميان ايران و 
انگليس بر س���ر هرات پيش آمد و نيز براي تهنيت 
جلوس ملكه ويكتوريا بر س���رير سلطنت در سال 
1253ه�.ق از س���وي دولت ايران عازم لندن شد و 
در اين سفر يک ماه و 18 روز هم در پاريس اقامت 
كرد و به حضور لويي فيليپ، پادشاه فرانسه رسيد. 

كه حدود يک سال بعد، در 16 ژوييه 1808م/ 1223 
ه�.ق از شهر كوچک فالسبورگ وارد فرانسه شد. 
مأموريت او مبادله ي اسناد قرارداد فين كن اشتاين 

بود كه به امضاي فتحعليشاه رسيد. 
»... سفير فتحعليش���اه حدود پنجاه و پنج سال 
دارد. مردي بلند باا، باريک جثه و خوش س���يما 
است. جامعه اش س���اده و برازنده است و... ريشي 
بلند و پرپشت دارد. همراهان او نزديک به شصت تن 
هس���تند. از ميان آنها دو تن برادرزادگان او هستند. 
يک روحاني، يک منشي، يک پيشكار و چند نوازنده 
در ميان اعضاي هيأت ايراني ديده مي ش���وند...« 
)همان ص209( عس���كرخان روز 20 ژوييه وارد 
پاريس شد و با همراهان خود در خانه ي شمار 12 
كوچه فرژوس)Frejus ( كه امروز آن را كوچه ي 
»موسيو« )monsieur( مي نامند و در منطقه ي 7 

پاريس قرار دارد، اقامت نمود. 
»... هنوز دو هفته از ورودش به پايتخت فرانسه 
نگذشته اس���ت كه روزنامه هاي پاريس، از حمله 
روزنامه ي امپاي���ر )journal de I’Empire( با 
لحني ستايش آميز از وي ياد مي كند و مي نويسد:... 
كس���اني كه به او معرفي مي شوند از دقت نظر او 
به خود مي بالند. اين عالي جناب، اروپاييان را روي 
صندلي راحت مي نش���اند. نامشان را مي پرسد، از 
حالشان جويا مي ش���ود، به زينت آاتشان با دقت 
مي نگرد و خنجر جواهر نشانش را براي آزمايش به 
دست آنها مي دهد، به آنها گاب تعارف مي كند و 
كوتاه سخن آنكه بارفتار مردمي خود نشان مي دهد 
كه لقب»فرانسويان آسيا« به راستي شايسته ايرانيان 

است«.)همان/210(
سفير ايران و همراهان روز 4 سپتامبر 1808 م. 
با مراس���م و تشريفات باشكوهي درحالي كه شش 
كالسكه مجلل درباري و پنجاه اسكورت سوار آنها 
را همراهي مي كردند، براي ديدار ناپلئون روانه كاخ 
سن كلو در 10 كيلومتري غرب پاريس شده و در 
تاار تاجگذاري آن كاخ به حضور امپراتور فرانسه 

بار مي يابند.
عسكرخان پس از سه بار تعظيم در برابر ناپلئون، 
سخناني به زبان فارسي از سوي شاه و وليعهد ايراد 
مي كند كه توسط مترجم امپراتور ترجمه مي شود. در 
ميان هداياي اهدايي از سوي فتحعليشاه به ناپلئون، 
شمشير مرواريد نشان و مزيّن به سنگ هاي قيمتي 
امير تيمور گوركاني و شمشير ساده نادر شاه افشار 
جلب نظر مي كند، و نيز 23 اسب كه حدود يک ماه 

بعد به پاريس مي رسند.)همان.212 و 213(
عسكرخان در دوران اقامت خود در پاريس با 
چراغاني و آتش بازي و اجراي مارش هاي جنگي 
توس���ط نوازندگان همراه خود، هرساله  زاد روز 
ناپلئون را جش���ن مي گرفته و مردم پاريس را به 

تحسين مي انداخته  است. 
او يک روز هم به ديدار تاارهاي موزه لوور كه 

در آن زمان موزه ناپلئون ناميده مي شد، رفت.
در آنج���ا ديدن تصويري از فتحعليش���اه او را 
شگفت زده مي كند و در همانجا درخواست مي كند 
برايش چپقي چاق كنند و زناني را كه براي تماشا، 
حي���رت زده دور او جمع ش���ده بودند، دعوت به 
نشستن مي كند و توس���ط مترجم،»اين بانوان را با 
تعارف هايي بسيار س���تايش آميز مي نوازد«. هنگام 
بازديد از باغ تويلري هم جمعيت در پشت سر او 

موج مي زد.
پيشخدمت خاص ناپلئون درباره اش مي نويسد 
كه رفتارش در برابر بانوان سرشار از نزاكت و آرامش 
و به آداب داني فرانسوي نزديک بود. سرشتي بسيار 
مايم داشت و س���خت مهربان و گشاده رو بود... 
به زنان عطر گل س���رخ و به م���ردان تنباكو، عطر 
و چپق  هديه مي داد و در مقايس���ه با سفير عثماني 
اثر بيشتري برجامعه پاريس گذاشت. سخاوتمندي 
بيشتري داشت، طرز رفتار با زنان را بهتر مي دانست 
و در دلربايي از آنان مهارت داشت. و از همه مهمتر 
اينكه به راحتي خود را با آداب و عادات فرانسوي 

اين مأموريت حسين خان يک سال و چهار ماه 
به درازا كشيد. او در شوال 1255 ه� ق به همراه كنت 
دوسرسي، نماينده ي مخصوص فرانسه و گروهي 
از افس���ران اتريشي كه براي آموزش امور نظامي با 
خود آورده بود، به ايران بازگش���ت. شرح اين سفر 
و گفت و گوهاي آجودان باش���ي در اروپا را يكي از 
منشيان او به نام عبدالفتاح گرمرودي در چهارفصل 
و با جزئيات موشكافي زياد نگاشته است و از اين رو 
نام آن كتاب را چهار فصل گذاشته اند. مطالب اين 
بخش نيز برگرفته از قس���مت هاي گوناگون همين 

سفرنامه است. 
آجودان باش���ي در سال 1256 ه� ق به حكومت 
يزد و در س���ال 1260 ه� ق ب���ه حكومت فارس 
گماشته شد. با آغاز صدرات ميرزاتقي خان اميركبير 
كه با وي كدورت هاي قبلي داشت، مغضوب شد. 
در س���ال 1264 ه� ق را به تهران آوردند و حدود 
20 سال بعد در همين شهر گويا در سال 1283 ه� 
 ق درگذشت. )مهدي بامداد،  شرح حال رجال ايران 

)تهران: زوار، 1363(. ص ص 427 � 426. 
 آجودان باشي در راه اروپا 

ش���مار همراهان حس���ين خان آجودان باشي 
در مأموريت اروپا بس���يار زي���اد و به گمان قوي 
بيش از چهل نفر بوده اس���ت ك���ه از ميان آن ها 
مي توان از: ميرزا فتاح خان گرمرودي )نويسنده ي 
سفرنامه(، محمدرضا بيک  ياور و محمد  حسن خان 
برادرزاده اش، عبدالرحيم بيک ياور، مسيو جبرئيل 
)پزشک انگليسي و مترجم اول(، حاجي ميرزا بابا 
افشار )حكيم باشي؛ مشاور و مترجم دوم(،  فرج اه 
بيک )پيک سياسي هيأت ( نام برد. گويا پنج نفر نيز 
براي ادامه ي تحصيل همراه آجودان باشي به فرانسه 

رفتند. 
آن چنان كه از سفرنامه ي آجودان باشي برمي آيد، 
هيأت اعزامي از راه عثماني عازم اروپا ش���د و پس 
از پنجاه روز اقامت در وين و باريابي آجودان باشي 
به حضور فرديناند اول، امپراتور اطريش و ديدار با 
پرنس مترنيخ، صدراعظم مش���هور آن كشور، عازم 
فرانسه شد. تاريخ رسيدن او به حومه ي پاريس اول 
صفر 1255 ه� ق/ فوريه 1839، حدود سي سال پس 
از بازگشت عسكر خان افشار ارومي است. پس از 
انجام اس���تقبال و تشريفات مخصوص در حومه ي 
ش���هر، روز بعد وارد پاريس شد: »به منزل رفتيم. 
اخراجات يوميه به قدر كفاف و طباخ و عمله آنچه 

ازم بود مهيا داشتند«. 
گرمرودي نوشته است كه »حاكم شهر استرازبورغ 
كه اول مملكت دولت فرانسه مي باشد، بسيار بسيار 
نس���بت به ما احترام كرد و ي���ک روز كه در آنجا 
متوقف شديم مكرر آمده اظهار مهرباني نمود و هر 
جا ديدني بود همه را نمود... از اين ش���هر تا شهر 
پاريس صد و بيس���ت فرسخ مسافت دارد. همه ي 
شهر و قصيه، معتبر و دهات منظم و محل زراعت و 
باغات و جنگل است. در كوه و صحرا يک وجب 

زمين باير و خراب نگذاشته اند« )ص220(. 
آجودان باشي از اينكه حاكم استراسبورگ خبر 
ورود هيأت را در مدت 18 دقيقه به پاريس رسانيده 
شگفت زده شده بود و بعد متوجه شد كه براي اين 
كار از مناره هاي بلندي كه در هر چند ميل تا پاريس 

ساخته بودند، بهره گرفته اند. 
 شمشيري براي امپراتور 

گويا دربار فرانسه در ديدار با سفير ايران شتاب 
ب���ه خرج مي داد تا آنجا كه چن���دي پس از ورود 
هيأت به پاريس، يعني در 17 آوريل 1839 م/1255 
ه� ق، به اصرار دربار، مراس���م باريابي به حضور 
لويي فيليپ، پادش���اه فرانسه انجام شد. »به وضعي 
كه دو عراده كالس���كه هشت اسبي و كالسكه ديگر 
چهار اس���بي از دولت آوردند و به اتفاق اجزاي 
سفارت )همراهان( عموماً رفته... در اتاقي كه سركار 
پادشاهي در س���ر تخت زيبايي نشسته و سركار 
وليعهد و سه نفر شاهزاده در يمين و يسار و صبيه 
]دختر ش���اه[ و چند نفر ديگر از مرد و زن حضور 

داشتند ]نامه ي همايون را[ به نظر شاهي رسانيديم 
و در گرفت���ن هر يک از هدايا ب���ه مرتبه اي اظهار 
خوشحالي كردند كه نهايت نداشت، خصوصاً در 

