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اعتیاد جوانان

تن جامعه را
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گزارش
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نقشی که اصناف

در اقتصاد جامعه

دارند

اقتصادي
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 * نم�از آنج�ا ك�ه ب�ا خش�وع و حض�ور گ�زارده ش�ود جامع�ه را 
به صاح و سداد در زبان و عمل مي كشاند و اعتا مي بخشد

* اجاس س�اانه ي  نماز از س�ويي نش�انه ي حق گ�زاري در برابر 
فريضه ئي اس�ت كه مي تواند بر همه ي اعمال و فرايض ديگر، روح 
بدمد و آنها را كارآمد كند: »إن ُقبَِلت ُقُبَل ماِسواها« و از سوي ديگر 
خدمت بزرگي است به آنان كه حِق اين هديه ي الهي را ندانسته و در 

آن سهل انگاري مي كنند
* بخ�ش مهم�ي از گرفتاري ها و آلودگي هاي ما بر اثر نپرداختن به 

اين حقيقت هشداردهنده است
* م�دارس را مزي�ن كني�د ب�ه نمازخوان�ي نوجوانان؛ اي�ن برترين 

تضمين براي سامتي آينده ي جامعه است
* رئيس جمهوري: تعهد اخاقي، ضرورت فعاليت س�الم اقتصادي 

است
* از ديني كه پيروان آن در 24 س�اعت ش�بانه روز بارها خداوند را 
ب�ا رحم�ت و رحمانيتش ياد مي كنند، خش�ونت، بداخاقي و تهمت 

بيرون نمي آيد
* اگر اخاق ما با نماز تناسب ندارد، مطمئناً در جايي مشكل داريم 

و بايد آن را رفع كنيم
 * افرادي مانند بازرگان و دكتر سحابي كه در اروپا درس خوانده بودند

انسان هاي متديني بودند كه بعضاً نماز شبشان ترك نمي شد
* ابزارشدن نماز براي گزينش، استخدام و پست، تأسف آور است 

چرا كه نماز نشانه عظمت انسان است
* رئيس جمهوري در جلس�ه توس�عه و برگزيدگان استان سمنان: 

مردم ايران استقال خود را در برابر سختي نخواهند فروخت

 اگرچه فرانسه و انگلیس با طرح ادعای آزمایش 
موشکی ایران درشورای امنیت با فشار آمریکا تاش 
کردند روند فشار امنیتی بر ایران را آغاز کنند اما به 
نظر می رسد که دوران اجماع سازی درشورای امنیت 
سازمان ملل باوجود فضای جدید ناشی از دیپلماسی 

چند جانبه ایران به سر آمده است.
به گ���زارش ایرنا، موضوع ادعایی آزمایش های 
موشکی ایران یکی از موضوعاتی است که در دوران 
پیش���ا برجام، گرماگرم مذاکرات برجام، پس ازآن و   

قطعنامه 2231مطرح شده بود. در این چارچوب آمریکا 
و اروپا از این موضوع برای اعمال فشار بر ایران بهره 
گرفته اند. نگاه غرب در موضوعات قدرت ساز مربوط 
به ایران همواره یک نگاه محدودساز و مبتنی بر مهار 

بوده و تابعی از خط سیر فکری آمریکا است. 
پ���س از طرح ادعای آزمایش موش���کی ایران 
توسط »مایک پمپئو« وزیر امورخارجه آمریکا، فرانسه 
و انگلی���س برای برخورد با ای���ن موضوع ادعایی
بقیه در صفحه 2

صفحه16صفحه13

باروري ابرها با استفاده از هواپیما و پهپاد 

انجام مي شود

سناي آمریكا: نقش »بن سلمان« در قتل »خاشقجي«

قطعي است
* باروري ابرها در استان هاي فارس، اصفهان، كهگيلويه و بويراحمد، كرمان،  يزد، چهارمحال و بختياري 

با هواپيما و در استان هاي خراسان جنوبي، آذربايجان شرقي و غربي با پهپاد انجام مي شود
* اين طرح با همكاري وزارت نيرو و نيروي هوافضاي سپاه از چند هفته ديگر آغاز مي شود

* نمايندگان ارشد سنا پس از شنيدن گزارش »سيا«، بر نقش بن سلمان در قتل خاشقجي تأكيد كردند
 * »ليندس�ي گراه�ام«، س�ناتور جمهوريخ�واه آمريكا: »بن س�لمان«، ش�خصي »خطرناك«

 »ديوانه« و »نابودگر« است

ترويج نماز با شيوه هاي اثرگذار
* فرانسه و انگليس با طرح ادعاي آزمايش موشكي ايران در شوراي امنيت با فشار آمريكا 

تاش كردند فشار امنيتي بر ايران را آغاز كنند اما به نتيجه نرسيدند
 * نشس�ت روز سه ش�نبه ش�وراي امنيت س�ازمان ملل با وجود اقدامات آمريكا، فرانس�ه

و انگليس بدون نتيجه پايان يافت
* »منص�ور العتيب�ي« نماين�ده كوي�ت در س�ازمان مل�ل متح�د: اجماع�ي مي�ان اعضاي 

شوراي امنيت درباره آزمايش موشكي ايران وجود نداشت
*  ظريف: قطعنامه 2231 فعاليت موشكي ايران را محدود نمي كند

* ايران برنامه موشكي خود را براي حمل ساح هسته اي طراحي نمي كند
 * ي�ك ديپلم�ات روس در س�ازمان  مل�ل: غربيه�ا هي�چ مدرك�ي دال ب�ر نق�ض قطعنام�ه

شوراي امنيت از طرف ايران ندارند

ناكامي غرب براي اجماع سازي
 در شوراي امنيت عليه ايران

صفحه13صفحه13

* پليس فتا 80 درصد جرائم را كشف مي كند
* س�ردار اش�تري: گوش�ي تلفن هم�راه با 
سيس�تم بانك�ي و كارت بانكي ب�راي رمز 

يكبار مصرف قرينه شده است

* بطحاي�ي: تبلي�غ گس�ترده كتاب ه�اي 
كمك آموزشي به زيان دانش آموزان است

* در زمين�ه آم�وزش و پ�رورش ب�ه خطا 
رفته ايم

انتقاد وزیرآموزش و پرورش

از افراط تلویزیون در پخش

آگهي کتاب هاي کمك درسي

فرمانده ناجا: 

جرائم فضاي مجازي
71 درصد افزايش يافته است

وادي ادبيات

صفحه 6
دكتر سيدعلي موسوي  گرمارودی

خوش قریحه ترین 

طنزنویس ایران

رهبر معظم انقاب در پيامي به اجاس سراسري نماز توصيه كردند

آموزش و پرورش مي تواند در اين عرصه از اثرگذارترين ها باشد

سریال

 استیضاح

دكتر محمد علی فياض بخش 
صفحه 2

جامعه شناسي در همایش 
روز ملي آن!

صفحه2

آژیر

خطر

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

رئيس جمهوری لوح تقدير ترويج نماز و نمازخوانی را به عليرضا بيرانوند دروازه بان تيم ملی فوتبال اعطا كرد صفحه2

ت ���
   نوب

«�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)

�گهي مناقصه عمومي 
�� مرحله �� 

شما�� مناقصه 97-101-02-2-01-24 
نا� �ستگا� مناقصه گز��: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران

�  موضو� مناقصه: خريد 200 تن گلوله شارژ اجميل سايز 125 ميليمتر
ــغ 600,000,000 ريال   �   مبل�غ � ن�و� س�پر�� ش�ركت �� مناقص�ه: مبل

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

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

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

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

كليه بانك ها
ــت اول از تاريخ 97/09/13  ــر آگهي نوب �  �م�ا� فر�� �س�نا�: از تاريخ نش

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

كميسيون معامالتـ  تلفن تماس (035-36285630)
ــاعت 14) مورخ  ــت اداري (س �  �م�ا� تحوي�ل �س�نا� مناقصه: تا پايان وق

97/10/08
ــاس شرايط مندرج در سايت  �  نحو� خريد �س�نا� : به صورت اينترنتي بر اس

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

حاصل نمائيد.
شركت سهامي خا� سنگ �هن مركز� �ير��

نوبت ���

شر�يط ���طلبينموضو� مناقصهشما�� مناقصه

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

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

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

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

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

تلفن 32603067-058  تماس حاصل فرمايند.
���بط عمومى شركت �لومينا� �ير��  شناسه آگهى : 304975

نوبت
��� �گهى مناقصه شركت �لومينا� �ير�� 

�گهى فر�خو�� شناسايى 
پيمانكا� شما�� 97/1 

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى درنظر دارد با فراخوان 
ــد ارزيابى كيفى پيمانكار واجد صالحيت را  ــر پس از طى فرآين زي
شناسايى نمايد .لذا از كليه شركت هاى متقاضى كه داراى صالحيت پيمانكارى از سازمان 
ــركت در  ــتند دعوت به عمل مى آيد درصورت تمايل به ش ــور اجتماعى هس ــاه و ام كار، رف

فراخوان نسبت به دريافت اسناد ارزيابى كيفى اقدام نمايند.
شناسايى پيمانكار جهت تامين نيرو انسانى موضوع فراخوان

در سطح استان مركزى محل اجرا
از تاريخ انتشار آگهى نوبت دوم تا تاريخ 97/09/27مهلت دريافت اسناد ارزيابى كيفى

97/10/13آخرين مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزيابى كيفى

حداكثر امتياز هرمعيار

1- تجربه (سابقه اجرايى) 15  امتياز         
2- ارزيابى كارفرمايان قبلى 15 امتياز            

3- توان مالى و پشتيبانى 20  امتياز 
4- توان تجهيزاتى 5 امتياز
5-توان مديريتى 10 امتياز

6- توان فنى 5 امتياز
7- خالقيت و نوآورى 5 امتياز

8- بومى بودن 20 امتياز
9-كيفيت تجهيزات ايمنى و پايين بودن حوادث 

رخ داده 5  امتياز
250/000/000/000 ريالمبلغ برآوردى

 60  (شصت)حداقل امتياز ارزيابى كيفى قابل قبول
تلفن:08632226033   فاكس:08632228051تلفن وفاكس

ساير توضيحا� مهم :
ــتورالعمل اجرايى  ــتعالم ارزيابى كيفى مناقصه گران ودس 1- كليه فرم هاى ارزيابى صالحيت،فرم اس
 www.tavanir.ir ــركت توانير به آدرس ــايت ش ــتعالم هاى ارزيابى كيفى بايد پس از دريافت از س اس
(بخش مناقصات)  به دقت مطالعه ، بررسى،تكميل وبه همراه ساير مدارك (رزومه) تا قبل از اتمام مهلت 

مقرر تحويل دبيرخانه شركت توزيع نيروى برق استان مركزى نموده و رسيد دريافت نمايد. 
ــال  ــتندات مندرج درهرفرم جهت ارزيابى وامتيازدهى،بايد به همراه فرم مربوطه ارس 2- كپى كليه مس

گردد.( هر معيار با مستندات خود پيوست گردد )
3- ارسال نامه درخواست شركت درفراخوان با قيد شماره وموضوع فراخوان به همراه ساير مدارك.

4- كپى برابر با اصل گواهى صالحيت معتبر دررشته مرتبط الزامى است.
ــخصيت حقوقى،ارائه اساسنامه،آگهى تاسيس،آگهى آخرين تغييرات ،همچنين  5- ضمن دارا بودن ش

ارائه شناسه ملى و صورت هاى مالى حسابرسى شده منتهى به سال 1396 الزامى است.
6- كليه مدارك بايد به صورت منظم و كالسه شده در پاكت تحويل دبيرخانه شركت توزيع نيروى برق 

استان مركزى گردد.
7- به مدارك واسنادى كه با تاخير وپس ازمهلت مقرر واصل گردند وهمچنين به درخواست هاى فاقد 

رزومه ومدارك تكميلى ترتيب اثرى داده نخواهد شد.
8- كليه فرم ها واسناد بايد توسط شخص يا افراد مجاز امضاء ومهرگردند.

ــركت هاى متقاضى از مدارك جعلى يا اطالعات  ــن فرايند ارزيابى ثابت گرديد كه ش ــه درحي 9- چنانچ
خالف واقع، تهديد، رشوه ونظاير آن براى تاييد صالحيت خود استفاده نموده اند مطابق قوانين ومقررات 

با متخلف رفتار خواهد شد.
10- پس از مرحله ارزيابى،تنها از شركت هاى تعيين صالحيت شده دعوت خواهد شد.

11- ارائه سوابق ومدارك نيز هيچ گونه حقى را براى متقاضيان ايجاد نخواهد كرد.
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«�گه�ي مز�ي�د�»
شركت بنيا� بتن كاسپين (س�هامي خا�) درنظر دارد تعداد 13 دستگاه وسائط 
نقليه سـبك و سـنگين كاركرده و مازاد بر نياز خود را از طريق برگزاري مزايده 
عمومي به فروش برسـاند، عالقه منـدان مي توانند جهت دريافت آدرس محل 
بازديد و دريافت برگ مشـخصات و شـرايط شركت در مزايده از روزهاي شنبه 

1397/9/17 لغايت سه شنبه 1397/9/27 در ساعات اداري به نشاني: 
�م�ل �   ميد�� قائم �   ��بر�� ����� �مو�� � پر��� � پال�16 مر�جعه � يا با ش�ما�� تلفن ها� 
44222017-011 � 44152450-011 � تلف�ن هم�ر�� 09129174366 تم�ا� حاصل فرمايند.

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  آبان 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

�گه�ي مز�ي�د�
نوبت ���

بدينوس��يله به �طال� مي �س��اند ش��ركت لوله گستر 
�سفر�ين �� نظر ���� بخشي �� لوله ها� فوال�� بد�� 
��� موجو� �� س��ايت خو� �� �� طريق مز�يد� عمومي 
با نر� پايه كا�شناس��ي به فر�� برساند. متقاضيا� 
 مي تو�نن��د ب��ا مر�جع��ه به س��امانه س��تا� به نش��اني
 www.setadiran.ir جهت ��يت � ���ئه پيشنها� 

� تو�يع سپر�� شركت �� مز�يد� �قد�� نمايند.
كميسيو� معامال� شركت لوله گستر �سفر�ين

اسـرار سقيفـه 
نوشته محمدرضا مظفر 

ترجمه محمدجو�� حجتي كرماني 
قطع رقعي  ، 292 صفحه ، چاپ اول

ــال 1347 شمسي به همت مرحوم علي حجتي كرماني  ــتين چاپ كتاب حاضر در س نخس
ــفق و چاپ هاي مكرر بعدي توسط انتشارات انصاريان به چاپ رسيده  ــط انتشارات ش توس
است. چاپ جديد كه از سوي انتشارات اطالعات منتشر شد. داراي ويژگي هاي زير است: 

ــتمل بر: آشنايي با زندگي و آثار عالمه محمدرضا المظفر،  ــه پيشگفتار در آغاز ، مش س
ــقيفه» ، گفتاري كوتاه از  ــرف الدين عاملي بر كتاب «  الس ــيد ش تقريظ عالمه مصلح س
مترجم در مورد سيره قولي و عملي امام علي(ع) و ائمه اطهار(ع)، با اين هدف كه اختالف 
رحمت آميز را جايگزين تفرقه خصومت آميز كنند تا اخوت فرق اسالمي حفظ شود و به 

صف واحد مسلمين خلل نرسد. 
ــتادان: حاج شيخ عبدالمجيد  ــتمل بر: نقد و نظر؛ گفتگوي اس ــيه در پايان مش دو حاش
معاديخواه، دكتر سيدصادق سجادي و علي بهراميان در مورد كتاب، مالحظات استاد 

عبداهللا مالح (از علماي اهل سنت موصل) و پاسخ هاي استاد مظفر.
ــانه، درباره مهمترين واقعه تاريخ صدر اسالم پس از  ــانه و روان شناس خوانندگان اهل نظر، اين اثر را تحليلي تاريخي، جامعه شناس
رحلت نبي اكرم(ص) خواهند يافت. ادبيات فاخر حقيقت جويانه و فارغ  از تعصب مولف گرانقدر و نيز عالم سني منتقد كه به پيروي 
از ائمه دين، با عنايت به اخوت اسالمي و عواطف مذهبي فريقين، از به كارگيري كلمات و جمالت خصومت آميز پرهيز داشته اند، 

آموزنده و راهنماي اهل نظر و تحقيق است.
فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

�گهى مناقصه عمومى 
�� مرحله �� شما��  97/27

ــانى : شركت توزيع نيروى برق استان مركزى  ــركت و نش 1- نام ش
ــانى : اراك ، خيابان امام موسى صدر، امور پشتيبانى با تلفن  به نش
تماس 32226033- 086-08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير را از طريق مناقصه 

عمومى خريدارى نمايد. 
2- شرح مختصرى از كاال

تعدادشرح كاالرديف
7000 دستگاهكنتور تكفاز الكترونيكى كامل بدون فيوز1
6000 دستگاهكنتور تكفاز الكترونيكى بدون فيوز آپارتمانى2
3ct 1500 دستگاهكنتور سه فاز اتصال مستقيم 100 آمپر بدون

ــركت در مناقصه جهت كل اقالم مبلغ 1,142,500,000 ريال و جهت هر  ــپرده ش 3- س
ــد ،مناقصه گران بايد مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه  ــرح زير مي باش يك از اقالم به ش
ــط  ــده توس ــات بيمه گر،گواهى خالص مطالبات قطعى تاييد ش بانكى ،ضمانتنامه موسس
ــاب جارى شماره  ــده بانكى يا واريز وجه به حس ــركت توزيع ،چك تضمين ش امور مالى ش
ــعبه  ــكن  ش ــتان مركزى بانك مس ــركت توزيع نيروى برق اس 14005103651 به نام ش

مركزى ارائه نمايند.
ــى كامل مبلغ  ــور تكفاز الكترونيك ــت خريد كنت ــركت در مناقصه جه ــپرده ش ــفـ   س ال

670,000,000 ريال مى باشد . 
ــى آپارتمانى مبلغ  ــور تكفاز الكترونيك ــه جهت خريد كنت ــركت در مناقص ــپرده ش بـ  س

520,000,000 ريال مى باشد . 
  ct جـ   سپرده شركت در مناقصه جهت خريد كنتور سه فاز اتصال مستقيم 100 آمپر بدون

مبلغ 452,500,000 ريال مى باشد . 
 4- به پيشنهادهاى فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت 
مقرردرفراخوان واصل شود و هم چنين به پيشنهادهاى فاقد سپرده ، سپرده  هاى مخدوش، 

سپرده هاى كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصى ونظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد : از تاريخ درج آگهى نوبت دوم  به مدت 10 روز كارى 

ــماره  ــيبا بانك ملى به ش ــناد : مبلغ 200000 ريال فيش واريزى در وجه س مبلغ فروش اس
0105314217006 شعبه ميدان دارايى

6-مهلت وبازگشايى اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 
1397/10/08و زمان بازگشايى ساعت 11 روز  شنبه مورخ  1397/10/08 مي باشد.

ــايى: اراك ،ميدان دارايى، خيابان امام موسى صدر ،شركت توزيع  7- محل تحويل و بازگش
نيروى برق استان مركزى، واحد دبيرخانه .

محل بازگشايى: سالن كنفرانس شركت توزيع نيروى برق استان مركزى.
8- مبلغ برآوردى مناقصه 29,750,000,000 ريال مي باشد.

9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
ــركت توانير : ــبكه اطالع رسانى معامالت ش ــايت ش ــتر به س ــب اطالعات بيش جهت كس

ــايت پايگاه ملى مناقصات http://iets.mporg.ir و سايت  www.tavanir.org.ir س
شركت توزيع نيروى برق استان مركزى:www.mpedc.ir مراجعه فرماييد. 
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سرویس سیاسی – اجتماعی: حضرت آیت اه خامنه ای 
در پیامی به بیس���ت و هفتمین اجاس سراسری نماز، این 
اجاس ساانه را نش���انه   حق گزاری در برابر فریضه نماز 
خواندند و درباره اهمیت نماز افزودند: نماز آنجا که با خشوع و 
حضور گزارده شود جامعه را به صاح و سداد در زبان و عمل 

می کشاند و اعتا می بخشد.
متن پیام رهبر انقاب اسامی به این اجاس که صبح 
دیروز در استان سمنان برگزار شد و آیت اه شاهچراغی نماینده 

ولی فقیه در سمنان، آن را قرائت کرد به شرح زیر است.
بسم اه الرحمن الرحیم

و صلی اه علی محمد و آله الطاهرین
اجاس ساانه ی نماز از سوئی نشانه ی حق گزاری در 
برابر فریضه ئی است که می تواند بر همه ی اعمال و فرایض 
دیگر، روح بدمد و آنها را کارآمد کند: »إن ُقبَِلت ُقبَِل ماِسواها« و 
از سوی دیگر خدمت بزرگی است به آنان که حِق این هدیه ی 

الهی را ندانسته و در آن سهل انگاری می کنند.
نماز آنگاه که با خشوع و حضور گزارده شود جامعه را به 

صاح و سداد در زبان و عمل می کشاند و اعتاء می بخشد.
بخش مهمی از گرفتاری ها و آلودگیهای ما براثر نپرداختن 
به این حقیقت هش���دار دهنده است. از این رو ترویج نماز 
با همه ی شیوه های اثرگذار، در شمار وظایف بزرگی است 
که همه باید بدان اهتمام ورزیم و ش���ما دست اندرکاران این 
اجاس بویژه عالم مجاهد جناب حجةااسام آقای قرائتی 

بحمداه در این راه از توفیق الهی بهره مند شده اید.
آم���وزش و پ���رورش می تواند در ای���ن عرصه از 

اثرگذارترین ها باشد.
مدارس را مزین کنید به نمازخوانی نوجوانان؛ این برترین 

تضمین برای سامتی آینده ی جامعه است .
والسام علیکم و رحمةاه و برکاته

سیدعلی خامنه ای 
۱۳آذر ۱۳۹۷

رئيس جمهوري: تعهد اخاقي ضرورت فعاليت سالم 
اقتصادي است

رئیس جمهوری، نماز را وسیله هدایت و ذکر رحمانیت 
خداوند دانس���ت و تاکید کرد: نم���از، صورت دین و نماز 

جماعت، مظهر و نمایش دین و قدرت اسام است.
حجت ااسام والمسلمین دکتر حسن روحانی صبح 
دیروز در بیست و هفتمین اجاس سراسری نماز که با عنوان 
»ش���یوه ها و مهارت های دعوت به نماز« در دانشگاه سمنان 
برگزار شد، با بیان این که این اجاس به عطر بااترین عمل 
یک مؤمن و مسلمان یعنی نماز معطر است، افزود: شاید بشود 
همه دین را در دو کلمه پرستش و نیایش خاصه کرد. پرستش 
جوهر اسام و باطن و حقیقت دین و نیایش صورت زیبای 
آن پرس���تش است.رئیس جمهوری با تاکید بر این که نماز، 
یک عبادت صرف یا یک فرع دین مثل سایر فروع نیست، 
بلکه نماز تمامی چهره اسام است"، اظهارداشت: نماز صورت 

اسام است. 
ایمان به خدا، اعتقاد به حق و عمل به دستورات الهی 
جوهر دین اس���ت، اما نماز پرچم دین به شمار می رود و 
همانگونه که کشورهای جهان با پرچمشان شناخته می شوند، 

دین بدون نماز قابل شناخته شدن نیست.
روحانی با تجلی���ل از تاش ها و خدم���ات ارزنده 
حجت ااسام والمس���لمین قرائتی در ستاد اقامه نماز و در   
ترویج فرهنگ نماز در کشور، گفت: وی با بیان شیوا و ساده 
خود گاهی مسائل بسیار سنگین عقیدتی را   برای مردم بیان 
می کنند و این توفیقی است که خداوند نصیب ایشان کرده 

است.
رئیس جمهوری همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهید آیت اه دکتر بهشتی، گفت: شهید بهشتی در مسیر ساختن 
انسان های ارزشمند و مدیر در کشور زحمت فراوانی کشید و 
جزو شخصیت هایی بود که جای او برای همیشه تاریخ خالی 
خواهد ماند. او مدیر انسان شناسی بود که معنای مدیریت را 
می دانس���ت و در این راه وقت می گذاشت و سرمایه گذاری 
می ک���رد. رئیس جمهوری در ادامه با بیان این که از دینی که 
پیروان آن در 24 ساعت شبانه روز بارها خداوند را با رحمت 
و رحمانیتش یاد می کنند، خشونت، بداخاقی و تهمت بیرون 
نمی آید، اظهار داش���ت: اگر اخاق ما با نماز تناسب ندارد، 
مطمئناً در جایی مشکل داریم و باید آن را رفع کنیم.روحانی 

با بیان این که افرادی مانند بازرگان و دکتر سحابی که در اروپا 
درس خوانده بودند، وقتی به کشور آمدند به واسطه مذهبی 
بودن احس���اس کردند که باید نماز ظهور و بروز پیدا کند، 
افزود: اینها انسان های متدینی بودند که بعضاً نماز شبشان ترک 
نمی شد و در دانشگاه تهران با وجود اینکه مسجد وجود داشت 
در دانشکده فنی نمازخانه درست کردند تا افراد بتوانند نماز اول 
وقت را بجا آورند .رئیس جمهوری با اشاره به ضرورت اعتماد 
به حق و حسن ظن به خداوند افزود: اگر به حق متصل شویم 

قطعاً از مشکات عبور خواهیم کرد.
روحانی با بیان این که ابزار ش���دن نماز برای گزینش ، 
استخدام و پست، تاسف آور است چرا که نماز نشانه عظمت 
انسان اس���ت، اظهار داشت: ناراحتم از این که در گزینش ها 
سئوااتی از جوانان می کنند که گاهی آنها را مجبور به دورویی 
خواهد کرد و این در حالی است که دین ما این گونه نیست و 

شکل دیگری آن را معرفی کردیم. 
رئیس جمهوری با تأکید بر این که آموزش و پرورش 
بزرگترین وظیفه را در ترویج نماز بر عهده دارد، اظهار داشت: 
گاهی در جلس���ات فرهنگی بیان می کنم که به جای صرف 
هزینه های مختلف در بخش ه���ای گوناگون باید همه این 
هزینه ها را در دبستان انجام دهیم چرا که در دبستان شاکله و 
شخصیت ها ساخته می شود. روحانی با بیان این که باید بررسی 
کنیم   چگونه دانش آموزان را به نماز ترغیب و تشویق کنیم، 
افزود: اساس دین بر مبنای انتخاب است  و این در حالی است 

که هیچ کاری با استفاده از زور درست هدایت نمی شود. 
بنا به این گزارش پیش از سخنان رئیس جمهوری، پیام 
رهبر معظم انقاب به بیست و هفتمین اجاس سراسری نماز 
توسط آیت اه شاهچراغی نماینده ولی فقیه در استان سمنان 
قرائت شد.رئیس جمهوری همچنین در این مراسم از ۱۵فرد 
و دستگاه برگزیده در بیست و هفتمین اجاس سراسری نماز 

تجلیل کرد.
تعهد اخاقی،ضرورت فعاليت سالم اقتصادی است

رئیس جمهوری همچنین در جریان سفر به سمنان در 
جلسه توسعه و برگزیدگان استان   حضور یافت  . 

وی دراین جلسه ،امید به آینده را مهمترین نیاز کشور 
دانست و با تاکید بر این که در شرایط فعلی، همه باید برای حل 
مشکات دست به دست یکدیگر دهیم، اظهارداشت: مردم 

ایران استقال خود را در برابر سختی نخواهند فروخت.
وی با بیان این که تعهد اخاقی،ضرورت فعالیت سالم 
اقتصادی اس���ت، افزود: اقتصاد بدون فعالیت سالم بانکها 
نمی چرخد و همه بانکها باید برای حل مشکات اقتصادی 

دولت را یاری کنند.
روحانی با انتقاد از این که برخی فقط نیمه خالی لیوان 
را می بینند ، گفت: درست است که مشکات داریم و کشور 
در شرایط تحریم قرار دارد و ابرقدرتی مانند آمریکا و رژیم 
منحوسی مانند رژیم صهیونیستی در حال توطئه و مبارزه با 
ملت ایران هستند و برخی از کشورهایی که دولت های آنها نام 
اسامی دارد و مردم آنها مردمی خوب و مسلمان هستند، علیه 
کشور ما توطئه می کنند؛ بنابراین شرایط ما عادی نیست، اما 
در این شرایط همه باید دست به دست هم بدهیم و در مسیر 

توسعه کشور تاش کنیم.
رئیس جمهوری   اظهار داشت:  در شرایطی که در آغاز 
سال با توطئه آمریکا مواجه بودیم در فروردین ماه در جلسه  مهم 
اقتصادی که تمامی  اقتصاددانان دولت و بسیاری از مشاوران و 
معاونان وزرای اقتصادی حضور داشتند، تصمیمی را به اتفاق 
آراء اتخاذ کردیم که بر مبنای آن همه اقتصاددانان و مشاوران 
اقتصادی معتقد بودند که ارز باید در کشور تک نرخی شود و 
اعام کردند که باید قیمت ارز را 4200 تومان اعام کنیم.رئیس 
جمهوری افزود: در آن جلس���ه همه به اتفاق گفتند که اگر 
قیمت ارز را 4200 تومان اعام کنیم، همه نیازمندی کشور از 
لحاظ واردات و سرمایه گذاری به طور کامل تأمین خواهیم کرد 
به شرط آنکه کسانی که این ارز را دریافت می کنند، براساس 

اعام خود دقیق و درست عمل کنند.
روحانی با بیان این که نسبت به این تصمیم تردید داشتم 
به خاطر این بود که آیا در عمل این طرح موفق می ش���ود یا 
برخی از آن سوء استفاده خواهند کرد، افزود: پس از اخذ این 
تصمیم به همه مسئوان و اقتصاددانان گفتم »تصمیم امشب ما  
اکل میته است« چرا که شرایط این الزام را به وجود آورده   که 
تصمیم به تک نرخی کردن ارز بگیریم.اگر همه مردم همراهی 

می کردند، حتماً می توانستیم آن تصمیم را به خوبی به اجرا 
 برسانیم و اکنون هم اگر همه مردم همراهی کنند و   نرخ واحد ی
 برای ارز تعیین کنیم، می توان  نیازمندی کشور را تأمین کرد، 
اما متأسفانه هنگام اجرا متوجه شدیم برخی از کسانی که به 
عنوان واردکننده و سرمایه گذار از بانک مرکزی ارز دریافت 
کردند، نصف آن و گاهی بیشتر از آن پول را در بازار فروختند 
و شروع به ایجاد فساد کردند.روحانی با بیان این که بعضی از 
دوستان همواره به ما می گویند که چرا همه مسائلی که برای 
دولت اتفاق می افتد را برای مردم بازگو نمی کنید، تاکید کرد:  
معتقدم که اگر گفتن مسائل مفید به حال مردم، آینده و وحدت 
کشور نباشد سودی ندارد و کار ما سخت تر خواهد شد و این 
در حالی است که همه ما آمده ایم تا دست به دست هم  داده 
و کشور را اداره کنیم. و ی در ادامه با بیان این که گفته می شود 
چرا از کسی که ارز 4200 تومانی گرفته است ما به التفاوت 
دریافت می شود، افزود: این افراد ارز 4200 تومانی را دریافت 
و جنسی را وارد کردند و در بازار آن را بر مبنای ارز 8 هزار 
تومان   یا بیشتر به مردم می فروشند و اگر دولت ما به التفاوت 
دریافت نکند به معنای آن است که آن واردکننده از یک رانت 

بزرگ در یک مقطع تاریخی استفاده کرده است.
رئیس جمهوری اظهار داشت: مردم ما مردمی شریف 
و متدین هستند، اما متأسفانه افرادی هستند که همه اصول 

اخاقی و دینی را مراعات نمی کنند.
روحانی با بیان این که دولت مطمئناً بی عیب و نقص 
نیست، اما کمک آنهایی که باید به دولت کمک کنند هم به 
اندازه کافی نیست، تاکید کرد:  دولت به تنهایی قادر نیست 
مسائل و مش���کات مالی را رفع کند و همه بانک ها اعم از 
دولتی، خصوصی و خصولتی و نهادی، باید دولت را یاری 
و همراهی کنند و اموال و بنگاه ها و ش���رکت های خود را 

بفروشند.
رئیس جمهوری با بیان این که دولت در یک ش���رایط 
عادی تعامل سازنده ای را با دنیا برقرار کرد که به واسطه آن 
سرمایه گذاران بسیاری وارد کشور شدند، اظهار داشت: البته 
آن زمانی که سرمایه گذاران به کشور می آمدند کسی آنها را 
نمی دید، اما امروز که دارند می روند تک تک آنها را می بینند و 
ریز آمار و ارقام آنها را در سایت ها، خبرگزاری ها و روزنامه های 

خود منتشر می کنند.
روحانی با بیان این که دولت شرایطی را در کشور ایجاد 
کرد که به واسطه آن سرمایه گذاری، کشتیرانی، نقل و انتقال و 
ارتباطات تجاری تسهیل شد، افزود: با تاش دولت ایران رو 
به عظمت بود و دشمنان ملت ایران بسیار ناراحت و عصبانی 
بودند. دولت، تعامل و برجام را به اجرا رسانده بود، اما عده ای 
در داخل همواره به ما می گفتند که چرا این کار را انجام داده اید 
و ما همواره سکوت می کردیم و این در حالی بود که دشمنان 
ملت ایران در خارج از کشور نمی توانستند عظمت ملت و قرار 

گرفتن کشور در مسیر توسعه را تحمل کنند.
رئیس جمه���وری با بیان این که امروز عامت هایی از 
عقب نشینی دشمنان ملت ایران در دنیا نمایان است، افزود: در 
ماقات با مسئوان همه کشورهایی که با آمریکایی ها نزدیک 
بودند، آنها به ما می گفتند که کاخ سفید،  گفته است که با چند 
ماه فشار اقتصادی علیه ایران کار آنها تمام است و این کشور 
به هم خواهد ریخت و من به همه آنها گفتم که کاخ سفید 
۱00 درصد در اشتباه است و اگر شما هم در این فکر هستید 
باید بدانید که این ملت و مردم ممکن است که دچار سختی 
و مشکل باشند، اما به جز استقال و عزت خود را نخواهند 

فروخت.
روحانی تاکید کرد: در ۵ س���ال گذشته زنجیره فواد 
کش���ور رشد بسیار خوبی داشته است به گونه ای که از ۱20 
میلیون تن به 20۵ میلیون تن رسیده   است؛ چگونه است که 

این خدمات دیده نمی شود ؟
رئیس جمهوری گفت: براس���اس گفته وزیر نیرو در 
دولت دوازدهم 60 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری خواهد 

شد و این کار بزرگی است که در حال انجام است . 
روحانی افزود: متوقع بودن نسبت به دولت حق مردم 
است، چرا که   خادم است و وظیفه دارد به مردم خدمت کند، 

اما باید همدیگر را یاری   کنیم.  
پیش از س���خنان رئیس جمهوری شماری از منتخبان 
و فرهیختگان اس���تان س���منان دیدگاه      خود را درباره 
 مسائل گوناگون فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی استان 

بیان کردند.
اهدای پرنده صلح و دوستی به دکتر روحانی

کودکان صلح در بدو ورود دکتر روحانی به محل برگزاری 
جلسه  ، ضمن اس����تقبال از رئیس جمهوری  پرنده صلح را 
به وی اهدا کردند.روحانی هم در این جلس����ه  دستور افتتاح 
24عنوان پروژه و آغاز عملیات اجرایی 22طرح جدید را در 
حوزه های صنعت، معدن و تجارت، کشاورزی،  میراث فرهنگی 
و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، علوم، تحقیقات و 
فناوری، آم����وزش و پرورش، انرژی و نیرو صادر کرد.در این 
مراسم احکام بازنشستگی سه نفر از روستاییان  هم از سوی   
روحانی به آنان اهدا شد.همچنین در این جلسه ۷تفاهمنامه 
همکاری بین بانک های عامل کشور و استانداری سمنان برای 
انجام پروژه های سرمایه گذاری در استان،  در حضور  روحانی 

به امضاء رسید.
رئيس جمهوری در جمع  مردم  سرخه

رئیس جمهوری در جمع پرشور مردم در حسینیه شهدای 
سرخه با بیان این که استان سمنان و سرخه، مهد انقاب بوده و 
امروز هم انقابی است، تاکید کرد: وعده دولت و وزارت نیرو 
به مردم سرخه، آب شرب سالم و پایدار در تابستان ۹۹است .

روحانی ، توسعه زیرساختهای گردشگری استان سمنان 
و سرخه را ضروری خواند و اظهار داشت: سرزمین پر برکت 
 سرخه پرورشگاه انس����انهای عالم، عارف و مجاهد همچون 

آیت اه فیض و حجت ااسام و المسلمین نطنزی است .
رئیس جمهوری تاکید کرد: هر چند همه استان ها و همه 
ایران انقابی بوده اند، اما این واقعیت است که انقاب در ایران از 
این سرزمین شروع شد. مردم سرخه معروف به ایمان بودند و 

یکپارچه پای انقاب بوده اند و امروز هم هستند. 
روحانی با بیان اینکه در برابر مهر و محبت مردم و جوانان 
وایتمدار زادگاهم، خاضع هس����تم، افزود: در این منطقه افراد 
انقابی بودند که ده ها نوبت دستگیر شدند و به زندان رفتند، 
اما ایس����تادگی و برای پیروزی انقاب مقاومت کردند.وی که 
سخنانش با تشویق پی درپی مردم حاضر در محل سخنرانی 
همراه بود، گفت : هر لحظه به وطن و دیارم عشق ورزیده ام و 

در برابر لطف و محبت شما کلمه ای ندارم.
رئیس جمهوری همچنین تاکید ک����رد: معاون رئیس 
جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به شما 
قول خواهند داد که یک مرکز و مجتمع فرهنگی تا پایان دولت 
دوازدهم در سرخه افتتاح شود .در دیدار رئیس جمهوری با مردم 
سرخه شماری از همکاسی های دوران کودکی دکتر روحانی 
در جمع مردم حضور داشتند که یک به یک به رئیس جمهوری 
معرفی و روحانی با آنها دیدار و خاطرات گذشته را زنده کرد.

نشست شورای اداری استان سمنان
  رئیس جمهوری در نشس����ت ش����ورای اداری استان 
سمنان در قالب سفر کاروان تدبیر و امید، گفت: دشمنان نظام 

اسامی ناچارند در برابر ملت یکپارچه ایران سر فرودبیاورند.
    روحانی   افزود: دشمنان ایران اسامی عصبی و عصبانی اند

 و نمی توانند عزت ایران را تحمل کنند. 
وی با اشاره به اینکه دشمنان ایران در افغانستان، عراق، 
سوریه و لبنان به اهداف خود نرسیدند و در یمن به قوه الهی به 
اهدافشان نمی رسند، گفت: دشمنان این سرشکستگی های بزرگ 

را در منطقه دارند. 
رئیس جمهوری تاکید کرد: سخت است برای ابرقدرتی 
مانند آمریکا با این میزان قدرت و ابی جهانی که حریف عالم 
فرهیخته و مجاهدی چون رهبر انقاب نمی شود. روحانی گفت: 
در زمینه آب، برق و انرژی، ایران جزوارزانترین کش����ورهای 
دنیاست. کجای دنیا قیمت بنزین هزار تومان است؟وی افزود: 
قیمت انرژی در کشورهای همس����ایه ما  از جمله عربستان 
سعودی چند برابر ایران اس����ت. رئیس جمهوری ادامه داد: 
آموزش در کشور ما ارزانتر از همه جای دنیاست، بهداشت و 
درمان همین طور. نباید عده ای فقط به مشکات کشور توجه 

کنند و این نقاط قوت را نبینند . 
رئیس جمهوری افزود: به طور حتم ایران از اروپا و دیگر 
کشورهای خاورمیانه امن تر است و نیروهای نظامی، انتظامی و 
امنیتی ایران تمام تاش خود را در این زمینه به کار گرفته اند. 

رئیس جمهوری با اشاره به این که هدف اصلی دولت 
کم کردن فشار از اقشار آسیب پذیر است، گفت: وظیفه داریم 
هر روز برای رفع مشکل های مردم و باا بردن سطح معیشت 

آنان تاش کنیم.

رهبر معظم انقاب در پيامي به اجاس سراسري نماز توصيه كردند

ترويج نماز با شيوه هاي اثرگذار

جامعه شناسي در همايش روز ملي آن!
پنجمين همايش روز ملي جامعه شناسي)علوم اجتماعي( در دانشكده 
ادبيات دانشگاه خوارزمي برگزار شد. در اين همايش که استادان و دانشجويان 
رشته جامعه شناسي حضور داشتند، از دو جامعه شناس يكي دکتر غامحسين 
صديقي که به روايت دکتر ساروخاني از بنيانگذاران دوره اول جامعه شناسي 
در دانش��گاه بود و دوم، دکتر محمدامين قانعي راد استاد جامعه شناسي که 
امسال درگذشت و همه دانشجويان و همكارانش از او به صداقت، پاکي و 
عطش دانش آموختن و تاش براي رايج کردن معيارهاي جامعه شناسي در 
سطوح گوناگون مديريت کشوري ياد مي کردند تجليل شد.  مرحوم قانعي راد 
از منظر جامعه شناسي مديريت کان کشور را همواره نقد و بررسي مي کرد و 

مردم را  به سنجش جامعه شناسانه کشور رهنمون مي کرد. 
سخنان دکتر ساروخاني که در رشته جامعه شناسي او را »پيردير« حوزه 
جامعه شناس��ي در کشور مي شناسند، بهانه اصلي نوشته محك امروز شده 

است.
دکتر ساروخاني در اشاره اي کوتاه به زندگي دکتر غامحسين صديقي 
گفت: دکتر صديقي رساله دکتري)در دانشگاه سوربن فرانسه( نوشت که 
مورد استناد نويس��ندگان قرار گرفت و در سال 1319 شمسي اولين درس 
جامعه شناس��ي را در ايران ارائه کرد. با اينكه يحيي مهدوي نخستين بار با 
کتابش نام »علم اجتماع« را مطرح کرد اما نام جامعه شناسي به صديقي مديون 
است، چون او مؤسس مؤسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي بود و گروه 
جامعه شناسي در دانشگاه تهران را تاسيس کرد. صديقي همچنين انجمن 
لغات و اصطاحات علوم اجتماعي)جامعه شناسي( را تأسيس کرد و من را 

هم دبير آن انجمن قرار داد.«
سير تاريخي و تطور علمي که بلحاظ تاريخي با نام»علم ااجتماع« تا 
نام گرفتن»جامعه شناسي« در ايران طي شده است عاوه بر آنكه هنوز جاي 
کار و تحقيق بس��يار دارد و بقول معروف شناسنامه تاريخي آن و بسياري 
از انديش��مندان و اس��تاداني که براي تثبيت اين دانش و حدود و ثغور آن 
بخصوص در علوم انساني تاش و زحمت کشيده اند، معرفي نشده است. اين 
کاستي آنجا بيشتر آشكار مي شود که در مقايسه باديگر رشته هاي علوم انساني 

از ادبيات، فلسفه، حقوق و اقتصاد ديده شود.
اما دکتر ساروخاني که خود از نسل دوم پايه گذاران جامعه شناسي در 
ايران است در پايان سخنان خود در پنجمين همايش روز ملي جامعه شناسي 
به کاس��تي ها در تدريس و تأثيرگذاري علم»جامعه شناسي« در اجتماع و 

مديريت اجتماعي ايران امروز اشاره کرد و گفت:
»... امروز جامعه نسبت به جامعه شناسي بي اعتناست و جامعه شناسي و 
کااهايش توسط مخاطبان و مسئوان در جامعه مصرف نمي شود. متأسفانه 
دانشجويان جامعه شناسي حتي در مدارس دروس ديگري را تدريس مي کنند، 
ما به يك دور باطل مي رس��يم، از سويي بي توجهي به دانش جامعه شناسي 
موجب مي شود، کمتر دانشجويي برتر وارد اين رشته تحصيلي شوند و از 
سوي ديگر چون برترها به رشته هاي ديگر رفتند، دانش جامعه شناسي تضعيف 
مي شود. کاس بايد جايگاه انگيزش شود، نبايد فقط منابع در ذهنشان ريخته 
ش��ود. دانش يعني انگيزش و استادي موفق است که انگيزه ايجاد کند. آيا 
انگيزه هاي اساسي ديگر هم براي جامعه شناسان هست؟ خير، چون جامعه به 
آن اعتنا نمي کند. دانش بايد به جامعه وارد شود و مردم از آن استقبال کنند.«

در پايان اين نوش��ته به بهانه همايش روز ملي آن و س��خنان دکتر 
ساروخاني چند نكته يادآوري مي شود. 

1� گروهي بر اين باورند که علم جامعه شناسي، دانشي وارداتي است که 
نظر پردازي ها و سامان تئوريك آن در اروپا و آمريكا از سوي صاحب نظران 
و انديشمندان اين کشورها تدوين و شكل مي گيرد. ارتباطي با ايران و جامعه  
ما ندارد! نقد اين برداش��ت آن هم در جهان امروز که براي دانش و علوم با 
عناوين گوناگون آن مرزي نمي بينند و منافع برآمده از دانش را همه جوامع در 
هر جاي عالم و کشورها قابل استفاده مي دانند. چندان ارزيابي علمي نيست 
اگر، انگيزه اي نباشد. تنها به اين گفته از علماي ديني ما اشاره مي کنم که قبل و 
بعد از انقاب از پيامبر )ص( مي گفتند و مي نوشتند که »علم بياموزيد حتي از 

چين!« با همه مشكات ارتباطي آن روز و روزگار در حيات پيامبر! 
2� جامعه شناس��ي در غرب اروپا و )آمريكا( رش��ته تخصصي در 
دانشگاه ها است که سابقه آن به کمتر از يك قرن اخير مي رسد. نظريه پردازي 
در آن اگر چه نگاه به دانش فلسفه و نظريه پردازيهاي فيلسوفان همچنين به 
علوم سياسي و اقتصادي و ديگر بخش هاي علوم انساني دارد، اما شاکله آن 
از آن جهت که متصل به سير حرکت اجتماعي است به نسبت فلسفه يا ديگر 
علوم، زنده تر و پوياتر است به دايل گوناگون از آنجمله به اختصار در اين 
يادداشت، نبض حرکت جوامع در اختيار جامعه شناسان است که از يكسو 
مخاطب اصلي و عمده آنها، مردمند و آينده زيس��تي آنها و از سوي ديگر 
حاکميت يا دولت ها و برنامه ريزيهاي آنها با همه تغيير و تحول هاي نگرشي 

متفاوت و حتي متضاد ! 
3� جامعه شناس��ي يا همان »علم اجتماع« چرا در ايران جدي گرفته 
نمي شود و يا بقول دکتر ساروخاني »امروز جامعه نسبت به جامعه شناسي 
بي اعتنا است و جامعه شناسي و کااهايش توسط مخاطبان و مسئوان در 
جامعه مصرف نمي شود.« بقول جامعه شناسان نقد اين گزاره و چرايي آن در 
حيطه کار و اظهار نظر جامعه شناس��ان در دانشگاه هاي ما است. اما در اين 
نوش��ته به يك مورد آن که به نظر نگارنده از اهم آن است اشاره مي شود و 
آن اينكه دولت ها اساساً دانشگاه ها را در برنامه ريزي خود و در اجرا و حل 
نواقص آن جدي نمي گيرند و چندان به حساب نمي آورند. منظور از دولت، 
هر س��ه قوه مجريه، مقننه و قضائيه است. اگر چه وزارت علومي هست و 
نهادهاي ديگر به طور رسمي هم، اما براي پرسش بايد جوابي پيدا کرد. آيا 
در طول سال چند پروژه تعريف شده از مشكات و بررسي و حل علمي آن 
به دانشكده هاي جامعه شناسي سفارش داده مي شود، از اين حد هم پائين تر، 
آيا تاکنون ديده ايد که يكي از مس��ئوان بلندپايه در دولت به نوشته يا نقد 
جامعه شناسي پاسخ داده باشد؟ و يا در رد و قبول آن اظهار نظر کرده باشد؟ 
اگر چه خواهيد گفت که آموزش عالي در روزگار ما، به دايره صدور مدرك 
سقوط کرده است. جامعه آنگاه از بي اعتنايي به جامعه شناس بيرون خواهد 
آمد که دولت در روال برنامه ريزي و کاري خود جامعه شناسي را علم، آن هم 
ل مشكات بداند. شايد روزي و روزگاري به چنين باوري  علم کارساز و حاا

دست پيدا کنيم، شايد!

مکتوب هفته

 سريال استيضاح

اگر دايي جان ناپلئوني فكر کنيم، به  نظرم بهترين س��ناريو در 
حال تدوين و اجراس��ت. در اوضاع و احوال کنوني، که اقتصاد 
رهاس��ت و مديران، خونس��رد و خوش روحيه در کارگروه ها و 
صبحانه هاي کاري؛ نيز مجلس��يان در کارهايي مهم تر از تدبيرات 
امور روزمره، چه هيجاني بااتر از س��ريال اس��تيضاح ها!؟ به اين 
ترتيب هم  وقت مجلس پر  مي شود، هم روزمرگي مردم در پيگيري 
»رأي آورد يا نياورد؟« به خوبي و خوشي مي گذرد و هم � قربة الي اه 
� معاماتي در حاشيه ي قبل و بعد استيضاحات جوش مي خورد؛ 

خاصه همه اش خير است ان شاءاه!
در تاريخ فعاليت مجالس بعد از انقاب، س��ريال استيضاح ها 
در مجلس فعلي بسيار پرتكرار است. برخي از استيضاح شوندگان، 
صدقه ي صبحگاهي روز اس��تيضاح را ندادن��د و افتادند؛ برخي 
که دس��ت به تصدقش��ان خوب بود، از صدقه براي رفع اين با 
غافل نشدند و جان س��الم به  در بردند؛ بعضي ديگر هم که براي 
صدقه ي رفع با نقدينگي ش��ان کافي نبود، فاينانس)!( کردند و از 
وزارتخانه اي به وزارتخانه ي ديگر نقل مكان نمودند. اما آنچه در اين 
ميان هرروز گريبان مردم را مي فشارد و زندگي عادي شان را دچار 
مشكل مي کند، همانا همان قيمت گوجه فرنگي و  تخم مرغ است، که 
آن هم چندان مهم نيست؛ نديده ايد که مردماِن به ستوه آمده و معترض 
در کش��ورهاي بي دين و اابالي)!(، اين دو قلم جنس را چگونه 

رايگان و سخاوتمندانه نثار برخي مسئوانشان مي کنند!؟
حضرات مجلس نشين، يا دنبال درست کردن مدينه ي فاضله اي 
هس��تند، که مرتبًا از اين وزير ب��دان وزير مي کنند ، يا � زبانم ال 
� در دنيايي مي زيند که از دنياي موکانش��ان فرس��نگ ها فاصله 
دارد. واقعا ب��ا چه زباني بايد به اين بزرگ��واران حالي کرد، که 
آقايان! اول و آخرش همين است. اگر قرار بر همين استانداردهاي 
نوشته و نانوشته اي باشد که خودتان س��اخته و پرداخته ايد، گيرم 
وزيري در اس��تيضاحتان افتاد؛ کدام افاطوني جايش را پرخواهد 
کرد؟ تجربه هاي تاکنونت��ان آيا کافي نبوده، تا بدانيد، مادام که درِ 
تدبيرات شما در ابي هاي مقدرات شخصي و جناحي و قبيله اي تان 
مي چرخد، اوضاع همين خواهد بود که هس��ت؟ اين بديهي را ما 
تماشاگران صحنه ي سريال هاي اس��تيضاح به خوبي دريافته ايم؛ 

چگونه است که کارگردانان، خود را به تغافل مي زنند؟
کاش روزي نرم افزاري به ميدان آيد، از آن نوع که ميزان شوت 
و  دوندگي و کرنر و آفسايد فوتباليست ها را دقيق محاسبه  کند، تا 
ميزان انرژي هاي هدر رفته و مباحث خارج از اولويت و نيز تعداد 
ابيات ش��عرهاي ميان دستور و بعضًا عنايات خارج از دستور)!( را 
بسنجد؛ آنگاه موکان بيشتر به فضيلت هاي خود آگاه خواهند شد. 
مشتاقانه مي نشينيم و  مي نگريم و  مي نيوشيم، تا ببينيم اين بار از 
ليست استيضاح چه کسي جان سالم به در مي برد و کداميك با چشم 
گريان فرا مي رود؟ منتظر مي مانيم. اما اميد آن داريم که مجلسيان، 
حرمت امضاهاش��ان را تا روز استيضاحات پاس بدارند و مغلوب 
»صدقات رفع با« نشوند و بااخره ما موکان سردربياوريم از يك 
چيز، بلكه دو چيز: و اما چيز اول: آن وزيرجايگزين، مي خواهد چه 
کند، که اولي نتوانس��ته؟ چيز دوم آن که، وزير برکنار شده را قول 
مي دهند که درجايي مهم تر و چه بس��ا دور از »چشم تر« به کاري 

»چيزتر« گمارده نشود!؟

دكتر محمدعلي فياض بخش

هیأت وزیران در جلسه روز 
چهارش���نبه که به ریاست دکتر 
جهانگی���ری مع���اون اول رئیس 
جمهوری تشکیل ش���د، ایحه 
خصوصی را  مشارکت عمومی – 

تصویب و به مجلس فرستاد.
این ایحه با هدف اس���تفاده 
از س���از و کار مشارکت عمومی – 
خصوصی به عنوان روش���ی کم 
هزینه و کارآمدتر در مقایسه با شیوه 
سنتی تملک دارایی های سرمایه ای 
و نیاز به بستر قانونی مستحکم برای 
اجرای طرح ها به این نوع مشارکت 

به تصویب رسید.
ایحه فوق به تشریح اصول 
و مبانی حاکم برای تبیین و تفسیر 
قانون مشارکت عمومی – خصوصی 
می پردازد که شامل مواردی چون 
فرصت برابر و ایجاد رقابت، رفتار 
برابر، تناسب در تسهیم مسئولیت و 

ریسک و استفاده کارآمد از منابع 
مالی بخش عمومی و ظرفیت فنی و 

مدیریتی بخش خصوصی است.
همچنین اولویت بخشی برای 
انجام مشارکت عمومی – خصوصی 
در پروژه های جدی���د، نیمه تمام 
و در حال به���ره برداری به عنوان 
سیاست توسعه مشارکت عمومی – 

خصوصی خواهد بود.
دولت با هدف ایجاد ساز و کار 
تجهیز و تأمین منابع مالی پایدار برای 
توسعه زیرساخت ناوگان حمل و 
نقل کشور و ارتقای ایمنی و افزایش 
س���طح خدمات حمل و نقل کاا 
و مسافر، اساسنامه صندوق توسعه 
حمل و نقل را ه���م به تصویب 

رساند.
هیأت وزی���ران برای ارتقای 
ایمنی و کیفیت خدمات حمل و نقل 
هوایی، ناوبری هوایی و فرودگاهی، 

اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی 
امام خمینی)ره( را تصویب کرد. 

دولت با توج���ه به اهمیت 
برگ���زاری گردهمایی بین المللی 
فارابی به عنوان یکی از رویدادهای 

تقویمی ثابت و مهم علوم انسانی 
طی دهه گذشته در کشور، با صدور 
مجوز برگزاری دهمین گردهمایی 
بین المللی فارابی ویژه تحقیقات 
علوم انس���انی و اسامی در سال 

۱۳۹۷ موافقت کرد.
 گم ش��دن15 ميليارد يورو 

حاصل از صادرات غيرنفتی
مع���اون اقتص���ادی رئیس 
جمهوری با ارایه توضیحاتی درباره 

خبر مربوط به گم شدن ۱۵ میلیارد 
یورو حاصل از صادرات غیرنفتی، 
یادآورشد:با توجه به واقعیاتی که 
ما در صادرات مان داریم و مسائل 
تحریم���ی و محدودیت هایی که 
می گذارند باید از انعطاف پذیری 
کامل برخوردار باشیم.به گزارش 
ایسنا، محمد نهاوندیان در حاشیه 
جلس���ه دیروز هیات دولت در 
جمع خبرنگاران تاکید کرد: اینکه 
صادرکننده ای ارز خود را به مصرف 
واردات می رساند یا در سامانه نیما 
عرضه می کند یا در صرافی ها عرضه 
می کند اینها جزییاتی است که ما 
باید دست فعاان اقتصادی را باز 
بگذاریم. بهرحال صادرکننده ای که 
می خواهد صادراتش ادامه پیدا کند 
بای���د آن ارز را بدل به ریال کند تا 
بتواند در داخل ی���ا تولید کند یا 
از عرضه کنندگان خریداری کند 

و اتفاقا آمدن ارز صادرکنندگان به 
بازار یکی از عوامل ثبات در بازار 

ارز در هفته های اخیر است.
ارسال بودجه س��ال 98 به 

مجلس 
محمد باق���ر نوبخت رئیس 
سازمان برنامه و بودجه هم گفت: 
۱۵ آذر بودج���ه را در ۱4 جلد به 
مجلس ارسال خواهیم کرد، هرچند 
مجلس ت���ا ده روز آینده تعطیل 

خواهد بود.
وی اظهار کرد: در بودجه سال 
۹8 قیمت پای���ه ارز ۵800 تومان 
نیست، آنچه که برای نرخ تسعیر 
در نظر گرفته ش���د با ارز 4200 
تومان است. اگر ارز دیگری باقی 
بماند و بانک مرکزی هم بخواهد 
برای تنظیم بازار نیما مداخله کند، با 
همان نرخ ارز نیما خواهد بود؛ البته 
مقدار این تفاوت چند میلیارد دار 

بیش تر نیست.
وی ادامه داد: آنچه که بخش 
قابل توجه ارز س���ال آینده است، 
۱4 میلیارد دار ب���رای کااهای 
اساسی، دارو و نهادهای کشاورزی 
با ارز 4200 تومان است بنا بر این 
اگر نرخ موث���ر را در نظر بگیریم 
می تواند در حد ۵600 الی ۵800 
باشد. این ها پیش بینی هایی است 
که در بودجه عمل نمی ش���ود اما 
برای محاسبات مان در نظر گرفته 

می شود.
 نوبخت افزود: فردا در سازمان 
برنامه و بودجه از جلدهای برنامه 
و بودجه سال ۹8 رونمایی می شود 
و من مفص���ل درباره آن صحبت 
می کنم. افزای���ش ریالی بودجه در 

حدود ۱2 درصد خواهد بود.
 

بقیه در صفحه ۱4

بقیه از صفحه اول
خواستار تشکیل جلسه شورای امنیت پشت 

درهای بسته شدند. 
اما نشست روز سه شنبه شورای امنیت 
سازمان ملل باوجود اقدامات آمریکا، فرانسه 
وانگلیس بدون هیچ اجم���اع خاصی پایان 

یافت. 
»منصور العتیبی« نماین���ده کویت در 
س���ازمان ملل متحد بعد از این نشست در 
جمع خبرنگاران گفت: اجماعی میان اعضای 
شورای امنیت درباره آزمایش موشکی ایران 

وجود نداشت.
نماینده کویت که کشورش عضو غیردائم 
شورای امنیت اس���ت،افزود:طرح موضوع 
آزمایش موش���کی ایران درشورای امنیت 
هیچ نتیجه ای در بر نداش���ت و توافقی  هم 
برای چگونگی پیگیری این موضوع صورت 

نگرفت.
»فرانسوا داتره« نماینده دائم فرانسه در 
شورای امنیت پس از پایان جلسه غیرعلنی 
شورای امنیت تنها با ابراز نگرانی از آزمایش 
موشکی ایران، آن را محکوم کرد اما تائید نکرد 

که این آزمایش را نقض قطعنامه می داند.
»کارن پیرس« نماینده انگلیس در سازمان 
ملل متحد هم که عاقه ای برای حضور در 
جمع خبرنگاران نداشت و به اصرار آنها لحظاتی 
ایستاد و گفت: ما این آزمایش موشکی را با 

قطعنامه 22۳۱ ناسازگار می دانیم.
وی در پاسخ به این پرسش که به صراحت 
اعام کنید آیا این آزمایش نقض قطعنامه است 
یا خیر؟، تنها گفت باید اطاعات را بررسی 

کنیم و درباره آن اظهار نظر کنیم.
»کارل وان استروم«س���فیر هلند هم در 
پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره آزمایش 
موشکی ایران   به این مساله اکتفا کرد که ما آن 

را با برجام ناسازگار می دانیم.
 اکنون عاوه بر چین، فرانس���ه، روسیه، 
انگلیس و آمریکا به عن���وان اعضای دائم، 
بولیوی، ساحل عاج، گینه استوایی، اتیوپی، 
قزاقستان، کویت، هلند، پرو، لهستان و سوئد 

هم عضو شورای امنیت هستند.
 ظريف:قطعنامه 2231فعاليت موشكی 

ايران را محدود نمی کند
به دنبال آن وزیر امور خارجه گفت: آنچه 
آمریکایی ها به آن اعتراف کرده اند این است 
که برجام و قطعنامه 22۳۱فعالیت موشکی ایران 

را محدود نمی کند.
به گزارش مه���ر، محمد جواد ظریف 
در حاشیه جلس���ه هیات دولت   در جمع 

خبرنگاران اظهار داشت: آنچه که واضح است 
و خود آمریکایی ها هم به آن اعتراف کرده اند 
این است که برجام و قطعنامه 22۳۱فعالیت 

موشکی ایران را محدود نمی کند.
وی افزود: خانم شرمن در زمان مذاکرات 
و آقای برایان ه���وک دو هفته پیش گفتند 
که قطعنامه ۱۹2۹ایران را مجبور می کرد ،اما 
قطعنامه ۱۹2۱از ایران در باره یک نوع به ویژه 

از موشک ها تقاضا می کند.
ظریف گفت: ای���ران از آنجا  که برنامه 
ساح هسته ای ندارد، بنابراین برنامه موشکی 
خود را برای حمل س���اح هسته ای طراحی 

نمی کند.
وزیر امور خارجه  گفت: موش���ک های 
جمهوری اسامی با توجه به اینکه نقطه زن 

هستند فقط برای ساح های متعارف طراحی 
شده اند.

وی ادامه داد: آمریکایی ها از برجام خارج 
شده اند و همواره می خواهند   پوششی را برای 
نقض تعهدات خود در قطعنامه های شورای 
امنیت سازمان ملل دست و پا کنند، به همین 
دلیل این ادعاها را مطرح می کنند و دیدیم که 
شورای امنیت حاضر نشد این ادعای بی اساس 

را بررسی کند.

ظریف درباره خبر بازگش���ت ناوهای 
آمریکایی به خلیج فارس گفت:   اعتقاد داریم 
حضور خارجی ها در خلیج فارس مخل امنیت 
خلیج فارس اس���ت، اما جمهوری اسامی با 
اقتدار از تمامی���ت ارضی و منافع ملی خود 

دفاع می کند.
وی با اشاره به سفر هفته گذشته خود به 
اتحادیه اروپا، خاطرنشان کرد: براساس آنچه در 
سفر اخیر از اروپاییان شنیدیم، توافقات نهایی 
در حال انجام اس���ت و در آینده ای نزدیک 
شاهد ثبت SPVهستیم اما با توجه به اینکه 
آمریکایی ها به محض مطلع شدن از هر توافقی 
تاش می کنند با فشار مانع از تحقق آن شوند، 
اروپایی ه���ا این مرحله را در حالت محرمانه 
دنبال می کنند تا به نتیجه برسند و زمانی که 

نهایی شد اعام می کنند.
وی در ب���اره اهمیت الح���اق ایران به 
توافقنامه آب و هوایی پاریس، افزود: اهدافی که   
برای کاهش گازهای گلخانه ای در سیاست های 
اباغی از سوی مقام معظم رهبری در برنامه 
ششم توسعه تعیین کرده ایم، از اهدافی که در 
کنوانسیون پاریس متعهد شده ایم، جدی تر و 
محکم تر اس���ت. آنچه برای   ایران اهمیت 
دارد، این است که در این موضوع بسیار مهم 
بین المللی حضور فعال داشته باشیم.وزیر امور 
خارجه   تصریح کرد: تفاوتی که بین ایران و 
ایاات متحده وجود دارد درباره میزان تعهدات 
است. میزان تعهداتی که   در این کنوانسیون 
داریم، از تعهداتی که در کشور برای خود تعیین 

کرده ایم، کمتر است.
ظریف درباره واکنش ایران به عهد شکنی 
کشورها در قراردادهای دوجانبه گفت:  هیچ 
کشوری را مجبور نمی کنیم برخاف منافع 
خود اقدامی کند. آنچه مشخص است این که 
کشورها منافعی دارند  اما منفعت بزرگتری 
برای همه کش���ورها وجود دارد و آن این  که 
قوانین و مقررات بین المللی دستخوش یک 
ادعا از سوی قدرت ها قرار نگیرد.بازار ایران 
یک بازار بسیار مطلوب برای کشورهاست و 
عاقه مندی به این بازار وجود دارد. با سیاستی 
که   ای���ران درپیش گرفته و انزوایی که برای 
آمریکا ایجاد شده است،این مساله در نهایت 
به نفع ملت ما تمام می شود و کشورها با گذر 
از فشارهای ابتدایی آمریکا منافع خود را درک 
و دنبال خواهند کرد.وی درباره تاش برخی 
کشورها برای تحریم ایران به دلیل گسترش 
توان موشکی اظهار داشت:  ایران همواره بر 
تقویت توان دفاعی خود تاکید دارد و اعام 
کرده ایم توان دفاعی ما موضوع مذاکره نیست و 

سیاست بازدارندگی را ادامه خواهیم داد.
وزیر امور خارجه   گفت: سیاس���ت ما 
تدافعی اس���ت و در عمل هم این واقعیت را 
نشان داده ایم. کشورهایی که درباره توان دفاعی     
ایران ابراز نگرانی می کنند همان کشورهایی 
هستند که میلیاردها دار تسلیحات را به منطقه 

ما ارسال کرده و باعث ناامنی در منطقه شده اند، 
پس نمی توانند از کشور بزرگ و مقتدر ایران 

بخواهند توان دفاعی خود را کنار بگذارند.
 مس��كو: اي��ران قطعنام��ه را نقض 

نكرده است
یک دیپلمات روس در سازمان ملل هم 
می گوید که غربیها هیچ مدرکی دال بر نقض 

قطعنامه شورای امنیت از طرف ایران ندارند.
ب���ه گ���زارش ف���ارس، »فئ���ودور 
استرزیزوفسکی« سخنگوی ماموریت روسیه 
در سازمان ملل در این مورد به خبرگزاری تاس 
گفت: »بریتانیا و فرانسه که جلسه شورای امنیت 
را برای بررسی گزارش ها درباره آزمایش های 
موشکی ایران تشکیل دادند، نتوانستند هیچ 
مدرکی در زمینه اینکه قطعنامه های  شورای 

امنیت نقض شده اند، ارائه دهند.«
وی در پاسخ به نتیجه نشست روز سه 
شنبه ش���ورای امنیت که پشت درهای بسته 
برگزار ش���د گفت: »فدراسیون روسیه هیچ 
اطاعاتی در مورد اینکه ایران روز اول دسامبر 
آزمایش موشک بالستیک انجام داده است که 
قابلیت حمل تسلیحات هسته ای داشته باشد، 

ندارد.«
این دیپلم���ات روس همچنین گفت 
که مس���کو از غرب خواست به جای اعمال 
تحریم های جدید علیه ایران، با این کش���ور 

تعامل داشته باشد.
وی ادامه داد: »ما فکر نمی کنیم که ایران  
قطعنامه 22۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد 
را نقض کرده اس���ت. در این قعطنامه یک 
خواسته مطرح  شده و ممنوعیتی آنطور که 
شرکای غربی ما در زمینه منع فعالیت های ایران 
در مورد موشک های بالستیکی  هسته ای مدنظر 

دارند، وجود ندارد.«
استرزیزوفس���کی همچنین گفت که 
آژانس بین المللی انرژی اتمی چندین بار تائید 
کرده است که برنامه هسته ای ایران هیچ جنبه 
نظامی ندارد و هیچ مدرکی در دست نیست که 
نشان دهد  ایران زیرساختی ترتیب می دهد تا 

در آن تسلیحات هسته ای را نگه دارد.

يادداشت

آژير خطر

در روزهاي اخير که درباره ش��بكه هاي اجتماعي و روزنامه ها و 
جرايِد سناتي مطالبي نوشتيم، يكي از خوانندگان گرامي توجه نگارنده 
را به جنبه هاي ديگري از کارکردِ شبكه هاي اجتماعي جلب کرد. اين 
مس��ئله، ايجاد امنيت رواني از يك طرف و برهم زدن آرامش روحي 
از سوي ديگر است. اما در هردو حالت، مسئله به واقعيات روزمراه و 

حقايقي که پيرامون ما در گذر است بازمي گردد. 
اخب��ار و فيلم هاي کوتاه يا به اصط��اح کليپهايي که اخيراً در 
شبكه هاي اجتماعي پخش شده، )که نشان دهنده سرقت و زورگيري هاي 
خشونت بار و گاهي هولناك است(، از نمونه هاي بارز موضوع مذکور 

است. 
آيا اين نمايش��ها و اخبار و تصاوير، موجب افزايش آگاهي و 
رعايت جنبه هاي امنيت فردي خواهد شد يا به هراس و تزلزل روحي 
در جامعه اي با کانشهرهاي ده ها ميليوني مي انجامد؟ آيا بيانگر حقيقتي 
هولناك است که زير پوست جامعه در حال رخ دادن است يا نمايشي 
از امور معمولي وآس��يب هاي ناگزير و گذرا در کشور ما محسوب 

ميشود؟ 
همه مي دانيم که سراشيب تند زندگي در شهرهاي بزرگ با حرکت 
ُکند و آرام زندگي در شهرس��تانها و مناسبات خانوادگي در سالهايي 
نه چندان دور در باد کوچكتر چقدر متفاوت است. اَبَرشهرهايي مثل 
تهران و اصفهان، شيراز و تبريز، و حتي شهرهاي مقدس و مذهبي که 
مقصد زيارت ش��مار فراواني از مردم بوده و هست، تغييرات زيادي 
داش��ته و الزامات مادي و فرهنگي متفاوتي را ايجاد و ايجاب کرده 
اس��ت. اما گويا آمادگي ذهني و آم��وزش عمومي در اين عرصه ها 
نتوانسته ما را فراخواند تا با رعايت بهترين شرايط از امكانات زيستي 
در کانشهر بهره مند شويم و حريم امنيت نسبي را نيز چون چتري بر 

سر خود و اطرافيانمان احساس کنيم. 
 عجيب آنكه برخي مديران و مسئوان نيز گويا همچنان در همان 
حال و هواي سابق، بلكه اس��بق، زندگي مي کنند و متوجه نشده اند 
که مردم با چه حساسيات و دقتي مشغول رصد کردن امور و اخبار و 
گزينش چاره و امكانات اوليه براي تداوم حداقل هاي زندگي و قرار 
گرفتن در حريم امن حياِت اجتماعي اند؟ افزايش هفت درصدي آمار 
سرقت و زورگيري از سال 1395 تاکنون، اگر يك فاجعه قلمداد نشود، 
حتماً يك هش��دار جدي است و زنگ هاي خطر را براي من و شما و 
ديگر هموطنانمان به ص��دا درمي آورد! رئيس پليس تهران بزرگ در 
واکنش به اين مسئله، از کاهش خشونت به عنف سخن گفته و آرامش 
و امنيت را در شرايط کنوني در سطح مناسبي ارزيابي نموده است. 

البته قابل ستايش است که مس��ئوان به آرامش ذهني و رواني 
جامعه مساعدت نمايند. اما با توجه به رشد فكري و افزايش اطاعات 
عمومي و س��رعت اطاعات و اخبار در ميان مردم، چند نكته مغفول 

مانده و پرسشهاي مهمي در اذهان ايجاد شده است:
 اول اينكه رش��د س��رقتهايي که از آنها با عنوان »سرقت هاي 
کوچك« ياد شده و به اصطاح روزنامه نگاران »حوادث«، جيب بري 
و زورگيري و کيف قاپي و ديگر اقس��ام سرقت است، با خشونت و 
اقسام ظلم به عنف رابطه مستقيم دارد و اخبار و مدارك تصويري � 
ازجمله مش��اهدات شخصي نگارنده در دو مورد طي يك هفته اخير 
� کامًا بيانگر وضعيت نابرازنده و حتي نگران کننده براي بسياري از 

مردم است. 
دوم اينكه به طور معمول موارد ثبت شده بخشي از اتفاقات رخ 
داده است و هميشه بخش قابل توجهي از وقايع اعام شكايت و ثبت 

و ضبط نمي شود. 
سوم اينكه فقر و هويت جعلي يا فقدان جايگاه و پايگاه اجتماعي 
و اقتصادي براي کانشهر نشينان مثل بمبي است که هرلحظه ممكن 
است بترکد و ويراني هاي بزرگ برجاي گذارد. تعداد بچه ها و جوانان 
زباله گرد و ولگرد و کودکان و نوجوانان خياباني، بي سرپرس��ت، بد 
سرپرست و سازمان يافته در گروه هاي زيرزميني يا مورد سوء استفاده 
قرار گرفته طي اندك مدتي موجب افزايش تعداد سارقان و تبهكاران 
مي شود. اين افراد استعداد بالقوه براي بزه و خشونت بوده و هستند که 
از دو دهه پيش تاکنون رشد يافته و اينك به وضوح وارد چرخه حيات 

اجتماعي شده و بخش مخراب آن را گسترش داده اند. 
چهارم، راه حل نهايي خش��ونت و زندان نيست. بايد فقر زدايي 
کرد و منفذهاي ش��غلي و هويتي ايجاد کرد. ثروت و توزيع عادانه 
منابع جامعه، درمانگر و آسيب زدا خواهد بود. اکنون افرادي در شهر و 
جامعه حضور دارند و هستند اما ساکن نيستند و خود را عضو جامعه 
و متعلق بدان نمي دانند. درها به رويش��ان بسته شده و طبعاً خود را 
دشمن مردم و نظم اجتماعي مي بينند. نيازهاي رو به تزايد آنان را به 

دام مي اندازد. 
پنجم، طبقات ثروتمند و برخوردار، از امكانات امنيتي مناس��ب 
و بهتري برخوردارند. قربانيان بزهكاران و خشونت هاي خياباني نيز 
اغلب اقشار آسيب پذير در ايه پاييني طبقه متوسط و فقير شهري اند. 
خش��ونت هايي که با عنوان س��رقت هاي کوچك و درحاشيه اين 
بزهكاري ها ديده مي ش��ود گاهي به قيمت سلب سامت و فروپاشي 
خانواده يا مرگهاي دردناك تمام مي ش��ود. اين مسائل بزرگ است، 

فراموش نكنيم! 
استفهام و مس��ئله اي که اينك و همچنان ما را درگير ميكند اين 
است که مردم و دولت از هموطنان آسيب ديده و حتي بزهكار چگونه 
بايد حمايت کنند؟ اين پرسش، پاسخي پيچيده و اين رشته سرِ درازي 

دارد.

سيد مسعود رضوي

 جهانگيری: نفتمان را به مشتريان 
جديد می فروشيم

سرویس سیاسی – اجتماعی: معاون اول رئیس جمهوری با ابراز عاقه برای 
سفر نخست وزیر ژاپن به تهران، استفاده از قدرت و نفوذ این کشور برای پایان دادن 

به یکجانبه گرایی آمریکا در جهان را خواستار شد.
به گزارش فارس، اسحاق جهانگیری در گفتگو با خبرگزاری ژاپنی کیودو با بیان 
این که ایران مشتریان جدیدی یافته است و نفت خود را به آنها می فروشد،افزود: آماده 
مذاکره با آن گروه از شرکت های ژاپنی عاقه مند به ادامه فعالیت در ایران و دستیابی 
به راه حل های جدید به منظور کاهش نگرانی های آنها هستیم. وی افزود: ژاپن باید 
برابر یکجانبه گرایی آمریکا که تهدیدی علیه کشورهای مستقل و ممکن است فراتر از 
موضوع هسته ای ایران باشد تا مسائل دیگر را در سراسر جهان پوشش دهد، ایستادگی 
کند.جهانگیری بابیان این که  دولت ایران مذاکرات جدی را برای فروش بیشتر نفت 
به روسیه و چین و سایر کشورهای آسیایی آغاز کرده است   پیش بینی کرد   ایران 
بتواند صادرات نفت خود رابه سطح  قبل از 4 نوامبر )۱۳ آبان( حتی بعد از انقضای 

معافیت از تحریم های 6 ماهه بازگرداند. 
وی درخواست جهانی آمریکا برای کاهش و به صفر رساندن واردات نفت از 

ایران را بسیار خطرناک دانست و تحقق آن را بسیار بعید ارزیابی کرد.
جهانگیری افزود: من به جه���ان اطمینان می دهم که اگر ایران از منبع اصلی 
درآمد خود محروم شود،  س���کوت نخواهد کرد و  در زمان مناسب اقدام ازم را 

انجام می دهد.

ناكامي غرب براي اجماع سازي  در شوراي امنيت عليه ايران

هيأت دولت ايحه مشاركت عمومی  ـ  خصوصی را تصويب كرد



وزیر فرهنگ و ارش���اد اسامی در دیدار با رئیس 
ش���ورای روابط فرهنگی هند با تاکید بر اهمیت و تاثیر 
زبان و ادبیات در گس���ترش روابط کشورها، از فرهنگ، 
هنر و رسانه به عنوان پل ارتباط و پیوند هر چه بیشتر 

تهران - دهلی نو یاد کرد.
به گزارش ایرنا از وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی، 
س���یدعباس صالحی در دیدار با »وینی ساهاسرابودبه« به 
تاریخچه ارتباط دو کشور از گذشته تاکنون اشاره کرد و 
افزود: ایران و هند ارتباطات قدیمی و کهنی با یکدیگر 
داشته و ارتباطات زبان فارسی و سانسکریت ریشه های 

قدیمی دو کشور را به یکدیگر پیوند می دهد.
وی با اش���اره به فرصتهای همکاری های مشترک 
دو کش���ور ادامه داد: زمینه های فراوانی برای مبادات 
فرهنگ���ی وجود دارد که زب���ان یکی از این فرصتها به 

شمار می آید.
صالحی تاکید کرد: زبان و ادبیات فارس���ی یکی از 
مهمترین عوامل بشری است که فرصتهای قابل توجهی 
برای مطالعات و ارتباطات مشترک ایران وهند را فراهم 

می کند.
 وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی ادامه داد: ایران و هند همچنین

 می توانند در حوزه مطالعات زبان شناس���ی و ادبیات و 
تولیدات ادبی خاقانه، همکاری های مشترکی با یکدیگر 
داشته باشند و دانشگاهها و مجموعه های فعال در زمینه 
های زبانی دو کش���ور فرص���ت قابل توجهی برای این 
ارتباطات دارند که باید زمینه ها و دریچه های توس���عه 

روابط فرهنگی و هنری را مهیا کرد.
صالحی در ادامه با اش���اره به امضای برنامه های 
مب���ادات فرهنگی دو کش���ور، اف���زود: این مبادات 
فرهنگی چش���م انداز خوبی را در زمینه همکاری های 
 فرهنگی و هنری ترس���یم کرده که س���ینما یکی از این 

زمینه ها محسوب می شود.
عض���و ش���ورای عال���ی انق���اب فرهنگی با 
بی���ان اینکه س���ینمای هند جایگاه مهم���ی در جهان 
 دارد و س���ینمای ای���ران نیز در فض���ای منطقه ای و 
بین المللی شناخته شده است، اظهار داشت: دراین زمینه دو 

کشور می توانند همکاری های مشترک داشته باشند.
صالح���ی یادآور ش���د: س���ال گذش���ته ایران 
بی���ش از ٥٠٠ جایزه س���ینمایی در قال���ب فیلم های 
 کوت���اه، مس���تند، بلند داس���تانی در جش���نواره های 
منطقه ای و بین المللی دریافت کرده است از این رو در 

فضای گسترده سینما می توان همکاری های مشترک را 
بیش از پیش گسترش داد.