باب شمشير...«. )ص226(. 
»... آجودان باشي اين شمشير را در تبريز براي 
خود س���اخته و زياده از دو هزار و پانصد تومان 
الماس و ياقوت در قبضه و بالچاق ]؟[ و شير قاب 
گل آن نص���ب كرده و غاف آن را تا نصف طا و 
مينا نموده بود و در وينه ]شهر وين[ به اين صرافت 
افتاد كه بايد به پادشاه فرانسه هدايا داد. قوطي انفيه 
كه سركار امپراتور نمس���ا ]اتريش[ به او مرحمت 
كرده بود، و الماس هاي درشت داشت، بيرون آورده 
و در اسباب شمشير مزبور نشانده و قوطي خوبي 
هم درس���ت كرد و طغراي نام مبارك را در بااي 
قوطي مزبور به طا نويس���اند و كتاب فردوسي و 
سعدي كه همراه داشت و هر دو بسيار ممتاز بودند، 
آن ها را نيز در وينه به طا كاري مجلد كرد و براي 
اشتباه كار شكل شير و خورشيدي در بااي جلد ها 
قرارداد به هر كدام قولوق]؟[ پاكيزه با دكمه مرواريد 

حاضر نموده بود...« )ص226(. 
شگفت است كه سفير ايران تازه در وين متوجه 
شده بود كه هدايه اي براي امپراتور فرانسه با خود 
نياورده اس���ت. از اين رو به فكر افتاد كه شمشير 
خودش را به جاي شمشير ش���اه ايران به امپراتور 
بدهد و براي اي���ن كار، الماس هاي قوطي انفيه دان 
هديه ي امپراتور اتريش را كند و به شمشير خودش 
چسباند. حتا به اين هم بسنده نكرد و به دو كتاب 
نفيس شاهنامه ي فردوسي و گلستان سعدي كه به 
همراه داشت دستي كشيد و شكل شير و خورشيد 
را در بااي آنها نشاند تا نشان دهد كه آنها را پادشاه 
ايران فرستاده است؛ البته مقدماتي هم آماده كرد تا به 

امپراتور بگويد و قضيه را هم آورد: 
»... آجودان باش���ي عرض ك���رد كه چون اين 
شمش���ير به خزانه و تصرف چهار پادشاه بزرگ و 
معمر رسيده و اسم هر يک در آن نوشته شده است 
هرگاه سر كار شاه آن را به سركار وليعهد مرحمت 
فرمايند و انشاء اه عمر ايشان هم طواني بوده در 
زير سايه همايون هميشه به تقديم خدمات شايسته 

خواهند پرداخت)ص225(. 
پادش���اه و ملكه ي فرانسه كه گويا از ديدن اين 
شمشير شگفت زده ش���ده بودند، از آجودان باشي 
خواستند كه »شمش���ير مزبور را به قاعده ي ايران 
]به  كمر[ ببندد تا همه ببينند«. »وقتي كه پادش���اه 
شمش���ير را به دس���ت گرفته، تعريف مي فرمود، 
آجودان باشي عرض كرد كه اگر چه جواهر و اسباب 
اين شمشير قابل آن نبود كه پادشاه بزرگي به برادر 
بزرگوار خود هديه كند، ليكن چون ساخت آن كار 
قديم ايران و از ساطين سلف مانده بود به آن سبب 
تغيير ندادند و همچنين در باب ش���اهنامه غرض 
نمود كه اعليحضرت شاهنشاهي به خصوصه در اين 
كتاب درس خوانده اند، به آن جهت به ساير كتب 

شرافت و امتياز داشت« )ص226(. 
جالب آنكه فرانسوي ها در كمتر از يک ماه اين 
ش���اهنامه را طوري چاپ كردند كه يک طرف آن 
به زبان فرانس���ه و طرف ديگرش به زبان فارسي 
بود و يک نس���خه از آن همراه با يک نسخه كتاب 
زينت التواريخ كه س���ال پيش چاپ شده بود، براي 
آجودان باشي فرس���تادند )ص 226(. اين بايد همان 
شاهنامه اي باشد كه ژول مل، خاورشناس آلماني تبار 
فرانس���ه از ده سال پيش از س���فر آجودان باشي، 
ترجمه ي آن را آغاز كرده بود و نخس���تين جلد آن 
با ترجمه ي فرانس���وي به نثر در سال 1838م، در 

پاريس چاپ شد. 
ژول ُمل متولد 1800م در مدرس���ه ي زبان هاي 
ش���رقي پاريس به تحصيل زبان و ادبيات فارسي 
پرداخت و به رياست انجمن آسيايي پاريس رسيد 
و مدت سي سال استاد كرسي زبان و ادبيات فارسي 

بود و در 1876 م درگذشت. 

شمشيري براي امپراتور
درنگي در روابط تاريخي ايران و فرانسه
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ما از حساب و كتاب هاي عالم هيچ اطاعي 
نداريم. به همين جه����ت، نمي توانيم بفهميم چه 
چيزي عامل چه چيزي است و چه شده  كه اينطور 
ش����ده است. پس بهتر است از جايي شروع كنيم و 
بهترين نقطه براي ش����روع، آرامش است كه نقطه 

آغازش معناست.

پرنده ايمان باز مي گردد اگر آش����يانه اش را 
خراب نكرده باشيم. انه ايمان، طلب است و اراده.

در هر جامعه ای كه مثل���ث: »دنيا«، »آخرت«، 
»معنويت« شكل نگرفته باشد، يا يكی از اضاع اين 
مثلث آسيب ببيند، بايد منتظر تباهی های دامنه دار بود.

مرگ قصه نيست، داستان نيست. قضيه و گزاره 
هم نيست. دستي است كه آدميزاد 

را به خودش بازمي  گرداند.

حكم مرگ ما صادر شده 
است. ما تا روزی فرصت داريم 
كه اين حكم را به ما اباغ كنند.

 الفبای عشق شبيه هيچ يک 
از الفباهای عالم نيست. ادبياتی 
است مخصوص كه آدميزاد را 
الف و بای خ����ود می كند و هر 
آدمی را به گون����ه ای. هيچ دو 
انسانی به يک صورت تسليم 

عشق نمی شود.

 هر انس����انی الفی است برای بای عشق و هر 
عشقی، بايی برای الف كه انس����ان باشد. آدمی با 
عشق زاده می شود با عش����ق زندگی می كند و با 
عشق هم می ميرد. گيرم كه از عشق بی خبر باشد يا 

حتي متنفر.

واقعيت تحميل گر اس����ت. خودش را تحميل 
می كند و واقعيتی تازه به دنيا می آورد.

آدمی در نوسان است، نوسان بين گرگ بودن 
و بره بودن. نوسان بين محبت و جنايت. بين نور و 
نار. بين سلم و خون.  بين سقوط و صعود. آدمی در 

نوسان است و بلكه خود نوسان است.

 مرگ حكمی اس����ت كه امضا شده و صادر 
گشته اس����ت. تا زمان اجرای اين حكم، هر كسی 

فاصله و فرصتي كوتاه يا بلند دارد.

سگی هارتر از فقر به روی بشر رها نشده است. 
بدون شک هار است اين سگ سياه.

چوب خط نااميدی تا پر نشود، خط اميد آشكار 
نمی شود. چه سری است در كار اميد و نااميدی؟

همه چيز مقدر نيست بلكه مقدر می شود. كسي 
كه انكار كند »می شود« با »هست و نيست« از زمين 

تا آسمان فرق دارد.

دعا جهان را به گرداگرد خويش می چرخاند و 
می چرخاند تا بر زمين می زند و اين معنای اجابت 

است. پس دعايی بايد كرد كه به اجابتش بيرزد.

هيچ چيز به اندازه پوشيده بودن حقيقت عجيب 
نيس����ت. از يک سو حقيقت وجود دارد و از سوی 

ديگر راهی به حقيقت نيست.

آی آدميزاد! چقدر حقير می ش����وی وقتی در 
گردابهای ذهنت حقيقت را عزل می كنی و خودت به 
جای حقيقت می نشينی. آی آدميزاد فغان از تو.آی 

آدميزاد هم درود بر شرفت، هم اف بر تو!

آدميزاد فرصت آدميزاد است يا می تواند باشد. در اين 
بين، مهر فرصتی است كه انسانها به همديگر می دهند.

زمان م����ا را احاطه كرده اس����ت و اين آغاز 
اسارت و تباهی آدمی است. زمانی آزاد می شويم كه 

چنگال های زمان را از تن و جان مان باز كنيم.

نااميدی قبر مرد اس����ت. 
مرد ناامي����د در قبرش خوابيده 
اس����ت زنده زنده و بيدار. بسا 
قبرها كه صاحبانش در جامعه 
نفس می كشند. جامعه ای كه 
مقبورهايش پيشاپيش جامعه 
راه می روند، چه جامعه دوزخی 

جانكاهی است.

 كلمات نيرويی شگرف 
و عظيم در خ����ود نهفته اند. 
درست تر بگوييم: نيروی عظيم 
حيات و خلقت در كلمات مستور است. بنگريم كه 

از مخازن كلمه چه نصيبی داريم.

 جهان در كلمات نفس می كشد. نبض عالم در 
كلمه می زند. خلقت در كلمه خفته است. 

 پيش و پس تان كاهبرداران راه می روند، اگر در 
جامعه ای زندگی می كنيد كه همه چيز ممنوع است 
و همه چيز خريد و فروش می شود و همه چيز هزينه 
دارد. جامعه پرهزينه جامعه اي است كه كاهبردار 

توليد مي كند.

 ثانيه ها چماقی می ش���وند عليه شما زمانی كه 
زندگی تان در جايی نباشد كه بايد. مرد در جامعه ای 
كه حقش خورده می ش���ود، هيچ لذتی از چكاچک 
ثانيه ها نميرد بلكه رنج می برد و از آمد و رفت ثانيه ها 
و طنين و غوغاش���ان دچار آشوب می شود و رنج 
می برد، رنجی اضافه بر رنج مشكات. اين رنج ثانيه ها 

روی همه رنج هاست و بااتر از همه آنها می ايستد.

 شكمی كه چاقوی لحظه می درد و می برد هيچ 
چاقويی نمی برد. زمان س����رد می شود در كشاكش 
اميد و نااميدی و هرچه س����ردی فزونتر پيروزی 

نااميدی وسيع تر و گسترده تر.

 از هيچ چيز لذت نمی برد مردی كه احساس 
خيانت كند از كوچک و بزرگ و از زن و زندگی و 
جامعه. و آنجا كه احساس لذت با هيچ بهانه ای ميسر 
نشود، زندگی گسلی بيش نيست. گسستن و بريدن 

كمترين عارضه چنان جايی است.