وی با اش���اره به زمینه های موجود برای همکاری 
های ادبی و مکتوب هم گفت: برای همکاری در زمینه 
نشر و کتاب، نمایشگاه بین المللی کتاب تهران فرصت 

های خوبی را در این زمینه فراهم می کند.
صالحی افزود: این رویداد، بزرگترین نمایشگاه منطقه 
ای است که می تواند به عنوان فرصت ارتباطی در زمینه 

فرهنگ مکتوب میان ایران و هند محسوب شود.
وزیر فرهنگ و ارش���اد اسامی در ادامه با اشاره به 

جایگاه و نقش رسانه ها گفت: رسانه ها نقش به سزایی 
در معرفی ملتها به یکدیگر دارند و می توانند ترسیم و 
تصویر درس���تی از فضای اجتماعی کشورها ارائه دهند، 

بنابراین باید به اهمیت و جایگاه آن توجه داشت.
 وی در بخش دیگری از سخنان خود، هنر را از مقوله های 
 همکاری های مشترک ایران و هند برشمرد و گفت: با توجه به 
ریشه های مشترک هنر دو کشورمی توان فعالیتهای مشترک 

بسیاری در این زمینه داشت.
در این دیدار رئیس شورای روابط فرهنگی هند نیز 
با اش���اره به اهداف سفرش به ایران و وجود اشتراکات 
مختل���ف ایران و هند، تاکید ک���رد: باید در زمینه های 
تحقیق، پژوهش، تبادل پژوهشگر و دانشجو، تولید کتاب، 
فیلم و دیگر محصوات فرهنگی و هنری، همکاری های 

مشترک داشته باشیم.
 »وین���ی ساهاس���رابودبه« ادام���ه داد: باید کتاب 
های���ی تولی���د کنیم که نس���ل جدی���د را در زمینه 
 رواب���ط و اش���تراکات می���ان ایران و هن���د آموزش 

دهد.
وی ادامه داد: محور همکاری های مشترک دو کشور 
می تواند در حوزه های آموزش���ی- دانشگاهی، کتاب، 
ادبیات و زبان و حوزه سینمایی باشد. »ساهاسرابودبه« با 
اشاره به اهمیت رسانه ها گفت: همکاری رسانه های دو 
کشور و تعامل و ارتباطات آنها با یکدیگر می تواند نقش به 

سزایی در شناسایی دو کشور از همدیگر داشته باشد.
به گزارش ایرنا، رئیس شورای روابط فرهنگی هند 
که برای ش���رکت در سمینار مشترک پیوند زبان فارسی 
و سانس���کریت به ایران س���فر کرده است، دیروز نیز با 
حضور در س���ازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی با ابوذر 
 ابراهیمی ترکمان ریاست این سازمان دیدار و گفت و گو 

کرد.

 رئیس جامعه راهنمایان گردشگری می گوید: با اتخاذ سیاستهای موفق در 
گردشگری زیارتی می شود قبل و بعد از اجرای مناسک حج، حجاج دیگر 
 کشورها از اندونزی تا غرب جهان اسام را به ایران بیاوریم.  علی صدرنیا در 
گفت و گو با ایرنا تاکید کرد: سیاستهای گردشگری ما نه تنها در قبال 
حج بلکه درمجموع گردش����گری زیارتی اشکااتی دارد و قادر نیستیم 
 با سیاس����تهای فعلی، ارزآوری مطلوبی از گردش����گری زیارتی داشته

 باشیم.
وی افزود: در شرایط حاضر، گردشگران زیارتی را با اتوبوس از مرز 
وارد می کنند و با طی مسافت چند ساعته و ایجاد خستگی، مستقیم به 
مشهد مقدس یا قم می برند و هیچ برنامه ای برای افزایش اقامت آنان 

و بازدید از شهرها و اماکن دیدنی دیگر برای آنها ندارند.
صدرنیا گفت: از نظر علم گردش����گری با توقف بیش����تر، تعریف 
رویدادهای خاص و بازدید از دیگر شهرها در مسیرهای دور و نزدیک، 
می شود درآمد چند برابری داشت و با اصاح روند فعلی مانع از هدر 

رفت ظرفیت کشور در این زمینه شد.
وی تاکید کرد: گردش����گران زیارتی در شرایط کنونی اصا از تور 
لیدر )راهنماهای حرفه ای( اس����تفاده نمی کنند در حالی که ما آمادگی 
داریم با آموزش، تربیت و معرفی راهنماهای زیارتی که اصول کار را 
 بلد باشند بهره دو طرفه ای برای منافع گردشگران و کشورمان حاصل 

کنیم.
رئیس جامعه راهنمایان اضافه کرد: استفاده از راهنماهای حرفه ای 
عاوه بر باا بردن امنیت گردشگران و افزایش خدمات رفاهی معرفی 
شده توسط راهنما موجب معرفی بهتر دیگر اماکن تاریخی و فرهنگی 

کشور و محل های خرید سوغات به تورها می شود.
صدرنی����ا یادآور ش����د: بازار این کار وج����ود دارد اما هم اکنون 
در گردش����گری همه چیز وس����ط زمین و هواس����ت و مسئوان امر 
 برای توس����عه گردش����گری از متخصصان تجربی این کارمش����ورت 

نمی گیرند.

3 اخبار داخلي
پنجشنبه 15  آذر  1397ـ    28  ربيع ااول  1440ـ   6 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27164

روابط فرهنگی ایران و هند  گسترش می یابد

رئیس جامعه راهنمایان گردشگری : 

 حجاج جهان را قبل و بعد از حج
 به ایران بیاوریم

هاشور

 حیات دانشجویی

 تقویم های ما پر است از روزهایی 
که به مناسبت یک اتفاق تاریخی، نامدار 
شده اند. اما هدف ما از این نام گذاری ها 
و یادآوری ها چیست؟ ما از طریق این 
نام گذاری ه���ا تنها آن رویداد تاریخی 
را به یاد نمی آوریم، بلکه باری دیگر 
از طریق آن نام و یاد، باید نس���بت 
امروزینمان را با آن خاطره ها بسنجیم 
و بازاندیش���ی کنیم. قرار نیست تا ابد 
دربارۀ اتفاقی خاص در روزی خاص 
گفت وگو کنیم؛ بلکه باید از آن روز و 

از آن رویداد وسیله ای بسیازیم برای بازاندیشی در امروز و فردا.
بسیار مهم است که بدانیم در 16 آذر سال 1332 در دانشگاه تهران 
چه اتفاقی افتاد که به عنوان یک لحظه تاریخی به نماد تمام آرمان های 
دانشجویی بدل شد، اما این مسئله نیز مهم است که در روز دانشجو، 
در احوال دانشجو و دانشگاه نظر افکنیم و معنای حیات دانشجویی را 
در اکنون بسنجیم. به راستی حیات دانشجویی در سال 1397 چه معنایی 

خواهد داشت؟ 
آرمان ها می توانند مبنایی برای فهم حیات دانشجویی قرار گیرند، 
اما آنگاه که آرمان ها طی جریانی منظم از محتوای تاریخی خود خالی 
می ش���وند به عناصری فریب دهنده بدل می شوند. در همان سال هایی 
که حیات دانشجویان ایرانی با سرعتی سرسام آور دچار تحول می شد، 
آرمان ها نیز تغییراتی شگفت پذیرفتند. رسانه های رسمی، معمواً حیات 
دانشجویی را سرشار از آرمان و نوگرایی و تیزبینی معرفی می کنند. اما 
همین آرمان ها و رویکردها پیوسته تفسیرهایی متفاوت پذیرفتند یا تأویل 
شدند. دانشگاه در دوره ای از تاریخ ایران، همان اندازه که وزن علمی 
داشت، از رویکرد فرهنگی نیز برخوردار بود؛ رویکردی که عاملی مهم 
در معادات سیاسی کشور محسوب می شود. اما اندک اندک شرایط عینی، 
حیات دانشجویی را به طرز معناداری دگرگون کرده است و متأسفانه 
نهاد دانش���گاه نتوانست از دانشجویان و آنچه حیات دانشجویی نامیده 
می شود، در برابر طوفان ها و تاطم های اقتصادی و اجتماعی حمایت 
کن���د. کنکور در همان ابتدای راه، نفس پویاترین و امیدوارترین گروه 
جامعه را می گیرد و آنان را در همان ابتدای راه، خسته و افسرده می کند. 
این سیستم گزینشی همچنان و بدون هیچ توجیهی به حیات خود ادامه 

می دهد و قربانی می گیرد.
بسا جوانانی که کنکور همۀ انرژی و نشاط جوانی آنان را گرفته و 
دیگر رمقی برایشان باقی نمانده است. آیا سود مادی و معنوی صنعت 
کنکور بیش از آن اس���ت که بتوان از آن چش���م پوشید؟ این سود و 
سرمایه، مگر چقدر است که می تواند اصل 3٠ قانون اساسی)تعهد دولت 

به آموزش عالی رایگان( را هم مغلوب خود کند؟
پس از کنکور و ورود به کاس های درس، مصیبت هایی دیگر آغاز 
می شود؛ مصائب و مسائلی که نشاط را از جامعه دانشگاهی می گیرد. 
گسترش دانشگاه های بی کیفیت و غیرانتفاعی نیز دامی دیگر بر سر راه 
حیات دانشجویی است؛ دانشگاه هایی که نقض آشکار اصل 3٠ قانون 
اساسی است. مطابق این اصل، آموزش عالی می بایست رایگان باشد تا 
خانواده هایی که تنها راه پیشرفت اجتماعی خود را در تحصیات عالی 

می بینند، زیر بار هزینه های سنگین نروند.
 آمارها نشان می دهند که آموزش عالی رایگان در کشور به پایین ترین 
حد خود رسیده است و حدود ده درصد دانشجویان را پوشش می دهد. 
این در ش���رایطی است که هزینه های آموزش عالی رایگان)مانند هزینه 
خوابگاه  و س���نوات( نیز در سال های اخیر جهشی مشهود یافته است. 
بدین ترتیب، حیات دانشجویی به شدت آسیب دیده است. این آسیب ها 
دانشگاه ها را هم در عرصۀ دانش و هم در عرصۀ کنش اجتماعی دچار 

مشکاتی بسیار کرده است.
روز دانشجو روزی برای ذکر چند حادثه و سپس تکرار آرمان   ها 
برای استفاده های سیاسی و جناحی نیست. روز دانشجو روزی است که 
باید در آن تاریخ و موقعیت کنونی حیات دانشجویی را به یاد بیاوریم 
و به تأمل بر سر عمیق ترین پرسش هایی بنشینیم که واقعیت عینی به 
عنوان وظیفه ای اجتناب ناپذیر پیش رویمان قرار داده است. روز دانشجو، 
روز دانشگاه است؛ یعنی روزی که باید دربارۀ ایدۀ دانشگاه و رسالت 

آن در امروز و اکنون بیندیشیم. 

  رض�ا بابای�ی 

کوتاه آموزشي

امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون دکتری
مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور از ثبت نام 127هزار 
داوطلب برای شرکت در آزمون دکتری نیمه متمرکز دانشگاه ها خبر داد 

و گفت: این مهلت امروز پنج شنبه 1٥آذر پایان می پذیرد.
دکتر حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا، با اعام این خبر اظهار 
داشت: آزمون ورودی دوره دکتری )نیمه متمرکزPh.D(سال 139۸برای 
پذیرش در دوره های روزانه، نوبت دوم، دانشگاه آزاد اسامی، دانشگاه 
پیام نور، دانش���گاهها و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پردیس 
خودگردان دانش���گاه ها و مؤسس���ات آموزش عالی، روز جمعه سوم 

اسفند برگزار می شود.
وی افزود: ثبت نام برای ش���رکت در آزمون ورودی دکتری )نیمه 
متمرکزPh.D( سال 139۸که از 6آذر 97آغاز شده، تا ساعت 2۴امروز 
پنج ش���نبه 1٥آذر تمدید ش���ده است و نام نویسی منحصراً به صورت 
اینترنتی و از طریق پایگاه اطاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور 

به نشانیwww.sanjesh.org انجام خواهد پذیرفت.
حذف ثبت نام در کنکور با واگذاری پذیرش داوطلب به دانشگاه ها

رئیس سازمان سنجش آموزش کشور، گفت: داوطلبانی که قصد 
پذیرش در دانش���گاه با س���وابق تحصیلی دارند، نیازی به ثبت نام در 

کنکور و سنجش ندارند.
ابراهیم خدایی در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: قبل از آغاز 
ثبت نام کنکور در بهمن ماه، جزئیات پذیرش با س���وابق تحصیلی در 
دانش���گاه ها و اس���امی رشته های دارای این شرایط به اطاع داوطلبان 

می رسد .
وی افزود: با س���از و کاری که برای این نوع پذیرش در ش���ورای 
سنجش و پذیرش دانشجو در حال طراحی است، داوطلبان برای ورود 
به دانشگاه نیازی به ثبت نام در سازمان سنجش و شرکت در کنکور 

ندارند.
رئیس س���ازمان سنجش آموزش کشور، گفت: این شیوه پذیرش 
داوطلبان که شامل 9٠ درصد ظرفیت پذیرش دانشجو با سابقه تحصیلی 

می شود، در پذیرش سال9۸ اجرایی خواهد شد. 
یادآوری می ش���ود، در حال حاضر بین ۸٥ تا 9٠ درصد ظرفیت 
پذیرش دانشجو با سوابق تحصیلی صورت می گیرد و به گفته رئیس 
س���ازمان سنجش آموزش کشور، 6٥٠ هزار نفر داوطلب کنکور پشت 

سه رشته تجمع کرده اند.
شیوه نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان اباغ شد

 شیوه نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان)نماد( توسط 
وزیر آموزش  و پرورش اباغ شد.

به گزارش فارس، س���ید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش 
شیوه نامه اجرایی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان )نماد( را به معاونت 

تربیت بدنی، استان ها، مناطق، نواحی و مدارس اباغ کرد.
در مقدمه این ش���یوه نامه آمده است، به منظور ظرفیت سازی برای 
توسعه خدمات برای محافظت از دانش آموزان در برابر آسیب های روانی 
اجتماعی و در چارچوب مصوبه شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و 
نیز مصوبات جلسات 96و 1٠۴شورای اجتماعی کشور، مبنی بر اجرای 
طرح »نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان« )نماد(، با اباغ ش���یوه نامه 
اجرایی مربوط به طرح مذکور، نکات ذیل برای برنامه ریزی، هماهنگی 

و اجرا، مورد تأکید قرارگرفته است :
 از سال تحصیلی 9۸-1397، تمام درگاه های ثبت و ورود داده های 
مرتبط با س���امت روانی اجتماعی، استعدادیابی، آسیب های اجتماعی، 
سنجش س���امت، رویدادهای فوریت اجتماعی و پرونده مشاوره ای، 
در س���امانه ای یکپارچه، تجمیع می شوند. به منظور حسن اجرای طرح، 
در هر مدرسه، یک نفر از همکاران داوطلب و واجد شرایط )ترجیحًا 
مشاور(، به عنوان »سفیر نماد« انتخاب و معرفی شده و حکم وی توسط 
مدیرکل آموزش وپرورش استان، صادر می گردد. شبکه تعاملی وزارت 
آموزش وپرورش )سینا( ظرفیت های ازم برای تولید و پخش محتواهای 
آموزش���ی چندرسانه ای برای طرح را جهت استفاده گروه های مختلف 
مخاطبان، فراهم نماید. کلیه ادارات کل آموزش وپرورش استان ها موظف 
هستند، فضایی را با اولویت در محل مرکز مشاوره استان برای راه اندازی 
دفتر استانی »نماد«، اختصاص دهند تا با تجهیز آن از محل منابع طرح، 

کلیه عملیات فنی، اجرایی و ارائه خدمت، از طریق آن هدایت شود.
آغاز ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی دانشجویان دانشگاه آزاد

ثبت نام نقل و انتقال و میهمانی نیمس���ال دوم س���ال تحصیلی 
دانش���گاه آزاد اس���امی امروز 1٥آذرماه آغاز می شود و تا اول دی ماه 

ادامه دارد.
به گزارش ایسنا، متقاضیان باید برای ثبت نام به سامانه منادا به نشانی 

www.monada.iau.irمراجعه کرده و ثبت نام خود را کامل کنند.
تمامی مراحل و فرآیند رسیدگی به درخواست های نقل و انتقال و 
میهمانی از طریق سامانه منادا قابل پیگیری است و متقاضیان از مراجعه 

حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسامی خودداری کنند.
تغییرات زودرس مدیریتی در آموزش عالی زیان آور است

رییس دانشگاه صنعتی شریف از عدم ثبات مدیریتی در آموزش 
عالی انتقاد کرد و گفت: به نظر من در شرایط فعلی تغییرات مدیریتی 
چه در سطح وزیر و چه در سطح روسای دانشگاه ها به صاح آموزش 

عالی نیست و زیان آور است.
دکتر محمود فتوحی در گفت وگو با ایسنا، ضمن بیان این مطلب به 
تبعات استیضاح وزیر علوم در آموزش عالی کشور اشاره کرد و افزود: 
ثبات مدیریتی در شرایط فعلی کشور در همه عرصه ها اعم از آموزش 
عالی بسیار اهمیت دارد، بر اساس آن چه که من شنیده ام متوسط عمر 
مدیریتی روسای دانشگاه ها در کشور حدود دو سال است و وقتی کسی 
در مسئولیت وزارت  یا رییس دانشگاه قرار بگیرد، در آن مدت کوتاه 

امکان برنامه ریزی در حوزه مربوطه را ندارد.
وی در ادامه تصریح کرد: ممکن اس���ت در عرصه آموزش عالی 
هم مشکاتی وجود داشته باشد که لزوما تمامی این مشکات قطعا از 
وزارت علوم ناشی نمی شود و مشکل از مراجع دیگری باشد، اما من 
تصور می کنم که در جمع وزارت علوم تاش می کند که در عرصه رشد 

علم و فناوری دانشگاه ها وضعیت خوبی داشته باشیم.
امکان تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی فراهم شد

بر اساس مصوبه شورای برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسامی، امکان 
تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در این دانشگاه فراهم شد.

 به گزارش ایس���نا، در دویست و پنجاه و پنجمین جلسه شورای 
برنامه ریزی دانشگاه آزاد اسامی به ریاست دکتر محمدمهدی طهرانچی، 
پیشنهاد امکان ادامه تحصیل همزمان در دو رشته بررسی شد، که با توجه 
به شرایط کنونی جامعه که بسیاری از افراد عاقه مند به کسب تخصص 
در دو بعد مختلف مانند رشته های مهندسی و مدیریت، پزشکی و حقوق 
و... هس���تند، با این طرح پیشنهادی موافقت شد و متقاضیان تحصیل 
همزمان در دو رشته دانشگاهی می توانند با پرداخت شهریه مشروط بر 
وجود هر دو رشته در یک شهر به دلیل عدم افت تحصیلی دانشجویان، 
ادامه تحصیل دهند. بر اس���اس این مصوبه، دانش���جویان پذیرفته شده 
 در دانش���گاه آزاد اسامی و سایر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

 می توانند به طور همزمان در دو رشته ادامه تحصیل بدهند.
عضویت ریاضیدان دانشگاه تهران در فرهنگستان علوم جهان

استاد پردیس علوم دانشگاه تهران به عنوان اولین ریاضیدان ایران لوح 
عضویت خود را از فرهنگستان علوم جهان دریافت کرد.

به گزارش مهر به نقل از دانش���گاه تهران، س���یامک یاسمی استاد 
دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشگاه تهران در چهاردهمین 
کنفرانس عمومی و بیست و هشتمین مجمع عمومی فرهنگستان علوم 
جهان )Twas( که 6 تا ۸ آذرماه در تریست ایتالیا برگزار شد، به عنوان 
اولین ریاضیدان و دومین عضو هیات  علمی دانشگاه تهران لوح عضویت 

خود در این فرهنگستان را دریافت کرد.
این همایش در مرکز بین المللی ) SISA( و با حضور بیش از ٥٠٠ 

نفر از دانشمندان تراز اول جهان در شاخه های مختلف برگزار شد.
یک���ی از بخش های اصلی این همای���ش معرفی اعضای جدید 
فرهنگستان بود که در این بخش ٥٠ عضو جدید موفق به دریافت لوح 

عضویت از رئیس فرهنگستان علوم جهان شدند.
سید علی اکبر موسوی موحدی استاد ممتاز دانشگاه تهران نیز پیشتر 

به عضویت گروه شیمی این فرهنگستان در آمده بود.

نقد و بررسی فیلم» به مثابه فلسفه«
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه 2٠ آذر به نقد و بررسی مجموعه  

»فیلم به مثابه فلسفه« اختصاص دارد.
به تازگی مجموعه  ده جلدی »فیلم به مثابه فلسفه« نوشته  صالح نجفی به 

همت نشر لگا منتشر شده است.
نویسنده در این مجموعه به دنبال بیان نظریه های مختلف فلسفی درباره  فیلم 
نیست بلکه بیشتر در نظر دارد هر فیلمی را که می بینیم یا به تعبیری هر فیلمی را 
که می خوانیم به عنوان یک متن فلسفی ورق بزنیم. در این جا فیلم ها را متنی فلسفی 
قلمداد می کنیم. مواجهه ای که متفاوت از نقد فیلم عمل می کند. در این مجموعه، 
فیلم های کازابانکا، پرسونا، همشهری کین، آنی هال، سال گذشته در مارین باد، 
حرکت اشتباه، ماگنولیا، راشومون و کپی برابر اصل از نگاه فلسفی تحلیل و بررسی 

شده اند و یک جلد به سینما به مثابه تمثیل غار افاطون اختصاص دارد.
نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه 2٠ آذر ساعت 16:3٠ به نقد و 
بررسی مجموعه  »فیلم به مثابه فلسفه« اختصاص دارد که با حضور مازیار اسامی 
و صالح نجفی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان 

شهید احمد قصیر )بخارست(، نبش کوچه سوم برگزار می شود.

پنجمین فستیوال موسیقی آینه دار به ایستگاه آخر رسید

اعام آثار ایرانی بخش مسابقه بین الملل جشنواره 
»سینماحقیقت«

برپایی مراسم ترحیم ابوالفضل زرویی نصرآباد

این دوره از فستیوال به موسیقی دامنه شمالی البرز 
یعنی استان های گیان، مازندران و گلستان اختصاص 

داشت.
به گزارش هنرآناین، آیین اختتامیه پنجمین فستیوال 
موس���یقی آینه دار که در این دوره به موس���یقی شمال 
ایران )دامنه ش���مالی البرز(؛ گیان، مازندران و گلستان 
اختصاص داش���ت، ش���امگاه سه شنبه 13 آذر در تاار 

وحدت برگزار شد.
عباس عاءالدین از روس���تای زیارت آغازگر این 
مراسم بود که با آواز گالشی و روایت منطقه خود را از 
داستان لیلی و مجنون مخاطبان را به وجد آورد. نخستین 
سخنران اختتامیه علی مغازه ای دبیر هنری فستیوال آینه دار 
بود که با قرار گرفتن پشت تریبون گفت: در پنجمین 
فستیوال آینه دار به دامنه شمالی البرز رفتیم و از غرب 
البرز وارد تالش شدیم و گیل قدیم و دیلمان را دیدیم 
و بی���ن ییاق ها و جلگه ها و جنگل ها حرکت کردیم. 
با افرادی رو به رو شدیم که بازتاب زیستی به خصوص 
هستند، رنگ و شکل زیست عوض شد اما سختی هایش 
بر جا بود. در گذر از دِلیر و الیت به دو عزیزی برخورد 
کردیم که اجرایشان را دیدید و بعد به ُگدارها رسیدیم. 
از آن ه���ا گذر کردیم و در زیارت، دایی عباس )عباس 
عاءالدین( را دیدیم و در کتول کسانی دیگر را شناختیم 
و در پایان می توانم به جرئت بگویم گلستان دو کشور 

است، شمال و جنوب.
او ادامه داد: در فستیوال ما اگرچه ناقان موسیقی مرد 
بودند ولی موسیقی را از زنان گرفته بودند، موسیقی ای را 
که خود، زن است. در پنجمین فستیوال آینه دار در کنار 
مردان شاهد حضور زنانی نیز بودیم که فریاد بی صدای 

زنان موسیقی دان بودند.
دبیر هنری آینه دار سخنانش را این گونه پایان داد: 

موسیقی ایرانی به شدت هویت مند است و در هر جای 
جهان حتی اگر خودمان را نشناسند با شنیدن موسیقی مان 
متوجه می شوند که متعلق به کدام نقطه جغرافیایی هستیم. 
در پنجمین فس���تیوال موسیقی آینه دار سعی کردیم به 
جای خالی زنان بپردازیم. جای خالی زن و جای خالی 
صدای زن را هیچ چیز نمی تواند پُر کند. می خواهم به 
"تنها صداس���ت که می ماند" عبارتی را اضافه کنم؛ "تنها 
صداست که می ماند اگر صدای زن باشد" و این چیزی 

بود که من در این فستیوال دیدم.
 بعد از س���خنان دبی���ر جش���نواره برنامه ای از 

علی آباد کتول اجرا ش���د. احمد نظری، نعمت اصانی، 
علیرضا شکارچی و حسین خسروی شادیانه ای مربوط 

به مراسم عروسی را اجرا کردند.
س���ری اول تندیس های این مراس���م با حضور 
محمدرضا اصانی، ارش���د تهماس���بی، علی ترابی و 
علی مغازه ای به 12 نفر به شرح زیر اهدا شد؛ عباس 
عاءالدین، موسی ملک حسینی، علی اکبر اصانی کتولی، 
درویشعلی خسروی، ذبیح اه پوربابا، رفیع رفیعی، منوچهر 
میرصانلو که در این مراس���م حضور نداشت، غامرضا 
امانی، زنده یاد حسین طیبی که پسرش ارسان طیبی روی 

صحنه حاضر شد، ابوالحسن خوشرو که برای رسیدن به 
مرحله پایانی این فستیوال، شیمی درمانی اش را به تعویق 

انداخته بود، علی اکبرپور و علی اوسط کشت پرور.
سپس ابوالحسن خوشرو قطعه ای خواند . اجرای 
بعدی این مراس���م آواها و ترانه های مردمی شالیزاری 
بود از مازندران با حضور جانعلی اکبریان )خواننده و 
سرپرست گروه(، آمنه نوروزی )همخوان و کله ونگ(، 
گل ابرو فتحی )لگ���ن(، پروانه اکبریان )همخوان، کله 
ونگ و کف(، حسن کریمی )همخوان و کف(، فرزانه 
اکبریان )همخوان، کله ونگ و کف( و ماهروزه اکبریان 
 )همخوان، کله ونگ و کف( که پیش از این، دوش���نبه 

12 آذر در تاار رودکی روی صحنه رفته بودند.
پس از صحبت های رس���ول اف، نی بید اجرا شد 
با حضور درویش���علی خسروی )بیدخوان( و نعمت 

اصانی کتولی )نوازنده نی(.
سپس محمدسعید شریفیان، ابوالحسن خوشرو و 
احس���ان رسول اف روی صحنه رفتند و 12 سرو دیگر 
به این هنرمندان اهدا ش���د؛ گیان خان خوشنواز، اصغر 
ابراهیم نژاد، صدیقه ماهوتی، حرمت یوس���فی، زنده یاد 
احمد عاشورپور که دخترش تندیسش را دریافت کرد، 
شاه خانم دنکو که در غیابش پسرش تندیسش را گرفت، 
کی قباد میردار، بهمن سام دلیری، جانعلی اکبریان، زنده یاد 
احمد محس���ن پور که پسرش روی صحنه حاضر شد، 

هوشنگ منصوریان و اصغر عاشقی.
آخرین اجرا س���نت تشت زنی بود از علی اوسط 
کش���ت پرور و در پایان رش���ید کاکاوند اعام کرد که 
ششمین دوره از فستیوال آینه دار به موسیقی جنوبی و 

شمالی استان گلستان اختصاص خواهد داشت.
این مراسم با حضور گسترده هنرمندان و عاقه مندان 

به موسیقی نواحی اقوام مختلف ایران برگزار شد. 

اسامی فیلم های ایرانی بخش 
»مس���ابقه بین الملل« دوازدهمین 
دوره جش���نواره بین المللی فیلم 
مستند ایران »سینماحقیقت« اعام 

شد.
 به گ���زارش ایرنا از روابط 
عموم���ی جش���نواره بین المللی 
»س���ینماحقیقت«، ۸ فیلم مستند 
ایران���ی به فهرس���ت 27 فیلم 
خارجی راه یافته به بخش مسابقه 
بین الملل جش���نواره در سه گروه 
مستندهای کوتاه )۴٠-(، نیمه بلند 
)۴٠ ت���ا 7٠( و بلند )7٠+( اضافه 
ش���دند که این آث���ار به ترتیب 
حروف الفبا و گروه های یادشده 
عبارتند از آش���نگ )محمدصادق 
اسماعیلی(، پرسپولیس- شیکاگو 
)اُرد عطارپور(، فصل بادهای گرم 
)حس���ین ریگی(، ماهیاک )فرح 
زارع( در بخش مستندهای کوتاه، 
آسک )مهدی زمانپور کیاسری(، 
فریاد رو به باد )سیاوش جمالی، 
عطا مهراد( در بخش مستندهای 
نیمه بلن���د و اِکُس���دوس )بهمن 
کیارستمی(، دلبند )یاسر طالبی( 

در بخش مستندهای بلند.
27 فیلم خارجی از 2٠ کشور 
دنیا نیز در بخش »مسابقه بین الملل« 
جشنواره »سینماحقیقت« پذیرفته 
شدند که اسامی این آثار به شرح 

ذیل است:
*مس���تندهای کوتاه: بعضی 
از این روزها )وینسنت فورستر/ 

انگلس���تان(، بقایا )آکشاتا دالوی/ 
هند(، دکتر )یاووز اوچر/ ترکیه(، 
در جس���تجوی همسر )سرگئی 
نیکوایف/ روسیه(، رویای لئوکادیا 
)کریشتف نویس���کی/ لهستان(، 
ش���کارچیان قورباغ���ه )باتوهام 
کورت/ ترکیه(، لمبری اودو )اوا 
ماگی/ اس���تونی(، لولو: مروارید 
بوکس���ور )آسیمبه جان بیباگامبا/ 
تانزانیا(، لومیر )هریستینا بلوسووا، 
دانته روس���تاف/ ازبکستان(، من 
ویکتور هس���تم )اینا تس���گووا/ 

روسیه(.
*مستندهای نیمه بلند: آلگانش 
)لیا بلترامی، ماریانا بلترامی/ ایتالیا(، 
راگو رای، یک پرتره بی قاب )آوانی 
رای/ هن����د، نروژ، فناند(، فواد 
خان )ناصر حسن خان دی/ هند(، 
کوه مورچه ها )ریکاردو پاادینو/ 
ایتالیا(، مارس����لین، یک زن، یک 
قرن )کوردلیا دووراک/ فرانس����ه، 
هلند(، محدودیت های کار )آپولنا 
ریچلیک����ووا/ جمهوری چک(، 
میریم )آلکس����اندرا رخکالووا/ 

روسیه(.
*مس���تندهای بلند: آلیشیا 
)مایا اُومس/ هلند(، از موس���یقی 
تا س���کوت )فرش���ید اخاقی/ 
استرالیا(، انقراض کوسه ها )راب 
استوارت/ آمریکا(، جنگ نُه ماهه 
)اژلو کووژا/ مجارس���تان، قطر(، 
در تمامی لحظات )نیکوا فیلیبر/ 
فرانسه(، رویارویی با اژدها )صدیقه 

ُمجدیدی/ آمریکا(، ساعت شلوغی 
)لوسیانا کاپان/ مکزیک(، فرشته ها 
از جن���س نورند )جیمز انگلی/ 
آمریکا، دانمارک، نروژ(، لرزه های 
س���خت و دور )خورخ���ه لوپز 
ناوارته/ اس���پانیا(، هزار و یک زن 
چون من )صحرا مانی/ فرانسه(.

جوایز بخش مسابقه بین الملل 
جشنواره »سینماحقیقت« نیز سه 
جایزه ٥٠٠٠، ۴٠٠٠، 3٠٠٠ داری 
برای سه کارگردان فیلم های مستند 
بلند، نیمه بلند و کوتاه برتر منتخب 
هی���ات داوری به عاوه  2 جایزه 
ویژه هیات داوران به مبلغ 2٠٠٠ 

دار است.
س���الن ش���ماره 3 پردیس 
سینمایی چارسو سالن ویژه نمایش 
فیلم های بین المللی »سینماحقیقت« 

در تمامی سانس ها است.
 ضمن این که س���انس آخر 
سالن یک و پنج و ساعات 1۸ تا 
2٠ و 22 تا 2۴ س���الن 2 چارسو 
نیز به نمایش آثار منتخب خارجی 
این دوره از جشنواره اختصاص 

یافته است.
مرکز گسترش سینمای مستند 
و تجربی سازمان امور سینمایی، 
دوازدهمی���ن دوره جش���نواره 
بین الملل���ی فیلم مس���تند ایران 
»س���ینماحقیقت« را طی روزهای 
1۸ تا 2٥ آذرماه 1397 در پردیس 
سینمایی چارسو شهر تهران برگزار 

می کند.  

 مراسم ترحیم درگذشت ابوالفضل زرویی نصرآباد 
برگزار شد. 

به گزارش ایسنا، مجلس ختم این نویسنده، شاعر 
طنزپرداز و پژوهشگر روز چهارشنبه، 1۴ آذر ماه 97 در 
مس���جد نور برگزار شد که در بخشی از آن امیرحسین 
مدرس قصیده »عباس���یه« ابوالفضل زرویی نصرآباد را 

آوازخوانی کرد.
 از حاضران در مراسم ترحیم ابوالفضل زرویی می توان 
به این افراد اشاره کرد:  حجت ااسام محمدرضا زائری، 
سعید اوحدی)رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری 
تهران(، امیر عبدالحسینی)معاون سازمان فرهنگی هنری 
ش���هرداری تهران(، محسن حاجیلو، سعید طایی، رضا 
احس���ان پور، صابر قدیمی، احمد عربانی، امین مویدی، 
 س���یدعلی میرفتاح، هادی حی���دری، داریوش کاردان، 
روح اه احمدی ، امیرحس���ین مدرس، یداه گودرزی، 
محسن مومنی شریف )رئیس حوزه هنری(، موسی بیدج، 
جواد نوری، سید امیر موسوی، ناصر فیض، احمد کتابدار، 
حامد عسگری، شهرام شکیبا، مجتبی حسینی )معاون امور 

هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی(، رضا رفیع، جال 
رفیع، صدیق تعریف، عباس س���جادی، جال سمیعی، 
علیرضا قزوه، محمد سلمانی، کوروش زارعی، علی اکبر 
قاض���ی زاده، جواد محقق، مهدی قزلی، مرتضی خوش 
عمل، ساجده جبارپور، حامد مهربانی، سلمان طاهری، 
امیر داوودی، حجت ااسام زم، عماالدین قرشی، افشین 
داورپناه، آذریار مجتبوی نائینی، حاج علی انسانی، فاضل 
نظری، سید مهدی شجاعی، مهدی فرجی اللهی، حسین 
انتظامی، خلیل جوادی، محمد صمدی، مرتضی کاردار، 
نجم الدین شریعتی، کیارش زندی، داوود امیریان، فرهاد 
حسن زاده، اسماعیل امینی، رسالت بوذری، مهران مهرنیا، 
محمود حبیبی کسبی، حامد محقق، امید مهدی نژاد، عباس 

حسین نژاد، امیر اسماعیلی.
ابوالفضل زرویی نصرآباد متولد 1٥ ش���هریور سال 
13۴7، ب���ا نام های مس���تعاری همچون مانصرالدین، 
چغندرمیرزا، ننه قمر، کلثوم ننه، آمیزممتقی، میرزا یحیی و 
عبدل طنز می نوشت. که در سن ۴9 سالگی و در دهم 

آذرماه خبر درگذشتش اعام شد. 

 ساانه ۲۲هزار نفر از اتباع خارجی
باسواد می شوند

نشست رئیس سازمان نهضت سواد آموزی و جمعی از نمایندگان 
اتحاد اروپا و شورای پناهندگان نروژ و امداد بین الملل در مرکز آموزشی 

رفاهی این سازمان برگزار شد .
به گزارش ایسنا، علی باقرزاده، رئیس سازمان نهضت سواد آموزی 
در این نشس���ت گفت: آموزش جزء حقوق اولیه و اساس���ی انسان و 
تنها حوزه ای است که در آن هیچ مرزی اعم از ملیت ، نژاد و قومیت 
برای آن تعیین نش���ده اس���ت. همه انسان ها در روی زمین حق دارند 
به س���واد آموزی دسترس���ی داشته باشند و همین باور از اصول مسلم 

کشور ما است
وی افزود: ما هیچ گونه تبعیضی را برای دسترس���ی سواد آموزی 
قائل نیس���تیم و برای حضور کودکان در مدرس���ه هم هیچ منع قانونی 

وجود ندارد.
باقرزاده با اشاره به مشکات و مسایل موجود در کشور افغانستان 
افزود: درس���ت است که بیشترین سهم در مشکات کشور افغانستان 
را مسئولین این کشور  برعهده دارند، ولی رفتار جامعه جهانی نیز در 
تشدید مشکات آن کشور  بی تاثیر نیست بنابراین در حل مشکات 
موجود عاوه بر خود کش���ور ، جامعه جهانی نیز  باید به وظیفه و 

تکلیف خویش عمل کند.
معاون وزیر آموزش و پرورش اعام کرد: تقریبا تمام هزینه های  
س���واد آموزی اتباع توس���ط  دولت  و نظام  کشور جمهوری اسامی 
 ایران پرداخته می ش���ود  و س���اانه حدود 22هزار نفر تحت پوشش
 برنامه های سواد آموزی برده می شود.  که سهم  نهاد های بین المللی 

در این زمینه حداکثر 2٠درصد است که خیلی عادانه نیست .
باقرزاده ادامه داد: امروز آموزش را نباید فقط به خواندن و نوشتن  
محدود کنیم بلکه در کنار سواد آموزی باید به  مهارت های زندگی، 
مهارت کسب و کار و مشاغل زود بازده نیز  توجه شود. ما ناگزیریم 
به یک بسته سواد آموزی توجه کنیم که هم سواد خواندن و نوشتن و 

هم سواد مشارکت در جامعه را به این  افراد یاد دهد.

تجلیل از نیم قرن تاش هنرمندانه 
جال شباهنگی

 معاون���ت فرهنگی و  هنری 
فرهنگستان هنر، هم زمان با برگزاری 
نمایشگاه مروری بر آثار استاد جال 
ش���باهنگی، از نیم قرن زندگی و 
تاش هنرمندانه او تجلیل می کند.

 به گزارش ایس���نا به نقل از 
روابط عمومی فرهنگس���تان هنر، 
 در راس���تای تجلیل از مقام هنری 
چهره  های برجسته و بنام، از هنرمند 
بزرگ، جال ش���باهنگی، نقاش، 
گرافیس���ت و مجسمه  ساز، تقدیر 

می  شود.
 جال شباهنگی متولد سال 
1319 در ته���ران و فارغ التحصیل 
دانش���گاه »س���ن خوزه« ایالت 
کالیفرنیاس���ت و دارای م���درک 
کارشناسی ارشد طراحی گرافیک و 
نقاشی معاصر و کارشناس تبلیغات 

گرافیکی از این دانشگاه است.
 وی عضو هیات علمی دانشکدۀ 
هنرهای زیبای دانشگاه تهران بوده 
و هم اکنون عضو پیوسته و عضو 
گروه هنرهای تجسمی فرهنگستان 
هنر اس���ت. او در کنار تدریس در 
دانشگاه های شاهد، شریعتی، سوره 
و...، به ساخت احجام شیشه  ای در 
ایران و مورانو ایتالیا پرداخته است. 
حاصل کارهای او مجموعه  ای ویژه 
در حوزه حجم س���ازی به حساب 
می  آید. جال شباهنگی در آثارش 
تاش دارد تا ثابت کند که در هنر 
مرزهایی وجود دارد که در آن مرزها 
هنر به سایر علوم نزدیک می شود.