زمان روی مكان راه می رود و در وجود حلول 
می كند.
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پرنده ايمان

امير س�عيدالهي كريم فيضي

»آجودان باشي آمادگي خود را براي جانفشاني 
در راه حفاظت از پادش���اه فرانسه اعام مي كند و 
مي گويد: حاا به عزم قراولي و جانفشاني با اتباعي 

كه در اينجا دارم مكمل و مسلح خواهم آمد...«
از سفرنامه ي آجودان باشي 

ديدار با ناپلئون 

نود سال پس از بازگش���ت محمدرضا بيگ، 
سفير شاه سلطان حس���ين صفوي از فرانسه، ميرزا 
رضاخان قزويني در س���ال 1807م/1222 ه�.ق و 
عسكرخان افشار ارومي، يک سال بعد از آن، راهي 

دربار ناپلئون بناپارت شدند.
همان گونه كه گفتيم قاجاره���ا براي مقابله با 
تجاوزات روس���يه در مرزهاي شمالي و همراهي 
با ناپلئون در برابر بي توجه���ي دولت انگليس به 
خواس���ت هاي ايران، به دولت انقابي فرانسه، كه 
آوازه ي آزاديخواهي اش جه���ان را فرا گرفته بود، 

روي آوردند. 
ميرزا رضاخان قزويني كه براي بس���تن پيمان 
دوستي ميان ايران و فرانسه راهي دربار ناپلئون شده 
بود، به پاريس نرف���ت، چون در آن هنگام ناپلئون 
كه با روسيه در حال نبرد بود، در ناحيه ي اوسترود، 
واقع در پروس شرقي و لهستان كنوني اقامت داشت 
و از اين رو س���فير ايران پس از ديدار با تاليران، 
وزير امور خارجه ي فرانسه در ورشو راهي اردوگاه 
ناپلئون ش���د. امپراتور فرانسه در 26 آوريل 1807 
در كاخ فين كن اش���تاين، در شمال لهستان كنوني، 
ميرزا رضاخان قزويني را به حضور پذيرفت و در 
روزهاي بعد كوشيد كه او را با نشان دادن صابت و 

هماهنگي ارتش فرانسه شگفت زده كند. 
گويا ميرزا رضاخان در اين باريابي از طرف خود 
هدايايي از قبيل شال و مرواريد به امپراتور تقديم 
كرده و از ناپلئون خواس���ته بود تا رسيدن هداياي 
اصلي فتحعليشاه كه به گفته ي او در راه بوده است، 
اين ران ملخ را از وي بپذيرد. )ايرج اميني، ناپلئون 
و ايران، ترجمه اردشير لطفعليان تهران فرزان روز، 

1378، ص155.(
گرچه تاليران پس از ديدار با س���فير ايران در 
نامه اي به ناپلئون، ميرزا رضاي قزويني را فردي با 
صاحيت و دانا وصف كرده بود، با اين همه ناپلئون 
پس از پذيرفتن س���فير پادشاه ايران و گفتگو با او، 

خطاب به وزير امور خارجه خود مي نويسد: 
»... امروز صبح با س���فير اي���ران ديدار كردم. 
لفاظي هاي شرقي او را بريدم و از او خواستم كه يک 
راست به اصل موضوع وارد شود. به وي فهماندم 
كه به اندازه ي كافي با اوضاع كشورش آشنايي دارم 
و ازم است كه او با مسائل به همان نحوي كه ازم 
است برخورد كند... ما سخت آرزوي ديدن سفير 
ايران را در پاريس داريم، اما ش���ايد بهتر است كه 
منتظر بمانيم كه فرس���تاده ي دومي از راه فرا رسد. 
بنابراين تصميم من چنين خواهد بود كه اين يكي را 
به كشورش بازگردانم، از بازگشت او چيزي خير و 

صاح عايد ما نخواهد شد...«. )همان ص155( 
و اما قرارداد...

يک هفته پس از ديدار ميرزا رضاخان با ناپلئون 
بناپارت، عهدنامه اي به نام عهدنامه ي فن كن اشتاين 
ميان او و نمايندگان فرانسه امضاء شد كه بر پايه ي 
آن، فرانس���ه متعهد گرديد كه تمامي كوشش خود 
را براي وادار ساختن روسيه به تخليه  گرجستان و 
ديگر نقاط ايران به كار برد و با ارس���ال كمک هاي 
نظام���ي خود به ايران متعهد ش���د كه تمام روابط 
سياسي، بازرگاني، كنسولي خود را با انگليس قطع 
كرده و ضمن اعان جنگ به آن كش���ور، به سپاه 
فرانسه براي عزيمت به هند از خاك خود اجازه ي 

عبور دهد. )همان ص157( 
ورود عسكرخان به پاريس 

س���فير دومي كه دربار فرانس���ه انتظار او را 
مي كشيد، كس���ي نبود جز عسكر خان افشار ارومي 

وفق مي داد.)همان/214(
مي دانيم كه او يک نس���خه از كتاب دره نادري 
نوشته ميرزا مهدي خان اس���ترآبادي را به كتابخانه 
امپراتوري پاريس اهداء كرده است و نوشته اند كه 
در يكي از موزه هاي پاريس با ديدن تابلوي تسليم 
شهر وين، به ياد تس���ليم دهلي به نادرشاه مي افتد 
و آرزو مي كند كه اي كاش تس���ليم دهلي نيز بر 
تابلوي نقاشي ثبت شود تا افتخار اين مرد بزرگ را 

جاوداني كند. )همان/ 216 و 217(
 مي گويند كه ناپلئ���ون، در دوران تبعيدش در 
جزيره س���نت هلن، با شنيدن برخي از داستان هاي 
مربوط به دوران اقامت عسكرخان در پاريس سرگرم 

مي شده است.
عس���كرخان افش���ار ارومي در پاريس وارد 
لژماسوني اسكاتلند در فرانس���ه شد و در مراسم 
پذيرش عضويت خود، شمشير جواهرنشان دمشقي 
خود را كه تيغه اي از فواد آبدار داشت و در بيست 
و هف���ت جنگ با او بود از كمر درآورد و به همراه 
يک قوطي مرصع به جواه���رات قيمتي روي ميز 
استاد لژ گذاشت و در برابر، مدال تاريخي لژ مادر را 
دريافت كرد. از او حتا يک اقدام مفيد و يک گزارش 
و نامه در اين مدت در دست نيست تا معلوم شود 
كه در اين س���ال ها در پاريس چه مي كرده است.
)رايين، اس���ماعيل: فراموشخانه و فراماسونري در 

ايران، تهران: اميركبير، بي تا، ج1، ص 306(
ناپلئون بناپ���ارت در نامه مورخ 23 مه 1810 م 
ب���ه فتحعلي ش���اه قاجار در مورد عس���كرخان 
مي نويسد:»رفتار او هميشه مورد ستايش ما بود... و 

عزيمت او بر ما ناگوار خواهد بود«.
برپايه گزارش هاي جس���ته و گريخته موجود، 
عسكرخان افشار كه تا س���ال 1810م در پاريس 
مي زيس���ت تمايل و ذوق آش���كاري به دانش و 
كارشناس���ي غرب داشته و با وجود آنكه تنها چند 
كلمه فرانسه مي دانسته اس���ت، همراه مترجم در 
جلسات فيزيک تجربي در آموزشگاه مجاور اقامتگاه 
خود ش���ركت مي كرده است و پس از بازگشت به 
ايران به شيوه غربيان رفتار مي كرد و آزادي معاشرت 
ميان زن و مرد را به ايرانيان ياد داد. عس���كرخان 
حدود دو سال در پاريس اقامت داشت و تنها يادبود 
وي از اين س���فر، تابلوي پرتره او در كاخ ورساي 
است كه هنوز هم بر ديوار اين كاخ ديده مي شود.

)اين تابلوي نقاشي كه عس���كرخان را با عصاي 
مرصع و در حال انداختن تسبيح در روي زمين و 
با ريشي بلند و لباسي فاخر نشان مي دهد، اثر خانم 
داوين DAVIN، از نقاش���ان معروف اوايل سده 

نوزدهم فرانسه است.(
سي سال بعد

در سال 1816م/1231 ه� ق سرتيپ داودخان 
و در س���ال 1819م/1234ه� ق، ميرزا ابوالحسن 

ش���يرازي ملقب به »ايلچي كبير« راهي دربار لويي 
هجدهم ش���دند اما به دايل تشريفاتي هيچ كدام 
نتوانستند به حضور پادشاه فرانسه باريابند. از هيچ 
كدام از اين سفرا نيز گزارشي در مورد مأموريتشان 
در دست نيست و نمي دانيم كه مدت اقامت خود را 
در پاريس چگونه گذرانيده و فرانسه و فرانسويان 

را چگونه يافته اند.
حدود بيس���ت س���ال پس از ميرزا ابوالحسن 
شيرازي و سي سال پس از خروج ژنرال گاردان از 
ايران، نخستين سفيري كه از دربار محمدشاه قاجار 
به فرانس���ه رفت، ميرزاحسين خان مقدم مراغه اي 
ملقب به آجودان باش���ي بود. او مأموريت داشت 
كه اختافات ايران و انگليس را بر س���ر هرات كه 
به تهديد نظامي ايران از س���وي انگليس و تصرف 
جزيره ي خارك توسط آن كشور انجاميده بود، براي 
پادشاه و زمامداران فرانسه تشريح و پشتيباني آن ها 

را از ايران در برابر انگليس جلب كند. 
آجودان باش���ي ك���ه ب���ه او »نظام الدوله« و 
»صاحب اختيار« نيز مي گفتند از دولتمردان معروف 
دوران قاج���ار بود كه همزمان با فتحعلي ش���اه و 
محمد ش���اه و ناصر الدين  ش���اه قاجار مي زيست 
و مناص���ب مهمي بر عهده داش���ت. او در جريان 
جنگ هاي ايران و روس، در اوايل سده ي نوزدهم، 
در لشگر عباس ميرزا، فرمانده قسمتي از قشون ايران 
بود و در زمان محمد شاه، سردار قشون آذربايجان 
در جنگ هرات ش���د، به  رتبه ي سرتيپي رسيد و 
از محمدش���اه قاجار خنجر مرصع و حمايل سرخ 
دريافت كرد. او در جريان كدورتي كه ميان ايران و 
انگليس بر س���ر هرات پيش آمد و نيز براي تهنيت 
جلوس ملكه ويكتوريا بر س���رير سلطنت در سال 
1253ه�.ق از س���وي دولت ايران عازم لندن شد و 
در اين سفر يک ماه و 18 روز هم در پاريس اقامت 
كرد و به حضور لويي فيليپ، پادشاه فرانسه رسيد. 