 بزرگداشت جال شباهنگی در 
دی  ماه سال  جاری در فرهنگستان 

هنر برگزار خواهد شد.

 لزوم بهره مندی از تخصص اعضای هیات علمی 
برای تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه

دکتر منصور غامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه ای خطاب 
به رؤسای دانشگاه ها و مؤسسات پژوهش و فناوری، بر لزوم بهره مندی از 
دیدگاه ه���ای تخصصی و تحلیل های علمی اعضای هیات علمی به منظور 

تقویت روحیه نشاط و امید در جامعه تأکید کرد.
به گزارش ایس���نا، دکتر غامی در این نامه آورده است: دانشگاه ها و 
مؤسسات پژوهش و فناوری، به مثابه نهادهای مورد اعتماد جامعه، همواره 
به »مس���ئولیت اجتماعی« خود متعهد بوده اند و اکنون نیز، که کشور عزیز 
ما تحت فشار تحریم ها و تهدیدهای نظام سلطه جهانی است، از دانشگاه، 
به ویژه اعضای هیات علمی، که همواره دلس���وز و عاقه مند به سرنوشت 
کشور بوده اند، انتظار می رود چونان مرجعی خبره و معتمد در محیط ها و 
سازمان های عمومی حضور یابند و با دیدگاه های تخصصی و تحلیل های 

علمی خود نشاط و امید را در مردم تقویت کنند.
دکتر غامی در این نامه می افزاید: هدف از این اقدام سرپوش نهادن بر 
مشکات و نقایص نیست، بلکه پیشگیری از تخریب بیشتر اعتماد عمومی 
با تزریق روحیه گروهی و تاش هدفمند، تقویت جنبه های مثبت و ایجاد 

فرصت های برطرف کردن مشکات است.
وی در ادامه آورده است: امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به حضور 
اعضای هیات علمی احس���اس می شود؛ رئیس محترم جمهوری نیز بارها 
از آنان درخواس���ت مشاوره تخصصی، طرح راه حل و هم فکری را داشته 
است و بنابراین انتظار می رود دانشگاه ها دست به اقدامات مشخص بزنند 

و گام های عملی بردارند.
دکتر غامی همچنین در بخش دیگری از این نامه، بر برنامه ریزی برای 
حضور مؤثر مسئوان و افراد صاحب نظر مؤسسه در رسانه های محلی و 
صدا و س���یمای استان ها، درج مطلب در روزنامه ها و شبکه های اجتماعی 
محلی برای بیان عملکردهای مطلوب و طرح راه حل برای رفع مشکات 
موجود و برگزاری نشست هایی برای بررسی زمینه های همکاری با دستگاه های 
اجرایی، به ویژه واحدهای تولیدی و صنعتی استان، به منظور کمک به رفع 
مشکات موجود، به ویژه تأمین قطعات و مواد مورد نیاز واحدهای تولیدی 

و صنعتی در شرایط تحریم، تأکید کرده است.

 همکاری ایران، روسیه و آلمان 
در ساخت یک انیمیشن سینمایی

 مراحل س����اخت انیمیشن سینمایی »پسر دلفینی« تازه ترین ساخته 
استودیو صبیان، با رونمایی از پوستر این اثر، آغاز شد.

 به گزارش ایلنا،»پسر دلفینی« تازه ترین اثر سینمایی استودیو صبیان 
است که به کارگردانی محمد خیراندیش و تهیه کنندگی محمدهمدانی 
در حال تولید است. تولید این انیمیشن سینمایی حدود 2٠ ماه به طول 

می انجامد و احتمااً در بهار 99 آماده نمایش می شود.
 جشن آغاز پروژه »پسر دلفینی« چند روز قبل با حضور سرمایه گذاران 
بین المللی این اثر برگزار شد که از جمله اتفاقات مهم این جشن می توان 
به انعقاد قرارداد بین استودیو صبیان و سرمایه گذاران روسی برای تولید 

و پخش یک سریال در کانال دیزنی روسیه اشاره کرد.
 کیفیت باای انیمیشن های ایرانی، امکان صادرات و جذب سرمایه 
بین المللی را به وجود آورده اس����ت. کیفیت باا نس����بت به کشورهای 
منطقه و قیمت مناس����ب، دو نقطه ق����وت آثار دانش بنیان ایران مانند 
انیمیش����ن هستند که این نقاط قوت، بستر مناسبی را برای صادرات به 

وجود آورده اند.
 استودیو صبیان پیش از این آثاری چون سریال های »تندر«)یوزایرانی(، 
»آتل متل یه جنگل«، »حس����نا کوچولو« و انیمیشن سینمایی »فهرست 

مقدس« را تولید کرده است.
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بسمه تعالي 

آگهي پذيره  نويسي افزايش سرمايه شركت آ س پ (سهامي عام) 
ثبت شد� به شما�� 13681 با شناسه ملي 10100518071 

به �طال� مي �ساند به �ستنا� مصوبة مجمع عمومي فو� �لعا�� شركت � � � 
سهامي عا��  مو�� 1397/09/03 � مجو� ش���ما�� 046 � 974/424858 
مو�� 1397/07/28 س���ا�ما� بو�� � ����� بها���� مقر� گر�يد س���رماية 
ش���ركت �� طريق صد�� س���ها� جديد �� مبلغ 800/000/000/000 �يا� 
به مبلغ 900/000/000/000 �يا�� منقس���م به 900/000/000 س���هم 

1/000�يالى به شر� �ير �فز�يش يابد: 
1. سرمايه فعلي شركت: 800/000/000/000 �يا�
2. مبلغ �فز�يش سرمايه: 100/000/000/000 �يا�

3. مبلغ سرمايه پس �� �فز�يش: 900/000/000/000 �يا� 
4. ���� �سمي هر سهم: 1/000 �يا� 

5. تعد�� سها� عرضه شد�: 100/000/000 سهم 
6. نو� سهم: عا�� با نا� 

7. محل �فز�يش سرمايه: �فز�يش س���رماية شركت �� محل � به تفكيك �ير 
�نجا� خو�هد شد: 

100/000/000/000 �يا� �� محل مطالبا� حا� ش���د� س���هامد���� � 
����� نقد� 

8. موضو� �فز�يش سرمايه: 
�صال� ساختا� مالي 

9. به هر صاحب سهم� �� ���� هر 100 سهم متعلقه �� تا�يخ 1397/09/03 
تعد�� 12 حق تقد� خريد سهم جديد تعلق مي گير� بديهي �ست تعد�� �قيق 
س���ها� � حق تقد� ها� متعلقه هر سهم �� گو�هينامة حق تقد� محاسبه � به 

سهامد���� �عال� خو�هد شد. 
10. س���هامد���ني كه ظر� مد� هفت ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي به علت 
تغيير ���� � يا به ه���ر �ليل� گو�هينامة حق تقد� خو� �� ��يافت ننمايند� 
مي تو�نن���د جهت ��يافت گو�هينامة مربوطه به ���� مند�� �� بند 12 �ين 

�گهي مر�جعه نمايند. 
11. مهلت �ستفا�� �� حق تقد� �� خريد سها� جديد� 60 ��� �� تا�يخ �نتشا� 

�ين �گهي مي باشد. 
12. سهامد���� محترمي كه تمايل به �ستفا�� �� حق تقد� خو� ���ند� حسب 

مو�� بايد بر �سا� مو��� بيا� شد� �ير �قد�� نمايند: 
� س���هامد���ني كه به موجب گو�هي حق تقد� خريد س���ها� جديد� فاقد 
مطالبا� بو�� � يا مطالبا� �نا�� بها� س���ها� جدي���د �� تأمين نمي كند� 
مي بايس���ت ظر� مهلت مقر� بها� س���ها� يا مابه �لتفا�� �� �� به حسا� 
شما��420000066316 �ين شركت نز� بانك مسكن شعبة تو�نير � �ليعصر 
تهر�� كد 2721 ���يز � �سيد بانكي مربوطه �� به �نضما� گو�هينامة حق تقد� 
خريد س���ها� جديد� ظر� مهلت �س���تفا�� �� حق  تقد�� با پست سفا�شي 
به نش���اني �فتر مركز� شركت ��قع �� �س���تا� تهر�� � شهرستا� تهر�� � 
بخش مركز� � ش���هر تهر�� � محله نظامي گنجو� � كوچه ���نسر � خيابا� 
شهيد عباس���پو� � پال� 16� طبقه ��� � كدپستي 1434864371 ��سا� 

نمو�� � يا مد��� �� به ���� مذكو� تحويل � �سيد ��يافت نمايند. 
� س���هامد���ني كه به موجب گو�هينامة حق  تقد� خريد سها� جديد� ����� 
مطالبا� به ميز�� بها� سها� جديد مي باشند� مي بايست ظر� مهلت مقر� 

ضمن تكميل گو�هي حق  تقد�� مبني بر �عال� مو�فقت با تبديل مطالبا� به 
 سرمايه� مر�تب �� با پس���ت سفا�شي به نشاني �فتر مركز� شركت ��قع �� 
�س���تا� تهر�� � شهرس���تا� تهر�� � بخ���ش مركز� � ش���هر تهر�� � 
محله نظامي گنجو� � كوچه ���نس���ر � خيابا� شهيد عباسپو� � پال� 16 � 
طبقه ��� � كدپستي 1434864371 ��سا� نمو�� � يا مد��� �� به ���� 

مذكو� تحويل � �سيد ��يافت نمايند. 
تذكر: عد� ��سا� مستند�� يا� شد� يا عد� ���يز بها� �سمي� به منزله عد� 

�ستفا�� �� حق تقد� مي باشد
13. �� صو�� عد� تمايل به مش���ا�كت �� �فز�يش س���رمايه� سهامد���� 
مي تو�نند �� مهلت تعيين شد� بر�� پذير�  نويسي نسبت به ��گذ��� حق  تقد� 
خو� �� طريق فر�بو�� �ير�� �قد�� نماين���د. با توجه به قابليت معاملة مكر� 
حق  تقد� خريد سها� شركت� خريد���� نهايي مي بايست قبل �� پايا� مهلت 
پذير� نويسي نس���بت به ���يز بها� سها� جديد � ��سا� مستند�� به شر� 
بند12 �قد�� نمايند. بديهي �ست �� صو�� عد� ��سا� مستند�� يا� شد� يا 

عد� ���يز بها� �سمي� سها� جديد به �نها تعلق نخو�هد گرفت. 
14. حق  تقد� س���هامد���ني كه �� مهلت مقر� �� حق تقد� خو� �س���تفا�� 
ننمو�� �ند � همچنين پا�� س���هم ها� �يجا� ش���د�� توسط شركت �� طريق 
فر�بو�� �ير�� عرضه � مبلغ حاصل �� فر�� پس �� كسر هزينه ها � كا�مز� 

متعلقه به حسا� بستانكا�� سهامد���� منظو� خو�هد شد. 
نكا� مهم: 

� مس���ئوليت صحت � قابليت �تكا� �طالعا� �گهي پذير� نويسي بر عهد� 
ناشر �ست. 

� ناشر� شركت تأمين سرمايه� حسابر�� ���� يابا� � مشا���� حقوقي ناشر� 
مسئو� جبر�� خسا�� ����� به س���رمايه گذ���ني هستند كه �� �ثر قصو�� 
تقصي���ر� تخلف � يا به �ليل ���ئة �طالعا� ناقص � خال� ��قع �� عرضة ��ليه 

كه ناشي �� فعل يا تر� فعل �� ها باشد� متضر� گر�يد� �ند. 
� ثبت ����� بها��� نز� سا�ما� بو�� � ����� بها���� به منظو� حصو� �طمينا� 
�� �عايت مقر��� قانوني � مصوبا� س���ا�ما� بو�� � ����� بها��� � شفافيت 
�طالعاتي بو�� � به منزلة تأييد مز�يا� تضمين سو� ���� � يا توصيه � سفا�شي 
�� مو�� شركت ها يا طر� ها� مرتبط با ����� بها��� توسط سا�ما� نمي باشد. 
�  ب���ا توجه به �ما� برگز��� مجمع عمومي عا�� س���اليانة ش���ركت� �ين 
�فز�يش س���رمايه تا تا�يخ برگز��� مجمع نز� مرجع ثبت شركت ها به ثبت 

خو�هد�سيد. 
� س���اير �فر��� كه تمايل ب���ه خريد حق تقد� عرضه ش���د� �� فر�بو�� 
�ير�� �� ���ند جهت كس���ب �طالعا� بيش���تر �� خصو� فعاليت شركت� 
 مي تو�نند به سايت �ينترنتي ش���ركت به ���� asp-co.ir مر�جعه � يا با 

شما�� تلفن 88881360 تما� حاصل نمايند. 
� گز��� توجيهي هيئت مدير� �� خصو� �فز�يش سرمايه� گز��� با��� 
قانوني �� �ين خصو� � همچنين بيانية ثبت سها� جديد �� سايت �ينترنتي 
 ش���ركت به ���� asp-co.ir  � سيس���تم جامع �طال� �س���اني ناشر�� 

به ���� www.Codal.ir �� �ستر� مي باشد. 
هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (نوبت دوم) 
شركت تعاوني مسكن آشيانه هزاره سوم ايرانيان

(شماره ثبت 46768)
تا�يخ �نتشا�: 1397/09/15
نظر به �ينكه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� نوبت ��� مو�خه 1397/09/09 
�س���ميت نيافت� نظر به �نقضا� مد� تعا�ني �� مو�خه 1397/08/10 مطابق 
ما�� 6 �ساس���نامه مو�� عمل � با توجه به ع���د� تصويب تمديد مد� تعا�ني �� 
مجمع عمومي فو� �لعا�� (نوبت س���و�) مو�خه 1397/08/11 لذ� بر�سا� مفا� 
ما�� 54 قانو� بخش تعا��� ش���ر�يط قانوني �نحال� محقق � طبق ما�� 55 قانو� 
بخش تعا�� بايستي ظر� يكما� س���ه نفر جهت تصفيه �مو� تعا�ني �نتخا� � به 
����� ثبت معرفي تا بر طبق قانو� � �ئين نامه مربوطه نسبت به تصفيه �مو� تعا�ني 

�قد�� نمايند.
عليهذ� بدينوس���يله �� كليه �عضا� محتر� ش���ركت تعا�ني مسكن �شيانه هز��� 
سو� �ير�نيا� �عو� به عمل مي �يد �� صو�� ثبت �نحال� �� ثبت شركت ها قبل 
�� برگز��� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� (نوبت ���) كه ��� س���اعت 
15:00 ��� ��ش���نبه مو�خه 1397/09/26� �� محل سالن �جتماعا� پر��� بر� 
ميلينيو� به ����: تهر��� خيابا� شيخ بهايي جنوبي� قبل �� پل همت� پال� 2� 

بر� ميلينيو� برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.
تذكر��:

1� �ين جلس���ه با حضو� هر تعد�� �عضا� يا نمايندگا� تا� �الختيا� �نا� �سميت 
مي يابد � تصميما� متخذ� بر�� كليه �عض���ا� حاضر � غايب� نافذ � ال�� �الجر� 
مي باش���د. ���� فقط بر�� �عضا� يا نمايندگا� �نا� مجا� مي باشد� ضمنا� همر�� 
��شتن كا�� عضويت بر�� �عضا� � كا�� شناسايي معتبر بر�� نمايندگا� �لز�مي 

�ست.
2� �عضايي كه قا�� به شركت �� جلسه نمي باش���ند� مي تو�نند يك نفر نمايند� 
تا� �الختيا� (�� ميا� �عضا� تعا�ني يا خا�� �� ��) بر�� حضو� �� مجمع � �عما� 
��� تعيين نمايند. بديهي �س���ت طبق ما�� 19 �ئين نامه تشكيل مجامع عمومي 
(موضو� تبصر� 3 ما�� 33 قانو�� بخش تعا�ني) هر عضو عال�� بر ��� خو� حد�كثر 
سه ��� �كالتي � هر شخص غيرعضو تنها يك ��� با �كالت خو�هد ��شت. �عضا� 
متقاضي �عطا� نمايندگي مي بايست حد�كثر تا 48 ساعت قبل �� تشكيل مجمع 

همر�� با نمايند� خو� جهت تنظيم �كالتنامه به �فتر تعا�ني مر�جعه نمايد.
�ستو� جلسه:

1� �نتخا� سه نفر �عضا� هيئت تصفيه بر�� مد� 2 سا�
2� �نتخا� ناظر يا ناظرين تصفيه

هيئت مدير� شركت تعا�ني مسكن �شيانه هز��� سو� �ير�نيا�

آگهي مزايده عمومي مرحله اول نوبت دوم 
ش�هر���� ميانه به �ستنا� بند4 صو�تجلسه ش����ما�� 111 مو�خه 97/8/30 شو��� محتر� �سالمي شهر ميانه 
��نظر���� نس����بت به ��گذ��� به �جا�� جايگا� سي �� جي شما�� 2 شهر���� ��قع �� كمربند ساحلي به صو�� 
ماهيانه به مد� يك سا� با قيمت پايه ماهيانه 360/000/000 �يا� �� طريق �گهي مز�يد� عمومي به شركت ها� 
��جد ش����ر�يط �قد�� نمايد� شركت ها� ��جد شر�يط (مو�� تأييد شركت نفت) مي تو�نند �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي 
به مد� 10 ��� نسبت به ��يافت مد��� � شر�يط مز�يد� � ���ئه پيشنها� قيمت به شهر���� ميانه مر�جعه نمايند. 
ضمنا� هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مز�يد� بو�� � شهر���� ميانه �� هر يك �� مر�حل مز�يد� حق �� يك يا كليه 
پيشنها�ها �� ��ش����ته � شركت كنندگا� حق هيچگونه �عتر�ضي نخو�هند ��شت. �خرين مهلت ��يافت پيشنها� 

قيمت تا �خر �قت ����� مو�خه 97/9/24 مي باشد. 
مير��يي � شهر��� ميانه

آگهي مناقصه عمومي مرحله دوم نوبت دوم
ش�هر���� ميانه ��نظر ���� بر�بر بند 1 صو�تجلس����ه ش����ما�� 91 مو�� 97/7/18 شو��� �سالمي شهر ميانه 
��گذ��� �مو��� خدما� ش����هر� شهركها� �قما�� شهر ميانه كه �سامي �نها �� شر�يط مناقصه �عال� گر�يد� �� 
�� طريق مناقصه عمومي به يكي �� شركتها� ��جدش����ر�يط ����� صالحيت به مد� يك سا� شمسي با بر���� 
��ليه13/200/000/000 �يا� ��گذ�� نمايد. ��جدين ش����ر�يط مي تو�نند �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي به مد�10 ��� 

نسبت به ��يافت مد��� � شر�يط مناقصه � ���ئه پيشنها� قيمت به شهر���� ميانه مر�جعه نمايند. 
ضمنا�� هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه بو�� � ش����هر���� ميانه �� هر يك �� مر�حل مناقصه حق �� يك 
يا كليه پيشنها�ها �� ��شته � ش����ركت كنندگا� حق هيچگونه �عتر�ضي نخو�هند ��شت� �خرين مهلت ��يافت 

پيشنها�ها تا �خر �قت ����� مو�خه 97/9/24 مي  باشد.
مير��يي � شهر��� ميانه

آگهي مزايده عمومي مرحله اول نوبت دوم
ش�هر���� ميانه به �ستنا� بند 4 صو�� جلسه شما�� 111 مو�خه 97/8/30 شو��� محتر� �سالمي شهر ميانه 
��نظر ���� نس����بت به ��گذ��� به �جا�� جايگا� سي� ��� جي شما�� 3 شهر���� ��قع �� جنب كشتا�گا� صنعتي 
به صو�� ماهيانه به مد� يك سا� با قيمت پايه ماهيانه 50/000/000 �يا� �� طريق مز�يد� عمومي به شركت  ها� 
��جدش����ر�يط �قد�� نمايد� شركتها� ��جدشر�يط(مو�� تائيد شركت نفت) مي تو�نند �� تا�يخ �نتشا� �ين �گهي به 
مد�10 ��� نسبت به ��يافت مد��� � شر�يط مز�يد� � ���ئه پيشنها� قيمت به شهر���� ميانه مر�جعه نمايند. 
ضمنا� هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مز�يد� بو�� � شهر���� ميانه �� هر يك �� مر�حل مز�يد� حق �� يك يا كليه 
پيشنها�ها �� ��ش����ته � شركت كنندگا� حق هيچگونه �عتر�ضي نخو�هند ��شت. �خرين مهلت ��يافت پيشنها� 

قيمت تا �خر �قت ����� مو�خه 97/9/24 مي باشد. 
مير��يي � شهر��� ميانه

نگاه

4 اخبار داخلی
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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

53/31 دار 

61/92 دار 

 61/09 دار      

1238/57 دار    

 3600000 تومان

3780000 تومان

1930000 تومان

1150000  تومان

650000 تومان

339800 تومان

4200 تومان 

11515/6 تومان

11300 تومان

4758 تومان

12947/3 تومان

13300  تومان

5333/1  تومان

14006/3 تومان

14500  تومان

1143/7  تومان

2827/7  تومان

3000  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(

واردات خودرو
مبهم و باتكلیف 

با اين كه ماه ها از ممنوعيت واردات خودرو به كشور مي گذرد، اما ابعاد 
مختلف اين ممنوعيت و همچنين تداوم آن در هاله اي از ابهام مانده است. 
با ماجراهاي پردامنه اي كه درخصوص واردات خودرو، تقلب و دستكاري 
در س���ايت شبتارش، ورود غيرقانوني شماري از خودروها و تداوم توقيف 
بسياري از خودروهاي وارداتي در گمركات و حاشيه هاي ديگري كه اتفاق 
افتاد، ش���ك نيست كه پشت پرده ها و ناگفته هاي بسياري در اين باره وجود 

دارد كه مردم از آن بي خبرند. 
اين كه اصواً چرا از ماه ها قبل به يكباره در روند عادي واردات خودرو 
در كش���ور مانع ايجاد و اين مانع به ممنوعيتي طواني تبديل ش���د، سؤالي 
بي پاسخ است. چرا كه اين ممنوعيت زماني اعمال شد كه نه از مشكات 
ارزي خبري بود، نه از تحريم و نه از جنگ رواني ترامپ و آمريكا. همه چيز 
داشت به طور عادي پيش  مي رفت و بهاي خودروهاي خارجي هم به هر 
حال طوري بود كه برخي از اقشار متوسط از عهده پرداخت آن برمي آمدند و 
فروش اقساطي هم رواج داشت. اما اين كه به يكباره چه شد كه گروهي در 
دولت به اين جمع بندي رسيدند كه بي هيچ توضيح قانع كننده اي جلوي اين 
واردات را بگيرند، سؤالي بي پاسخ است. حتي اگر استدال ممنوع كنندگان 
واردات خودرو درس���ت هم باش���د � كه قطعاً بخشي از آن درست است � 
بازهم ممنوعيت يكباره و بي توضيح آن پذيرفتني نيس���ت. اين چرخه ابهام 
در ديگر پرده هاي ماجراي واردات خودرو كه تاكنون ادامه دارد، تداوم يافته 
است. اكنون وزارت صنعت به عنوان متولي واردات خودرو در اين باره هيچ 
توضيح قانع كننده اي نمي دهد. نمي گويد سرنوشت كساني كه در سايت شبتارش 
دستكاري كرده بودند چه شده، هويت آنها چه بود، روش دقيق اخال چگونه 
بود، خودروهاي غيرقانوني وارد شده چه شد، خريداراني كه آنها را خريده 

بودند چه كساني بودند و با آنان چه برخوردي صورت گرفت؟
اين وزارتخانه همچنين دايل منطقي  خود براي تداوم ممنوعيت واردات 
خودرو را اعام نمي كند. مهمتر اين كه درباره خودروهاي وارد شده و مانده در 
گمرك ها كه ارز آن از كشور خارج شده و بخش بزرگي از وجه آن توسط 
مردم به شركت هاي وارد كننده پرداخت شده و به نوعي اين خودروها مالك 
خصوصي دارند كه ماليات و عوارض متعلقه واردات هم در وجهش محاسبه 
شده، توضيحي نمي دهد و ماجرا را به سكوت برگزار مي كند. اين چنين است 
كه سرمايه ها و پول مردم زير آفتاب در گمركات خاك مي خورند، شركت هاي 
وارد كننده خودرو ورشكست شده )با توجه به اين كه ممكن است برخي از 
اين شركت ها متخلف هم باشند( و قيمت ها در بازار به شدت افزايش يافته 

و گروهي از اين ابهام و باتكليفي و سردرگمي سوء  استفاده مي كنند. 
چه كسي از اين وضعيت خوشحال است و سود مي برد؟ منافع چه افراد 
يا گروه هايي در گرو تداوم ممنوعيت، ابهام و باتكليفي در واردات خودرو 
است؟ قطعاً بي رودربايستي خودروسازان داخلي كه از همان ابتدا با واردات 
خودرو مخالف بودند و عليه آن ابي مي كردند، يكي از كساني هستند كه 
اكنون از اين وضعيت خوشحالند. چرا كه به هرحال رقيب از ميدان به در 
شده و بازهم به شرايط بازار انحصاري خودرو بازگشته ايم كه مي توان هر 
خودرويي را با هر قيمت و كيفيت و هر تأخيري به دس���ت مردم داد و با 
دخالت در حاش���يه بازار و ورود خودروها به صورت كارتكس���ي سودهاي 
كان برد. چيني ها هم از اين وضعيت خوشحالند. چون با استفاده از فرصت 
تحريم  مي توانند خودروهايشان را چه به صورت مونتاژي در كارخانه هاي 
داخلي و چه به صورت كامل در بازار انحصاري ايران بفروش���ند و براي 

خودشان اشتغال ايجاد كنند. 
اما بازنده بزرگ اين وضعيت مردم هستند، چه آنان كه خودرويي وارداتي 
خريده اند و دستشان از آن كوتاه مانده، چه كساني كه روياي تصاحب خودرويي 
به روز و مدرن را در سر مي پروراندند و چه كساني كه مي خواهند خودرو 
بخرند و اكنون حق انتخاب و پول ازم را افزايش يافته مي بينند. در مقابل 
برندگان بازي واردات خودرو هم بازيگران خاكستري و پرنفوذ پشت پرده 
هستند كه از قدرت خوبي براي تأثير گذاشتن به تصميمات برخوردارند و 

ظاهراً تا به امروز هم موفق بوده اند. 
در يك كام، بر وزارت صنعت است كه هرچه سريعتر تكليف واردات 
خودرو را روشن كرده و جلوي بازگشت به گذشته و ايجاد بازار انحصاري 
خودرو سازان وطني كه ظاهراً خيلي به اصاح كيفي و قيمتي معتقد نيستند 
را بگيرد. اين وزارتخانه بايد به سكوت خود در اين باره پايان داده و مردم را 
در جريان حواشي پردامنه خودرو و وارداتش قرار دهد تا شفافيت و آگاهي 

بخشي سرآغاز اصاح در اين صنعت مهم شود. 
سيد علي دوستي موسوي 

آمريكا به يكجانبه گرايی و تحريم معتاد ش���ده 
است و اين رفتار اعتياد آميز برای تمام دنيا مخاطره آميز 

است. 
اين مطلب را مهندس محمد جواد آذری جهرمی 
وزير ارتباطات و فناوری اطاعات ديروز در كنفرانس 
بين المللی نوآوری خزر كه با حضور وزرای ارتباطات 
جمهوری آذربايجان، تركيه ، روسيه، باروس، ليتوانی، 
ايران، افغانستان و مسئوان و نمايندگان حوزه ارتباطات 
و فناوری اطاعات 14 كش���ور ديگر در باكو برگزار 
ش���د، اعام كرد و افزود: ايجاد تشكل های منطقه ای 
و توس���عه همكاری با همس���ايگان راه مقابله با اين 

تهديد است.
وی در ادامه س���خنرانی خود گفت: راه حل ما 
برای مديريت اين تهديد ايجاد منطقه های قويتر در 

اطراف خودمان است.
آذری جهرمی با اش���اره به توافق چهارجانبه ای 
كه ميان ايران ،جمهوری آذربايجان، روس���يه و تركيه 
در م���ورد ايجاد نهاد منطقه ای ويژه برای حمايت از 
فعاليت استارت آپ ها حاصل شد، افزود: اين توافق 
چهارجانب���ه نمون���ه ای از ايجاد نهاد های منطقه ای 

قويتر است .

وی افزود: ما بايد به راه خود در جهت تاسيس 
نهادهای منطقه ای ادامه بدهيم تا بتوانيم بر چالش هايی 
ك���ه يكجانبه گرايی دولت آمريكا در همه حوزه ها و 
بااخص در حوزه ارتباطات و فناوری اطاعات ايجاد 

كرده است، غلبه كنيم.
وزير ارتباط���ات و فناوری اطاعات در بخش 
ديگری از س���خنرانی خود با اش���اره به اينكه دنيا در 
حال ورود به يك انقاب جديد بعنوان انقاب صنعتی 
چهارم يا تحول ديجيتال است،اظهارداشت: كشورهای 
مختل���ف در برابر اين تحوات چالش هايی دارند و 
ه���ر كدام ب���رای حل اين چالش ها و بهره مندی از 
مزايای اين تحول ب���زرگ راهكارهايی دارند و اين 
كنفرانس فرصت مناس���بی ب���رای طرح چالش ها و 
اطاع از رويكردهای دولت های مختلف برای مقابله 
با آنهاست .وی گفت: جمهوری اسامی ايران مسير 
موفقيت آميزی در تحول ديجيتال داش���ته و جوانان 
ايرانی حركت های بزرگی در مسير توسعه ارتباطات 

و فناوری اطاعات ايجاد كرده اند.
آذری جهرمی افزود: ما آمادگی داريم تجربياتی كه 
در مسير توسعه و تحول ديجيتال به وجود آورده ايم 

را با كشورهای ديگر به اشتراك بگذاريم.

قیمت گوشی تلفن همراه کاهش می یابد 

رئيس كل سازمان امور مالياتی 
گفت: ما بزرگترين پايگاه اطاعات 
اقتصادی كش���ور را كه دارای بيش 
از يك ميليارد و 300 ميليون ركورد 
اطاعاتی اس���ت و هر لحظه به آن 
افزوده می شود، برای مبارزه با فرار 

مالياتی در اختيار داريم.
به گزارش رسانه مالياتی، نشست 
روسای ادارات و واحدهای حقوقی 
سازمان امور مالياتی كشور با حضور 
معاون قضايی دادستانی كل كشور و 

رئيس كل كشور برگزار شد.
در اين نشس���ت س���يدكامل 
تقوی نژاد رئيس كل س���ازمان امور 
مالياتی كش���ور با تاكيد بر اهميت 
توجه به موضوعات اجتماعی در كنار 
موضوعات اقتصادی گفت: سازمان 
امور مالياتی كش���ور در سال های 

اخير رويك���رد تعامل با موديان و 
مودی مداری را س���رلوحه كار خود 
قرارداده و ضمن توسعه دانش فنی 
و تجهيز نظام مالياتی به فناوری های 
اطاعاتی، زمينه برخورداری موديان 
از تسهيات و تمهيدات جديد نظام 
مالياتی به ويژه خدمات الكترونيك را 

فراهم ساخته است.
وی بزرگترين س���رمايه نظام 
مالياتی را اعتماد مردم و مش���اركت 
در تامين هزينه های كشور دانست و 
افزود: اعتمادآفرينی و تعامل حداكثری 
با موديان جزو اولويت های اساسی 

سازمان به شمار می رود.
مع���اون وزير امور اقتصادی و 
دارايی ادام���ه داد: مردم همواره در 
باره مس���ائل مالی و اقتصادی خود 
حساسيت بيشتری دارند و با توجه به 

اينكه ماليات با معيشت و زندگی مردم 
ارتباط تنگاتنگی دارد، طبيعتا از اهميت 
باايی برخوردار است؛ بنابراين مردم 
بايد نس���بت به موضوع ماليات و 
اهميت آن در تامين هزينه های كشور 
و توزيع درآمد در جامعه آگاه شوند 
و كشور را در مسير توسعه و پيشرفت 

همراهی كنند.

وی با اش���اره به تاكيدات مقام 
معظم رهبری و سياست های نظام 
درباره نبود وابس���تگی به درآمدهای 
نفت���ی و اتكا به درآمدهای مالياتی، 
گفت: در س���ال ه���ای اخير نظام 
مالياتی ش���اهد تحوات بسياری در 
حوزه فن���اوری اطاعات بوده كه 
اين تحوات، منشاء اساسی افزايش 

درآمدهای مالياتی بوده است.
تقوی نژاد درباره ساير ابزارهای 
قانونی كه با اصاح قانون ماليات های 
مستقيم در اختيار نظام مالياتی قرار 
گرفته است، گفت: با ماده های 169 
و" 169 مك���رر"، قانون ماليات های 
مستقيم وظيفه ای برای سازمان امور 
مالياتی ايجاد شده؛ از اين بابت كه بايد 
همه اطاعات هويتی، مكانی، مالی، 
معاماتی و بانكی افراد را در اختيار 

بگيريم كه در اين رابطه 40 سازمان و 
وزارتخانه شناسايی شده اند، فهرست 
آنها تهيه شده و اقام اطاعاتی مورد 

نياز ما را در اختيار قرار می دهند.
رئيس كل سازمان امور مالياتی 
كشور با اشاره به بهبود قوانين مالياتی 
پس از اصاحيه س���ال 1394 بيان 
ك���رد: در اين قانون نگرش جديدی 
از جمل���ه حذف ماليات علی الراس 
مطرح ش���ده كه بتوانيم هم رضايت 
مردم را جلب كرده و هم ماليات حقه 

را وصول كنيم.
وی ب���ا تاكيد بر اينكه ما بايد 
مردم را نسبت به حقوقشان آگاه كنيم، 
گفت: ماليات هم بيت المال اس���ت 
و ه���م حق الناس و ما حق نداريم 
برای حفظ بيت المال به حقوق مردم 
تعدی كنيم؛ بايد برای تحقق عدالت 

ت���اش كنيم كه حقوق مردم كاما 
رعايت شود. 

تقوی نژاد همچنين با اش���اره 
به درخواست سازمان از رئيس قوه 
قضائيه به منظور تش���كيل دادسرای 
وي���ژه جرايم ماليات���ی در تهران و 
موافقت ايشان، افزود: اين دادسرا به 
زودی در تهران تشكيل خواهد شد 
تا جرايم مالياتی به صورت متمركز 
در يك محل خاص بررسی شود و 
در ادامه پس از بررسی آثار و نتايج، 
اين اقدام به س���اير استان ها تسری 

می يابد.
وی گفت: همه اقدامات سازمان 
امور مالياتی در جهت برقراری عدالت 
مالياتی، افزايش رضايت مردم و مبارزه 

با فرار مالياتی است.

پرداخت کمک نقدی به کارگران منتفی شد
نماينده كارفرمايان در ش���ورای عالی كار از مخالفت اين شورا با ارائه 

كمك نقدی به كارگران خبر داد.
اصغرآهنی ها نماينده كارفرمايان در ش���ورای عالی كار ضمن بيان اين 
مطلب به تسنيم درباره نتايج جلسه اخير مزدی در اين شورا گفت: در اين 
جلسه مباحثی پيرامون پايداری بنگاه های اقتصادی، حفظ اشتغال موجود و 
در ادامه خلق فرصت های شغلی جديد و در حركتی سه جانبه و با مشاركت 
حداكثری ش���ركای اجتماعی، راهكارهای خ���روج و برون رفت واحدهای 
توليدی از ركود و تعطيلی، بررسی و مختصات حمايت از اين گونه واحدها 
و به تبع آن صيانت از نيروی كار و حفظ اشتغال موجود به طور دقيق مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: اين راهكارها به منظور تطبيق حداقل دستمزد و معيشت 
كارگ���ران و تقوي���ت قدرت خريد آنها صورت گرفت ولی برمبنای مباحث 
مطرح ش���ده در اين جلسه امكان افزايش نقدی حقوق و دستمزد كارگران 
وجود ندارد. وی افزود: تاش می كنيم قدرت خريد اين قش���ر در قالب 

حمايت های غيرنقدی دولت تقويت شود.

رئيس كل بيمه مركزی از سود 
حدود 1200 ميليارد تومانی صنعت 

بيمه در سال 96 خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا 
و س���يما، غامرضا سليمانی در 
برنامه گفتگوی ويژه خبری شبكه 
دو س���يما با بيان اينكه بيمه در 
سال های اخير رشد مناسبی داشته 
اس���ت، افزود: پارسال 34 هزار 
ميليارد تومان حق بيمه صادر شد 
كه 21 درصد در مقايس���ه با سال 

95 افزايش دارد.
وی با اش���اره به اينكه از 32 
ش���ركت بيمه فقط چهار شركت 
زي���ان ده هس���تند،گفت: برخی 
ش���ركت های بيمه برای رقابت 
،نرخ ش���كنی می كنند كه موجب 
رقابت ناسالم می شود و در نتيجه 
حق بيمه كاهش می يابد و شركت 
ه���ای بيمه در پرداخت هزينه ها 
دچار مشكل می شوند.رئيس كل 
بيمه مركزی گفت: بر اين اساس 
بيمه مركزی محدوديت هايی را در 
خصوص تخفيف نرخ بيمه برای 
شركت ها در نظر گرفته است؛ از 
جمله شركت های بيمه در مورد 
بيمه شخص ثالث فقط می توانند 

2/5 درصد تخفيف بدهند.
وی با اشاره به اينكه در بيمه 
مركزی بر شركت های بيمه نظارت 
جامع وج���ود دارد و كميته های 
صيانت برای ش���ركت هايی كه 
زيان ده هس���تند يا ممكن است 
در آين���ده زيان ده ش���وند، رتبه 
تعيين می كنند، گفت: بيمه مركزی 
حتی يك شركت را كه توان حل 
مش���كاتش را نداشت با تشكيل 
شورای عالی بيمه از فعاليت معلق 

كرد تا مشكاتش را حل كند.
نامبرده افزود: شركت های بيمه 
ای كه آيين نامه های بيمه مركزی 

را رعايت نمی كنند نمره منفی می 
گيرند و به ش���ركت هايی كه اين 
آيي���ن نامه ها را رعايت می كنند، 

نمره مثبت داده می شود.
وی با بي���ان اينكه توانگری 
ش���ركت های بيمه به وسيله عدد 
اعام می شود و هر چه اين عدد 
بزرگتر باشد، نشان دهنده ضعف 
توان ش���ركت بيمه است، گفت: 
اكنون از كل ش���ركت های بيمه، 
هشت ش���ركت توانگری »2« و 
يك ش���ركت توانگری »4« و بقيه 

شركت ها توانگری »1« دارند.
س���ليمانی با بي���ان اينكه 
س���هامداران سرمايه شركت های 
بيمه را تأمين می كنند، افزود: تقريبًا 
بيشتر شركت های بيمه توانسته اند 
س���رمايه خود را افزايش دهند اما 
دو ش���ركت مشكل دارند و اين 
مسئله به سهامداران آنها اعام شده 
است البته وضع اين دو شركت در 
شورای عالی بيمه بررسی می شود 
و اگر نتوانند مشكاتشان را حل 
كنند، احتم���ال دارد فعاليت آنها 
تعليق شود.وی با اظهاراينكه از كل 
شركت های بيمه فقط بيمه مركزی 
و شركت بيمه ايران دولتی هستند، 
گفت: روابط در انتخاب مسئوان 
شركت های بيمه خصوصی به بيمه 
مركزی ارتباطی ندارد و ما در آن 

دخالت نمی كنيم.
رئي���س كل بيمه مركزی با 
تاكي���د بر اينكه در حالی كه حق 
بيمه شخص ثالث به طور ميانگين 
560 هزار تومان است اما ضريب 
خسارت در اين بخش باا هست، 
گف���ت: پرداخت هزينه های بيمه 
درمانی در هفت ماهه نخس���ت 
امس���ال 60 درصد در مقايسه با 
پارسال افزايش يافته است البته در 
بخش هايی مانند بيمه آتش سوزی 

مشكلی نداريم.
وی در ادامه معافيت ماليات 
ب���ر ارزش افزوده بيمه را موجب 
كاهش 29 درص���دی حق بيمه 
دانست و با بيان اينكه ضريب نفوذ 
بيمه ای در كشور 3/2 درصد است، 
افزود: به بيمه ها اجازه داده ايم با 
حق بيمه هايی مانند بيمه زندگی 
در سرمايه گذاری ها وارد شوند 
اما حق بنگاه داری ندارند و اجازه 
نم���ی دهيم در صنعت بيمه بنگاه 

داری شود.
س���ليمانی همچنين اظهار 
داشت:  همه نفتكش ها، كشتی ها 
و حمل و نقل هوايی كش���ور زير 
پوشش بيمه های داخلی هستند.