كه حدود يک سال بعد، در 16 ژوييه 1808م/ 1223 
ه�.ق از شهر كوچک فالسبورگ وارد فرانسه شد. 
مأموريت او مبادله ي اسناد قرارداد فين كن اشتاين 

بود كه به امضاي فتحعليشاه رسيد. 
»... سفير فتحعليش���اه حدود پنجاه و پنج سال 
دارد. مردي بلند باا، باريک جثه و خوش س���يما 
است. جامعه اش س���اده و برازنده است و... ريشي 
بلند و پرپشت دارد. همراهان او نزديک به شصت تن 
هس���تند. از ميان آنها دو تن برادرزادگان او هستند. 
يک روحاني، يک منشي، يک پيشكار و چند نوازنده 
در ميان اعضاي هيأت ايراني ديده مي ش���وند...« 
)همان ص209( عس���كرخان روز 20 ژوييه وارد 
پاريس شد و با همراهان خود در خانه ي شمار 12 
كوچه فرژوس)Frejus ( كه امروز آن را كوچه ي 
»موسيو« )monsieur( مي نامند و در منطقه ي 7 

پاريس قرار دارد، اقامت نمود. 
»... هنوز دو هفته از ورودش به پايتخت فرانسه 
نگذشته اس���ت كه روزنامه هاي پاريس، از حمله 
روزنامه ي امپاي���ر )journal de I’Empire( با 
لحني ستايش آميز از وي ياد مي كند و مي نويسد:... 
كس���اني كه به او معرفي مي شوند از دقت نظر او 
به خود مي بالند. اين عالي جناب، اروپاييان را روي 
صندلي راحت مي نش���اند. نامشان را مي پرسد، از 
حالشان جويا مي ش���ود، به زينت آاتشان با دقت 
مي نگرد و خنجر جواهر نشانش را براي آزمايش به 
دست آنها مي دهد، به آنها گاب تعارف مي كند و 
كوتاه سخن آنكه بارفتار مردمي خود نشان مي دهد 
كه لقب»فرانسويان آسيا« به راستي شايسته ايرانيان 

است«.)همان/210(
سفير ايران و همراهان روز 4 سپتامبر 1808 م. 
با مراس���م و تشريفات باشكوهي درحالي كه شش 
كالسكه مجلل درباري و پنجاه اسكورت سوار آنها 
را همراهي مي كردند، براي ديدار ناپلئون روانه كاخ 
سن كلو در 10 كيلومتري غرب پاريس شده و در 
تاار تاجگذاري آن كاخ به حضور امپراتور فرانسه 

بار مي يابند.
عسكرخان پس از سه بار تعظيم در برابر ناپلئون، 
سخناني به زبان فارسي از سوي شاه و وليعهد ايراد 
مي كند كه توسط مترجم امپراتور ترجمه مي شود. در 
ميان هداياي اهدايي از سوي فتحعليشاه به ناپلئون، 
شمشير مرواريد نشان و مزيّن به سنگ هاي قيمتي 
امير تيمور گوركاني و شمشير ساده نادر شاه افشار 
جلب نظر مي كند، و نيز 23 اسب كه حدود يک ماه 

بعد به پاريس مي رسند.)همان.212 و 213(
عسكرخان در دوران اقامت خود در پاريس با 
چراغاني و آتش بازي و اجراي مارش هاي جنگي 
توس���ط نوازندگان همراه خود، هرساله  زاد روز 
ناپلئون را جش���ن مي گرفته و مردم پاريس را به 

تحسين مي انداخته  است. 
او يک روز هم به ديدار تاارهاي موزه لوور كه 

در آن زمان موزه ناپلئون ناميده مي شد، رفت.
در آنج���ا ديدن تصويري از فتحعليش���اه او را 
شگفت زده مي كند و در همانجا درخواست مي كند 
برايش چپقي چاق كنند و زناني را كه براي تماشا، 
حي���رت زده دور او جمع ش���ده بودند، دعوت به 
نشستن مي كند و توس���ط مترجم،»اين بانوان را با 
تعارف هايي بسيار س���تايش آميز مي نوازد«. هنگام 
بازديد از باغ تويلري هم جمعيت در پشت سر او 

موج مي زد.
پيشخدمت خاص ناپلئون درباره اش مي نويسد 
كه رفتارش در برابر بانوان سرشار از نزاكت و آرامش 
و به آداب داني فرانسوي نزديک بود. سرشتي بسيار 
مايم داشت و س���خت مهربان و گشاده رو بود... 
به زنان عطر گل س���رخ و به م���ردان تنباكو، عطر 
و چپق  هديه مي داد و در مقايس���ه با سفير عثماني 
اثر بيشتري برجامعه پاريس گذاشت. سخاوتمندي 
بيشتري داشت، طرز رفتار با زنان را بهتر مي دانست 
و در دلربايي از آنان مهارت داشت. و از همه مهمتر 
اينكه به راحتي خود را با آداب و عادات فرانسوي 

اين مأموريت حسين خان يک سال و چهار ماه 
به درازا كشيد. او در شوال 1255 ه� ق به همراه كنت 
دوسرسي، نماينده ي مخصوص فرانسه و گروهي 
از افس���ران اتريشي كه براي آموزش امور نظامي با 
خود آورده بود، به ايران بازگش���ت. شرح اين سفر 
و گفت و گوهاي آجودان باش���ي در اروپا را يكي از 
منشيان او به نام عبدالفتاح گرمرودي در چهارفصل 
و با جزئيات موشكافي زياد نگاشته است و از اين رو 
نام آن كتاب را چهار فصل گذاشته اند. مطالب اين 
بخش نيز برگرفته از قس���مت هاي گوناگون همين 

سفرنامه است. 
آجودان باش���ي در سال 1256 ه� ق به حكومت 
يزد و در س���ال 1260 ه� ق ب���ه حكومت فارس 
گماشته شد. با آغاز صدرات ميرزاتقي خان اميركبير 
كه با وي كدورت هاي قبلي داشت، مغضوب شد. 
در س���ال 1264 ه� ق را به تهران آوردند و حدود 
20 سال بعد در همين شهر گويا در سال 1283 ه� 
 ق درگذشت. )مهدي بامداد،  شرح حال رجال ايران 

)تهران: زوار، 1363(. ص ص 427 � 426. 
 آجودان باشي در راه اروپا 

ش���مار همراهان حس���ين خان آجودان باشي 
در مأموريت اروپا بس���يار زي���اد و به گمان قوي 
بيش از چهل نفر بوده اس���ت ك���ه از ميان آن ها 
مي توان از: ميرزا فتاح خان گرمرودي )نويسنده ي 
سفرنامه(، محمدرضا بيک  ياور و محمد  حسن خان 
برادرزاده اش، عبدالرحيم بيک ياور، مسيو جبرئيل 
)پزشک انگليسي و مترجم اول(، حاجي ميرزا بابا 
افشار )حكيم باشي؛ مشاور و مترجم دوم(،  فرج اه 
بيک )پيک سياسي هيأت ( نام برد. گويا پنج نفر نيز 
براي ادامه ي تحصيل همراه آجودان باشي به فرانسه 

رفتند. 
آن چنان كه از سفرنامه ي آجودان باشي برمي آيد، 
هيأت اعزامي از راه عثماني عازم اروپا ش���د و پس 
از پنجاه روز اقامت در وين و باريابي آجودان باشي 
به حضور فرديناند اول، امپراتور اطريش و ديدار با 
پرنس مترنيخ، صدراعظم مش���هور آن كشور، عازم 
فرانسه شد. تاريخ رسيدن او به حومه ي پاريس اول 
صفر 1255 ه� ق/ فوريه 1839، حدود سي سال پس 
از بازگشت عسكر خان افشار ارومي است. پس از 
انجام اس���تقبال و تشريفات مخصوص در حومه ي 
ش���هر، روز بعد وارد پاريس شد: »به منزل رفتيم. 
اخراجات يوميه به قدر كفاف و طباخ و عمله آنچه 

ازم بود مهيا داشتند«. 
گرمرودي نوشته است كه »حاكم شهر استرازبورغ 
كه اول مملكت دولت فرانسه مي باشد، بسيار بسيار 
نس���بت به ما احترام كرد و ي���ک روز كه در آنجا 
متوقف شديم مكرر آمده اظهار مهرباني نمود و هر 
جا ديدني بود همه را نمود... از اين ش���هر تا شهر 
پاريس صد و بيس���ت فرسخ مسافت دارد. همه ي 
شهر و قصيه، معتبر و دهات منظم و محل زراعت و 
باغات و جنگل است. در كوه و صحرا يک وجب 

زمين باير و خراب نگذاشته اند« )ص220(. 
آجودان باشي از اينكه حاكم استراسبورگ خبر 
ورود هيأت را در مدت 18 دقيقه به پاريس رسانيده 
شگفت زده شده بود و بعد متوجه شد كه براي اين 
كار از مناره هاي بلندي كه در هر چند ميل تا پاريس 

ساخته بودند، بهره گرفته اند. 
 شمشيري براي امپراتور 

گويا دربار فرانسه در ديدار با سفير ايران شتاب 
ب���ه خرج مي داد تا آنجا كه چن���دي پس از ورود 
هيأت به پاريس، يعني در 17 آوريل 1839 م/1255 
ه� ق، به اصرار دربار، مراس���م باريابي به حضور 
لويي فيليپ، پادش���اه فرانسه انجام شد. »به وضعي 
كه دو عراده كالس���كه هشت اسبي و كالسكه ديگر 
چهار اس���بي از دولت آوردند و به اتفاق اجزاي 
سفارت )همراهان( عموماً رفته... در اتاقي كه سركار 
پادشاهي در س���ر تخت زيبايي نشسته و سركار 
وليعهد و سه نفر شاهزاده در يمين و يسار و صبيه 
]دختر ش���اه[ و چند نفر ديگر از مرد و زن حضور 

داشتند ]نامه ي همايون را[ به نظر شاهي رسانيديم 
و در گرفت���ن هر يک از هدايا ب���ه مرتبه اي اظهار 
خوشحالي كردند كه نهايت نداشت، خصوصاً در 

باب شمشير...«. )ص226(. 
»... آجودان باشي اين شمشير را در تبريز براي 
خود س���اخته و زياده از دو هزار و پانصد تومان 
الماس و ياقوت در قبضه و بالچاق ]؟[ و شير قاب 
گل آن نص���ب كرده و غاف آن را تا نصف طا و 
مينا نموده بود و در وينه ]شهر وين[ به اين صرافت 
افتاد كه بايد به پادشاه فرانسه هدايا داد. قوطي انفيه 
كه سركار امپراتور نمس���ا ]اتريش[ به او مرحمت 
كرده بود، و الماس هاي درشت داشت، بيرون آورده 
و در اسباب شمشير مزبور نشانده و قوطي خوبي 
هم درس���ت كرد و طغراي نام مبارك را در بااي 
قوطي مزبور به طا نويس���اند و كتاب فردوسي و 
سعدي كه همراه داشت و هر دو بسيار ممتاز بودند، 
آن ها را نيز در وينه به طا كاري مجلد كرد و براي 
اشتباه كار شكل شير و خورشيدي در بااي جلد ها 
قرارداد به هر كدام قولوق]؟[ پاكيزه با دكمه مرواريد 

حاضر نموده بود...« )ص226(. 
شگفت است كه سفير ايران تازه در وين متوجه 
شده بود كه هدايه اي براي امپراتور فرانسه با خود 
نياورده اس���ت. از اين رو به فكر افتاد كه شمشير 
خودش را به جاي شمشير ش���اه ايران به امپراتور 
بدهد و براي اي���ن كار، الماس هاي قوطي انفيه دان 
هديه ي امپراتور اتريش را كند و به شمشير خودش 
چسباند. حتا به اين هم بسنده نكرد و به دو كتاب 
نفيس شاهنامه ي فردوسي و گلستان سعدي كه به 
همراه داشت دستي كشيد و شكل شير و خورشيد 
را در بااي آنها نشاند تا نشان دهد كه آنها را پادشاه 
ايران فرستاده است؛ البته مقدماتي هم آماده كرد تا به 

امپراتور بگويد و قضيه را هم آورد: 
»... آجودان باش���ي عرض ك���رد كه چون اين 
شمش���ير به خزانه و تصرف چهار پادشاه بزرگ و 
معمر رسيده و اسم هر يک در آن نوشته شده است 
هرگاه سر كار شاه آن را به سركار وليعهد مرحمت 
فرمايند و انشاء اه عمر ايشان هم طواني بوده در 
زير سايه همايون هميشه به تقديم خدمات شايسته 

خواهند پرداخت)ص225(. 
پادش���اه و ملكه ي فرانسه كه گويا از ديدن اين 
شمشير شگفت زده ش���ده بودند، از آجودان باشي 
خواستند كه »شمش���ير مزبور را به قاعده ي ايران 
]به  كمر[ ببندد تا همه ببينند«. »وقتي كه پادش���اه 
شمش���ير را به دس���ت گرفته، تعريف مي فرمود، 
آجودان باشي عرض كرد كه اگر چه جواهر و اسباب 
اين شمشير قابل آن نبود كه پادشاه بزرگي به برادر 
بزرگوار خود هديه كند، ليكن چون ساخت آن كار 
قديم ايران و از ساطين سلف مانده بود به آن سبب 
تغيير ندادند و همچنين در باب ش���اهنامه غرض 
نمود كه اعليحضرت شاهنشاهي به خصوصه در اين 
كتاب درس خوانده اند، به آن جهت به ساير كتب 

شرافت و امتياز داشت« )ص226(. 
جالب آنكه فرانسوي ها در كمتر از يک ماه اين 
ش���اهنامه را طوري چاپ كردند كه يک طرف آن 
به زبان فرانس���ه و طرف ديگرش به زبان فارسي 
بود و يک نس���خه از آن همراه با يک نسخه كتاب 
زينت التواريخ كه س���ال پيش چاپ شده بود، براي 
آجودان باشي فرس���تادند )ص 226(. اين بايد همان 
شاهنامه اي باشد كه ژول مل، خاورشناس آلماني تبار 
فرانس���ه از ده سال پيش از س���فر آجودان باشي، 
ترجمه ي آن را آغاز كرده بود و نخس���تين جلد آن 
با ترجمه ي فرانس���وي به نثر در سال 1838م، در 

پاريس چاپ شد. 
ژول ُمل متولد 1800م در مدرس���ه ي زبان هاي 
ش���رقي پاريس به تحصيل زبان و ادبيات فارسي 
پرداخت و به رياست انجمن آسيايي پاريس رسيد 
و مدت سي سال استاد كرسي زبان و ادبيات فارسي 

بود و در 1876 م درگذشت. 

شمشيري براي امپراتور
درنگي در روابط تاريخي ايران و فرانسه
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عالمان و متخصصان مخ و 
مغز و   اعص���اب و ذهن و فکر 
و هوش و روان و رفتار انس���ان 
و اجتماع به م���ا مي گويند نوزاد 
آدمي از امکان و ظرفيت و استعداد 
تربيت و تعليم پذيري بسيار وسيع، 

بسيار پيچيده و پردامنه برخوردار است. 
شواهد و قرائن فراوان و متعدد تاريخي و 
فرهنگي ني���ز بر اين نظر مهر تأييد مي نهند. اين 
امکان و ظرفيت وج���ودي در تاريخ، فرهنگ، 
جامعه و جهان بش���ري ما چونان تيغ از دو دم 
بريده و دريده و عمل کرده است. سهم و نقش 
تربيت و تعليم در فرهنگ و زندگي مردمان به 
غايت سرنوشت س���از و تعيين کننده بوده است. 
فراموش نش���ود که فرهنگ در جامعه و جهان 
بشري ما اکتس���ابي عمل کرده است و اکتسابي 
استمرار يافته اس���ت. مفهوم اکتساب هم يعني 

آموختن و کسب کردن.
عامه مردم و اقش���ار متوسط اجتماعي که 
قاعده هرم جمعيتي را در جامعه و جهان بشري 
ما تشکيل مي دهند، بسيارشان مسموم و مصدوم 
و مجروح و قرباني تربيت و تعليم و آموزه هاي 
کژ و معوجي هستند که زيرسقف خانه و مدرسه 
و محيط کار به آنها آموخته و داده شده است و در 
ذهن و فکر و عقل و هوش و ذوق و ذايقه آنها 

تزريق شده است.
 اي���ن آموزه ها و آموزش هاي س���ّمي و 
زهرآگي���ن آن چنان با رگ و پي روان و رفتار و 
فرهنگ و زندگي م���ا درآميخته و در هم تنيده 
شده اند و آنچنان براي مان بداهت دارند و آنچنان 
ذهن و فکر و عقل و هوش و فهم و وهم و ذوق 
و ذايقه ما را تس���خير کرده  اند که لحظه اي به ما 
مجال نمي دهند از آنها فاصله بگيريم و از بيرون 

چهره نازيبايشان را ببينيم! 
چون با آنها احس���اس يگانگي، همبودي 
يا به اصطاح رايج روز احس���اس هم هويتي 
مي کنيم. با آنها يکي و همزيست هستيم. اين نيز 
از پارادوکس ها و خاف آمدهاي ديگر جامعه 
و جهان بشري ماست که مظاهر و مصاديق يک 
چيز به هر ميزان برايمان عيني تر و ملموس تر و 

محسوس تر، چشم گريزتر. 
بداهت زياد باهت آور اس���ت. باهت را 
دامن مي زند و تشديد مي کند. غفلت مي آورد. 
عامه م���ردم در ميان کثيري از مظاهر و مصاديق 
رنگارنگ و نازيباي آموزه هاي سمّي و زهرآگين 
و مس���مومان و مصدومان و قربانيان تربيت ها 
تعليمات غلط زندگي مي کنند؛ خود نيز قربانيان 
چنين مسموميت هايي هس���تند، ليکن آنها را 

نمي بينند.
هفته اي که گذش���ت در سطح رسانه هاي 
جمعي و فضاي مجازي خب���ر اعدام دو تن از 
ميان ده ها تن ديگر از متهم���ان ايجاد اختال 
و فساد در اقتصاد کش���ور بخش و منتشر شد. 
در همان هفته در رس���انه هاي جمعي و فضاي 
مجازي خبر در دام پليس افتادن و دس���تگيري 
ش���ماري از سارقان اموال مردم  پخش و منتشر 
ش���د. باز در همان هفته خبر کشف بسته هاي 
مواد مخدري که با دقت و مهارت حرفه اي در 
کفش هاي)دمپايي هاي( زنانه جا گذاري و مخفي 
شده بود و به مقصد کشورکانادا مي بايست انتقال 
داده مي شد و دستگيري قاچاقچيان عامل نيز در 
رسانه هاي رس���مي و جمعي و فضاي مجازي 

پخش و منتشر شد!
 باز در همان هفته خبر دستگيري جاعال 
پول مل���ي و همچنين کش���ف توليدکنندگان 

فرآورده هاي غذايي فاسد و مسموم را که سازمان 
تعزيرات مسئوليت پيش���گيري از توليد آنها را 
برعهده دارد در سطح رسانه هاي رسمي و جمعي 

و فضاي مجازي پخش و منتشر شد. 
سؤال اين اس���ت تا کي و تا کجا اين دور 
باطل را مي خواهيم ادامه دهيم. آزموده را آزمودن 
بس نيست؟ هنگام آن نيست در نحوه تربيت و 
تعليم فرزندان کشور تجديد نظر بشود؟ چهار 
دهه زمان اندکي نيس���ت. طومار عمر يک نسل 
را به طورکامل در خود در پيچيده است. معيار 
تنها شمار اندکي از اس���تعدادهاي درخشان و 
هوش هاي برترنيس���تند که براي جامعه افتخار 
مي آفرينند و مايه عزت ان���د و اقتدار و اعتبار 
ُملک و ملت.  فراموش نشود که شمار کثيري از 
فرزندان همين ُملک و ملت که با آموزه هاي غلط 
و تربيت هاي معوج و آموزش هاي نادرس���ت و 
ناراست وارد بازار کار و زندگي  جامعه مي شوند؛ 
هم خود قربانيان و مسمومان و مصدومان واقعي 
و اصلي هس���تند هم مي توانند قرباني بگيرند و 
منبع و موجب و مس���بب شيوع مسموميت ها و 

مصدوميت هاي اجتماعي بسيار  بشوند.
اين خطايي اس���ت بزرگ از يک سوي از 
دستاوردهاي عظيم و بي سابقه عصري که در آن 
زندگي مي کنيم با ولع سيري نا پذير هرچه بيشتر 
و بيشترحظ و بهره ببريم از ديگر سوي ملزومات 
و مقتضيات آن را نه تنها نفهميم که انکارش نيز 

بکنيم.
 به هرروي، ما در عصري به س���ر مي بريم 
که ما را مجاب و موظف مي کند به يک سلسله 
ارزشهاي جهاني پايبند بمانيم، فرزندانمان را به 
مراعات و پايبندي به آنها آموزش دهيم. مراعات 
قانون، پايبندي به قراردادها و حقوق اجتماعي، 
حس���اس بودن به حقوق ديگران. ديگراني که 

بدون آنها لحظه اي ما نمي توانيم زنده بمانيم. 
نوزاد انسان را اگر طبيعت رها کنيد از نوزاد 
پشه هم در صيانت از نفس خود آسيب  پذيرتر 
است.حفاظت از محيط زيست و منابع و ذخايز 
طبيعي که در سنت اعتقادي و آموزه هاي ديني 
ما سخت برآن انگشت تأکيد نهاده شده است و 
حفظ نگهداري مآثر تاريخي و مواريث فرهنگي 
که متعلق به همه بشريت است و ما ميراث داران 
مواريثي هستيم که از پيشينيان و نسل هاي پرشمار 