نقش اطاع رس��انی به موقع 
در صنعت بيمه

خب���ر ديگری حاكيس���ت: 
مدير عامل بيمه ايران در بيس���ت 
و دومين جلس���ه شورای اطاع 
رس���انی وزارت امور اقتصادی و 
دارايی بر اطاع رس���انی به موقع 
در پيش���گيری از وقوع مشكات 
در ح���وزه های اقتصادی و بويژه 
در بيم���ه ها تاكيد كرد.به گزارش 
شبكه اخبار اقتصادی و دارايی ايران 
)شادا(، پوركيانی اظهار داشت: طی 
ماههای گذشته شركت های بيمه 
و به طور خ���اص بيمه ايران با 

مش���كات مختلفی مواجه شدند 
ك���ه يكی از آنها در حوزه اطاع 

رسانی بود.
وی تصريح كرد: مشكات 
نقدينگ���ی، پورتفوهای زيان ده و 
اجراي قانون خدمات كشوری در 
زمينه تغيير س���اختار بيمه ايران از 
جمله مواردی بود كه می توانست 
ش���ركت های بيمه را با مشكل 
مواجه كند كه در تعامل نزديك با 
مركز اطاع رسانی وزارت اقتصاد 
و تهيه پيوست رسانه ای و مديريت 
آن توانس���تيم با موفقيت از اين 

مقاطع عبور كنيم.
مدير عامل بيمه ايران افزود: 
ب���ا تغيير سياس���ت های فروش 
اعتب���اری و دفع پورتفوهای زيان 
ده، توانستيم مشكات مربوط به 
اعتبارات را با كمترين حاشيه پشت 

سر بگذاريم.
وی با بي���ان اينكه يكی از 
وظايف صنعت بيمه، س���رمايه 
گذاری اس���ت، گفت: در شركت 
س���هامی بيمه ايران موفق شديم 
ضريب خسارت را از 75 درصد به 
60 درصد كاهش دهيم.  در ساير 
شاخص ها هم عاوه بر كاهش 28 
درصدی بدهی ها، شاهد افزايش 
س���هم بيمه ايران در رشته های 
مختلفی بوديم كه اين موفقيت ها 
نتيجه همدلی مي���ان كاركنان و 
مديريت و همچنين اقبال عمومی 

نسبت به اين شركت است.
پوركيانی يكی ديگر از وظايف 
شركت های بيمه را تقسيم ريسك 
بي���ان كرد و گفت: نمونه بارز اين 
اقدام، پرداخت خسارت 94 ميليون 
يورويی به پتروشيمی بوعلی است 
كه با تقسيم ريسك توانستيم بار 
مالی آنرا با ساير شركت های بيمه 

توزيع كنيم.

 وزیر اقتصاد: 9۵درصد واردات سال آینده
زیر پوشش تجارت الكترونیک قرار می گیرد

 ب���ا همكاری دولت و كمك مجلس در تجهيز گمركات كش���ور، 
اميدواريم در هفته دولت سال 98 بيش از 95 درصد واردات كشور تحت 

پوشش تجارت الكترونيك قرار گيرد.
فرهاد دژپسند وزيراقتصاد در گفتگو با خبرگزاری صداوسيما همكاری 
دولت و كمك مجلس را براي برداشتن گام های طايی در تجهيز گمركات 
كشور ضروري دانست و گفت: اگر بخواهيم در مقابل تهديدها مقاومت 
كنيم و اقتصاد ايران به صورت مستقل به ترقی و رشد خود ادامه دهد بايد 
سرمايه گذاری و توليد داخلی تقويت شود كه در اين مسير توليد داخلی 
ما بايد در استفاده از واردات 85 درصدی كااهای سرمايه ای، مواد اوليه، 

واسطه ای و قطعات يدكی ياری شود.
وی شعار گمركات كشور را سرعت، دقت و سامت اعام كرد و 
گفت: در عين حال كه تعلل در ترخيص كااهای سرمايه ای، مواد اوليه 
و ماش���ين آات پذيرفتنی نيست، اما نبايد سرعت موجب شود تا كاای 

قاچاق از منافذ وارد كشور شود.
وزيراقتصاد همچنين در پاس���خ به اين س���وال كه برای حذف يارانه 
نقدي دهكهای پردرآمد در ايحه بودجه س���ال آينده چه تدابيری اتخاذ 
شده است، گفت: در سياست های كلی اقتصاد مقاومتی سوق داده شدن 
يارانه ها به سمت توليد تاكيد شده است كه اين موضوع در ايحه بودجه 
س���ال 98 هم پيش بينی ش���ده اما من قبل از ارائه آن به مجلس شورای 
اسامی رسانه ای نمی كنم .چون معتقدم نوآوری های بودجه سال آينده 
از جمله درباره يارانه نقدي بايد توس���ط رئيس جمهوری بيان شود ولی 
مطمئن باشيد اقدام خيلی خوبی پيش بينی شده كه به تحقق سياست های 

اقتصادي كمك می كند.

 خريد توافقی مركبات از براس���اس كيفيت محصول 
از هركيلو 1700 تا 2 هزار تومان در اس���تان های ش���مالی 

كشور آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداو سيما، حسين شيرزاد رئيس 
سازمان مركزی تعاون روستايی در حاشيه همايش روز جهانی 
خاك با اشاره به اينكه ميزان توليد مركبات امسال افزايش قابل 
توجهی دارد، افزود: براساس دستور وزير جهاد كشاورزی 
و ب���ه منظور مديريت بازار مركبات، برای اولين بار خريد 
توافقی مركبات با همكاری اتحاديه های ملی، منطقه ای و 

3 اتحاديه استانی آغاز شد.
وی   گفت: خريد توافقی مركبات به صورت سردرختی 
و خريد از س���ردخانه انجام می شود؛از اين رو  باغداران 
با آرامش و اطمينان محصول خود را برداشت كنند و در 
صورت تمايل می توانند آن را به اتحاديه های كشاورزی 

بفروشند .

وی با اشاره به اينكه مركبات خريداری شده به بازار 
كان شهرها منتقل و بخشی از محصول هم در سردخانه ها 
نگهداری می شود و در 10 روز پايان اسفند توزيع خواهد 
شد، همچنين از نهايی شدن قراردادهای صادرات مركبات 
به كشور عراق خبر داد و  درباره مديريت بازار محصول 
گوج���ه فرنگی گفت: خريد توافقی گوجه فرنگی در دو 
استان فارس و بوشهر و شهرهای جيرفت و كهنوج آغاز 
شده و  هر كيلو گوجه فرنگی از 1900 تا 2 هزار تومان 
از كش���اورز خريداری می شود. همچنين هركيلو گوجه 
فرنگی مخصوص توليد رب با قيمت 950 تا 1100 تومان 
به كارخانجات تحويل می شود و كمبودی در اين محصول 

وجود ندارد .
شيرزاد تاكيد كرد:  در صورت همكاری سازمان ميادين، 
گوجه فرنگی با قيمت هر كيلو 3 تا 3200 تومان در ميادين 
كان شهرها و تهران به مصرف كننده عرضه می شود. 

ایجاد بزرگترین پایگاه اطاعات اقتصادی برای مبارزه با فرار مالیاتی 

با توجه به كاهش نرخ ارز، اقدامات مش���ترك 
مثب���ت وزيران صنعت و ارتباطات با نهادهای ديگر 
برای ترخيص گوش���ی های توقيفی در گمركات، به 
طور حتم بازار موبايل به سمت كاهش قيمت و رونق 

پيش خواهد رفت. 
ابراهيم درستی رئيس اتحاديه فروشندگان تلفن 
هم���راه تهران با بيان اين مطلب به ايرنا افزود: اكنون 
600 هزار دستگاه موبايل در گمرك در توقيف است 
ك���ه در صورت عرض���ه و اختصاص ارز نيمايی به 
واردكنندگان ش���اهد بازگشت قيمت موبايل به نرخ 

اوليه خواهيم بود.
وی ب���ا بيان اينكه جلس���ه های متعددی برای 
بهب���ود وضع بازار موبايل با وزيران صنعت، معدن و 
تجارت و ارتباطات و فناوری اطاعات برگزار شده 
اس���ت، گفت: همچنين با توجه به تغيير مديريت ها 
در وزارت صنعت، همه اصناف آينده بهتری را تجربه 
خواهند كرد و اميد اس���ت رونق در انتظار بازار و 

اقتصاد كشور باشد.
رئيس اتحاديه فروش���ندگان تلفن همراه تهران 
قيمت موبايل را در بازار به دليل وارداتی بودن بشدت 
وابسته به نرخ ارز دانست و در پاسخ به اين پرسش 
كه به دنبال كاهش قيمت ارز چرا قيمت گوش���ی ها 
كاهش نيافته اس���ت؟ گفت: گوشی های كنونی بازار 
با قيمت 15 هزارتومانی تهيه شده است و درصورت 
تثبيت و استمرار روند كاهشی قيمت ارز، به طور قطع 

قيمت گوشی هم كاهش خواهد يافت.

وی با بيان اينكه نرخ ارز در بازار تاثير بسزايی را 
بر قيمت گوشی همراه می گذارد، افزود: در صورتی 
كه ارز نيمايی )زير نظر بانك مركزی( هم در اختيار 
واردكنندگان قرار گيرد و اين افراد قادر به تامين سهم 
بازار موبايل باش���ند، به طور حتم قيمت ها با كاهش 

40 تا 50 درصدی همراه خواهد شد.
درس���تی اظهارداشت: درخصوص پرداخت ارز 
نيماي���ی به واردكنندگان مذاكراتی صورت گرفت كه 
اطاعات خوبی در اين زمينه رد و بدل شده است و 
در نهايت بانك مركزی بايد مسئوليت پرداخت ارز به 

واردكنندگان را در دستور كار خود قرار دهد.
وی خاطرنش���ان كرد: دار سال گذشته در بازار 
ب���ا نرخ 3 هزار و 600 تومان معامله و واردكنندگان 
با همين قيمت اقدام به واردات می كردند، در حالی 
كه نرخ ارز در سال جاری به قيمت 15 هزار تومان 
رس���يد و اين موضوع تاثير شگرفی بر قيمت موبايل 

نسبت به سال گذشته در بازار گذاشت.
رئيس اتحاديه فروش���ندگان تلفن همراه تهران 
ب���ا تاكيد بر اينكه اكنون ب���ه دليل وضع موجود در 
كشور بازار موبايل راكد و قدرت خريد مردم كاهش 
يافته اس���ت، گفت: به نظر می رس���د در صورت 
چاره انديش���ی برای بازار اين كاا و اختصاص ارز 
نيماي���ی به واردكنندگان، روند ب���ازار بهتر و ميزان 
معامات افزايش خواهد يافت؛ در اين زمان است كه 
 می توان شاهد كاهش چشمگير قيمت موبايل در بازار

 بود.

وزیر ارتباطات: آمریكا به یكجانبه گرایی و تحریم 
معتاد شده است

زنگنه: بنزین ۵ هزار تومانی شایعه است 
وزير نفت درباره انتشار اخباری 
مبنی بر بنزين 5 هزار تومانی تصريح 
كرد: افزايش قيمت سوخت و بنزين 

5 هزار تومانی شايعه است.
 بيژن نامدار زنگنه در گفتگو با 
خانه ملت افزود: مرحله سوم فروش 
نفت در بورس پس از اينكه گزارش 
دو مرحله گذش���ته به شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه ارائه 
شود، صورت می گيرد و آقايان بايد 
تصمي���م بگيرند كه پس از اين چه 

اتفاقی رخ دهد.
وي همچنين با اشاره به نشست 
هفت���ه جاری اعضای اوپك گفت: تا 
زمانی كه ايران در شرايط تحريم قرار 
دارد، درباره سهميه جمهوری اسامی 
در اوپك با هيچ ش���خصی صحبتی 
نمی ش���ود.وزير نفت افزود: مسائلی 
همانند توليد عربستان بيش از سقف 
اوپك و ساير موارد در نشست هفته 
جاری اعضای س���ازمان نفتی مطرح 
خواهد شد.درهمين حال، شركت ملی 
پخش فراورده های نفتی با انتش���ار 
اطاعي���ه ای اعام كرد: زمان بندی 
ثبت نام كارت سوخت المثنی كه بر 
اساس شماره تلفن همراه اعام شده 

بود، لغو شد. 
ب���ه گزارش ايرنا، از ديروز )14 
آذر( تا 24 آذر ثبت نام درخواس���ت 
كارت س���وخت المثنی برای مالكان 
خودرو و موتورسيكلت فاقد كارت 
بدون در نظر گرفتن زمان بندی قبلی 
كه بر اساس آخرين رقم سمت راست 
ش���ماره تلفن همراه اعام شده بود، 

انجام می شود
بر اين اساس، مالكان خودرو با 

هر ش���ماره تلفن همراه كه در اختيار 
دارند و س���يمكارت آن به نام آنها 
ثبت ش���ده است، امكان ثبت نام در 
 س���امانه های خدمات دولت همراه 
)www.mob.gov.ir( و اپليكيشن 
خدمات دولت همراه و كد دستوری 

#4* را دارند.
پيش از اي���ن، مالكان خودرو 
موظف بودند طبق جدول زمان بندی 
كه بر اساس شماره آخر تلفن همراه 
آنها مشخص می شود به سامانه های 

ثبت نام مراجعه كنند.
استفاده از كارت سوخت قرار 
اس���ت بزودی اجباری شود؛ بر اين 
اساس مالكان خودروهای فاقد كارت 
سوخت طبق جدول زمانبندی تا 24 
آذر مهلت دارند تا نسبت به ثبت نام 

اقدام كنند.
    از س���وي ديگر، سخنگوی 
ش���ركت ملی پااي���ش و پخش 
فرآورده های نفتی گفت: در صورتی 
كه ف���ردی خودرو خريده اما كارت 
سوخت به نام مالك قبلی است، نيازی 
به ثبت نام مج���دد ندارد و همچنان 
می تواند از آن استفاده كندسرنوشت 
كارت های سوختی كه پس از تغيير 
مالكيت خودرو، همچنان به نام مالك 
قبلی هستند، از مهمترين پرسش هايی 
است كه در روزهای اخير شهروندان 

مطرح می كنند.
زيبا اسماعيلی سخنگوی شركت 
مل���ی پاايش و پخش فرآورده های 
نفت���ی دراين باره توضي���ح داد: با 
توجه به اينكه كارت س���وخت بر 
اس���اس براساس شماره 17 رقمي و 
نه اطاعات شناس���نامه ای مالك  يا 

شماره پاك خودرو صادر می شود، 
بنابراين نيازی به ثبت نام مجدد كارت 

سوخت نيست .
وی ادامه داد: اگر مالكان جديد 
خ���ودرو اصرار ب���ه دريافت كارت 
س���وخت به نام خود دارند، بايد از 
طريق شيوه های اعام شده )مراجعه 
 به دفاتر پليس +10، كد دس���توری
# 4* موبايل و س���امانه اينترنتی و نرم 
افزار خدمات دولت همراه( نسبت به 
ثبت نام اقدام كنند كه بدين شكل كارت 
سوخت كنونی آنها سوخته و كارت 
جديد در آينده از طريق شبكه بانكی 

صادر خواهد شد.
در همين حال مش���اور سامانه 
هوشمند س���وخت كشورهم گفت: 
سوخت گيری توسط كارت سوخت 
شخصی و به صورت نامحدود انجام 
می شود اما اگر كارت سوخت شخصی 
موجود نبود با كارت جايگاهداران با 
قيمت بااتری سوخت گيری انجام 

می شود .
به گزارش تسنيم ، سعيد عارفی با 
بيان اينكه امكان عملياتی شدن سامانه 
هوشمند سوخت بدون تغيير قيمت 
وجود دارد اما نتايج آن بسيار محدود 
خواهد بود، تصريح كرد: ايده جديد 
در اين جهت است كه سوخت گيری 
توسط كارت سوخت شخصی و به 
صورت نامحدود انجام شود اما اگر 
به هر دليل كارت سوخت شخصی 
موجود نبود با كارت جايگاهداران با 
قيمت بااتری سوخت گيری كنند كه 
اين مقوله را نمی توان به افزايش قيمت 
نسبت داد و تنها كنترل مصرف در اين 

زمينه مدنظر است.

آغاز ساخت ۵0 هزار واحد مسكونی 
در شهرهای جدید

معاون وزير راه و شهرسازی 
از آغاز س���اخت 50 هزار واحد 
مسكونی در شهرهای جديد خبر 

داد.
حبي���ب اله طاهرخانی ديروز 
در همايش مديران عامل شهرهای 
جديد با بي���ان اين مطلب گفت: 
از دو هفته آينده، هر هفته ش���اهد 
شروع بخشی از عمليات اجرايی 
يك طرح بزرگ در شهرهای جديد 

خواهيم بود.
وی درخص���وص طرح های 
باقيمانده مسكن مهر بيان كرد: هم 
اكنون طرح های مس���كن مهر در 
سه شهر پرديس، پرند و هشتگرد 
باقيمانده و بايد پيگيری ش���ود كه 

خوش���بختانه با ابتكارات مديران 
عامل پرند و هشتگرد برنامه منظمی 
برای واحدهای فاقد متقاضی آن ها 
تنظيم و حتی پروژه های راكد هم 

فعال شده اند.
طاهرخانی همچنين ادامه داد: 
با توجه به انتظارات ويژه رياست 
جمه���وری در فعال كردن بخش 
مسكن، ش���ورای ويژه ای برای 
اين بخش به رياس���ت وزير راه 
و شهرس���ازی به صورت مرتب 
تش���كيل و مباحث مربوطه مورد 
بررس���ی و تبادل نظ���ر قرار می 
گيرد كه اميد است شاهد اتفاقات 
 خوب و مناس���بی در اين حوزه 

باشيم.

آغاز خرید توافقی مرکبات در استان های شمالی 

شهرک های گردشگری در استان های 
شمالی احداث می شود

  مصوبه اخير هيات  وزيران برای احداث ش���هرك  های گردش���گری در 
استان های شمالی می تواند جلوی ساخت و سازهای غيرمجاز را بگيرد.

اين مطلب را مهندس محمد اسامی وزير راه و شهرسازی در هفدهمين 
جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری اعام كرد و گفت: قرار است در اين 
زمينه سياست و روالی پايه  گذاری شود تا عاوه بر كاستن از دست  اندازی به 
اراضی مرغوب، تقاضاهايی كه برای خانه دوم يا اقامتی - تفريحی وجود دارد 
هم مديريت شود.وی گفت: متاسفانه شاهد افزايش تخريب در منابع طبيعی و 
اراضی مرغوب كشاورزی هستيم كه اين مصوبه هيات وزيران می تواند جلوی 

ساخت و سازهای غيرمجاز را بگيرد.
رئيس ش���ورای عالی شهرس���ازی و معماری ايران با تاكيد بر اينكه نبايد 
نسبت به جلوگيری از ساخت و سازهای غيرمجاز برخورد منفعانه ای داشت، 
تصريح كرد: اجرای اين پيشنهاد عاوه بر آنكه برای دولت منابع مالی ايجاد 
می كند، موجب می شود تا دولت، نقدينگی را جمع آوری و به نحوی مديريت 

كند تا از اين طريق خدمات منظمی به جامعه ارايه شود.

غامرضا سليمانی
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يكي از همسايه ها ناگهان اثاثيه خودشان 
راجمع كرده وبا كرايه دادن خانه شخصي خود از 
محله ما رفتند.علت اين رفتار آنان براي همه مبهم 
بود. تااينكه معلوم شد يكي از فرزندان خانواده كه 
پسرنوجواني است به علت برخي سهل انگاري ها 
به موادمخدر آلوده شده بود. ظاهرا اين پسرنوجوان 
درنبود والدين خود، دوستاني را به منزلشان راه 
داده و با هم اقدام به مصرف موادمخدر مي كردند. 
بسياري از همسايه معتقدبودند،وقتي پدرخانواده 
از صبح تا شـــب كار مي كند ومادر خانواده نيز 
به بهانه رفتن به كالســـهاي آموزشي خانه را 
ترك مي كند، اين پسر نيز تنها مانده و بنابراين 
جذب دوستاني شده بودكه اورابه سمت مصرف 
موادمخدر كشانده بودند. نمي دانم سرنوشت اين 
پسر نوجوان چه خواهد شد، اما تقصيراو دراين 
ماجرا به اندازه تقصيروالدينش دركم توجهي ورها 

كردن او دراين شهر پر از آلودگي است. 
نتايج اغلب پژوهش ها در سطح كشورهاي 
مختلف حاكي از آن است كه ميزان مصرف مواد 
در جوامع مختلف به ويژه در ميان نوجوانان و 
جوانان در حال افزايش است. سوءمصرف مواد 
در ميان جوانان مشكالتي نظير خطر آسيب و 
مرگ از طريق خشونت بين فردي، تصادفات 
جاده اي، رفتارهاي پرخطر جنســـي، ابتال به 
بيماري هايي چون ايدز و مشكالت تحصيلي را 

افزايش مي دهد. 
مسأله مصرف و سوءمصرف مواد در ميان 

نوجوانان و جوانان به دليل حساسيت اين دوره 
از زندگي و نقش آن در زندگـــي آينده افراد، 
از اهميت ويژه اي برخوردار اســـت. اين مسأله 
وقتي مهم تر مي شود كه شيوع مصرف مواد در 
ميان دانش آموزان و دانشجويان مطرح مي شود. 
بنابراين توجه به اين موضـــوع در بين آنان از 
موضوعات اساســـي نظام هاي آموزشي بوده و 
مي تواند گام مؤثري در شناسايي عوامل مرتبط 
با سوءمصرف مواد و ارائه راهكارهاي مؤثر در 
جهت پيشگيري و درمان اختالالت سوءمصرف 

مواد و اعتياد باشد.
اعتياد دانش آموزان 

دكتر كوروش محمـــدي رئيس انجمن 
آسيب شناسي اجتماعي ايران مي گويد: افرادي كه 
نتوانسته اند به درستي هيجانات خود را در دوران 
نوجواني تخليه كنند، خيلي زود دچار افسردگي و 
اختالالت روانشناختي همچون ترس، اضطراب 
مي شوند، از نگاه اين افراد مصرف مواد مخدر 
موجب تسكين و كنترل اختالالت رفتاري اش 

مي شود.
اين آسيب شـــناس اجتماعي در ارتباط با 
گرايش نوجوانان به مواد مخدر اظهار مي دارد:در 
علل گرايش نوجوانان در مقطع دانش آموزي چند 

نكته مهم دخيل است: اول اينكه نوجوانان در 
سنين الگوپذيري هستند و به راحتي از اطرافيانشان 
الگو دريافت مي كنند اما الگوهايي كه در جامعه 
براي نوجوانان جذاب هستند الگوهاي سالمي 
نيستند و متاسفانه بسياري از الگوهاي ناسالم و 
عبور از هنجارهـــا و خط قرمزها براي نوجوان 
پررنگ تر است به عنوان مثال با يك دروغ ساده از 
مرز اخالقي عبور مي كنند و به مرور دروغ گفتن 

برايشان هنجار مي شود. 
رئيس انجمن آسيب شناسي اجتماعي ايران 
ادامه مي دهد: اين رفتار نوجوانان ريشه در اصول 
تربيتي خانواده دارد، الگوهاي ناسالم براي نوجوان 
قطعا از خانواده شروع مي شود حاال ممكن است 
برخي از خانواده ها بگويند ما معتاد نيستيم چرا 
فرزندمان چنين شد ما در جواب مي گوييم قرار 
نيست همه معتاد باشند، كافي است خانواده از 
يك مرز اخالقي عبور كند و اين نشان مي دهد كه 
خانواده با عبور از مرزهاي هنجار موافق است و 
براي نوجوان اين ذهنيت القا مي شود كه عبور از 
هنجار مشروعيت دارد پس به سوي ناهنجاري 

سوق داده مي شود.
محمدي مي افزايد: نكته دوم، ويژگي هاي 
روانشناختي نوجوانان است، براي نوجواني سن 
هيجانات و معادل سن توفاني و سن هيجاني 
مطرح مي شود و اگر هيجانات نوجوان به درستي 
در فضاي تعاملي و اجتماعي پيرامونش پاسخ هاي 
خود را دريافت نكند اين به تلنباري از هيجانات 

كه پاسخ مناسبي دريافت نكرده اند، تبديل مي شود 
و نوجوان به ســـير منفي و قهقرايي سوق داده 

مي شود.
رئيس انجمن آسيب شناسي اجتماعي ايران 
اضافه مي كند: خشونت، پرخاشگري در نوجوان 
شكل مي گيرد و در نهايت به مصرف مواد مخدر 
به عنوان مكملي براي اين خيزش و يا تسكين 
دهنده اي براي كسب آرامش مي شودو معموال 
افرادي كه نتوانسته اند به درستي هيجانات خود را 
در دوران نوجواني تخليه كنند و كودكي خوب و 
سالمي را پشت سر نگذاشته اند، خيلي زود دچار 
افسردگي و اختالالت روانشناختي همچون ترس 
واضطراب مي شوند، از نگاه اين افراد مصرف 
مواد مخدر موجب تسكين و كنترل اختالالت 

رفتاري اش مي شود.
رئيس انجمن آســـيب شناسي اجتماعي 
ايران مي گويد: نكته سوم اينكه اگر نتوانيم سقف 
خانواده را به عنوان سقف ايمن براي كودك و 
نوجوانمان تعريف كنيم اين نوجوان به زودي به 
دنبال سقف مطمئني خواهد گشت، نگاه خانواده ها 
به مسئله و چالش ها نگاهي هيجان مدار و عاري از 
ديدگاه هاي مسئله مدار است اينجاست كه بچه ها 
با همون نگاه هيجان مدار رشد مي كنند و نگاه 

هيجان مدار يعني اينكه حل مسائل و بحران ها با 
كوتاهترين و در دسترس ترين روش ممكن كه 
متاسفانه مواد مخدر يكي از همين راه ها است به 

سرعت سبب تسكين موقت فرد مي شود.
محمدي تاكيد مي كند: نبايد از تبعيض هايي 
كه در خانواده بين فرزندان و اعضاي خانواده ها 
وجود دارد غافل شويم، همچنين توزيع نامناسب، 
نامتعادل و نامتوازن امكانات و فرصت ها و اينكه 
نگاه ها از باال به پايين به نوجوان است از جمله 

علل گرايش نوجوان به سوي اعتياد است.
اين جامعه شناس اجتماعي معتقداست: 
نوجوان يك استقالل شخصيتي و فكري دارد 
اما متاسفانه نگاه اكثر افراد در جامعه نسبت به او 
ديكتاتورمĤبانه و از باالست و مي خواهند خودشان 
براي نوجوان مسير و جايگاه تعيين كنند و به 
جاي او تصميم بگيرند، اين نگاه از باال به پايين، 

نوجوان را درصدد برمي آورد تا فرصتي پيدا كند 
كه استقالل خود را ثابت كند، در نهايت يكي از 
راه هايي كه نوجوان درگير آن مي شود حركت 
در مسير ناهنجاري ها و در مسير خالف جهت 

خانواده و جامعه است.
دوست ناباب عامل اصلي اعتياد

عليرضـــا حافظ نيا، اســـتاد دانشـــگاه 
معتقداست:شايديكي از مهم ترين عامل معتاد 
شـــدن افراد دوستان هســـتند، افراد در دوران 
نوجواني و جواني به دنبـــال حضور در گروه 
دوستان  هستند، به طوري كه پس از مدتي وقتي 
حسن و خوبي دوستان را مي بينند به دوستان خود 

وابسته مي شوند.
اين استاد دانشگاه مي افزايد:وابستگي افراد به 
دوستان سبب مي شود از خانواده خود دور شوند 
و حتي از دوستان خود دفاع كنند و گاهي اين 
دوستان اگرناباب باشند، نيز از اين شرايط استفاده 

كرده و فرد را به سمت و سوي موادي كه خود 
مصرف مي كنند، كشانده و به اعتياد دچار مي كنند. 

حافظ نيا ادامه مي دهد: دوســـتان ناباب 
معتادابتدا مواد مجاني به دوســـت خود تعارف 
مي كنند و پس از معتاد شدنشان با اخاذي از آن ها 
در قبال گرفتن مواد جديدي به آن ها پول مي دهند 
و اين گونه برخي افراد مواد فروش كسب درآمد 

مي كنند. 
اين فعال در مراكز ترك اعتياد اضافه مي كند: 
در حال حاضر افـــرادي كه به مواد مخدر روي 
مي آورند، ممكن است 6 ماه تا يك سال طول 
دوراني باشد كه از مواد مخدر به عنوان سرگرمي 
استفاده كنند ولي پس از آن، مصرف دائمي خود 

را ادامه دهد. 
بي توجهي به ارزش هاي ديني  

محمد عابديني مشـــاور خانواده پيرامون 

علت هاي گرايش جوانان به اعتياد اظهارمي دارد: 
بي توجهي به ارزش هاي ديني و مذهبي يكي از 
داليل مهم و تاثير گذار در گرايش افراد به سمت 
اعتياد است؛ خال معنويت و ارزش هاي معنوي 
سبب ايجاد فردي بي قيد و بند مي شود. اختالالت 
رواني يكي ديگر از داليل گرايش به مواد مخدر 
بوده كه شامل كاهش اعتماد به نفس، افسردگي، 
ضعف اراده، كنجكاوي بيش از حد و داشـــتن 

شخصيت متزلزل است. 
اين مشاور خانواده ادامه مي دهد: تنها داليل 
فردي را نمي توان به گرايش افراد به مخدرها موثر 
بدانيم و خانواده نيز بسيار در اين رابطه تاثير دارد. 
از عواملي كه مي تواند در روند مصرف مخدرها 
به ويژه جوان ها تاثيرگذار باشد طالق والدين، 
مشـــاجره هاي خانوادگي، وجود فرد معتاد و يا 
حتي سيگاري در خانواده، عدم ارتباط صحيح 
والدين با فرزندان، كمبود محبت در خانواده و 

افراط در محبت و محبت بي جا به افراد از جمله 
اين موارد است. 

عابديني اظهار مي دارد: براســـاس آمار 
موجود بيشترين ســـني كه افراد به مواد مخدر 
گرايش پيدا مي كنند 15 الي 24ســـالگي است. 
با توجه به دوران حســـاس سنين جواني بايد 
مراقبت هاي فردي، خانوادگي و ارتباطي بسيار 
باشد و همچنين فرهنگ سازي و اطالع رساني از 
طريق دستگاه هاي مربوط بايد به صورت كامل و 

جامع صورت گيرد. 
عابديني درباره تاثير مواد مخدر بر جسم 
و روان افراد مي گويد: مواد مخدر قطعا تاثيرات 
بسيار زيادي بر جســـم انسان دارد و بيشتر اين 
تاثيرات بر مغز، قلب و عروق، كليه ها اســـت 
وســـبب ابتال به چند نوع سرطان نيز مي شود. 
مخدرها تاثيراتي نيز بر خلقيات فرد مصرف  كننده 

دارد كه مي توان به فراموشي، پاركينسون، هيجانات 
زياد و عدم توانايي كنترل بر آن، افسرده و ضد 
اجتماعي شدن اشاره داشت.  اين مشاور خانواده 
اضافه مي كند: افراد معتاد بخصوص نوجوانان 
وجوانان به دليل اينكه مي خواهند كسي متوجه 
مصرف آن ها نشود با اطرافيان قطع ارتباط مي كنند 
و علت اين موضوع عدم اعتماد به نفس در فرد 
مبتال به اعتياد است كه سبب مي شود وي نتواند 

در خانواده حضور پيدا كند. 
عابديني مي افزايد: در خانواده ها معموال افراد 
با فرد مبتال با تنفر و خشم صحبت مي كند و اين 
موضوع يكي از موارد شايع است كه در بسياري 

از خانواده ها ديده مي شود.  
 كنترل حاشيه مدارس 

پليس مبارزه با موادمخدر كشـــور براي 
كاهش صدمات وارده به دانش آموزان ازناحيه 
سوءمصرف مواد مخدر در دوسال گذشته اقدام به 

كنترل اطراف مدارس و مبارزه با خرده فروشاني 
كرده است كه درمسير دانش آموزان قرار گرفته و 

به آنان موادمخدر مي فروشند. 
سرهنگ محمد بخشـــنده رئيس پليس 
مبارزه با موادمخدرتهران دراين باره به گزارشگر 
اطالعات مي گويد: مأمـــوران پليس مبارزه با 
موادمخدر اقدام به شناســـايي مدارس واقع در 
نقاط آلوده و حاشيه نشين كرده اندومدارسي كه 
در مجاورت مناطقي كه معتادان متجاهر در آن 
حضور دارند يا مدارس واقع در مناطق حاشيه 
نشين كه درگذشته مواردي از حضور معتادان در 
آن گزارش شده يا خرده فروشان موادمخدر در 
آن فعاليت كرده اند، شناسايي شده و تحت پوشش 

قرار دارند.
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر تهران با 
بيان اينكه 70نقطه حاشيه نشين در تهران و اطراف 

تهران وجود دارد، ادامه مي دهد: پليس مبارزه با 
موادمخدر در مـــدارس واقع در اين مناطق نيز 
اقدامات ويژه اي را در دستور كار خود قرار داده 
است و از طريق انجام كار فرهنگي با همراهي 
معلمان پرورشي، مشـــاوران، مأموران پليس و 
گروه هاي هنري اقدام به فرهنگسازي در حوزه 
مبارزه با موادمخدر و ارتقاء توانايي «نه» گفتن 

دانش آموزان به اعتياد و دخانيات كرده اند. 
سرهنگ بخشنده با اشـــاره به گروه هاي 
هدف اين پليس براي آموزش، مي افزايد: عالوه 
بر ارائه آموزش به دانش آموران، برنامه آموزشي 
براي معلمان و والدين دانش آموزان نيز پيش بيني 
شده است كه در طول سال تحصيلي به آنان ارائه 

مي شود. 
رئيس پليس مبارزه با موادمخدر با تاكيد بر 
اينكه پليس مبارزه با موادمخدر، اطراف مدارس 
و دانشگاه ها را به طور مستمر از وجود معتادان 

متجاهر و خرده فروشـــان موادمخدر پاكسازي 
مي كند، اظهار مي دارد: در اين زمينه طرح مصوب 
داريم و اجازه نخواهيم داد معتاد و فروشنده اي 
در اطراف مدارس باشد و تحركات اين چنيني 
در اطراف فضاهاي آموزشي رصد مي شود.اين 
پليس با دانشـــگاه آزاد هم تفاهم نامه اي امضاء 
كرده و مقرر شده تا كارشناسان پليس طي ساعاتي 
بتوانند با دانشجويان در اين موارد صحبت كرده و 
هشدارهاي الزم به آنان داده شود. در مدارس نيز 
با هماهنگي مديران مدارس ساعاتي از كالس هاي 
پرورشي يا آمادگي دفاعي براي ارائه اين آموزش ها 

به دانش آموزان اختصاص مي يابد. 
 تاب آوري 

دكتر محمد ايماني كارشـــناس ارشـــد 
مطالعات اجتماعي معتقداست: در پيشگيري از 
اعتياد، مهارت هاي زندگي از جمله تاب آوري و 
خودكنترلي نقش مهمي دارند، وجود اين مهارت 
سبب مي شود كه افراد بخصوص جوانان در مقابل 

مشكالت مقاومت بيشتري داشته باشند. 
اين كارشناس ارشد مطالعات اجتماعي اظهار 
مي دارد: جوان جامعه امروز، با مسائل و عوامل 
مختلفي همچون خانواده، دوستان، همساالن، و 
جامعه مواجه است؛ با توجه به اين امر، اگر شاهد 
گرايش جواني به سمت و سوي اعتياد به مواد 
مخدر بوديم، عالوه بر ريشه يابي علت اعتياد در 
او، بايد نقش اين عوامل را هم در گرايش به اعتياد 

بررسي و تحليل كنيم.
دكترايماني مي گويد: افـــرادي كه به مواد 
مخدر گرايش پيدا مي كنند ميزان مقاومت شان 

در مقابل مسائل و مشكالتي كه برايشان پيش 
مي آيد، بسيار پايين است و مهارت خودكنترلي در 
اين زمينه ندارند.عدم برخورداري فرد از مهارت 
خودكنترلي سبب مي شود كه اين فرد زودتر از 
بقيه افراد عادي، بـــه مواد مخدر گرايش يابد و 

وابسته شود.
 اين مدرس دانشگاه مي افزايد: جواني كه 
دچار مشكالت روحي و رواني مي شود، باورش 
اين اســـت كه براي دوري از اين مخمصه ها و 
رسيدن به آرامش و ريلكس شدن نياز به يك ماده 
تسكين كننده است، او در ابتدا به مصرف دخانيات 
و سيگار روي مي آورد و در مرحله دوم به سراغ 

مصرف مواد مخدر مي رود.
 دكترايماني با اشاره به اثربخشي دو مهارت 
«خودكنترلي» و «تاب آوري» در پيشگيري از اعتياد 
افراد جامعه اظهار مي دارد: نبود اين دو مهارت 
در فرد از علل عمده گرايش به اعتياد محسوب 
مي شود، يعني شخص، براي رهايي از مشكالت 
قدرت تحمل ندارد و براي كاهش فشار حاصله 

از آن، به سمت مصرف مواد مخدر مي رود.
اين كارشـــناس ارشد مطالعات اجتماعي 
اضافه مي كند: به عقيده من «گروه همســـاالن»، 
نقش مهمي در گرايش يا عدم گرايش افراد به 
اعتياد دارند، برخي جوانان با اولين پيشنهاد از 
سوي همساالن و دوستان ناباب، حس مي كنند 

با مصرف مواد، با كالس تر مي شوند در حاليكه
نمي دانند كارشان قبيح بوده و عاقبتش نابودي
است، در عين حال افراد ديگري سالها با دوستان
سالمي در ارتباط هستند كه تا دوران كهنسالي هم

لب به سيگار نزده اند.  
  مستعد خودكشي    

   دكتر   پروانه محمدخاني روانشناس باليني با
بيان اينكه مصرف مواد اعتيادآور فرد را مستعد
خودكشي   مي كند،گفت: احتمال انجام خودكشي
موفق در بين معتادان، 20 برابر افراد   عادي است
و حدود 12 تا 15 درصد مبتاليان به سوء مصرف

موادمخدر اقدام به خودكشي    مي كنند .
 اين روانشناس باليني اضافه مي كند: اعتياد
اختالل روانپزشكي پيچيده اي است و همانند
ساير اختالالت   روان پزشكي عوامل زيستي و
عوامل محيطي در پيدايش آن اهميت دارند . گفته
مي شـــود كه اعتياد بيماري مغز اســـت، يعني
فرآيند حياتي كه رفتـــار   اختياري مصرف مواد
را به مصرف جبري مواد تبديل مي كند و ريشه
در تغييراتي   در ساختمان و شيمي اعصاب مغز

مصرف كننده دارد . 
عضو   بورد روانشناســـي باليني وزارت
بهداشـــت مي گويد: در بين مبتاليان به سوء
مصرف و    وابستگي به مواد، افسردگي بسيار شايع
است. در بسياري موارد فرد جهت تخفيف   هر
چند موقت عالئم آزاردهنده افسردگي و ايجاد
احساس لذت و سرخوشي به شكل   خود  درماني
رو به مصرف مواد اعتياد آور مي برد و با مصرف
مكرر جهت رهايـــي از   غم و ناراحتي مصرف

اختياري مواد به مصرف جبري تبديل مي شود و
بيماري   اعتياد آغاز مي شود كه خود در طوالني
مدت افسردگي زا بوده و مشكالت قبلي را   تشديد

مي كند .
 دكترمحمدخانـــي مي افزايد:اغلب مواد
اعتيادآور در مصـــرف طوالني مدت موجب
تاثير منفي بر    عملكرد مغزي و ايجاد اختالالت
رواني ثانويه مختلف از جمله اختالالت خلقي
و   افسردگي مي شـــوند  . اين روانشناس باليني
معتقداست: به علت اينكه مصرف مواد اعتيادآور
از طريق مراكز مغزي و    عملكردهاي نوروشيميايي
كه خود در بروز افســـردگي دخيل هستند، اثر
مي كنند،   مسلماً مصرف همزمان آنها در بيماران
مبتال به افسردگي پس از مدتي موجب آسيب 
 مناطق و سيستم هاي پاداش و لذت مغز و نهايتًا

تشديد افسردگي مي شوند .
 حميد صرامي، مديركل دفتر تحقيقات و
آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نهاد رياست
جمهوري، دربـــاره بعضي عوامـــل گرايش
دانش آموزان مي گويد: در تحقيقات مشخص
شده پدران و مادراني كه در منزل، دائما مرافعه،
مشاجره و دعوا دارند، فرزندان آنها 2/31 برابر
نســـبت به ديگر دانش آموزان، به سمت اعتياد

سوق مي يابند.
  فاطمه يارمحمدي  

 * محمد عابديني مشاور خانواده: بي توجهي به ارزش هاي ديني و مذهبي 
يكي از داليل مهم و تاثيرگذار در گرايش افراد به سمت اعتياد است 

به  وارده  صدمات  كاهش  براي  كشور  موادمخدر  با  مبارزه  *پليس 
دانش  آموزان ازناحيه سوءمصرف مواد مخدر در دوسال گذشته اقدام به 
كنترل اطراف مدارس و مبارزه با خرده فروشاني كرده است كه درمسير 

دانش آموزان قرار گرفته و به آنان موادمخدر مي فروشند 

اعتياد جوانان تن جامعه را مي لرزاند

 * دكتر كوروش محمدي رئيس انجمن آسيب شناسي اجتماعي ايران: افرادي 
كه نتوانسته اند به درستي هيجانات خود را در دوران نوجواني تخليه كنند، 
خيلي زود دچار افسردگي و اختالالت روانشناختي همچون ترس، اضطراب 
مي شوند، از نگاه اين افراد مصرف مواد مخدر موجب تسكين و كنترل اختالالت 

رفتاري اش مي شود  
 * عليرضا حافظ نيا، استاد دانشگاه: شايد يكي ازمهم ترين عامل معتاد شدن 
افراد دوستان هستند، افراد در دوران نوجواني و جواني به دنبال حضور در 
گروه دوستان  هستند، به طوري كه پس از مدتي وقتي حسن و خوبي دوستان 

را مي بينند به دوستان خود وابسته مي شوند  

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى  نوبت دوم
شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد اجراى عمليات انتقال نيرو و برقرسانى  به شبكه هاى توزيع نيروى برق در محدوده 
عملياتى منطقه برق شـميران و  اجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه (PM)در محدوده عملياتى منطقه برق سعادت آباد و اجراى عمليات 

نصب و اصالح لوازم اندازه گيرى در محدوده عملياتى منطقه برق نارمك خود را به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد . 
شرح مختصري از كار:

نارمكسعادت آبادشميراننام منطقه برق
970310615970310589970210616970510613شماره مناقصه

نصب و اصالح لوازم اندازه گيریاجراي عمليات تعميرات پيشگيرانه(PM) اجرای 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
تهران � ميدان تجريش جنب بيمارستان شهدا 

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

ميدان صنعت – بلوار فرحزادی – جنب 
مجتمع تجاری 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

نوع سپرده شركت در مناقصه ( فرآيند ارجاع كار ): بصورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز وجه به حساب جاری شماره 0101801171004 
به نام شركت توزيع نيروی 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 . 
 مبلغ فروش اسـناد: جهت ش��ركت در هر مناقصه ، مبلغ 1,500,000 ريال بصورت الكترونيكي صرفاً از طريق درگاه پ����رداخت اينترنت�ي س��ايت ش��ركت به نش��اني

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

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

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

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

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ (سهامى خاص)

23556جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - كتابى از دكتر شريعتى - گوشت بريان
 2 - راه فاضالب - ساز شستى دار - دل زخمين

 3 - مايه حيات - هادى جريان برق - كشور پهناور 
شمال آمريكا

 4 - استخوان پاچه گوسفند - در نااميدى بسى اميد 
...... - غبار يا خاك نرم - رود

 5 - آشكار - آن كه بدون فهميدن مطلبى را تاييد كند
 6 - جوش چركى - پدر شعر نو - الزم و ضرورى

 7 - از صورت هاى فلكى نيمكره جنوبى آســمان - 
فرار كنيد ، بگريزيد! - ريه

 8 - تقويت امواج - ســارق - جملگى - رو دست 
خوردن ، فنى در كشتى

 9 - حــرف انتخــاب – نقاش هلنــدى« گلهاى 
آفتابگردان » - يارى و كمك

 10 - مسيحى - سرگرد سابق - تاب و توان
 11 - هم انديشى - حفره و روزن

 12 - پرتو افكنى - فلز چهره - مهمانى - ظلم
 13 - ماشين مولد برق - آواره و بى خانمان – جنس مذكر

 14 - در گرو چيزى - هنگام - قطب مثبت 
 15 – از اهالى مطبوعات ورزشــى - تنيسور ماهر

 ( تنيس روى ميز )
عـمـودى:

 1 - بخشى از خانه - وسيله طبخ چاى - محل اجتماع
 2 - رودى در سيستان و بلوچستان - كمان حالجى 
 3 - نــت منفــى - خودرو پر افتخــار و يكه تاز -

 از بازى هاى محلى بجنورد
 4 - كالم شرط - واحد معيار - داغ و نشان - ماچ

  5 - ســازمان جاسوسى رژيم اشــغالگر قدس -
 سدى بر رود ارس

 6 - سهل - همسر مرد - هستى و پديده
 7 - شــهرى در فرانســه - تغييرات نسبتا پايدار در 

رفتار - زنده 
8 - عقايد شــمردنى - نشــانه نت نويسى - صداى 

افسوس - مذهب
  9 - عنــوان جانورى ســال 97 - آن كه ســخنان 

مبالغه آميز گويد - وسيله تزريق
 10 - اجاره و كرايه – گريز آهو- ته نشست

 11 - تظلم - زگيل 
12 - تيم و شــهرى در آلمــان - فانوس دريايى - 

سحاب - لون و فام
 13 - آبشش - گياه رنگرزى - خرس فلكى
 14 - فكر نو - زيباترين جلوه صميميت 
15 - مژده و نويد - مانند - نقطه وسط دايره

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر 

آگهي مناقصه عمومى  يك  مرحله اى  نو بت اول
اين شـــركت در نظر دارد پروژه ذيل را به  شرح اســـناد و مدارك مناقصه (97/54 م ن) را از طريق مناقصه عمومي يك مرحله اي به اشخاص 
حقوقي واجد شرايط واگــــذار نمايد. لذا از متقاضيان واجــــد شرايط دعوت مي شود جهت دريـــــافت اسناد منـــاقصه به آدرس اينترنتى

WWW.Tavanir.org.ir  و پايگاه ملى مناقصات مراجعه نمايند. 
نوع تضمين : ضمانت نامه بانكي( معتبر) كسر از خالص مطالبات نزد امور مالى 

 مبلغ خريد اسناد : 500,000 ريال در وجه شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر به شماره حساب 2195121053008 بانك صادرات شعبه ميدان امام (ره) 
نشاني محل تسليم اسناد مناقصه: امور تداركات شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر–  تلفن : 077-33334678

به پيشنهادهاي فاقد امضا, مشروط, مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود, مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ساير اطالعات و جزييات مربوط در مناقصه مندرج است. هزينه درج آگهي بعهده برنده مناقصه مي باشد.

تاريخ و ساعت بازگشايىمحل تامين اعتبارمبلغ تضمينموضوع مناقصهشماره مناقصهرديف

97/10/9 ساعت 13:30اعتبارات داخلى420,000,000نيرو رسانى, توسعه و بازسازى شبكه هاى توزيع نيروى برق شامل تهيه مصالح، نصب و بركناري تاسيسات پروژه شهرستان تنگستان97/54 م ن3

تاريخ فروش اسناد : 1397/9/18 لغايت 1397/9/22

تاريخ تحويل پاكت هاى ارزيابى و مناقصه : 1397/10/8 ساعت 10

تاريخ بازگشايى ارزيابى: 97/10/8

امورتداركات شركت توزيع نيروى برق استان بوشهر

شـــركت توزيع نيروى برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نياز خود را به شرح ذيل، به استناد قانون برگزارى مناقصات و آيين نامه معامالت 
شـــركت، از طريق برگزارى مناقصه عمومى يك مرحله اى از محل طرح هاى تملك دارايى ســـرمايه اى (عمرانى) "  با مشخصات و شرايط مندرج 
در اسناد از طريق سامانه تداركات الكترونيكى دولت (ســـتاد) به پيمانكار واجد شرايط واگذار نمايد .كليه مراحل برگزاري مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پيشنهاد مناقصه گران و بازگشـــايي پاكت ها از طريق درگاه سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ســـتاد) به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لذا 
تقاضا مي شود پس از نشر آگهي , به سامانه فوق مراجعه و پس از طى مراحل مندرج در سامانه , اقدام به شركت در مناقصه نمايند و پيمانكاران مى بايست جهت 
 شركت در مناقصه، اسناد را از طريق ســـامانه مذكور ارائه نمايند. ضمنا عالوه بر ارائه اسناد مناقصه در سامانه بصورت الكترونيكى، ارسال اصل پاكت هاى مناقصه

( الف ، ب ، ج ) به آدرس شركت توزيع نيروى برق استان بوشهر الزامى مى باشد. 
محل تحويل اسناد ارزيابى كيفى و مناقصه: امور تداركات شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر– تلفن :077-33334678-33343600

به پيشـــنهادهاي فاقد امضا, مشروط, مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان واصل مي شود, مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد. 
ساير اطالعات و جزييات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

زمان انتشار اسناد مناقصه در سامانه : روز يكشنبه تاريخ 1397/9/18 ساعت 9
زمان فروش اسناد مناقصه: روز يكشنبه 97/9/18 ساعت 8 الى 97/9/22

كد فراخوان سامانه ستادموضوع مناقصه ( استانى )شماره مناقصهرديف
مبلغ تضمين ريال

(ضمانت نامه 
بانكى معتبر)

تاريخ و ساعت 
ارسال پاكت ها
 از طريق سامانه

تاريخ و ساعت بازگشايى 
پاكت هاى ارزيابى از 

طريق سامانه

تاريخ و ساعت بازگشايى 
پاكت هاى مناقصه از 

طريق سامانه

97/51م ن 1

نيرو رسانى, احداث، اصالح و بهينه سازى 
شبكه هاى توزيع شامل تهيه مصالح، نصب 

و بركناري شبكه پروژه هاى شهرى و 
روستايى مديريت برق دشتى

2009714430000013350,000,000
97/10/8
ساعت 8

97/10/8
ساعت 9

97/10/9
ساعت 8

97/55م ن 2

نيرو رسانى, احداث، اصالح و 
بهينه سازى شبكه هاى توزيع شامل تهيه 
مصالح، نصب و بركناري شبكه پروژه 

جزيره شيف مديريت برق امور3 بوشهر

2009714430000014160,000,000
97/10/8
ساعت 8

ندارد
97/10/8

ساعت 8:30

امور تداركات و انبارها- شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

آگهى مناقصه عمومى  يك مرحله اى  نوبت اول

آگهى تغييرات شركت لوله هاى دقيق كاوه ايرانيان
 سهامى خاص به شماره ثبت 362505 و شناسه ملى 10104087389

 به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/03 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس: تهران خيابان نلسون ماندال پايين تر از اتوبان 
مدرس پالك244 مجتمع ادارى الهيه طبقه 7 واحد 706 كد پســـتى 1966743898 

 سازمان ثبت اسنادوامالك كشورتغيير يافت
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287110)

آگهى تغييرات
 شركت بين المللى ارتقاء سالمت غرب سهامى خاص

 به شماره ثبت 228404 و شناسه ملى 10102695414
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/30 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
آقايان محمدحسين افتخارى به شماره كد ملى4590979055 و سيدعليرضا علوى 
به شماره كد ملى4579221461و اميرفدايى به شماره كدملى 0049769138 
 و حسين نداف نيابه شـــماره كدملى0381267555 و مصطفى غفارى به شماره 
كد ملى0050673718 براى مدت دوســـال بعنوان اعضاى هيئت مديره انتخاب 
گرديدند . آقاى فريدون يزدان پرســـت به شماره كدملى4899341921 بعنوان 
بازرس اصلى و آقاى على عليزاده به شماره كد ملى4929637929 بعنوان بازرس 
على البدل شركت براى يكسال مالى انتخاب گرديدند . ترازنامه و حساب سود و زيان 

سال مالى منتهى به 1396/12/29 به تصويب رسيد .
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287107)

آگهى تغييرات شركت آب پردازان بهار سهامى خاص
 به شماره ثبت 127399 و شناسه ملى 10101707912 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/07 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : آقاى بهرام غفورى كوچكســـرايى با كد ملى2161527894 
بسمت رئيس هيئت مديره و مدير عامل و آقاى فرشيد سيفى شيردار با كد 
ملى 2061323715 بسمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى محمدرضا 
نجفى ســـاروكاليى باكد ملى 2160059099 بسمت عضو هيئت مديره 
تعيين گرديدند. اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چك، سفته، برات و 
قرارداد و عقود اسالمى با امضاء آقاى بهرام غفورى كوچكسرايى (مدير عامل و 
رئيس هيئت مديره ) همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.امضاء اوراق عادى ، 
مكاتبات و مراسالت نيز با امضاء مديرعامل (آقاى بهرام غفورى كوچكسرايى) 

همراه با مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287112)

آگهى تغييرات 
شركت مهندسين مشاور نگرانديش نوين سهامى خاص
 به شماره ثبت 159449 و شناسه ملى 10102021410 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/15 سرمايه 
 شركت از مبلغ 106000000000 ريال به مبلغ112500000000 ريال
 منقســـم به 112500000 ســـهم 1000 ريالى با نـــام از طريق نقدى 
 افزايش يافته و مبلـــغ 6500000000 ريال بموجب گواهى شـــماره

 2509 / 1162 / 72 مورخ 1397/07/18 بانك كشـــاورزى شعبه شهيد 
بهشتى تهران پرداخت گرديده است و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ياد 
شده اصالح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل 

امضاء گرديده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287114)

آگهى تغييرات شركت آب پردازان بهار سهامى خاص
 به شماره ثبت 127399 و شناسه ملى 10101707912 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى بهرام غفورى كوچكسرايى 
بـــا كد ملى 2161527894 و آقاى محمدرضا نجفى ســـاروكاليى با كد 
ملى2160059099و آقاى فرشيد سيفى شيردار كد ملى 2061323715 
به سمت اعضاى هيات مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. موسسه 
حسابرســـى كاربرد ارقام به شناسه ملى10100364819 بسمت بازرس 
اصلى و آقاى غالمعباس قضائى با كد ملى0046054715 بسمت بازرس 
على البدل بمدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. روزنامه اطالعات بعنوان 

روزنامه كثيراالنتشار شركت جهت درج آگهى تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287115)

آگهى تغييرات شركت توليد انرژى هاى تجديد پذير مپنا 
به شماره ثبت 416752 و شناسه ملى 10320684963 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1391/12/08 تصميمات ذيل اتخاذ شد : كليه 
سرمايه تعهدى شركت توسط صاحبان سهام طى گواهى بانكى شماره 35/3005/0096 

مورخ 1397/07/10 بانك تجارت شعبه مپنا مركزى پرداخت گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287109)



وادي ادبيات

كمال خجندى گفته است:
گر بنالم چو نى، انگشت منه بر حرفم

هر كه زخمى خـــورد، البته فغانى دارد
طنز،فرياد كسى است كه با نگاهى از ژرفا زخمهايى 
را بر تن جامعه و مردم مىبينـــد و دردِ آن را بر تن 
خويش حس و ناگزير فرياد مىكند، اما چون حنجرهاى 
زيبا داردـ  كه همان قريحة طنزِ اوستـ  مثل قنارى، 

فريادش به گوش ما شنيدنى و زيباست.
بىهيچ تعارف، ابوالفضل زرويـــى نصرآباد از 
خوشقريحهترين طنزنويسان ايران است. تا روانشاد 
عمران صالحى زنده بود، فضـــِل تقدم در طنز با او 
بود. خاك بر آن «شـــكرپاره» خوش باد كه تلخترين 
پديدههاى ناهنجار اجتماعى و سياسى را با شيرينترين 
گفتار به نقد مىكشيد. و جاى خالى او را زرويى پُر 

كرد. خاقانى گفته است:
اوِل شـــب بوحنيفـــه درگذشـــت

شـــافعـى آخرِ شـــب از مـــادر بزاد
زرويى، چون شـــاخة نورس اما پُربار، در طنز، 
پيِشرو و پيشـــرو اســـت و چونين باد كه به قول 

ملكالشعرا بهار:
واى بـــر جنگلـــى كه هـــر كهنش

شـــاخـهاى تـــازه در كنار نداشـــت
نامى از قريحة طنز بردم. بايد بگويم كه طنز هم، 
مثل شعر، بخش درونى و بخش بيرونى دارد. قريحه 
بخش درونى طنز است و مثل قريحة شعر با كوشش به 
دست نمىآيد، بلكه مثل چشمه بايد بجوشد. اين همان 
بخش است كه حافظ در شعر مىفرمايد: «قبول خاطر 
و طبع سخن خداداد است.» حّدت و جودت و شّدت 

و فوران آن هم خداداد است.
البته، پروردن قريحة شعر و قريحة طنز به مطالعه 
و كوشش فراوان نياز دارد. همانگونه كه قريحة شعر 
را اگر نپرورانى، كمكم مىخشكد، قريحة طنز را هم 
اگر نپرورانى، مىخشكد. حتى اگر قريحة طنز در فردى 
وجود داشته باشد و خود نداند و، به قول علما، علم به 

علم نداشته باشد گسترش نخواهد يافت.
نمونه، اوحدى مراغهاى است كه به نظر من، ذوق 
و قريحة طنز داشته است، اّما يا خود آگاه نبوده يا آن را 
نپرورانده است.از مثنوى «جام جم» وى نمونه  اى  با 

اين مطلع را بخوانيد تا با من همراه شويد:
واعظى وصـــف حوريـــان مىكرد

شـــرح حســـن عمل بيـــان مىكرد
در حالى كه جز در همين مثنوىـ  كه در 733 آن 
را به پايان برده و همين شعرـ  طنز ديگرى از او سراغ 
نداريم. او همدورة عبيد است؛ اگر به ذوق طنز خود 
توّجه مىكرد، اى بسا در همان قرن هشتم  يك عبيد 

ديگر مىداشتيم.
خوشـــبختانه زرويـــى هـــم قريحـــة طنز 
قـــوى دارد و هم به پـــرورش آن توّجـــه و اعتنا

 مىورزد.
برجستهترين نشانة قريحة واالى او در طنز كتاب 
تذكر  المقامات اوست كه در سال 1376 منتشر كرد و 
يكى از استوارترين و ماندنىترين نقيضههايى است كه 
در تاريخ طنز كشور به وجود آمده است. صاحب اين 
قلم، در كتاب دگرخند خود، فصلى را به معرفى اين اثر 

اختصاص داده و از جمله نوشتهام:
«مؤلف تذكرةالمقامات آن را بر اســـاس كتاب 
تذكره  االولياء عطار و نيز كتاب حاالت و مقامات شيخ 
ابوسعيد ابوالخير، نوشتة محمدبنالمنور، نقيضه  سازى 
كرده است و حق آن است كه از تمام نقيضهسازان طنز، 
كه من شناختهام، برتر و شيواتر و زبان آن استوارتر و 

طنز آن گزندهتر و شيرينتر است.» 
در تاريخ طنز ما اينگونه نقيضهسازى، يعنى هم 
طنزآميز و هم با گرتهبردارى از ســـاختار كتابهاى 

مشهور سابقه دارد:
1. آقا جمال اصفهانى، در دورة شاه سليمان صفوى، 
عقائدالنّساء را به عنوان نقيضة طنز با گرتهبردارى از 
ريخت و ساخت رسالههاى علمية علماى وقت و در 
مبارزه با ُخرافههاى دينى جماعت نسوان زمانة خود 

نوشته است.
2. قاآنى، در دورة قاجاريه، پريشـــان را به عنوان 
نقيضة طنز (بلكه هزل و هجو) براى گلستان سعدى 

تأليف كرده است.
3. ميرزا محمدعلى مذّهب اصفهانى تذكرة يخچاليه 
را ظاهراً در تعريض به تذكرة آتشـــكدة آذر در دورة 

قاجار ساخته است.
4. خارستان را قاسمى كرمانى در زمان احمدشاه به 

نقيضة گلستان ساخته است.
5. و سرانجام، سرهنگ ميرزا رضاخان افشار كه 
مقويم را به نقيضة «تقويم»هاى قديم ارائه كرده است.

اما شبيهترين اثر به تذكر  المقامات زرويى التّفاصيل 
فريدون توللى است؛ هم به لحاظ استحكام بيان ادبى 
و قـــّوت و قدرت و هم از جنبة نقيضه ســـازى و 
گرتهبردارى از آثار نثر گذشتگان. اما بىهيچ مداهنه 
قابل مقايسه با تذكر  المقامات نيست؛ زيرا در لطف 
و شـــيرينى و طنزآلودگى و قـــّوت و نيز احاطه به 
چم و خمهاى زباِن نثرِ گذشـــتگان زرويى پيشتر 

است.
و حاال بپردازم به «اصل مطلب» يعنى به كتابى كه 
زرويى آن را «اصل مطلب» نام نهاده است. زرويى، در 
كتاب حاضر، «طنز پردازى» و «شاعرى» را با هم جمع 
كرده است. طنزپردازان گذشتة ما غالباً شاعران خوبى 
هم بودهاند. سوزنى سمرقندى، عبيد زاكانى، مشفقى 
بخارايى، قاآنى شـــيرازى، ميرزا محمدعلى مذّهب 

اصفهانى، مؤلـــف تذكرة يخچاليه (كه «بهار» تخّلص 
مىكرده است)، فريدون توللى، و.....

زرويى،هم شاعر است و هم شاعرِ خوبى است. 
همينكه براى مثنوى بلنِد اين كتاب،وزن خوشركابى 
مثل بحر خفيف مخبون محذوف (فاعالٌت مفاِعُلن 
َفَعُلن) را انتخاب كرده اســـت ، نشـــانة ذوق فطرى 
اوســـت. از ُحسن اتفاق، اوحدى مراغهاى هم مثنوى 
پنجهزار بيتى خود، «جام جم»، را، در همين بحر سروده 

است.
بارى، در مثنوى «اصـــل مطلب» زرويى حدود 
پنجاه مطلب اصلى را در بحر خفيف خطاب به تنها 
فرزنِدخود، ُحسامالدين، سروده و هر مطلب را هر روز 
خوراك ستون طنز در يك شمارة  يك روزنامه كرده 
اســـت. همه مىدانيم كه بزرگترين آفت ژورناليسم 

روزمّره بودِن آن است.
 الزامِ رســـاندن هرروزة مطلب بـــه خواننده 
در كمتر از چند ســـاعت، در بهتريـــن صورِت آن، 
مطلب را تنها «خواندنى» مىكنـــد، اما غالباً مطلبى 
كه ايـــن چنين با شـــتاب تهيه مىشـــود ماندنى

 نيست.
كار چشـــمگير زرويى در اين مثنوى، اين است 
كه تمام كوشـــش را به كار برده تا خود را از سلطة 
ژورناليسم برهاند و همين خوراك هرروزه را طورى 
تهيه كند كه «ماندنى» هم باشد و غالباً توفيق يافته است. 
مثًال به اين مطلب از قسمت سىودوم كتاب زرويى 

توجه فرماييد:
پســـــرم گـاه مـىشــود كــه بشــر

مـــىرود از فــرشــــتــه بــاالتـــر
همچنـيــن مىشــــود كـه از انســان

بـه خـدا شـــكـوه مىبرد شيــطــان
از خـدا گـر نبـاشــــد اصـًال تـــرس

آدمـى مـىدهد بـه شـــيطـان درس
گـر بـه قدرت رسـد، چنان و چنيـن

كــارهــا مـىكنــــد، بيــا و ببيــن!
خواب قدرت كه خواب خرگوشى است

اوليـن مشـــكـلش فـراموشـى است
آن ســــؤال و صـراط و آن َسرِ پُــل

رود از يــــاد آدمـــــى بـــالـُكـّل
نكنـــــد اعتنــا بـــــه كـس جايـى

غــافــل از اين كـه هســـت فردايـى
دل آدم كه ســـــرد و سخت شــود

ديگـر آدم ســـيــاهبخــت شـــــود
در نهـايت، ســـلوك و سيرى نيست

پُشـــــِت آدم دعــاى خيــرى نيست
آن رياســــت كه خيــــر از آن پَـر زد

بـه خـــــدا يك قـــــران نمــىارزد
پيــش مــــا نام نيك و نـــان و تـره

خوشتــر از لعنـــــت و كبــاب بره
پس حســــاب و كتـاب با خودِ تــو

پســـــرم، انتخــاب بــا خـود تــو
البته در مثالهايى از اين دست، چنانكه مىبينيد، 
وجه طنز در آنها به پوســـتة زبـــان و لحن ، محدود 

مىشود و زرويى، 
كه هوشمندانه آن را 

دريافته است؛ در بيشتر مطالب، عالوه بر زبان و لحن، 
مىكوشد تا در ساختارِ درونى مطلب نيز با استفاده از 
ِم ُسقراطى و امثال آنها طنز را به زير  پارادوكس و تََهكُّ

پوست مطلب هم تزريق كند:
پســـرم، گرچه َعصرِ كابوس اســـت

پــدرت مـــال عهِد قـابوس اســـت
گرچه بـــد، خوب بود، بــد نشـــده

مــــال مـردمخــــورى بََلد نشــــده
عـاجـــز از هتك ايــــن و آن بـوده

بس كه بـــىذوق و نـاتـــوان بـوده
يـا نشــــد زِيـِد اين و آن بشـــــود

صـاحـــب خانـه و دكـان بشـــــود
گر تو هـــم رنج و محنتـــى بــردى

چـوب رفتــار بنــــده را خــوردى
حال بـايـد كه شــــد بِـــال ترديــد

متـوّســـل بـه شـــيـوههـاى جديـد
(از مطلب قسمت نهم)

و يا:
زيــن همـه ُگل كه بنده كاشـــتـهام

دو قــران عــايــدى نــداشـــتـهام
رشـــــوه اصـًال نگيـر هـم، پســــرم

گــــر گـرفتـى، نگير كـم، پســــرم!
از كســــى پوِل كم بـه ِعشــــوه نَبَر

بىخــــودى آبــروى رشــــوه نـبـر
گــــر بيـايد، نمـانـد انـدر ُمشــــت

مطمئنـاً بــــه غيـر پـوِل ُدُرشــــت
به چـــه كار آيــــدت ز ُگل يك پــر

كـّل گلخـانـــه را بگيــــر و ببــر!
حركـــت ُكـــن، مگو كـــه مـىاُفتـم

«مـــن نصيحت به جـــاى خود گفتم»
(از مطلب قسمت بيستوچهارم)

از راههاى هوشمندانهاى كه زرويى براى رهايى از 
روزمّره بودن ژورناليسم انديشيده است، توجه به مطلب 
متنوعى است كه در بشر، عمومى و دائمى است؛ يعنى 
نه ويژة انسان ايرانى است و نه منوط به زمان و مكان 
خاص، مثل خير، شر، حرص، آز، جوانى، پيرى، و....

البته گاهى پرداختن به برخى از اين موضوعات خود 
طنز مضاعف شده است.

 مثـــًال، زرويـــى جـــوان وقتـــى از پيرى 
مىنالـــد، كمكـــم و خنداخنـــد، معركه بـــه راه 

مىاندازد:
زود رنـــج و بـهانهگيـــر شـــدم

چــــه كنـــم؟ رفتهرفته پير شـــدم
مىشـــود بىدليـــل نقـــض َغـَرض

پيرى اســـت و هــــزار درد و َمَرض
ُغرفة ســـينه تنـگ و زيـــن ُغرفــه

نشـــنوى غيـر ِخسِخس و ُسرفـــه
تَنَـم اصًال «بســـازـ بفروشى»ســـت!

مشـــكـل ديگرم «فـراموشــى»است
گاه، مشــــغول صحـبتـــــى ژرفـم

رود از يــادِ مــــن بـه ُكـل حـرفــم
بـــرم از يــاد شـــعـــر سعـــدى را

ربـط ايـن بيــــت و بيـت بعــدى را
نـه كــه قبــًال حقيــــر گيج نبــود

پيـرى آمد بـه گيجـــــىام افــزود!
شـــكايت از پيرى، آن هـــم از زرويى جوان و 
خوش قّد و قامت، شايد از آن روست كه مىخواهد 
به نصيحت «ُگِل بنفشه» عمل كند كه در قطعهاى از 
ابنيمين در پاسخ باغبانى گفته است«در جوانى شكسته 

بايد بود»:
بـــاغبـانـــى بنفشـــــه مى  انبــــود 

گفتم:  اى چنگپشـــت و جامهكبـود
چــه رسيـده اســـت از زمانـه تو را

پيـــر نـاگـشـــتـه درشـكستــى زود
گفـــــت: پيــران شكســـتـة دهرند

در جـوانـى شـكســـتــه بـايـد بــود
به هـــر روى، اينك مجموعهاى از طنز پيش روى 
شماست كه بىگمان آن را با لذت خواهيد خواند و ايمان 
دارم كه اگر زرويى ناگزير نبود كه اين مثنوى بلند را براى 
امرار معاش، به حكم اين روزگار فانى، چنانكه افتد و 
دانى، مثل ساعتهاى «غروب كوِك» قديم، روز به روز 

كوك كند، اين اثر ماندنىتر هم از كار درمىآمد.
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مقدمه اي بر طنز زرويى نصرآباد، در كتاب «اصل مطلب»او

 خوشقريحهترين طنزنويس ايران
دكتر سيدعلي موسوي  گرمارودى

به ياد ابوالفضل زرويي نصرآباد، شاعر، پژوهشگر و طنزپرداز

طنز،خشم فروخورده!

ابوالفضل زرويي نصرآباد، طنزنويســـي را از 
سال 1368 شروع كرد كه به قول خودش، مشوقان 
او در درجه اول پدر و مادر و معلمان و استاداناش 
بودند و بعدها به تشويق مرحوم مرتضي فرجيان، 

سردبير مجله خورجين به طنزنويسي در آن مجله پرداخت و اولين كار 
طنز او در همان مجله چاپ شد، او طنز را اينطور تعريف ميكرد: «من 
از تئوري طنز هيچ چيز نميدانم، چهار كلمه ميگويم كه بنويسيد، ولي به 
آن استناد نكنيد، چون من صاحب صالحيت نيستم! به نظر من طنز خشم 
فروخوردهاي اســـت كه در ذهن طنزنويس تلطيف ميشود و بهصورت 
نيشي كنايهآميز خوشايند و خيرخواهانه (كه سر سبز را بر باد ندهد!) ظهور 

پيدا ميكند.»
زرويي عقيده داشت كه «سوژهها انتخابكردني نيست، آمدني است 
و به همين دليل هيچوقت به دنبال ســـوژه نرفتهام ترجيح ميدهم سوژه 
خودش بيايد. اگر هم سوژه نيامد كه من هيچ جا تضمين ندادهام كه تا آخر 

عمر طنز بنويسم. در اين وادي چند روز ميهمانيم و صد سال دعاگو!»
ابوالفضل زرويـــي به دعوت مرحوم فرجيان به گلآقا راه پيدا كرد. 
او گفته است: «مرتضي فرجيان وقتي دست مرا گرفت كه من مشكالت 
روحي و عاطفي زيادي داشتم. بارها به دوستان گفتهام كه اگر آقاي فرجيان 
نبود،ريشه طنز در همان اوان در من خشكيده بود. از بدو ورود به گلآقا 
وارد  مرحله تازهاي از كار طنزنويســـي شدم.» آقاي صابري (گلآقا) از 
همان ابتدا به بنده نظر لطف داشتند. خط فكري و عقيدتي من با مختصري 
تفاوت، همان خطي است كه آقاي صابري دنبال ميكند. در طنز خيلي 
از ايشان تأثيرپذيرفتهام. گلآقا به من آموخت كه با صداقت بنويسم و به 
ارزشها ارج بنهم. اگر مالنصرالدين در نزد مردم مقبوليتي پيدا كرده، مسلمًا
به علت تربيت گلآقايي اوست. من فرزند گلآقايم و اميدوارم كه فرزند 

خلفي باشم.»
ابوالفضل زرويي نصرآباد با اسمهاي مستعار مالنصرالدين، چغندرميرزا، 
ننه قمر، كلثوم ننه، آميز ممتقي و... در نشريات مؤسسه گلآقا، همشهري، 
جامجم، ايرانيان، انتخاب، زن، مهر، كيهانورزشـــي، بانو، جستوجو، 
عروسي و تماشاگران طنز مينوشت، كتاب تذكرهالمقامات از آثار اوست.

* شعر نو   زرويي نصرآباد:

من و زيور
كه باشد بنده را همخانه و همسر
نشستهايم توي خانه زيباي باحالي

و ديگ آش جومان بر سر بار است.
و ما را استكاني چاي در كار است.

خالصه، لپ مطلب، از قضا، آنســـان
كه ميبيني

حسابي كيفمان كوك است!
اگر زيور به من گويد كه مالجان!

جوابش ميدهم بـــا مهرباني، جان 
مالجان

من از تو نگســـلم تا هست جاني در 
بدن پيوند

به جان هشت سر فرزندمان سوگند!
الي آخر...!

*نمونهاي از تذكرهالمقامات مالنصرالدين:
آن جسم را دوا،آن روح را شفا، آن وصل بيهجران، آن درد را درمان، 
آن بزرگمرد بي فيس و افاده، موالنا پروفسور استاد دكتر رضا ملك زاده در 

سلك اهل طريق بود و در خزينه(!) مكاشفت غريق بود. 
نقل است كه مسقطالراس او (باالده) كازرون بود و نوزده سال در كار 

بود تا دكترايش دادند!
چون پيش پدر باز آمد، پدر را پرسيد كه: يا پسر! در دكتر چه مايه 

معدل گرفتي؟
گفت يا پدر 3/76،گفت: بيل تواني زدن؟ گفت «ني»، گفت: طلسم 

احضار جن و دعاي چشم زخم تواني نوشت؟
گفت «ني»، بس پدر بگريســـت و گفت: كسي چون تو را كه هيچ 
نتواني و نداني، وزارت شايد و بس! و او پيوسته اصحاب را گفتي كه مايه 

نصيحت پدر كرديم ... الي آخر!

از زماني كه محمد سودي بوسنوي، پژوهشگر و مترجم 
توانا و اهل ذوق امپراتوري عثماني (اهل بوسني و هرزگوين 
فعلي)، 569 غزل حافظ را تفســـير كرد يا به استنباط خود به 
توضيح يا تشريح مفاهيم ابيات غزلهاي مزبور پرداخت؛ بيش از 

چهارصد سال ميگذرد.1
 پيش از «محمد ســـودي» نيز تعدادي از نويسندگان، 
ادبدوستان يا افراد سرشناس جسته و گريخته مطالبي پيرامون 
زندگي حافظ، تخلص و شعر وي نكات ديگر به رشته تحرير 
درآوردهاند كه بعضاً غيرمستند بوده يا هرگز اهميت و اعتبار 

تحقيقات پژوهشگران ايراني سده اخير را نداشتهاند. 
بر اساس تحقيقي كه دكتر ابوالقاسم رادفر، تحت عنوان 
«حافظپژوهان و حافظپژوهي» انجام دادهاند2 تا ســـال انتشار 
كتاب (1368) حدود 123 حافظپـــژوه ايراني، كتاب ها يا 
مقاالتي درباره حافظ نوشـــتهاند. اغلب اين پژوهشگران از 
شخصيت هاي بنام يا مفاخر ملي ميهن ما به شمار ميروند كه 

از آن جمله ميتوان به افراد زير اشاره كرد: 
محمد قزويني، قاسم غني، مسعود فرزاد، محمد معين، 
بهاءالدين خرمشاهي، پرويز ناتل خانلري، علياكبر دهخدا، 
ابوالقاسم انجوي شيرازي، بديعالزمان فروزانفر، سعيد نفيسي، 
محمدتقي بهار، حسين علي هروي، ضياءالدين سجادي، ذبيحاهللا 
صفا، محمد محيط طباطبايـــي، احمد علي رجايي بخارايي، 
اميري فيروزكوهي، ركنالدين همايون فرخ، جاللالدين همايي، 
غالمحسين يوسفي، احمد بهمنيار، پرتو علوي، عبدالحسين 
زرينكوب، محمدامين رياحي، پرويـــن گنابادي، حميدي 
شيرازي، جاللي ناييني، حسين پژمان بختياري، هوشنگ ابتهاج، 
ايرج افشـــار، حسين خديو جم، باستاني پاريزي، عبدالرحيم 
خلخالي، علي دشتي، مهدي اخوان ثالث، خليل خطيب رهبر، 
محمدصادق نيازكرماني، منوچهر مرتضوي، محمدعلي بامداد، 
سليم نيساري، حســـين آهي، طلعت بصاري، خسرو فرشيد 
ورد، محمدعلي اسالمي ندوشن، محمدرضا شفيعي كدكني و 

موسوي گرمارودي. 
بديهي است كه طي سه دهه اخير نيز پژوهشگران ارجمند 
و گرانمايه ديگري درباره حافظ مقالهها يا كتاب هاي سودمندي 
در رسانهها منتشر كردهاند كه بررسي آثار آنان خارج از توان، 

شايستگي يا حوصله حقير است. 
گستردگي تحقيق درباره «حافظ» و فزوني پژوهشگراني كه 
در اين عرصه گام نهادهاند، انتقاداتي را برانگيخته است و برخي 
را اعتقاد بر اين اســـت كه اقبال بيش از حد به «لسانالغيب»، 
سبب شده است تا بسياري از بزرگان شعر و ادب ميهن ما در 

هالهاي از غبار فراموشي يا كماعتنايي قرار گيرند.
كه معتبرترين  براي مثال چنانچه به «لغتنامه دهخدا»ـ 
مأخذ براي شناخت اجمالي شخصيتهاي ادبي، فرهنگي يا 
بزرگان مشاهير كشـــورمان به شمار ميرود ـ  رجوع كنيم، با 
كمال شگفتي مشاهده ميكنيم كه كمتر از نيمصفحه به معرفي 
استاد سخن «سعدي» اختصاص داده است.3 در حالي كه در 
همين كتاب، عالمة دهخدا در 46 ســـتون از لغتنامه خود، 

مطالب زير را مورد بررسي قرار داده است: 
1ـ مقدمه محمد گلندام بر ديوان حافظ 

2ـ ديدگاههاي تذكرهنويسان درباره لقب اصلي حافظ به 
نقل از ماده وفات او:

 به سوي جنت اعلي روان شد 
                              فريد عهد، شمسالدين محمد 

3ـ محمدخان حافظ 
4ـ طريقت حافظ به نقل از نفحاتاالنس و مرات الخيال 
5ـ فهرســـت كامل معاصران حافظ (خواجوي كرماني، 
عبيد زاكاني، عماد فقيه كرماني، سلمان ساوجي، بسحق اطعمه، 
شاه نعمتاهللا ولي، كمال خجندي و پادشاهان سلسله اينجو و 

وزيران آنها، امير تيمور گوركاني و ...) 
6ـ شرح حاالت حافظ. 