پيشين به ارث برده ايم و وانهادنشان به نسل هاي 
سپس���يني که در راهند و يکي از پي ديگري در 
خواهند رسيد؛ از جمله ارزش هاي عام و پذيرفته 

شده جهاني است که جامعه پسا انقابي ما تمايل 
ندارد به آنها تن در دهد و فرزندانش را با چنين 

ارزش هايي به پروراند و آموزش دهد.
 وداع با قانون، وداع با پاکيزگي و بهداشت 
عمومي، وداع با نظم و زيبايي از جمله اتفاقات 
ناگوار و غم انگيزي بوده است که طي دهه هاي 
اخيرتجربه کرده ايم و ش���اهدش بوده ايم. بناها، 
بافت ها و فضاهاي معماري شهري و روستايي ما 
از جمله مصاديق عيني و ملموس يک چنين وداع 
و قهربا قانون و غيبت نظم و زيبايي و پاکيزگي در 

فرهنگ و زندگي جامعه ماست.
متأس���فانه و متأثرانه ما اينک زيرس���قف 
فضاهايي سکني داريم و زندگي مي کنيم که به 
غايت شلخته و بي نظم و زمخت اند و نازيبا. ما 
آنها را چونان گذشته متناسب با ذوق و ذايقه و 
سنت و ميراث و حکمت و خرد و منطق خود 
طراحي، مهندس���ي و معماري نکرده ايم و بنياد 

ننهاده ايم. 
عوامل و عناصر سود و سودا براي مطامع 
و منافع خود آنها را يل���ه و بي مهار هرطور که 
خواسته اند طراحي کرده اند ساخته اند. اينها افسانه 
نيست. واقعيت هاي ملموس فرهنگ وزندگي 
اکنون ماست. پل پرديس وکاک کرج را ببينيد 
سي وسه پل ايران عصرصفوي را هم ببينيد. ميدان 
انقاب تهران را ببيند ميدان نقش جهان اصفهان 

را هم ببينيد! 
وقتي در خانه خوي���ش بيگانه اي، وقتي 
در فضاهايي زندگي مي کن���ي که نمي تواني با 
آن نس���بت برقرار کني، در تعارض با توست. 
روياروي تو ايستاده است. پذيراي تو نيست. تو 
را صميمانه در آغوش نمي کشد. زمخت است 
و خشن و نازيبا نوعي حس گريز نوعي حس 
فرار در جان تو بيدار مي شود. هميشه جان تو را 
مي آزارد. روان تو را زخم مي زند. مي خواهي از 
هزارتوي آن چونان »ديدالوس« معمار ايبيرنت 

افسانه اي بگريزي.
اينها همه مظاهر و مصاديق صداي تشت 
رسوايي آموزه هاي مسموم و تربيت و تعليم هاي 
کژ و معوج ما طي دهه هاي اخير هستند. اما اين 

تنها معماري نازيبا و بي نظم و بي رنگ و نازيباي 
شهري و روس���تايي جامعه اکنون ما نيست که 
تشت رس���وايي تربيت هاي غلط و ناراست را 
در جامعه ما بصدا درآورده است. اندکي درنگ 
و تأمل در وضع غ���م انگيز و نگران کننده زبان 
فارس���ي اين ميثاق عظيم و پرمايه و غني ملي و 
مدني و معنوي ما که دهه هاست زير فشارسخت 
و سنگين واژه هاي بيگانه به ويژه انگليسي صداي 
درهم شکستن ستون و فقراتش به گوش مي رسد 
بسنده است متقاعد شويم و بپذيريم برسرزبان 

خويش چه آورده ايم. 
صدا و سيماي که مي توانست کانون تقويت 
و توس���عه زبان ملي باشد اينک در مسير آسيب 
رس���اندن به اين ميثاق ملي و نش���ر واژه هاي  
وکاربردهاي غلط و نادرس���ت زبان فارس���ي 
گام برمي گيرد. س���کوت و بي تفاوتي مسئوان 
فرهنگستان زبان و ادب فارسي پذيرفتني نيست. 
از ياد  برده ايم که سياست هاي استعماري 
بريتانياي کبير بيش از هر نظام سياسي و استعماري 
ديگري در دو س���ده اخير به تاريخ و فرهنگ ما  
علي الخصوص به جغرافياي زبان فارسي آسيب 
رسانده اس���ت. اکنون نيز در همين طريق و در 

همين مسيرگام برمي  دارد. 
عجيب نيست نسلي را زير سقف هاي ترک 
خورده آموزش و پرورش کشور تربيت کرده ايم 
که نه تنها احساس���ي از ايراني بودن در جان او 
نيست، بلکه چونان سرباز در خط مقدم توسعه 
و تحقق مقاص���د و منافع و مطامع بيگانه عمل 
مي کند! آيا انگيس���ي ها حاضر بودند اين چنين 
يله و بي مهار از واژه هاي فارس���ي در زبان خود 

استفاده کنند؟
 ما با خود چه کرده اي���م«! چه مي کنيم؟! 
تا کجا مي خواهي���م کارگزار و خادم فرهنگ و 
زبان ديگري در خانه خويش باش���يم و بمانيم. 
يک جامعه صاحب انديش���ه و خاق براي بيان 
انديش���ه و کنش هاي خاقش دست به مفهوم 
س���ازي هاي نومي زند. تصويرهاي تازه ابداع 
مي کند. تصويرهاي بي بديل. باده هاي نو انديشه و 
حکمت و خرد و ذوق و ذايقه زيباشناختي خود 
را در جان مفاهيم نو و در جام تصويرهاي تازه 

و بديع مي ريزد.
 اين چنين يک جامع���ه و جهان نو بنياد 
مي پذي���رد، با باده انديش���ه و ارزش هاي نو و 
ريختنشان در جام و جان و کام زبان تازه، مفاهيم 
نو و بديع. صورت ها و ش���کل ها و تصويرهاي 
نو. اصالت، قّوت معنوي و نيروي دروني که در 
خاقيت است هيچگاه در تقليد نيست. هيچ گاه 
در تقليد نديده ايم. راه تقليد راه آسان و کم هزينه 

است ليکن اصالت و دستاوردش اندک. 
خاقيت چنين نيس���ت. نه آسان به کف 

مي آيد نه آسان از کف مي رود. 
متأسفانه نسلي را چنان کژ و چنان ناراست 
و چنان نادرست با آموزه هاي غلط و سمي تعليم 
داده و تربي���ت کرده ايم که نه تنها خاقيت گريز 
اس���ت که برده و بنده ديگري است و دوست 
مي دارد با هزينه اندک با دست رنج ديگري و با 
تاش خاق ديگري هم به ثروت هم به دولت 

هم به قدرت برسد. 
بساط اين تربيت ها و تعليمات غلط را يکبار 
براي هميشه مي بايست برچيد و طرحي ديگر 
درانداخ���ت و قطار فرهنگ و زندگي جامعه را 
در مس���يرهاي ايمن تر روي ريل هاي درست تر 
و دقيق تر طراحي و مهندس���ي شده به حرکت 

درآورد. 
هرچند اين يک مثال خوبي نيس���ت ليکن 
در رساندن بحث به مقصد مطلوب چندان هم 

بي مناسبت به نظر نمي آيد.
 دانشگاه تهران
1397/8/25هجري خورشيدي

مسموميت هاي پرورشي و 

مصدوميت هاي آموزشي

فكر

دكتلر حكملت اه ملا صالحي
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 بانش واس��تون كه ستايشگر متعصب آيين 
گاندي اس��ت در مورد موفقيت اين آيين بي آنكه 
خود متوجه باش��د بدون ش��ك به اغراق و مبالغه 
گراييده اس��ت. در گواهي هاي ديگر از اظهارات 

بانوي نامبرده كمتر اظهار خرسندي شده است. 
اي��ن گواهي ه��ا مش��عرند بر اينك��ه نهضت 
ف��داكاري ب��ا خودخواهي و س��ودجويي طبقات 
س��وداگر و مرفه اجتماع هند برخورد پيدا مي كند 
و بس��ياري از كس��ان كه در جهش اول نهضت از 
مشاغل خود استعفا داده بودند بعداً استعفاي خود 

را پس گرفته اند.
 ما اگ��ر به جز اين فكر كنيم انس��اني نخواهد 
بود. در هر انقابي بس��يارند كس��اني كه در صف 
عقب مي ايستند و يا برمي گردند. گواهي مسأله بر 
سر اين اس��ت كه بدانيم آيا جريان نهضت در ميان 
قشرهاي عميق حفظ مي شود يا خير. اينكه گواهي 
ديگري كه به علت اهميت موضوع و جنبة خاص 

بي طرفي نمي توان در صحت آن ترديد كرد:
روزنامة منچس��تر گاردين، كه همه به روش 
آزاديخواهي رندانة او واقف اند ولي نمايندة منافع 
عظيمي است كه مستقيماً از نهضت عدم همكاري 
گاندي به خطر افتاده است، به تحقيقات دقيقي در 
سرتاس��ر هند پرداخت و نتيجة اين تحقيقات را در 

يك سلسله مقاات منتشر ساخت.
 با وجود حس بدبين��ي و كينه توزي كه طبعاً 
نسبت به نهضت هندوستان در اين مقاات به چشم 
مي خ��ورد و با وجود تعمدي كه در بي ارج نش��ان 
دادن آن به كار رفته است از اضطراب روزافزوني 
كه در هر مقاله بيش از مقالة قبل احس��اس مي شود 
مي توان به وخامت وضع از نظر انگلس��تان پي برد. 
من در اينجا مقالة نهاي��ي را كه در تاريخ 16 فورية 
1923 )منچس��تر گاردين هفتگي( منتش��ر ش��ده 
اس��ت خاصه مي كنم. مأمور تحقيق آن روزنامه 
مي خواهد به خود تلقين كند كه تاكتيك گاندي 
شكست سختي خورده است و تشكيات نهضت 
عدم همكاري بايد با طرح هاي نويي مجدداً ريخته 
شود. و سپس اضافه مي نمايد كه: »ليكن روح عدم 

همكاري باقي بماند.«
در همه جا اگر آيين محض گاندي هم حكمفرما 
نباشد نفرت و عدم اعتماد نسبت به حكومت خارجي 
و آرزوي شديد رهايي از اين حكومت وجود دارد. 
طبقات منورالفكر و شهرنشينان همه داراي اين سنخ 
فكرند. نفوذ اين فكر در »ريوت ها« )دهقانان( به طور 
سطحي ديده مي شود ليكن شرايط و اوضاع و احوال 
در دهات هند طوري است كه بااخره اين فكر پيش 