7ـ تحقيقات شبلي نعماني درباره حافظ 
8ـ تحصيالت حافظ و مســـافرت هاي داخلي حافظ و 

شهرت وي در ايام حيات 
9ـ دعوت حافظ به هندوستان توسط محمودشاه بهمني 
دكني و حركت حافظ با كشتي و طوفانيشدن دريا و انصراف 

خواجه از سفر كه به خلق غزل زير منجر شد: 
دمي باغمم به سر بردن جهان يكسر نميارزد

به مي بفروش دلق ما كزين بهتر نميارزد
شكوهِ تاِج سلطاني كه بيم جان در آن درج است 
كالهي دلكش است اما به ترك سر نميارزد ...

10ـ حافظ و الطاف ملوك زمان و فرق وي با ســـاير 
مديحهسرايان

11ـ مقامات علمي حافظ و دين غزلسرايان به حافظ
12ـ ابيات متشابه حافظ و خواجو و سلمان ساوجي

13ـ ترجمههاي ديوان حافظ
14ـ علل تفأل به ديوان حافظ

15ـ آرامگاه خواجه شيراز
انتقاداتي كه در زمينه گستره حافظپژوهي و گرايش بيش 
از حد به سمت تحقيق پيرامون وي، گاهگاه مطرح ميشود؛ 
به داليل گوناگون قابل توجيه و منطقي نيست. زيرا صرفنظر 
كه بر تارك ادبيات گرانسنگ  از سعدي، فردوسي و مولويـ 
پارسي جاي دارندـ  و در مورد آنها پژوهش هاي ارزشمندي 
در داخل و خارج از كشور انجام گرفته است، اغلب سرايندگان 
شعر پارسي، به رغم جايگاه وااليي كه در فرهنگ اين مرز و 
بوم و تاريخ ادبيات كشور ما دارند، با «حافظ» قابل قياس نيستند 
و رمز و راز محبوبيت حافظ و ريشه دوانيدن عشق به وي در 
تار و پود وجود هر ايراني موضوعي است كه بايد دهها كتاب 

و رساله درباره آن به رشته تحرير درآيد.
از طـــرف ديگر، بايد به اين نكتـــه مهم توجه كرد كه 
حافظپژوهان فرهيختهـ  به ويژه در 80ـ90 سال اخيرـ صرفاً به 
تحقيق پيرامون تفسير اشعار حافظ، يافتن معاني دشوار واژهها، 
شناساندن آرايههاي ادبي، رمزگشايي از ايهامات ابيات و مطالعه 
تطبيقي مضمونهاي مشابه، در ديوان خواجه با شاعران سلف 
اكتفا نكـــرده، بلكه خدمات ارزندهاي به تاريخ و فرهنگ اين 
كشور و غني كردن گنجينه دانش آن انجام دادهاند كه به برخي 

از آنها اشاره ميشود.
1ـ يافتن بسياري از نسخههاي خطي فارسي

ضرورت دست يافتن به قديميترين نسخ ديوان حافظ 
و كشف نســـخههايي كه كمترين لغزش كاتبان در آنها راه 
يافته يا از فضل فروشي و دستكاري برخي از نسخهبرداران 
مصون مانده باشند، پژوهشـــگران را ترغيب كرده است كه 
با تحمل ســـختيهاي فراوانـ  در شرايطي كه هنوز دستگاه 
فتوكپي يا  اسكن كردن اختراع نشده بودـ در كتابخانههاي مهم 
دنيا (در حيدرآباد، بمبئي، استانبول، اياصوفيه، دوشنبه، قونيه، 
كپنهاك، قاهره، استكهلم، هاروارد، انجمن آسيايي سلطنتي لندن، 
موزههاي بريتانيا، پتروگراد، استراسبورگ و ...) به جستجوي 

نســـخههاي ديوان حافظ بپردازند و در حين اين جستجو به 
بسياري از كتاب هاي خطي فارسي ديگري كه كسي از آنها 
مطلع نبوده است، دسترسي پيدا كنند و موجبات چاپ و نشر 
گنجينههاي نشناخته ادب، فقه، طب، رياضي، فقهاللغه، نجوم و 

علوم ديگر را فراهم نمايند.
2ـ تحقيق جامع پيرامون تاريخ فارس (زادگاه حافظ) 

در قرن هشتم هجري4
اهميت شـــناخت محيط و شـــرايطي كه حافظ در آن 
روزگار خود را به سر برده است، چنين پژوهشي را موجب 

شده است.
3ـ پژوهش درباره كتاب هايي كه حافظ در قرن هشتم 
به آنها دسترسي داشته يا در دوران تحصيل از آنها معلومات 

خود را اخذ كرده است
مهمترين كتاب هايي كه در عصر حافظ در دسترس بوده 

است، به اختصار عبارتند از:
قرآن مجيد،كشاف زمخشري و شرح آن، مواقف، كيمياي 
سعادت، كليله دمنه، قانون و شفاي بوعلي سينا، عبهرالعاشقين، 
مصباح الهدايه و مصباحاالنوار، مصباحالجنان، ديوانهاي متعدد 
شـــاعران عرب و ايراني، كتابهاي علمي متعددي در هيئت، 
هندسه، مسالك و ممالك، اصطالحات موسيقي، صرف و نحو 
زبان عرب و .... كه در اين دوره در نزد برخي از ارباب معرفت 

وجود داشته است.
حافظپژوهان فرهيختهاي مانند استاد معين و بهاءالدين 

خرمشاهي در اين زمينه تحقيقاتي ارزشمند ارائه دادهاند.5
4ـ كمك به روشــن شــدن مفاهيم دقيق واژهها و 

اصطالحات عرفاني
اگرچه اغلب اصطالحات و تعابيـــر عرفاني، تقريباً از 
قرن پنجم هجري به تدريج وارد شعر فارسي شده و شاعران 
بزرگي مانند سنايي، انوري، عطار، خاقاني، سعدي، مولوي و 
... به نحو گستردهاي به كار گرفتهاند، اما كاربرد اين واژهها و 
اصطالحات در غزل هاي حافظـ  به علت دسترسي هزاران 
نفر از فارسيزبانان به ديوان حافظـ  برخي از حافظپژوهان را 
ترغيب كرده است كه به تأليف و تدوين «فرهنگ مصطلحات 
عرفا و متصوفه» يا «فرهنگ اشعار حافظ»6 مشتمل بر تفسير 
همين واژهها و اصطالحات اقدام نمايند تا مفاهيم واژههايي 
نظير:تجلي، توبه، توكل، سالك، سماع، استغنا، عارف، ُسكر، 

فقر، فنا، عشـــق، حيرت، رضا، 
صوفي، كشف و شهود، شطح و 
طامات، كرامات و مقامات با ذكر 
مثالهاي گوناگون از منابع دست 

اول روشن شود. 
اين اقـــدام ارزنده، نه تنها به 
عالقهمندان اشعار حافظ در فهم 
دقيقتر و بهتر منظور شاعر كمك
ميكند بلكه در ارتقاي ســـطح 
آگاهي استادان ادبيات در تدريس كتابهاي عرفاني يا تشريح 
مطالب ساير شاعران يا نويسندگان سدههاي گذشته كه اين 
اصطالحات يا واژهها را در البالي آثار خود به كار بردهاند نيز 

مؤثر خواهد بود.
5ـ ايجاد عالقه براي آگاهي از اســطورههاي ملي و 

تاريخ كهن كشور
حافظ در اشـــعار خود به كّرات نام برخي از قهرمانان 
شاهنامه را كه سند هويت ملي ما ايرانيان به شمار ميرود به 
كار برده است كه از آن جمله ميتوان به جمشيد، بهمن، قباد، 
كيكاووس، زال، افراسياب (شاه تركان سخن مدعيان ميشنود/ 

شرمش از مظلمه خوي سياووش باد) اشاره كرد. 
خواننده شعرهاي حافظ ترغيب ميشود كه براي شناخت 
موضوعاتي كه به آنها مربوط ميشود به منابع ديگرـ  از جمله 
تحقيقات حافظپژوهانـ  مراجعه كند تا فرضاً به اين نكته پي 
ببرد كه چه ستمي بر سياووش رفته است و چرا به وي تهمت 
بياساسي زدهاند تا براي اثبات بيگناهي خود به يك آزمون 
ســـخت (ORDEAL)؛ يعني عبور از كوهي آتش با اسب 
شـــبرنگ خودـ  «بهزاد»ـ  تن در دهد و بيپايه بودن تهمت 

نامادري خودـ  سودابهـ  را به پدر خويش نشان دهد.7
همينطور، هنگامي كه در ديوان حافظ به شـــعر زير 

برخورد ميكنيم:
بـــه مهلتي كه ســـپهرت دهـــد ز راه مرو 

 تو را كه گفت كه اين زال ترك دستان گفت؟
صرفنظر از مفهوم ظاهري بيت كه به ما رهنمود ميدهد 
از موقعيت يا منزلتي كه روزگار يا سپهر فريبكار در اختيارمان 
گذارده است، گمراه نشويم8؛ زال كه به عنوان تشبيهي براي 
يا سپهر كهنسال نيرنگباز به كار رفته است، به اسطوره  فلك
يا تراژدي «جنگ رستم و اسفنديار» نيز اشارتي دارد زيرا وقتي 
رستم در جنگ با اسفنديارـ  به علت رويين تن بودن ويـ 

موفقيتي به دست نياورد با نيرنگ(دستان) سيمرغـ  پرورش 
دهنده زال تيري از چوب درخت گز ساخت و چشم اسفنديار 

را نشانه گرفت و او را از ميدان به در كرد.
حافظ پژوهان، همزمان با تشريح واژههاي دشوار ديوان 
حافظ، اطالعات دقيق و جامعي نيز درباره همه تلميحاتي كه 
در اين ديوان به كار رفته است (كشتي نوح ، گنج قارون ، مير 
نوروزي و سحر سامري و ناتواني وي در پهلو زني با «معجزه، 
خاتم سليمان، جام جم، آيينه اسكندر، خاتم فيروزه بو اسحاقي، 
از چاه برآمدن عزيز مصر، اسم اعظم و...) ارائه كردهاند و بر 

گنجينه دانش دوستداران خواجه شيراز افزودهاند.
6ـ  افزايش سطح معلومات عمومي افراد جامعه

حافظ پژوهـــان از طريق تحقيقات پر دامنهاي كه انجام 
دادهاند، به اطالعات تاريخي يا اجتماعي وسيعي پيرامون برخي 
از فرقهها يا گروههايي كه بعضاً در رويدادهاي كشـــورمان 
نقشآفرين بودهاند، دست يافتهاند. مثال هنگامي كه در ديوان 

حافظ بيتي به مضمون زير يافتهاند:
 خيال زلف تو پختن، نه كار هر خامي است

كه زير سلســـله رفتن طريق عياري اســـت
به تشـــريح «طريقت عياري» اقدام كرده و به اين نتيجه 
رســـيدهاند كه: «عياران طبقهاي از طبقات اجتماعي ايران را 
تشكيل ميدادند، متشكل از مردم َجْلد و هوشيار.... جوانمردي 
پيشينه داشـــته و به صفات عالي راز نگاهداري، دستگيري 
بيچارگان، امانتداري وفاي به عهد آراسته و در چاالكي و حيله 

نامبردار بودند.»10
برخي از شـــاعران و عارفان، به سبب صفات عياران، به 
ويژه جوانمردي، بخشش، حمايت از ضعيفان، ستمستيزي، 
راستگويي، شكيبايي به عياران ارادتي داشتهاند كه از آن جمله 
ميتوان به موالنا، عطار، نجمدايه (مؤلف مرصاد العباد) اشاره 
كرد. عياراني همچون يعقوب ليث، حسن صباح، سمك عيار 

شهرت به سزايي دارند.
ملك الشعراء بهار براين باور است كه واژه   «عيار» همان 

«اييار» فارسي و «ادييار» پهلوي است.11 مخالفان عياران اين 
گروه را طرار، شبرو يا راهزن مينامند كه با ويژگيهاي آنان 
(جوانمردي، بخشـــش، وفاي به عهد، پايبندي به سوگند، 

شفقت و ياريمظلومان) همخواني ندارد.
حافظ پژوهان در رابطه با ريشههاي تصوف در ايران و 
هند، مذاهب رايج در عصر حافظ، جغرافياي شيراز در سدههاي 
هفتم و هشتم هجري، كشاكشهاي فرقهاي (اختالفات معتزله 
و اشعريان و...) سر تطور برخي از واژهها در سدههاي چهارم 
تا هشـــتم هجري، معاصران خواجه شيراز از شاهان و اميران 
و وزيران گرفته تا دانشمندان، عارفان و شاعران، ديدگاههاي 
مالمتيه، انديشـــههاي فلسفي و كالمي و نمادپردازي عرفاني 
حافظ12 و دهها موضوع ديگر تحقيقات ارزشمند و مستندي 

انجام دادهاند.
عالوه بر موارد ياد شده، حافظ پژوهان با استدالل، برخي 
از شبهات نادرست يا اشـــتباهات بيپايه مفسران سدههاي 
گذشته را برطرف كردهاند. مثًال ادعا شده است كه حافظ مريد 

«شيخ احمد جام» (ملقب به ژنده پيل) بوده و در بيت:
 حافـــظ مريد جام مي اســـت اي صبا برو

و ز بنـــده بندگي برســـان شـــيخ جام را
 از او طلب همت كرده و از باد صبا درخواســـت كرده 
است كه ســـالم او را به شيخ احمدجام برساند، در حالي كه 
شيخ احمدجام 256 سال قبل از حافظ (در سال536هجري) 

فوت كرده است.13
«سودي»ـ  حافظ پژوه قلمروي عثمانيـ  در شرح خود بر 
ديوان حافظ به غلط ادعا كرده است كه نخستين مصرع يكي 
از معروفترين غزلهاي حافظ «اال يا ايها الساقي ادركاسا و 
ناولها» از قطعه اي است كه يزيدبن معاويه بر وزن بحر هزج 

سروده و اصل آن به شرح زير است:
اَنا المســـموم ما ِعندي بتريـــاق و ال راقي

اَدِر كاســـاً و ناولهـــا اال يـــا ايهاالســـاقي
سپس براي اثبات ادعاي خود، دو قطعه شعر به ترتيب از 

اهلي شيرازي و كاتبي نيشابوري ذكر كرده است:
خواجه حافظ را شـــبي ديـــدم به خواب

گفتـــم اي در فضـــل و دانـــش بيمثال
از چه بســـتي بر خـــود اين شـــعر يزيد

بـــا وجود ايـــن همـــه فضـــل و كمال
گفـــت واقـــف نيســـتي زين مســـأله

كافر هســـت بـــر مؤمـــن حالل! مـــاِل
***

عجـــب در حيرتـــم از خواجـــه حافظ
بـــه نوعي كِـــش َخـــرِد زان عاجـــز آيد

چـــه حكمـــت ديد در شـــعر يزيـــد او
كه در ديـــوان نخســـت از وي ســـرايد

كافـــر بر مســـلمان اگـــر چـــه مـــاِل
نشـــايد قيلـــي  و  در  و  حاللســـت 

ولي از شـــير عيبـــي بس عظيم اســـت
كـــه لقمـــه ازدهـــان ســـگ ربايـــد14

عالمه قزويني در مقاله«تضمينهاي حافظ»،ضمن مشكوك
دانستن انتساب دو قطعه اخير به «اهلي شيرازي» و «كاتبي»، 
نشـــانهاي دال بر وجود بيت « اناالمسموم ما عندي... ادركاسَا
و ناولها اال يا ايها الساقي»در آثار شعراي عرب نيافته است و 
احتمال داده است كه بيت منسوب به يزيد از يكي از غزليات 

سعدي به مطلع: 
به پايان آمد اين دفتر حكايت همچنان باقي

به صد دفتر نشايد گفت حسبالحال مشتاقي
كه در آن واژههاي «الراقي»، «ترياقي»، «كاساً»، «مسموماً» 
و انا المجنون به كار رفته، گرفته شده باشد15. استاد مينوي نيز 
در حاشيه حافظ خود خاطر نشان كرده است كه احتماال حافظ 
مصرع مورد بحث را از بيت زير كه سروده امير خسرو دهلوي 

است تضمين كرده است:
شراب لعل باشد قوت جانها، قوت دلها

اال يـــا ايهـــا الســـاقي! ادر اســـاً و ناولها
***

از مطالب گفته شده، ميتوان نتيجه گرفت كه قلمرو حافظ 
پژوهي بسيار گسترده است و صرفاً محدود به پرداختن به شرح 
زندگاني، خاندان شخصيت حافظ و خصايص و منشهاي 
اخالقي وي و تفسير اشعار و شناخت معاني دشوار واژههاي به 

كار رفته در آنها نيست. بلكه «حافظ پژوهان
ارجمند، فرهيخته و گرانقدر ميهن ما با پشتكار و تالش 

خستگيناپذير و گاه جانفرسايي، تحقيقات و تتبعات كمنظيري 
در همه زمينههاي اجتماعي، اقتصادي، سياســـي و فرهنگي 
كه به  كشور ما در قرن هشتم و ســـدههاي قبل و بعد آنـ 
گونهاي در روشن ساختن محيط و شرايطي كه حافظ در آنجا 
استعداد خود را به عاليترين شكل ممكن پرورش داده است 
يا از آن تأثير پذيرفته اســـتـ  انجام دادهاند و آثار ماندگاري 
از خود به جاي گذاشتهاند كه قرنهاي متمادي ميتواند براي 
تاريخنويسان و عالقهمندان به سفر و ادب و فرهنگ اين مرز و 

بوم قابل بهرهبرداري باشد.
سخن خود را با قطعه شعري از استاد رعدي آذرخش به 

پايان ميبريم:
حافظ فردا بـــه ري برگردم از شـــيراز تو

كاش پروازم شـــكوهي داشت چون پرواز تو
ما درين قرنيم و گوشـــي نشـــنود آواز ما

از فراز هفـــت قرن آيد به گـــوش آواز تو
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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7ـ دكتر خليل خطيب رهبر، ديوان غزليات حافظ، با معاني واژهها و شـــرح ابيات، 

انتشارات صفي عليشاه، تهران، ص123
براي آگاهي از سرنوشت سياووش رجوع شود به:

شاهنامه فردوسي، شركت ســـهامي كتابهاي جيبي، چاپ سوم، جلد دوم، تهران، 
1363، صص 125ـ119

8ـ همان مأخذ، داستان رزم اسفنديار با رستم، جلد يكم، صص 344ـ281
9ـ حافظپژوهان در معرفي برخي از آيينها و مراسم ايرانيان كه در ديوان حافظ به آنها 
اشارتي گذرا شده است اهتمام ورزيدهاند. يكي از اين آيينها چگونگي انتخاب مير 
نوروزي است كه در غزلي به مطلع:«ز كوي يار ميآيد نسيم باد نوروزي/ از اين باد ار 

مدد خواهي چراغ دل برافروزي»، در بيت پنجم آمده است:
سخن در پرده ميگويم چو گل از غنچه بيرون آي

             كه بيش از پنج روزي نيست حكم مير نوروزي 
براي آگاهي از اين مراسم، رجوع شود به مقاله عالمه محمد قزويني در مجله يادگار، 

شماره 3 صفحات 16ـ13، شهريور 1323
10ـ دكتر حســـين علي هروي، شرح غزل هاي حافظ، نشر تنوير، جلد يكم، چاپ 

پنجم، تهران، 1378، ص 303
11ـ دانشنامه آزاد ويكيپديا، ذيل واژههاي عياران: تاريخچه و واژهشناسي 

12ـ بهاءالدين خرمشاهي، حافظ، مĤخذ شماره 5، صص 124 تا 141
13ـ سخنراني اســـتاد جاللالدين همايي تحت عنوان مقام حافظ در برنامه مرزهاي 

دانش، كتاب فروشي فروغي، تهران، بدون تاريخ، ص 37 (حافظ و شيخ جام)
15ـ 14ـ محمد سودي بسنوي، شرح سودي بر حافظ، مأخذ شماره 1 صفحات 1 و 2

عباس اقبال، دوره مجله يادگار، شماره پنجم، سال اول، دي ماه 1323، تضمينهاي حافظ، 
تحقيق در اشعار حافظ به قلم استاد عالمه محمد قزويني، صص 72ـ67

* گفتم اي در فضل و دانش بيمثال در شـــرح سودي اشتباهاً بيحساب نوشته شده 
است

** بســـحق اطعمه كه نام كامل وي شـــيخ جمالالدين ابواسحاق حالج است از 
همشهريان شوخطبع و طنزپرداز خواجه حافظ شيرازي است كه ديوان شعري مشتمل 
بر انواع غذاها، ميوهها، شربتها و ... دارد و كليات وي به تصحيح استاد منصور رستگار 

فسايي در سال 1382 چاپ شده است.
*** يكي از دوستان ميگفت تا زماني كه با مفهوم جام جم (يا جام جهاننما) و تعبير 
عرفاني آن در آثار حافظپژوهان بنام آشنا نشده بودم و نميدانستم «كنايه از دل است 
در مراحل واالي معرفت، يعني دل پاك و روشن عارف كه جلوهگاه جمال حقيقت و 
متجالي معشوق ازلي و آيينه تمامنماي كليه رازهاي ناگشودني و مبهم آفرينش به شمار 

ميرود» (به تفسير دكتر حسين علي هروي)
 تصور ميكردم كه «جام جم» يكي از اشياي عتيقه دوره سلسله كيانيان است كه همچون 
بسياري از اشياي عتيقه ديگر در دوران قاجار رهسپار موزه لوور، متروپليتن يا بريتيش 

ميوزيم شده است و نقيضهگويي زير را سبب شده است: 
سالها دل طلب جام جم از ما ميكرد

بيخبر بود كه اين جام به يغما رفته است!
نامبرده بر اين باور بود كه «جريده عالم» نيز نام نشـــريهاي بوده اســـت كه در قرن 
هفتم در شـــيراز منتشر ميشده و حافظ اشـــعار خود را در آن به چاپ ميرسانده 
اســـت! در حالي كه مورخان نشـــريه آلماني زبـــان RELATION را كه 513
ســـال قبل در امپراتوري روم منتشر ميشده است، نخستين نشـــريه دنيا ميدانند 
و ايتالياييها اين افتخار را به ســـبب انتشار نشـــريه «آكتاديوما» در زمان ژوليوس 
سزارـ  نصيب خود تلقي ميكنند و فرانســـوي ها نيز از قافله عقب نمانده و برين 
باورند كه در ســـال 1631 روزنامهاي به نام GAZETTE LA منتشر ميكردهاند.

(بر فرنگي، ادعايي واهي اصًال عيب نيست!)

 محمدـ  علمي (دورودي)

قلمرو حافظپژوهي تا كجاست؟ 

غالمرضا كيانيرشيدـ طنزپرداز و كاريكاتوريست



7 اقتصادى

ترانزيت ساالنه 10 ميليون تن بار و كاال به همراه 
جابجايى چهار ميليون مسافر از ظرفيت هاى خط آهن

قزوين - رشت - انزلى در كريدور بين المللى شمال 
- جنوب است كه هفته گذشته تا مسير رشت به بهره 

بردارى رسيد.
به گزارش ايرنا، تكميل اين پروژه ملى كه از مسير 
قزوين به رشت ارزش حدود 4 هزارميليارد تومانى دارد، 
از نظر حمل و نقل بار و مسافر و اتصال استان گيالن 
به شبكه ريلى، ايجاد يك كريدور ريلى بين المللى در 
مسير شمال به جنوب براى صادرات و ترانزيت كاال از 
خليج فارس به طرف اروپا، روسيه و كشورهاى آسياى 

ميانه از اهميت زيادى براى ايران برخوردار است.
طول اين خط ريلى از قزوين تا انزلى 205 كيلومتر 
اســـت، اما با مجموع خطوط اصلى و ايســـتگاهى در 
مجموع 317 كيلومتر بايد خط آهن ســـاخته شود كه 
اكنون 165 كيلومتر آن به صورت آزمايشى افتتاح شده 
و ادامه آن به بندر انزلى با ســـرعت بيشترى در دست 

اقدام است.
مديرعامل شـــركت ساخت و توسعه زيربناهاى 
حمل ونقل در زمان افتتاح خط آهن قزوين - رشت در 
مسير كريدور شمال - جنوب گفت: با تكميل خط آهن 
بين رشت تا آستارا، هزينه حمل بار در اين مسير بينالمللى 

بين آسيا تا اروپا 30 درصد كاهش مى يابد.
خط آهن 165 كيلومترى قزوين - رشت به صورت 
يك خطه براى حمل بار و مسافر از ايستگاه سياه چشمه 
در قزوين آغاز و با عبور از منطقه كوهين، لوشان، منجيل، 

رودبار و امامزاده هاشم به شهر رشت مىرسد.
50 درصد اين خط در دشت ، 10 درصد آن در 
تپه ماهور و 40 درصد در مناطق كوهستانى قرار دارد 
و 13 هزار متر پل و 22 هزار متر تونل از مشخصات 

فنى اين پروژه ملى است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه هم در زمان افتتاح 
افتتاح آزمايشى خط آهن قزوين - رشت گفت: اگر اين 
خط ريلى به بندرانزلى وصل شود و زمينه تبادل كاال 
را فراهم كند، آنگاه به بهره مندى اقتصادى رسيده ايم.

محمدباقر نوبخت افزود: اتصال راه آهن به رشت 
اگر چه كار بزرگى بود، اما كافى نيست و دولت هدف 
بزرگترى در نظر دارد.وى قطعه رشت به انزلى در ادامه 
اين خط ريلى را هم مهم دانست و ادامه داد: زيرساخت ها

در بخش هايى از اين مســـير فراهم شـــده و براى 
ريلگذارى مهياســـت اما بايد تملك اراضى هم انجام 
شود؛ براى ما مهم آن است كه اين راه آهن به دو بندر 
شهرستان انزلى وصل شود. بايد ريل را تا جايى برسانيم 
كه بار از كشـــتى مستقيم روى قطار تخليه و بارگيرى 
شود؛ خوشبختانه مسير رشت به انزلى تا آستارا، مشكالت 
مسير قزوين به رشت را ندارد زيرا 40 درصد از مسير 

قزوين به رشت كوهستانى است.
به گفته رئيس سازمان برنامه و بودجه، بايد اعتبارات 
ساالنه براى اين پروژه در نظر گرفته شود. در اين زمينه 
توافق شـــده كه 60 ميليارد تومان تا پايان امسال براى 

آغاز پروژه رشت به انزلى اعتبار تزريق شود.
عمليات ريل گذارى اين محور از سال 1391 آغاز 
شد و با تكميل آن اكنون اين مسير ريلى كه مركز استان 
گيالن را به شبكه سراسرى ريلى كشور متصل مى كند، 

آماده بهره بردارى است.
پل شـــاهرود در مسير خط آهن قزوين - رشت 
بـــه طول 600 متر با معمارى قديمى يكى از زيباترين 
ســـازه هاى اين خط است كه با هزينه اى معادل 140
ميليارد ريال توســـط شركت خدمات مهندسى خط و 
ابنيه راه آهن در كنار آزادراه قزويت - رشـــت ساخته 

شده است.
خط آهن 164 كيلومترى قزوين - رشت در قالب 
هشت قطعه ساخته شده و از ايستگاه سياه چشمه به 
سمت رشت جدا شده است. اين مسير ريلى از ايستگاه 

سياه چشمه تا ابتداى ايستگاه كوهين به طول 30 كيلومتر 
يك خطه، از ايستگاه كوهين تا ايستگاه لوشان به طول 
40 كيلومتر دو خطه و از ايستگاه لوشان تا انتهاى مسير 

يك خطه است.
در ساخت اين خط آهن 53 دستگاه تونل به طول 
22 كيلومتر، 62 دستگاه پل خاص به طول 9 كيلومتر 
و پنج ايســـتگاه در كوهين، لوشان، منجيل، رستم آباد،

امام زاده هاشم و رشت ساخته شده است.
براى ساخت خط آهن قزوين - رشت 14 ميليون 
مترمكعب خاكريزى، 18 ميليون مترمكعب خاكبردارى و 
1/5 ميليون مترمكعب بتن ريزى شده و حداكثر سرعت 
قطارهاى بارى 120 و مسافربرى 160 كيلومتر در ساعت 
خواهد بود و قرار است تا 2 ماه آينده جابجايى مسافر 
در اين مســـير آغاز شود.در رابطه با اهميت اين خط 
ريلى، عضوكميســـيون عمران مجلس شوراى اسالمى 
اظهارداشـــت: با اتصال خط آهن رشـــت - قزوين به 
بندرانزلى زمان ترانزيت و حمل كاال از آسيا به اروپا از 

طريق خليج فارس 22 روز كمتر مى شود.
حسن خسته بند افزود: در صورتى كه در كريدور 
شمال - جنوب با خط آهن قزوين - رشت به انزلى 
و از آنجا به آستارا متصل شود، 11 هزار كيلومتر مسير 
آســـيا به اروپا كاهش مى يابد و اين ضرورت بزرگى 

براى توسعه ترانزيت در ايران است.
وى با بيان اينكه توسعه خطوط ريلى و ترانزيت 
كاال توسط شبكه ريلى در كريدور شمال - جنوب براى 
ايران اهميت زيادى دارد، گفت: با تكميل اين مســـير، 
هزينه هاى حمل كاال از آســـيا به اروپا بين 38 تا 50

درصد كاهش خواهد يافت.
نماينده مردم انزلى در مجلس تاكيد كرد: كاهش 
هزينه هاى حمل و نقل به همراه امنيت در جابجايى كاال از 
مهمترين مزيت هاى توسعه شبكه ريلى است و در سال هاى
اخيـــر به ويژه در دولـــت دوازدهم تكميل خط آهن

رشت - قزوين با سرعت بيشترى دنبال شد.
اين عضو كميسيون عمران به ضرورت استفاده از 
توانمندهـــاى بخش خصوصى در صنعت حمل ونقل 
ريلى اشاره كرد و و افزود: در سال هاى اخير دولت در 
زير ساخت هاى ريلى سرمايه گذارى خوبى انجام داده 
است؛ ضمن اينكه بخش خصوصى داخلى و خارجى 
مى تواند در حوزه تامين ناوگان يا شركت هاى ريلى 

سرمايه گذارى هاى خود را توسعه دهد.
نماينده مردم انزلى در مجلس شوراى اسالمى ادامه 
داد: تا چند سال پيش پيشرفت فيزيكى اين خط آهن 
حدود 23 درصد بود اما دولت تدبير و اميد با جديت 
اين خط آهن را تكميل كرد و با افتتاح آزمايشـــى در 
آينده شاهد تردد بار و مسافر در اين مسير ريلى خواهيم 
بود.عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى هم 
اظهارداشت: تضمين سود سرمايه گذارى و بازگشت آن 
در افزايش انگيزه سرمايه گذارى در حوزه ريلى كشور 
بســـيار تاثيرگذار است؛ در واقع سرمايه گذاران در اين 

بخش بايد متناسب با آورده خود سود ببرند.
محمدصادق حسنى جوريانى تاكيد كرد، صنعت 
حمل و نقل ريلى كشـــور نيازمند سرمايه گذارى هاى 
ســـنگينى است؛ ضمن اينكه سرمايه گذار هم با ايجاد 
انگيزه هاى حمايتى بايد سود حاصل از سرمايه گذارى 
خود را كسب كند.نماينده مردم رشت در مجلس شوراى 
اسالمى اظهارداشت: دولت با حمايت همه جانبه بايد 
به هرميزان سرمايه گذارى در اين بخش بهاء دهد زيرا 
هرچه در صنعت حمل ونقل ريلى سرمايه گذارى شود 

به توسعه اقتصادى و رفاه مردم منجر مى شود.
اكنون طول خطوط ريلى كشور 13 هزار كيلومتر 
اســـت و در چشم انداز 1404 بايد طول شبكه ريلى 
كشور به 25 هزار كيلومتر برسد لذا دولت درصدد است با 
اتصال همه مراكز استان ها به شبكه ريلى، زيرساخت هاى

مورد نياز اين صنعت را گسترش دهد

چشم انداز تكميل كريدور ريلى شمال - جنوب

اصناف يعنى دسته هاى مستقلى از 
پيشـــه وران كه فعاليت مشابهى دارند، 
در ادوار گذشـــته به خصوص در زمان 
هخامنشيان اصناف يكى از اركان اقتصاد 
در ايران بوده كه با گذشت اعصار و قرون 
متمادى اين عضو از جامعه فرآيند تكاملى 
خود را به تدريج طى كرد به طورى كه 
از دوره هاى اســـالم تا مغول، مغول تا 
قاجاريه، قاجاريه تا سال 1320شمسى و از 
آن زمان تاكنون نقش هاى مختلفى را در 
اقتصاد بازى كرده و هم اكنون هم هرچه 
به جلو حركت مى كنيم شاهد شكوفايى و 
نقش آفرينى و حضور پررنگ اصناف در 

چرخه هاى مختلف اقتصاد هستيم.
بدنـــه هر اقتصاد از دو بخش خرد 
و كالن تشـــكيل شده و هميشه جهت 
حركت در اين مســـير از خرد به كالن 
اســـت، به عبارتى ساده تر، اقتصاد كالن 
از خرد نشات مى گيرد كه در اين وادى 
مى توانيم اصناف را در قالب اقتصاد خرد جاى

دهيم.
با اين اوصاف براى دستيابى به اقتصاد 
كالن اعم از داخلى و بين المللى همواره 
مى بايست دولت نقش مداخله گرانه خود 
را در اقتصاد خرد به تدريج كاهش داده و 
گام هاى اساسى و موثرى را در واگذارى 
آن به بخش هاى مردمى كه همان اصناف 
اســـت، برداشته تا ضمن كاهش تصدى 
گرى، زمينه ســـازى و پياده سازى اصل 
44را كه مشمول اهدافى همچون شتاب 
بخشى به رشـــد اقتصاد ملى، گسترش 
مالكيت مـــردم، تامين عدالت اجتماعى، 
ارتقاى كارايى بنگاه هاى اقتصادى، افزايش 
سهم بخش خصوصى و تعاونى در اقتصاد 
ملـــى، تقليل بازمالى و مديريتى، افزايش 
سطح اشـــتغال عمومى و تشويق اقشار 
مختلف مردم به پس انداز و سرمايه گذارى 

است را فراهم كنيم.
بايد اشاره داشت :اصناف در دورههاى 
مختلف نقش و جايگاه مهمى در تحوالت 
جامعه و كشور داشته اند و به رغم برخى 
مســـايل، در صورت تحقق شرايط الزم 
مى توانند عامل تقويت اعتماد و انسجام 

اجتماعى شوند.
امروزه به هر نقطه اى از شـــهر كه پا 
مـــى گذاريم با انواع مغازه هاى كوچك و 
بزرگ و فروشگاه هاى زنجيره اى و حتى 
بانك ها و صرافى ها رو به رو مى شويم. 
رشـــد و گسترش سريع واحدهاى صنفى 
مختلـــف در جاى جاى نقاط شـــهرى و 
حتى روستايى كشور پديدهاى اقتصادى- 
اجتماعى است. ضمن اينكه اصناف در كنار 
اثرات اقتصادى ازنقش و جايگاه اجتماعى- 
فرهنگى هم برخوردار هستند و مى توانند 
در صورت فراهم بودن بسترهاى الزم اثرات 

مثبتى در جامعه داشته باشند.
اصناف در سراسر جهان و در طول 
تاريخ همواره حضور داشـــته و گستره 
اصناف در ســـطح كشور باعث شده اين 
بخش در بحث اشتغال هم اثرگذار باشد. 
بـــه طوريكه اگر ميانگين نيروى كار هر 

واحد صنفى را 5 / 2 نفر در نظر بگيريم، 
با احتساب واحدهاى صنفى بدون جواز 
حدود 7 تا 7/5 ميليون نفر و با احتساب 
آمار رسمى حدود 6 ميليون نفر اشتغالزايى 
مستقيم در واحدهاى صنفى نيروى كار فعال 
وجود دارد كه با احتســـاب خانواده هاى

آنها مى توان گفت در كشـــور جمعيتى 
حدود 25 ميليونى وابسته به اصناف هستند. 
اين در حالى است كه اصناف از هيچگونه 
امكانات و تسهيالت دولتى و بانكى استفاده 
نمى   كنند و اگر در طول حيات خود از 
تســـهيالتى به خصوص در بخش بانكى 
استفاده كرد هاند، به واسطه سرمايه گذارى ها 
و پس اندازهايى بوده كه توسط خود آنها 

در منابع بانكى ايجاد شده است. 
به طور ســـنتى و بر اســـاس بافت 
كالبدى و اجتماعى شـــهرهاى ايران در 
دوران قبل از مدرنيســـم، اكثر قريب به 
اتفـــاق فعاليت هاى صنفى در مكانى به 
نام بازار كه عمدتاً سرپوشيده بود تمركز 
داشتند و به ندرت بتوان در ميان شهرهاى 
قديمى كشـــور شهرى را يافت كه فاقد 

بازار سنتى باشند.
صنوف مختلف حاضـــر در بازار 
از ديربـــاز در كنـــار انجام فعاليتهاى 
اقتصـــادى خـــود نقش بســـزايى در 

فعاليـــت هاياجتماعى، فرهنگى (به ويژه 
مذهبى) داشـــته اند. همچنين مشاركت 
بازاريان در جريان هاى سياسى و پيوندى 
كه با ســـاير گروه ها برقرار مى كردند، 
از واقعيـــت هاى انـــكار ناپذير تاريخ

 سياسى – اجتماعى كشور است. البته الزم 
به ذكر است كه اين نقش در همه دوره ها

به يكســـان نبوده و به ويژه با شـــروع 
اصالحات ارضى و رشد شتابان شهرنشينى 

نقش پررنگ ترى ايفا كردند.
با اين حال شروع فرآيند مدرنيزاسيون 
و توسعه شـــهرها چه از نظر شكلى و 
چـــه به لحاظ محتوايى ماهيت اصناف را 
دچار دگرگونى كرد. طرح هاى مختلف 

توسعه شـــهرى در قالب طرح جامع يا 
طرح تفصيلى در دوره هاى مختلف بافت 
كالبدى و اجتماعى شهرها را به هم زد . 
در اين ميان قبل از هرچيزى تمركز مكانى 
اصناف به هم خورد و مغازه ها، پاساژها و 
فروشگاهها در خيابان هاى مختلف و خارج 
از بازار توسعه پيدا كردند و در نتيجه با اين 
شكل از توسعه شهرى امروزه بزرگترين 
مجتمع هاى فروشـــگاهى(مگامال ها) 
و مراكز خريـــد خارج از بازار در نقاط 

مختلف شهر قابل مشاهده هستند.
بايد اشاره داشـــت: بخشى از اين 

توسعه ناشى از هجوم جمعيت از سراسر 
كشور به شهرها به ويژه شهرهاى بزرگ 
و قديمى كه اكثراً مراكز استان هاى كنونى 
را شكل مى دهند، بود. اما بخشى هم در 
نتيجه غلبه مسكن و به طور كل ملك و 

امالك در اقتصاد كشور است.
دهه ها است كه سرمايه هاى كوچك 
و بزرگ مردم گرايش به تبديل شـــدن به 
ملك دارد و داشتن ملك به ويژه امالكى 
با كاربرى تجارى نشـــانه متمول بودن و 
پايگاه اجتماعى باالتر به شمار رفته و مايه 
احساس قدرت و امنيت مردم است. البته 
شـــهردارى ها هم به ويژه در چند دهه 
اخير توسعه امالك تجارى را به عنوان يك 

منبع كسب درآمد تلقى كرده و با توسل 
به شهر فروشى در اين توسعه نقش قابل 

توجهى داشته اند.
در نتيجـــه اين توســـعه و به گفته 
علـــى فاضلى رئيس اتاق اصناف، حدود 
3ميليون واحد صنفى در كشـــور فعاليت 
مىكننـــد كه نزديك 800 هزار واحد آن 

فاقد پروانه است.
به گفته وى، تعداد واحدهاى صنفى 
ايرانى از ميانگين جهانى بيشـــتر است. 
درواقع بر اســـاس آمار، واحدهاى صنفى 
حاضر در كشـــور هفت برابر از ميانگين 
جهانى بيشتر است؛ زيرا در اين استاندارد 
بـــه ازاى 37 تـــا 42 خانوار يك واحد 
تجـــارى وجود دارد اما در ايران به ازاى 
هـــر هفت خانوار يك بنگاه صنفى ايجاد 

شده است.
بر اســـاس ديدگاه صاحبنظران و 
كارشناسان امر، افزايش داللى، سفتهبازى 
و واسطهگرى، افزايش امكان فرار مالياتى، 
افزايش قيمتها به دليل كثرت مغازهها، 
افزايش تخلفات اقتصادى و هزينه كنترل 

واحدهاى صنفى، كاهش قدرت انتخاب 
مصرفكنندگان به دليل فراهم نبودن امكان 
ارائه انواع مختلف از يك كاال، نگهدارى 
از كاالها در شرايط غيراستاندارد، افزايش 
حجم ترافيك در شهرها و... جزو مهمترين 
آثار منفى افزايش شمار بى رويه واحدهاى 
صنفى بر اقتصاد كشور ارزيابى مىكنند.