خواهد برد. 
ارتش هرچند ب��ه ظاهر مركب از س��ربازان 
هندي اس��ت ولي اين افراد را از ده��ات به طريق 
س��ربازگيري جم��ع آوري مي كنند و ايش��ان نيز 
دير ي��ا زود به نهضت خواهند پيوس��ت. اغلب در 
بهترين افراد و حتي در آنهايي كه اعتدالي هس��تند 
فكر عدم همكاري بر تم��ام افكار ديگر مي چربد. 
اعتدالي��ون فقط از روش هاي انقاب��ي متنفرند اما 
تمام افراد كش��ور در اين ماحظ��ه كاري و نفرت 
س��همين نيس��تند. مملكت از جس��ارت هواداران 
عدم همكاري بي��ش از حزم و احتي��از اعتداليون 

جانبداري مي كند. 
ناظر انگليس��ي برآورد مي كند كه در حدود 
ده س��ال ديگر وقت ازم اس��ت تا دهقانان هندي 
متشكل شوند و كار به جايي برسد كه از پرداخت 
ماليات امتناع ورزند و به ش��ورش برخيزند. ليكن 
از اين به بع��د وضع روز به روز بدتر خواهد ش��د. 
ديگر هندي��ان را به صرف ترس��انيدن از حبس و 

زندان نمي توان آرام نگاه داش��ت. اين ترس ديگر 
در ايشان وجود ندارد. ناچار بايد دست به اقدامات 
ش��ديدتري زد، هرچن��د اقدام��ات ش��ديدتر نيز 
نتيجه اي ج��ز افزودن بر كينه از آن پس چه خواهد 
ش��د؟ آيا انگليس ك��ه از خطاهاي گذش��ته خود 
تجربه اندوخته اس��ت مهارت بيشتري در منحرف 

كردن جنبش اين ملت از خود نشان نخواهد داد؟

 آي��ا ثب��ات و اس��تقامت اين مل��ت هيچ گاه 
خس��تگي نخواهد پذيرفت؟ ملت ه��ا اصوا كم 
حافظه اند و اگ��ر درس مهاتم��ا از قرن ها پيش در 
اعماق ضمي��ر ملت نقش نبس��ته بود. م��ن گمان 
نمي كردم مردم هند بتوانند آن درس ها را تا مدتي 
مديد در خاطر نگاه دارند؛ چه، اگر نبوغي بزرگ 
باش��د، فقط به صرف عظمت خ��ود، اعم از اينكه 
مورد موافقت اطرافيانش باشد يا نباشد، نبوغ عمل 
محسوب نخواهد شد مگر اينكه جوابگوي غرايز 
ملت خود و احتياجات زمان و انتظارات دنيا باشد.

مهاتم��ا گاندي چني��ن نبوغي اس��ت. اصل 
آهيمس��ا)عدم زور( وي از دوهزار س��ال پيش در 
قلوب مردم هند نقش ش��ده ب��ود. مهاويرا و بودا و 
آيين ويش��نو از آن اصل،پيكري ب��راي ميليون ها 
جان هندي س��اخته بودن��د و گان��دي فقط خون 

قهرماني خود را در آن پيكر ريخت. 
 او ارواح عظيم و نيروهاي گذش��ته را كه در 
سس��تي و رخوتي مرگبار كرخ و بي حال افتاده اند 
ب��ر مي انگيزان��د. و به ش��نيدن ص��داي او همه قد 
عل��م مي كنند؛ زيرا خويش��تن را در وج��ود او باز 
مي شناس��ند. او برتر از س��خن اس��ت، او سرمشق 

است، او ايشان را احيا كرده است. 
خوش��ا به ح��ال مردي ك��ه به تنهاي��ي ملتي 
محس��وب ش��ود، ملت خودش، كه به گوي رفته 
بود ولي اين��ك در وجود او احيا مي ش��ود! ليكن 
اين رستاخيزها هيچ گاه برحس��ب تصادف روي 
نمي دهد و اگر روح هن��د از معبدها و جنگل هاي 
آن سربركش��يده اس��ت از اين روس��ت كه حامل 
جوابي حاضر و مهيا براي جهان اس��ت. جوابي كه 

دنيا در انتظار آن بوده است.
در واقع، اين جواب از حد هند بي اندازه بااتر 
اس��ت. هرچند فقط هند مي توانست چنين جوابي 
بدهد، ليكن او، هم عظمت و هم فداكاري خود را 
وقف آن مي كند و بيم آن مي رود كه همين جواب 

صليب وي گردد.
چنين به نظر مي رس��د كه هميش��ه بايد ملتي 
خويش��تن را فدا كند تا دنيا نو شود. يهوديان براي 
مس��يح خود فدا ش��دند و پس از آنكه قرن ها اميد 
آم��دن او را در دل پروردند آخر مس��يح بر چوبه 
خونين صليب ش��كفت و ايش��ان او را نش��ناختند. 
هندي��ان خوش��بخت تر از يهوديان بودن��د؛ زيرا 

مسيح خود را شناختند و به همين جهت به استقبال 
فداكاري اي كه بايد موجب رستگاري ايشان شود 

به صليب خاطر مي روند.
ليك��ن مانن��د مس��يحيان اوليه، همه ايش��ان 
معني واقع��ي اين رس��تگاري را درك نمي كنند. 
يهودي��ان در ارض موعد خ��ود مدت هاي مديد 
انتظار »سلطنت آسماني خداي خود« را كشيدند. 
ولي اميد و آرزوي قس��مت اعظ��م هنديان از نيل 
ب��ه حكومت خود مخت��اري در خود هندوس��تان 
فراتر نم��ي رود. و به هر حال م��ن فكر مي كنم كه 
رس��يدن به اين آرمان سياس��ي به زودي زود ميسر 
خواهد بود. اروپاي خون آلود كه بر اثر جنگ ها و 
انقاب ها مجروح و فقير و خس��ته شده و در چشم 
آس��يا كه يك روز مورد ش��كنجه و تحقير او بود 
حيثيت و اعتبار خود را از دس��ت داده است ديگر 
چندان نخواهد توانست در سرزمين آسيا در برابر 
ملت هاي بيدار ش��ده اس��ام و هند و چين و ژاپن 

پايداري كند.
ليكن ص��رف اضاف��ه ش��دن چند مل��ت به 
ملت هاي دنيا � هرچن��د آهنگ هاي نوي كه اينان 
به سنفوني بشري مي افزايند غني و عالي باشد � اگر 
اين قدرت هاي آس��يايي ناقل علت غايي جديدي 
براي زيس��تن يا م��ردن و يا )از هم��ه مهم  تر( براي 
تاش در راه رفاه و  س��عادت كليه آدميان نباشند، 
اگ��ر اينان نوش��داروي ت��ازه اي ب��راي اروپاي از 
پاافتاده همراه نداش��ته باش��ند پديده هاي ناچيزي 

خواهند بود.
باد زور و اجحاف جهان را روفته اس��ت. اين 
صاعق��ه اي كه محص��ول تمدن ما را مي س��وزاند 
غيرمترقبه نبوده اس��ت. قرن ها غرور ملي وحشيانه 
كه از ايدئولوژي بت پرس��تانه انقاب نيرو گرفته 
ب��ا خوپذي��ري كوركوران��ه دموكراس��ي ها  و 
ساري و ش��ايع شده است � و س��رانجام، يك قرن 
»اندوسترياليس��م« )صنعتي ش��دن( غيرانس��اني و 

حكومت ش��كمباره ثروتمندان، يك ماشينيس��م 
برده س��از و يك ماترياليس��م اقتصادي )كه روح 
آدمي در آن ب��ه حال خفقان مي ميرد( � متأس��فانه 
بايستي كار را به اين وضع درهم و مغشوش، كه در 
آن گنجينه هاي تمدن مغرب زمين از بين مي روند، 
بكش��انند. اگر بگوييم در اين ضرورتي بوده است 
كافي نيست. بايد بگوييم دست انتقام الهه اي چون 
ديكه در كار است. هر ملتي سرملت ديگر را به نام 
همان اصولي كه نقاب منافع و غرايز قابيل اس��ت، 
مي برد هركس اعم از ناسيوناليس��ت و فاشيست و 
ماترياليس��ت و غيره، و هر ملت و ه��ر طبقه اعم از 
ستمكش و ستمگر حق زورگفتن به ديگران را كه 
در نظر او حق جلوه مي كند براي خود قائل اس��ت 
ولي به ديگ��ران روا نمي دارد. نيم قرن پيش زور بر 
حق پيش��ي گرفته بود ولي امروز وضع بدتر ش��ده 
چنان كه زور همان حق اس��ت، يعن��ي زور حق را 

خورده است.
در اين دني��اي كهنه كه در ح��ال فروريختن 
اس��ت هيچ پناه و هي��چ اميدي نيس��ت و هيچ نور 
پرفروغي نمي تابد. كليسا نصايحي به ظاهر مسكن 
و خداپسندانه و حساب شده مي دهد. و اين نصايح 
تا آنج��ا احتياط آميز اس��ت كه ميان��ه او را با اقويا 
ش��كرآب نكند. از اين گذشته كليسا فقط موعظه 
مي كن��د و عم��ل در كارش نيس��ت. صلح جويان 
بي مزه ب��ا بي حالي تمام بع بع مي كنند. و پيداس��ت 
كه در قول خود مُرددن��د، چون از ايماني صحبت 
مي كنند كه يقين ندارند خود واجد آن باشند. چه 
كسي مي تواند اين عقيده را براي آنان ثابت كند؟ 
آن هم در وس��ط دنيايي كه خود منكر آن اس��ت 
چگونه چني��ن كاري ممكن خواه��د بود؟ آري، 

ايمان فقط با عمل اثبات پذير است و بس!
اين اس��ت پيام و يا به قول گاندي رسالت هند 

به دنيا: »خويشتن را فدا كنيم!«
 و تاگ��ور همي��ن رس��الت را ب��ا س��خنان 
سحرآس��ايي تكرار كرده است؛ زيرا در اين اصل 

افتخار آميز تاگور و گاندي متفق القول اند:
....من امي��دوارم اين نه��ال »روح فداكاري 
و قبول رنج«، برومند و ش��اداب، نش��و و نما كند... 
آزادي واقعي همان اس��ت و بس... هيچ چيز حتي 
استقال ملي چنين ارزنده و گران بها نيست.. غرب 
ايماني تزلزل ناپذير ب��ه زور و به ثروت مادي دارد 
كه خاص خود اوس��ت. در نتيجه ه��ر چه بيهوده 
براي صاح و خلع س��اح گريبان چ��اك بزند و 
فرياد كند خصلت درندگ��ي او بلندتر از آن نعره 

خواهد كشيد. 
ح��ال او حال ماهي اي اس��ت كه فش��ار آب 
مجروحش كرده اس��ت و مي خواهد از ميان آب 
بي��رون بپرد. چه فك��ر بكري! ول��ي روي هم رفته 
عملي كردن چنين فكري ب��راي ماهي غير مقدور 
است. ما  در هندوستان خود بايد به دنيا نشان بدهيم 
كه اين حقيقت چيس��ت، حقيقتي كه نه فقط خلع 
س��اح را ممكن مي س��ازد  بلك��ه زور را نيز قلب 
ماهيت مي كند. اي��ن واقعيت كه ني��روي معنوي 
قدرتي اس��ت مافوق زور وحشيانه نه فقط به وسيلة 
ملتي كه بدون ساح است به اثبات خواهد رسيد. 

تكامل و توس��عة  زندگي نش��ان مي دهد كه 
هس��تي كم كم بار س��نگين تس��ليحات را به زمين 
انداخت��ه و مقدار كثي��ري از گوش��ت زيادي تن 
خود را ريخته اس��ت تا روزي كه انس��ان بر دنياي 
خش��ونت و س��بعيت پيروز ش��ود. روزي خواهد 
رسيد كه يك صاحبدل نحيف و كامًا رها از قيد 
تس��ليحات ثابت كند كه فقط سليم النفسان وارث 
كرة خاك خواهند ش��د. بنابراين منطقي است كه 
مهاتما گاندي با جسم نحيف و وارسته از كلية قيود 
مادي، ق��درت بي انتهاي سليم النفس��ان و ضعيفان 
را كه در اعماق قلب انس��انيت هن��د اهانت ديده و 

مطرود مخفي است برانگيزاند. 

جهان

مردي به تنهايي ملت
گاندي به روايت رومن روان/6

 ادامه دارد



  
دريافت وام 35 ميليون داري براي خريد گندم!

براي نخستين بار، خريد گندم از آمريكا 14 آذر 
1339 آغاز ش���د. قرارداد مربوط، اوايل نوامبر بر پايه 
خريد دويست و پنجاه هزار تُن گندم امضاء و اجراي 
آن موکول به دريافت وام خارجی ش���ده بود که چند 
روز پس از آن، صندوق بين المللي پول با دادن وامي 
به مبلغ 35 ميليون دار به ايران موافقت کرد. ايران در 
همان ايام يعنی دوره اول نخست وزيري جعفر شريف 
امامي براي نخس���تين بار داراي بانك مرکزي )ناشر 
اسكناس( شده و تنظيم و نظارت سياست پولي کشور 

به آن محول شده بود .
نطق دکتر علی امينی در اجتماع معلمان

14 آذر340 هجري دکتر علي اميني نخست وزير 
وقت در اجتماع معلمان تهران در نطقي که مهم و تأمل 
برانگيز توصيف شده بود گفت که براي انجام هرگونه 
اصاحات در ايران، راهي جز نوعي انقاب نيست و او 
ناگزير است که براي اجراي برنامه هاي اصاحي خود 
به نوعي انقاب متوسل شود. او بر روانشناسي هموطنان 
وق���وف دارد. دکتر اميني در اين نطق ضمن مروري بر 
تجربه هاي ايران در قرون 19 و 20 و نيز تاريخ جهانی 
انقابات مدعی شد که انقاب بايد توسط دولت انجام 
شود تا نتيجه معكوس ندهد. انقاب ناراضيان و هر طبقه 
ديگر که به صورت تظاهرات، اعتصاب و زد و خورد 
و تخريب آغاز می شود ساختارها و ضوابط و فرهنگ 
اداری را تخري���ب و زير و رو می کند و طبقه ای روی 
کار می آيد که تنها به فكر خويش است، فساد به تدريج 

گسترش می يابد و پيشرفتی صورت نمی گيرد.
ريزش سقف »سالن استقبال و بدرقه« فرودگاه مهرآباد

14آذرماه 1353س���قف سالن استقبال و بدرقه 
ترمينال فرودگاه مهرآباد ک���ه در زمان مدير عاملي 
ابوالحسن ابتهاج، توسط سازمان برنامه ساخته شده 
بود بر سر مسافران و بدرقه کنندگان ايشان فرود آمد 
و باعث مرگ دس���ت کم 17 تن و جراحت ده ها نفر 
ديگر شد و بر اتهامات قبلي ابتهاج يك پرونده ديگر 
اضافه کرد. گفته شد که نشستن برف سنگين و ضعف 
مقاومت ساختمان و مصالح آن باعث ريزش سقف 

شده بود !
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م���ن ذره و خورش���يد لقاي���ی تو مرا
بيم���ار غم���م عي���ن دواي���ی ت���و مرا

بی ب���ال و پ���ر اندر پی ت���و می پرم
م���ن کاه ش���دم چ���و کهربايی ت���و مرا

مولوی

- می توانيم مدعی شويم که جسم وجود ندارد و 
همچنين ادعا کنيم که جهانی نيز وجود ندارد. . . 
اما هرگز نمی توانيم ادعا کنيم که من وجود ندارم، 
 زيرا من می توانم در حقيقت ساير اشياء شك 

کنم.
 رنه دکارت

پند بزرگان سرایه

مسابقات اسبدوانی کورس پاییزه گنبدکاووس /عکس از: علی اصغر قزل سفلو

14آذر
*بعد از سخنراني س���يدمحمدتقي حسيني 
طبااطبايي د رمسجد حكيم شهر زابل ، مردم به دعوت 
وي در خيابان ها به تظاهرات و سر دادن شعارهاي ضد 
حكومتي پرداختند . بازار شه زابل نيمه تعطيل است .
 *به گزارش س���اواك کليه مغازه هاي ش���هر
 نجف آباد به استثناي نانوايي ها و قصابي ها ونيز کليه 

واحدهاي آموزشي و شعب بانك که تعطيل بود. 
* به گزارش س���اواك چهار هزارنفر در زنجان 
درگورستان شهر تجمع و عليه رژيم تظاهرات کردند . 
همچنين گروه هايي از مردم نيز در خيابانهاي شهر با 
آتش زدن اس���تيك و تنه بريده درختان خيابانهاي 
شهر را مسدود و تظاهرات کردند . با حمله نيروهاي 
انتظامي عده اي از تظاهرکنندگان ش���هيد و مجروح 
شدند . از طرف نيروهاي نظامي 80 کماندو از تهران 
و يك دسته ژاندارم براي تقويت نيروهاي شهرباني به 

اين شهر اعزام شدند. 
*به گزارش س���اواك از س���اعت 9:30 الي  
 11:30 شب ، 67 فقره آتش سوزي در سطح برخي

 خيابان هاي تهران صورت گرفت. 
 * آيت اه س���يد محمود طالقاني با انتش���ار
 اطاعيه اي از مردم دعوت کرد در روز تاس���وعا در 
تهران در مقابل منزل ايش���ان واقع در پيچ شميران 
تجمع و سپس به راهپيمايي بپردازند . ايشان از مردم 
شهرستان ها نيز خواست در ورزتاسوعا به تظاهرات و 

راهپيمايي اقدام کنند. 
* آيت اه طالقاني طي پيامي از مردم براي شرکت 
در راهپيمائي روزهاي تاس���وعا و عاشورا دعوت 

کردند.
*در مش���هد از طرف مردم تظاهرات بسيار 
باشكوهي برگزار شد ولي در اثر تيراندازي مأموران 

دولتي عده اي کشته و جمعي زخمي شدند.
* حكومت نظامي در تهران به روي کارمندان 

اعتصابي بانكها آتش گشود.
* در مقابل کاخ ني���اوران تظاهرات مردم که 
متضمن شعارهاي تند عليه شاه بود با شليك گلوله 

متاشي شد.
* يك مقام نظامي اعام کرد که فرار سربازان از 

نيروهاي سه گانه رو به افزايش رفته است.
* امام خميني در مصاحبه اي با نماينده راديو و 
تلويزيون لوکزامبورگ گفت: من فكر مي کنم ارتش 
و هيچ قدرت ديگري نمي تواند شاه را براي هميشه 
حفظ کند. ش���اه تمام پايگاههاي خود را در ايران از 

دسته داده است.
* دکتر کريم سنجابي و داريوش فروهر که طبق ماده 

پنج حكومت نظامي بازداشت شده بودند آزاد شدند.
* ازهاري رئيس دولت نظامي در يك مصاحبه 
مطبوعاتي با خبرنگاران خارجي اعام کرد: که آيت اه 
خميني مانند هر ايراني ديگر مي توانند هر موقع که 

اراده کند به ايران بازگردد.
اگر آيت اه رفتار عادي داشته باشد از او مانند هر 

ايراني ديگر استقبال خواهد شد.
* امام خميني گفت در صورتي به ايران بازخواهد 
گشت که انقاب چنين بخواهد. آيت اه گفت دولت 
غيرقانوني و ستمگر فعلي ايران بايد توّجه داشته باشد 

که بازگشت او به خود وي بستگي دارد.
* آيت اه طالقاني از مردم براي ش���رکت در 

راهپيمايي تاريخي تاسوعا و عاشورا دعوت کرد.
* خبرگزاري فرانس���ه: نيروه���اي نظامي به 
س���وي بازاريان تظاهرکننده در تهران آتش گشودند. 
 در تظاهرات ش���بانه،  ارتش از مسلس���ل استفاده

 کرد.
* خبرگزاري پاريس: آيت اه خميني در مصاحبه 
با راديو و تلويزيون لوکزامبورگ گفت: ش���اه تمام 
پايگاههاي خود را در ايران از دس���ت داده است... و 

جيره خواران او براي حفظ شاه کفايت نمي کنند.
* خبرگزاري آلمان: آيت اه خميني گفت که وي 
در صورتي به ايران باز خواهد گشت که انقاب چنين 
بخواهد و دولت غيرقانوني و ستمگر فعلي بايد توجه 
داشته باشد که بازگشت او به خود وي بستگي دارد.

* ازه���اري در يك مصاحبه مطبوعاتي گفت: 
آيت اه خميني مانند هر ايراني اگر رفتاري عادي داشته 

باشد، مي تواند به ايران برگردد.
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ح�ل 2345        

پاسخ مثبت

ويزا
رشته اي در شيمي

شاه هخامنشي

از القاب اروپايي

نهنگ دريايي

هر نوع پرنده

دريچه اي در ديوار

up

شب بسيار تاريك

ناراست

گوشه خلوت

عريان

نام قديم تايلند
كنار و جنب 

واضح 
گفتن 
سخني

ممكن

 

مادر ترك
غربال

حكمت 
ارسطويي

عدد خوش 
آب و هوا!

كتاب امام 
چهارم(ع)

موسس 
افشاريان

خداي من

گوسفند پسر تهمينه
قرباني 

بخشنده

نمو

ح�ل
4858

داروغه
پنهاني

ر

د

ت

م

ي

شهرينفس سيگاري
عنصر اكتيويتهدانه هاي خوراكي