البته اين آســـيب ها بيشتر مربوط به 
واحدهاى صنفى خدماتى است و كمتر 
شـــامل صنوف توليدى مى شود. درواقع 
رشد بخش خدمات و پيشى گرفتن آن از 
بخش هاى صنعت و كشاورزى برخالف 
كشورهاى توسعه يافته نوعى آسيب جدى 
در اقتصاد كشور به شمار مى رود. پيشى 

گرفتن بخش خدمات در جوامع مذكور 
ناشـــى از رشد دانش و تكنولوژى است 
و مرحله اى طبيعى از توســـعه آنها به 
شـــمار مى رود. امـــا بخش خدمات در 
كشور ما به دليل قدرت واردات رسمى و 
غير رســـمى(قاچاق) و گسترش داللى و 

واسطه گرى بوده است.
به گفته متوليان صنفى، راه مقابله با 
افزايش خطرات گسترش بى رويه تعداد 
واحدهاى صنفى، اصالح قانون نظام صنفى، 
ادغام واحدهاى صنفى و چابكســـازى 
آنها، اقدامات الزم براى استقرار واحدهاى 
صنفى در شهركهاى صنعتى و شهركهاى 
صنفى تخصصى ويژه اصناف و مواردى 

از اين قبيل است.
از نظر محدوده ســـازمانى مجموعه 
امور اصناف در سال هاى قبل از انقالب 
و تا ســـال 1350در شهردارى ها متمركز 
بوده و صدور پروانه كســـب هم توسط 
شـــهردارى ها انجام مى شد. بر اساس 
مطالعات انجام شده در همين سال اولين 
قانـــون نظام صنفى تصويب و به موجب 

آن « اتاق اصناف»  تاسيس شد و متولى 
امور اصناف و صدور مجوز كسب براى 

واحدهاى صنفى شد.
بعد از انقالب و از همان سال آغازين 
«اتاق اصناف» منحل و در ابتدا كميته امور 
صنفى براى ساماندهى و اداره امور اتحاديه ها 
و ســـپس در سال 1361 شوراى اصناف 
كشور ايجاد شد. بعد از آن حدود دو دهه 
طول كشـــيد تا قانون اصناف در مجلس 
تصويب و براى اجرا ابالغ شود. در واقع 
طى ســـال هاى 77 و 78 پيش نويس آن 
با نظر مجامع صنفى كل كشور تدوين و 
در نهايت در ســـال 81 طرح قانون نظام 
صنفـــى به مجلس رفت و اين قانون در 
ســـال 82 به تصويب مجلس رسيد و از 

سال 83 قابل اجرا شد.
همچنين ايران به خاطر عضويت در 
ســـازمان جهانى كار و بر اساس ضوابط 
آن بايد حق تشـــكيل سنديكا، انجمن و 
اتحاديه كارگرى را به رسميت بشناسد. در 
عين حال تمكين دولت هاى مختلف به 
آزادى انجمن ها و دخالت نكردن دولت 
در محدود كردن اعتصاب هاى مرتبط با 
شرايط كارى و حقوق اقتصادى از جمله 

ديگر ضوابط اين سازمان جهانى است.
به گفته كارشناســـان، عدم توجه به 
نقش و جايگاه سياسى اصناف مى تواند 
تبعات جبران ناپذيرى براى جامعه در پى 
داشته باشد. نمونه هايى از اعتراض هاى 
صنفى در ماه هاى اخير در كشور رخ داد 
كه شـــايد دليلى بر اهميت نقش اصناف 
باشد. بعالوه، از نظر جامعه شناسى اصناف 
به نوعى ميانجى و واسط بين افراد از يك 
طرف و ســـاختارهاى سياسى و به ويژه 

دولت از طرف ديگر هستند.
 اين ميانجى گرى از چند جهت داراى 
اهميت است. يكى اينكه اصناف و به ويژه 
صنوف خدماتى به طور مستقيم با بخش 
زيادى از افراد جامعه در ارتباط هستند. به 
همين خاطر كيفيت و چگونگى عملكرد 
صنفى آنها مى تواند ديدگاه، نگرش، باور و 
قضاوت مردم در باره حاكميت به طور كل 

و دولت به طور خاص را شكل دهد.
ديگر اينكه به خاطر همين پيوند و 
ارتباط تنگاتنگ با افراد و اثرات مستقيم 
عملكرد آنها بر زندگى و معيشت مردم، 
در تقويـــت يا تضعيف اعتماد اجتماعى 
بســـيار تأثيرگذار هستند. سوم و در ادامه 
دو مورد قبل اصناف مى توانند در دنياى 
پيچيده و گســـترده كنونى عامل انسجام 

اجتماعى باشند.
بنابر اين با پرداختن به امور و مشكالت 
صنفى، ساماندهى صنوف، جلوگيرى از 
فعاليت هاى واحدهاى صنفى غير قانونى، 
تدوين سازوكارى براى ابراز اعتراضات 
و خواســـته هاى صنوف و به طور كل 
ارتقاى جايگاه و مشـــاركت دادن آنها در 
تصميـــم گيرى هايكالن و خرد مى توان 
يكى از زمينه هاى اصلى گسترش اعتماد 
و انســـجام اجتماعى در جامعه را فراهم 

كرد.

نقشى كه اصناف در اقتصاد جامعه دارند
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*راه مقابله با افزايش خطرات گسترش بى رويه تعداد واحدهاى صنفى 

اصالح قانون نظام صنفى، ادغام واحدهاى صنفى و چابكسازى آنها 

اقدامات الزم براى استقرار واحدهاى صنفى در شهركهاى صنعتى و 

شهركهاى صنفى تخصصى ويژه اصناف و مواردى از اين قبيل است.

*اگر ميانگين نيروى كار هر واحد 

صنفى را 5 / 2 نفر در نظر بگيريم، 

با احتساب واحدهاى صنفى 

بدون جواز حدود 7 تا 7/5 ميليون 

نفر و با احتساب آمار رسمى 

حدود 6 ميليون نفر اشتغالزايى 

مستقيم در واحدهاى صنفى 

نيروى كار فعال وجود دارد كه 

با احتساب خانواده هاى آنها 

مى توان گفت در كشور جمعيتى 

حدود 25 ميليونى وابسته به 

اصناف هستند 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه كانون كاركنان 
بازنشسته سازمان تأمين اجتماعي (نوبت اول)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده 
شركت پيشگامان صنعت سرب و روي مهديآباد

سهامي خاص
ثبت شده به شماره 513088 و شناسهملي 14006944189

آگهى دعوت (نوبت دوم)  مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده شركت سرو زرين اطلس 
(سهامى خاص) شماره ثبت 451346 و شناسه ملى 14003940759

 –  –

آگهي دعوت به شركت در مجمع عمومي عادي نوبت دوم
انجمن صنفي كارفرمايي طراحان گرافيك ايران

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت صنايع سيمان نهاوند(سهامي خاص)

ثبت شده به شماره 209132 و شناسه ملي 10102506325

آگهى فراخوان عمومى 
خريد تجهيزات ، قطعات و خدمات جانبى 

شركت هانيول

شركت نفت سـتاره خليج فارس

نشـانى دريافت اسـناد مناقصه :

هزينه شـركت در مناقصـه:

آگهى فراخوان عمومى شناسايى مهندسان مشاور در شركت عمران شهر جديد هشتگرد 14-9-97/م و 15-9-97/م
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آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده نوبت سوم
شركت تعاوني مسكن مهر 28 منطقه 8 تهران به شماره ثبت 348016

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت دوم
شركت تعاوني مسكن مهر 28 منطقه 8 تهران به شماره ثبت 348016

آگهي دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت سوم

آگهي دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده نوبت دوم

آگهى تغييرات موسسه دانش بنيان بركت
 به شماره ثبت 38594 و شناسه ملى 14005828941

آگهى تغييرات شركت توليد انرژى هاى تجديد پذير مپنا سهامى خاص
 به شماره ثبت 416752 و شناسه ملى 10320684963

تاسيس موسسه غير تجارى سيل نقش ايرانيان 

آگهى تغييرات شركت آريا پالست سنندج شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 500008 و شناسه ملى 14006249554

آگهى تغييرات شركت ليزينگ پاسارگاد سهامى خاص
 به شماره ثبت 241515 و شناسه ملى 10102822636

آگهى تغييرات شركت دوار محرك شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 153250 و شناسه ملى 10101960308

آگهى تغييرات شركت دوار محرك سهامى خاص
 به شماره ثبت 153250 و شناسه ملى 10101960308

آگهى دعوت مجمع عمومى فوق العاده نوبت دوم شركت تعاونى
 اعتبار كاركنان سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى به شماره ثبت 140500

 –

دستورجلســه:

آگهى تغييرات شركت مارستان سهامى خاص 
به شماره ثبت 50982 و شناسه ملى 10100961415



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

ليزينگ ايرانيان
سبحان دارو

ايرانارقام
بانك تجارت

پارسدارو
سرمايهگذاريصنعتبيمه

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
داروسازيابوريحان

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
داروسازيسينا

سراميكهايصنعتياردكان
داروسازيامين

صنايعآذرآب
البرزدارو
مارگارين

صنايعخاكچينيايران
بانكاقتصادنوين

پرداخت الكترونيك سامان كيش
صنايعكاغذسازيكاوه

داروسازيجابرابنحيان
حملونقلتوكا
لنتترمزايران

توسعه معدني وصنعتي صبانور
بيمه البرز

پااليش نفت اصفهان
كارخانجاتداروپخش

نوسازيوساختمانتهران
معادنمنگنزايران

پاكسان
بانك صادرات ايران

پتروشيميخارك
سپنتا

نفتبهران
داروسازي زاگرس فارمدپارس

سايپاشيشه
ايرانترانسفو
ليزينگايران

پتروشيميشيراز
تجارت الكترونيك پارسيان

نيروترانس
آلومينيومايران
مخابرات ايران

سيمان فارس نو
سيماندورود

پتروشيميآبادان
واسپاري ملت

سرمايهگذارينيرو
فوالدآلياژي ايران

شيشهوگاز
حفاري شمال

سرمايهگذاريشاهد
آبسال

لبنياتكالبر
سيمانفارسوخوزستان

بانك ملت
سيمانصوفيان

سيمانشرق
معدنيوصنعتيچادرملو

حفاري شمال
تكنوتار

سرمايه گذاري پرديس
پااليش نفت تبريز

باما
بانك سينا

صنايعريختهگريايران
شيشههمدان

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
سازهپويش

شكرشاهرود
مليصنايعمسايران  

صنايعكاشيوسراميكسينا
بانك خاورميانه

ليزينگصنعتومعدن
سيماناروميه

صنعتيآما
كاشيسعدي

صنايع پتروشيمي خليج فارس
قندمرودشت

گروهصنعتيسپاهان
فوالدمباركه اصفهان

بانككارآفرين
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

قنداصفهان
سرمايهگذاريسپه
تامين سرمايهاميد
پست بانك ايران

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
صنايعشيمياييسينا

سيمانتهران
آسان پرداخت پرشين

افست
تراكتورسازيايران

قندنيشابور
تراكتورسازيايران

پتروشيمي فجر
پتروشيمي جم

سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)
سرمايهگذاريتوسعهملي

سيمانبهبهان
بانكپارسيان

توسعهمعادنرويايران
پارسمينو

سيماناصفهان
گروه صنعتي پاكشو

فوالدخوزستان
دشتمرغاب
بهنوشايران

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
مسشهيدباهنر

ايراندارو
كالسيمين

فرآوردههايتزريقيايران
داروييلقمان

مهندسينصيرماشين
درخشانتهران

ايرانخودرو
داروسازيكوثر

داروسازيفارابي
گروهبهمن
پارسخزر
گلوكوزان

كمكفنرايندامين
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

سايپاآذين
پارسخودرو

چرخشگر
آهنگريتراكتورسازيايران

لولهوماشينسازيايران
پالسكوكار

گروه دارويي بركت
مهركامپارس

سايپا
قطعاتاتومبيلايران

بيمه دانا
گروهصنعتيبارز

الكتريكخودروشرق
بيسكويتگرجي

ايرانتاير
نيرومحركه

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
سرمايهگذاريسايپا
ايرانياساتايرورابر
سرمايهگذاريبهمن

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
رينگسازيمشهد
ماشينسازياراك

ليزينگ رايانسايپا
زامياد

ذغالسنگنگينطبس
پمپسازيايران

گروهصنعتيبوتان
ليزينگخودروغدير

لعابيران
توليدمواداوليهداروپخش

فنرسازيزر
ايراندارو

كارخانجات توليدي شهيدقندي
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

سرماآفرين
توليدمحورخودرو

سرمايهگذاري صنعتنفت  
گروه مپنا(سهامي عام)

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
رادياتورايران

فرآوريموادمعدنيايران
قندثابتخراسان
المپپارسشهاب

بيمه آسيا
نفت سپاهان

پشمشيشهايران
سرمايه گذاري پارستوشه

كمباينسازيايران
گروه توسعه صنعتي ايران

سيمانداراب
كارت اعتباري ايران كيش

كارتنايران
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
گروه دارويي سبحان

كويرتاير
داده گسترعصرنوين-هايوب

سيمانخزر
سرمايهگذاريبوعلي

قندلرستان
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

ايركاپارت صنعت
ماشينسازينيرومحركه

فنرسازيخاور
داروسازياكسير

كربنايران
محورسازانايرانخودرو

سرمايه گذاري ساختمان ايران
فرآوردههاينسوزپارس

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
كشاورزيودامپروريمگسال

سرمايه گذاري شفادارو
صنعتيبهشهر

بيمه ما
لبنياتپاك

دودهصنعتيپارس
كشتيراني جمهوري اسالمي ايران

گروهصنايعبهشهرايران
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

صنايعالستيكيسهند
گلتاش

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
آلومراد

كيميدارو
ريختهگريتراكتورسازيايران

بينالملليتوسعهساختمان
توليدي چدن سازان

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
بيمه پارسيان

سرمايه گذاري خوارزمي
سرمايهگذاريمسكن

سيمانشاهرود
پارسالكتريك

معدني وصنعتي گلگهر

شركت ارتباطات سيارايران
داروپخش(هلدينگ)

شيميداروئيداروپخش
داروسازيفارابي

داروييرازك
داروسازياكسير

فوالداميركبيركاشان
گلوكوزان

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
سرمايه گذاري اعتبارايران

سرمايهگذاريصنعتومعدن
همكاران سيستم

الكتريكخودروشرق
توليديمهرام

سرمايهگذاريتوسعهآذربايجان
سيمانايالم

گروهصنعتيملي(هلدينگ)
خوراكدامپارس

صنايع سيمان دشتستان
به پرداخت ملت

شهد
سيمانسفيدنيريز

جامدارو
كشتوصنعتچينچين

موتورسازانتراكتورسازيايران
گسترش نفت وگازپارسيان

پگاهآذربايجانغربي
سرمايهگذاريمليايران

پااليش نفت بندرعباس
بيمه ملت

پارسسويچ
نوردوقطعاتفوالدي

نفتپارس
داروسازيروزدارو

فرآوردههايتزريقيايران
خدماتانفورماتيك

نيروكلر
تايدواترخاورميانه

پتروشيمي پارس
سرمايهگذاريآتيهدماوند

كنترلخوردگيتكينكو
پااليش نفت تهران

سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي
توسعهمعادنوفلزات

سرمايه گذاري اعتبارايران
شهدايران

سيمانآرتااردبيل
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

پتروشيمي مبين
توليديكاشيتكسرام

كاشيپارس
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

قندهكمتان
شيميداروئيداروپخش

فوالدخراسان
معدنيامالحايران

سامانگستراصفهان
عمرانوتوسعهفارس

پتروشيمي پرديس
فوالدكاوه جنوب كيش

سيمان خوزستان
سيمانشمال
سيمانغرب

سيمانفارس
دادهپردازيايران

داروسازياسوه
گسترش نفت وگازپارسيان

سيمانكرمان
مليسربورويايران

فرآوردههاينسوزآذر
موتورسازانتراكتورسازيايران

پتروشيمي شازند
س.صنايعشيمياييايران

سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان
فراوردههاينسوزايران

سيمانقائن
نوردآلومينيوم

سالمين
پارسسرام
كابلالبرز

كشتوصنعتپياذر
كارخانجاتقندقزوين

كاشيالوند
سيمانمازندران

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
تامين سرمايه اميد

سختآژند
صنايعشيمياييفارس
داروسازيابوريحان

داروسازيزهراوي
صنايعجوشكابيزد

سيمان كردستان
سرمايه گذاري دارويي تامين

موتوژن
تامينماسهريختهگري

سيمانبجنورد
پتروشيمي فناوران

سيمانخاش
داروييرازك

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
معدنيدماوند
ايرانمرينوس

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

توسعهشهريتوسگستر
سيمانهگمتان

بينالملليمحصوالتپارس
فروسيليسايران

19100
11173
3746

5909
11044
6933
11500

10766
9500
2910
1110

5350
649

41498
4692
3091

14748
8627
2497

13860
10005

18308
9462
9867
4400

4348
2130
2081

11670
2450

5353
9201

13550
2180

7550
11610
5090
5029

33200
1770

13500
5496
2410

4588
2899
5498
7018
2080

8480
1610

6500
1450

8367
3772
9034
19000
1668
1912

13850
3948
4452
1320

4850
5114

3615
6266
4400
3915
4471
2050
2790
4400

3625
1155
8920

10092
2520

5634
8333

2120
4288
6158

3588
1795
1413

408
2350
3100
7099

15500
8301
1028
5180
5280

4655
4559

47350
9800

10492
7547
24501
10090
1969
1700
2292
3015

3329
6455

25
0
0
0
0
0

62
83
89

0
-5

0
0

-2184
-246
-162

-776
-454
-131

13
-161

-963
-498

181
-51

-85
-2

-20
-82
-75

-276
-484

-58
19

-397
-88

1
-49

-376
0

-119
-26

30
-32
-11
78

-369
-28

-108
-3

-110
-22
-32

26
-474
-705

38
12

-178
-81
-85
-28

-108
-269

19
-14

-33
-206

-71
-43
-44
-64
-41
-18

-7
-531

-49
-296

-438
-47
-40

-163
-70
-18
-18
-3

-15
-66

-106
-390

-436
-12

-77
-180
-175
-239

-2283
-281
-552
-332
-779

470
-59
-70

-120
-135
-175
-339

917
7800
6000
2502

3747
6193
2621
1681
6204
1092

17138
11217

1501
3680

3487
954

1717
5200

4618
1158
1507
2081
1251

1823
2341
3609
1895
5051
3620
2411
893
893

2420
1270

10430
2117
1219

1332
1065
7130
2307
9329
1479

2468
7168
1242
1780

2887
2513
2916

2656
4230
5245

2000
2515

31999
3792
4900
1944

28000
4984
3047

912
3160
1566
2901

8499
1893
2610

4075
4000

6880
2893
1505

5814
4830
1749
1567
4221

7235
12002
4707
2765
4892
9400

3660
3660
3150
1670
1549
9198
4500
1449
6000
3009

8850
918

4880
3272
3283

940
4148

1990
1313

915
919

1600
6030
7200

83
238
343

119
178
294
124

56
295

52
816

534
71

175
166

45
81

247
219
55
71
99
59
86
80

171
90

240
172
114
42
42

115
52

496
100
58
63
50

338
109

444
70

117
334

59
75

137
119

138
126
201

249
63
119

1069
180

233
92

1167
237
145
43
121
74

138
404

80
107
194
163
264
137

71
122
94
83
59

201
302
481
201
131
194
305

84
106
103
27
38

412
185
48
116
108
86
29

148
155
156

23
71
24
33
21
18
25

-41
32

1184
3688
3324
1258

10490
4896
2929
5850
5160

15300
3220
2310

2343
4369

2900
11400

1891
15698

2410
5090

1685
4929
4901
1120

7785
6862
2260
5529
8600
1120

39550
34347

14400
8732
3194
7197

901
5640
2420

4275
3170
2318
6040
1118

4420
1141

1086
2620
5770
2691
1175

3528
1824
1333
2213
2400
874

5158
1323

3477
1517

15700
9501
946

1710
3306
3700

20345
2742
4035
3600
2720
1423
3099
2610
2192
4910
4971
4890
5267
1515
5900

11256
2270
1570
1608
6199

15399
1728

14060
4180
3300

3883
3280
7440

16748
1395
1788
26000

1110
4645
2375
6240

20003
9812
11021
4700
1759

7475

36
80
95
12

434
114

51
197

-61
178

79
110
37

108
38

327
90

326
17

226
37
100

1
37
120

238
-14
123
223

6
174

1635
292
114
54
88
25
15

34
23
25

7
28

8
15

9
17
15

-41
23
11

122
48

1
-5

19
14

-2
9
3

15
-129
-107

-4
-8
-8
50

453
41
26
45
31
48
70

1
33
-2
15

57
12

47
16

-212
-24

8
12

9
401
32

155
-7

7
37

-13
1

-196
1

-1
212

11
-15
-17

110
-74

-167
524

68
-11
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

الزم اســـت افرادى كه براى اولين بار قصد ورود به بازار ســـرمايه را 
دارند، حتى االمكان از طريق مشاوران سرمايه گذارى، صندوق هاى سرمايه 
گذارى و ســـبدگردان ها اقدام كنند تا در شـــرايط نوسانى دچار هيجان و 

جو كاذب نشوند.
در هفته هاى گذشـــته چند عامل بر روند بازار اثرگذار بود. در يك 
دوره اى پول هايى تازه به بازار تزريق شد و شاخص به سرعت در مهرماه 
روندى افزايشى داشت، بعد از آن با انتشار شايعات و رفتار هاى هيجانى 
مديريت منابع از مسير خارج شد و شاهد نوسان در بازار بوديم و از سوى 
ديگر عواملى مانند تغييرات مجدد قيمت ارز بازار را تحت تاثير قرار داد.

محمد كفاش پنجه شاهى مديرعامل شركت كارگزارى خبرگان سهام 
در باره شرايط بازار سرمايه در هفته هاى گذشته ضمن بيان مطلب فوق به 
پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، گفت: افت قيمت نفت، كاهش نرخ ارز 
و همچنين موضوع تحريم ها، بر روند قيمتى سهام شركت هاى صادراتى 

تاثير داشت.
اين شرايط موجب شد خريداران اعتبارى به فروش سهام خود اقدام 
كنند و از سوى ديگر، حقوقى ها هم موضعى با احتياط داشتند و بر عكس 
آنچه كه انتظار مى رفت عمل كردند، اين درحالى است كه سهام داران عمده 
بايد در قيمت هاى منفى خريدار و در قيمت هاى مثبت فروشنده باشند، اما 

متاسفانه گاهى اين سهام داران نيز درگير جو عمومى بازار مى شوند.
مديرعامل شركت كارگزارى خبرگان سهام روند آتى بازار سرمايه را 
ترسيم كرد و  اظهار داشت: انتشار اخبار بازگشت تحريم ها در روند بازار 
سرمايه موثر بود ولى اكنون تاثير آن به شدت كاهش داشته است. برخى 
از ســـهام داران هم درانتظار گزارش هاى 9 ماهه شـــركت ها هستند آمار 
توليد و فروش و عملكرد 9 ماهه شـــركت ها مقدارى از واقعيت بازار ما 

را نشان مى دهد.
وى ادامه داد: از سوى ديگر نوسان قيمت جهانى نفت هم فشار فروش 
زيادى بر روى سهام شركت هاى پتروشيمى ايجاد كرد، اما نبايد در اين حد 
اثر مى گذاشت، زيرا قيمت نفت به طور مستقيم بر سود اين شركت ها اثر 

نمى گذارد در نتيجه مى توان تغيير روند بازار را متصور شد.
كارشناس بازار سرمايه با تاكيد بر اينكه اكنون مقدارى پيش بينى سخت 
شده است و براى تحليل منطقى بازار بايد منتظر باشيم تا آمار توليد و فروش 
آبان و عملكرد شركت ها منتشر شود، افزود: اگر سرمايه گذاران سهامى بنيادى 
با پشتوانه قوى خريدارى كنند در صورتى كه بازار وارد روند كاهشى هم 
شود اجبارى به فروش سهام خود ندارند و مى توانند با حضور در مجمع، 
سود ساالنه شركت را دريافت كنند و در حقيقت خريد سهام بنيادى با ديد 

مجمع، بهترين گزينه براى سرمايه گذارى به شمار مى رود.
مديرعامل شركت كارگزارى خبرگان سهام تاكيد كرد: نبايد بر مبناى 
شايعات خريد كرد همان طور كه مشاهده مى شود، سهام غيربنيادى و زيان 
ده با افت قيمت شديد مواجه شدند و اگر رويكرد سرمايه گذاران بنيادى 

باشد، در شرايط كاهشى بازار نيز سود خواهند برد.
كفاش پنجه شاهى اضافه كرد: عليرغم افت و خيزهاى مقطعى، بازار 
سرمايه همچنان پتانسيل رشد خود را حفظ كرده است اما سهامداران  با 
خريد سهام بنيادى مى توانند سودآورى خود را تضمين كنند و از خريد 
سهام بدون مطالعه پرهيز كنند، چون ممكن است در قيمت هاى باال سهام را 
بخرند و با ضرر از آن خارج شوند گروهى كه بدون مطالعه و دنباله روى 

سفته بازها اقدام به خريد سهام مى كنند قطعا متضرر مى شوند. 
وى با تاكيد بر اينكه فعاليت معقول در بازار سرمايه نيازمند فرهنگ 
سازى جدى است، افزود: الزم است افرادى كه براى اولين بار قصد ورود 
به بازار ســـرمايه را دارند، حتى االمكان از طريق مشاوران سرمايه گذارى، 
صندوق هاى سرمايه گذارى و سبدگردان ها اقدام كنند تا در شرايط نوسانى 

دچار هيجان و جو كاذب نشوند.

كاهش ريسك سرمايه گذارى 

در بورس با  مشاوره

آيا بازار سرمايه هنوز هم براى 
سرمايهگذارى جذاب است؟ سهامداران 
در شـــرايط افت بازار، به سراغ چه 
نوع سرمايهگذارى مىروند؟ طى ماهها 
و روزهـــاى اخير با افت رونق بازار 
دالر و سكه و ركود در بازار مسكن، 
بورس بهترين و مناسبترين بخش 

سرمايهگذارى شناخته شده است.
همچنين بازار سرمايه با داشتن 
ابزارهاى متنوع غير از اوراق ســـهام، 
ريســـك روزهاى بد بازار را كاهش 
داده تا ســـهامداران در شرايط تالطم 
بازار به ســـمت ابزارهاى نوين بروند 
آيا مىتوان گفت اين ابزارهاى جديد 
بـــا نرخهاى 25 درصدى رقيب بازار 

سرمايه است؟
مديرعامل فرابورس ايران گفت: 
طى دو هفته گذشـــته، بالغ بر 2000
ميليارد تومان پول جديد وارد شـــده 
اســـت و كدهاى معامالتى غير فعال 
دوباره فعال شدهاند كه اين پولهاى 
جديد از بورس خارج نمىشوند، بلكه 
در شرايط نوسان قيمتى سهم، تبديل 
به ساير ظروف مرتبط مانند ابزارهاى 

نوين مالى مىشوند.
امير هامونى،همچنين گفت:به 
نوعى بازار سرمايه شرايطى را فراهم 
آورده كه وجوه نقد خارج نمىشوند، 
بلكه از يك ابزار به ابزار ديگرى منتقل 

خواهند شد و به نوعى اين چرخش 
و گـــردش معامالت در كليات بازار 

سرمايه مىتواند اتفاق بيفتد .
به گـــزارش پايگاه خبرى بازار 
ســـرمايه (سنا) مدير عامل فرابورس 
ايـــران در مورد ايجاد ابزارهاى نوين 
مالى و تاثير آن در بورس گفت: وضع 
براى تقاضاى ابزارهاى نوين باالست به 
طورى كه سهامداران در نوسانات سهام 

به سراغ اين ابزارها مىروند.
وى گفت: با اين حال، سرمايهها 
در اين بازارها پارك شده، به محض 
اينكه در بازار سهام تغييرات مثبت رخ 
دهد، از بازار ابزارهاى نوين به سمت 

بازار سهام سوق پيدا مىكند.
اين مقام مسئول گفت: بورس 
فقط بازار سهام نيست و اين تعريف 
دقيقى از بورس نبوده اســـت. بلكه 
بورس، بازار اوراق بهادار است و همه 

اوراق در آن وجود دارند.
بازار سهام، صكوك و صندوقها، 
ابزار مرتبط با بازار ســـهام هستند و 
از هم جدا نيســـتند اين اوراق با هم 
به متنوع كردن پرتفوى ســـهامداران 

كمك مىكنند.
هامونى افـــزود: به نوعى بازار 
ســـرمايه شرايطى را فراهم آورده كه 
وجوه نقد خارج نمىشوند، بلكه از 
يك ابزار به ابزار ديگرى منتقل خواهند 

شد و اين چرخش و گردش معامالت 
در كليات بازار سرمايه مىتواند اتفاق 
بيفتد.وى گفت: طبق آمار سال 96 كه 
بازار ســـرمايه نوسان بااليى داشته و 
ارزش معامالت بازار سهام افت كرده 
بود، ارزش معامالت فرابورس به دليل 
وجود ابزارهاى مختلف و متنوع، افت 
چندانى نداشت حتى ارزش معامالت 
با 10 درصد رشد همراه شد. در سال 
جارى هم با رشد بازار سهام، ابزارهاى 

نوين مالى استقبال كمترى داشتند.
وى در پاسخ به اين سوال كه چه 
ميزان نقدينگى از بازار خارج شده يا به 
بازار تزريق شده گفت: ورود و خروج 
نقدينگى توسط سازمان رصد مىشود 
همچنين نبايد چشمه بازار سرمايه كه 
منبع تامين مالى نهادهاى مالى بزرگ 
اســـت، كدر شود كه قطعا نگاه مردم 

دچار خدشه خواهد شد.

شركتهاى بورسى شفافترين 
شركتهاى كشور هستند و به عنوان 
شـــركتهايى كه صادرات و اشتغال 
خوبى داشـــته و ارزش افزوده خوبى 
توليد كردند بايد مورد حمايت قرار 
گيرند.شاپور محمدى رئيس سازمان 
بـــورس و اوراق بهادار درگفتگو با 
فارس با اشاره به وضع بازار سرمايه 
اظهار داشـــت: يكى از كارهايى كه 
دولـــت و مجلـــس در حوزههاى 
تصميمگيرى بايد داشته باشند كمك 
به تقويت سودآورى شركتها بوده و 
اين موضوع در حوزههاى مختلف قابل 
دنبال كردن است.رئيس سازمان بورس 
و اوراق بهادار درمورد نحوه حمايت 
از شركتها گفت: قيمتهايى كه براى 
كاالى شركتها گذاشته مىشود بايد به 
گونهاى باشد كه واسطهها استفاده كننده 
تفاوت قيمتى نباشند بلكه توليدكننده 
بهرهمند شود؛ طبيعتا هرجا نياز است 
از مصرفكننده حمايت صورت بگيرد 
بايد اقدام شود و حمايت از توليدكننده 
هم در كنار مصرفكننده همپاى هم در 

قوانين وجود دارند.وى ادامه داد: از اين 
رو الزم است براى آنكه بازار سرمايه از 
قوت قبلى برخوردار و رشد و بالندگى 
داشته باشد و سياستگذارىهايى كه 
در تدوين بودجه سال 98 در مجلس 
دنبال مىشود توجه ويژه به سودآورى 
شركتهاى بورسى داشته باشند با اين 
كار شفافيت تشويق مىشود و آنهايى 
كه قانونمند هستند و ضوابط را رعايت 
مىكنند در اقتصاد تشويق مىشوند. 

رئيس ســـازمان بورس و اوراق 
بهادار ادامه داد: مىدانيم شركتهايى 
كه وارد بورس مىشـــوند قوانين و 
مقررات متعددى را قبول مىكنند كه 
نشان دهنده قانونمدارى آنها است از 
اين جهت اين شـــركتها نمونههاى 

خوبى براى حمايت شدن هستند.
محمدى گفـــت: از دولت و 
مجلس انتظار داريم از شـــركتهاى 
بورســـى حمايت كنند؛ بويژه آنكه 
شرايط كنونى وقت بررسى و نهايى 

شدن بودجه سال آينده است.
وي در پاســـخ به اين سوال كه 
طى روزهاى اخير افراد حقيقى براى 
فروش ســـهام خود هجوم آوردند 
و به نظر مىرســـد با رفتار هيجانى 
تصميمگيرى مىكنند چرا كه شاخص 
كل هم رشـــد نداشته است؛ تصريح 
كرد: در تمام بازارهاى سرمايه افقهاى 
سرمايهگذارى يكى از مهمترين مباحثى 
است كه سهامداران بايد به آن توجه 
كنند. طبيعى است كه سهامداران خرد 
و اشـــخاص حقيقى كه در مقاطعى 

خريد و فروش مىكنند بايد افقى را در 
نظر بگيرند كه مقدارى بلند مدت باشد 
چون افق كوتاه مدت ممكن اســـت 
هميشه با نوسانات بازار، تحت تاثير 
قرار گيرد.وى ادامه داد: از شركتهاى 
حقوقى هميشه انتظار مىرود كه در 
بازار براساس استراتژى عمل كنند. 

معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: 
از شـــركتهاى ســـرمايهگذارى و 
شـــخصيتهاى حقوقى انتظار داريم 
اســـتراتژىهايى را دنبال كنند كه به 
افزايش منابع مالى كشور كمك كند و 
به شادابى خط توليد توجه داشته باشند 
تا درنهايت منجر به افزايش سودآورى 

واحدهاى توليدى شود. 
محمدى با بيان اينكه اشخاص 
حقوقى بايد در بازار سرمايه با استراتژى 
صحيح و افق بلند مدت در بازار باقى 
بمانند، تاكيد كرد: اين اشخاص به دليل 
آنكـــه منابع عمده را در اختيار دارند 
بايد در بازار حفظ شوند تا سهامى كه 

وجود دارد با ثبات بماند.
مديران شـــركتهاى بورسى 
بايد حســـاب كنند كه شركتهاى 
ســـرمايهگذارى و صندوقها منابع 
دائمـــى در اين شـــركتها را حفظ 
خواهند كرد.وى افزود: در كنار آن از 
سرمايهگذاران حقيقى خواهش داريم 
افق نسبتا بلندترى انتخاب كنند زيرا 
بازار سرمايه چشمانداز خوبى دارد و 
كشور سودآورى و مزيتهاى نسبى 
دارد و طبيعى اســـت كه براى خريد 
سهم به تحليلها توجه داشته باشند.

2000 ميليارد تومان سرمايه گذاري جديد در بورس

اميدواري سرمايه گذاران به چشمانداز روشن بورس
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اروميـــهـ  خبرنگاراطالعات:    رئيس 
سازمان جهاد كشـــاورزي آذربايجان غربي 
اعالم كرد: در استان 512 هزار هكتار قرار داد 
تهيه نقشه كاداستر اراضي كشاورزي منعقد 

شده كه در دست اجرا است .
  اسمعيل كريم زاده در جلسه كارگروه 
رفع تداخالت مركزي كشور كه با حضور 
رئيس سازمان امور اراضي كشور و اعضاي 
كارگروه رفع تداخالت استان هاي آذربايجان 
غربي، آذربايجان شرقي، زنجان، اردبيل و 
كردستان در اروميه برگزار شد، با تقدير از 
اقدامات اجرايي مديريت امور اراضي استان، 

اضافه كرد: از سال 1396تاكنون در راستاي 
اجراي ماده 54 قانون رفع موانع توليد رقابت 
پذير رفع تداخالت موازي، بيش از 14هزار 
و 440 هكتـــار از اراضي اســـتان به تعداد 
52 پالك در كميسيون استاني مطرح و رفع 

تداخل شده است  .
 وي افزود: در اين اراضي ساليان متمادي 
بين زارعين و اداره منابع طبيعي مشكالت 
تداخلي وجود داشت كه تعيين تكليف شدند 
و اين روند با توجه به آماده شدن نقشه هاي 
موردنياز رفع تداخل در كميسيون هاي مرتبط 
به طور جدي وبا اهتمام ويژه در دســـت 

پيگيري و اجرا است . 
 رئيس ســـازمان جهاد كشـــاورزي 
آذربايجـــان غربي، شناســـايي پالك هاي 
داراي تداخل با اســـتفاده از نقشـــه هاي و 
تعيين محدوده هاي كاري سال 1389، انجام 
عمليات موزاييك پالك هاي ثبتي در 450 
روستاي استان، اجراي عمليات نقشه برداري 
در ســـطح حدود 250 از روستاهاي استان 
به منظور رفـــع تداخالت و اتمام عمليات 
نقشه برداري 324 روســـتا به منظور رفع 
تداخالت و 182پالك در سال 1396 را از 
اهم اقدامات در دست اجراي مديريت امور 

اراضي استان در سال جاري بيان كرد  .
 وي گفت: مجموع ايـــن اقدامات در 
سال 96 و 97 در سطح 756 روستاي استان 
اجرا مي شود كه به ترتيب اولويت كار رفع 
تداخالت اراضي دراين روستاها در دست 

اجرا است 
.  كريم زاده تاكيد كرد: در اين كارگروه 
تفاهمنامه مشترك بين سازمان امور اراضي 
و ثبت اســـناد و امالك كشـــور و سازمان 
جهاد كشاورزي و ثبت اسناد و امالك استان 
آذربايجان غربي به منظور تبادل اطالعات 
نقشه هاي كاداســـتر اراضي كشاورزي و 

نقشه هاي اراضي رفع تداخل شده در جهت 
صدور اســـناد تك برگي اراضي كشاورزي 
اســـتان آذربايجان غربي با حضور رئيس 
سازمان امور اراضي كشور و معاون امالك 
و كاداستر سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 

منعقد شد .
 وي اضافه كرد: با انعقاد اين تفاهمنامه 
اليه امـــور اراضي 87هـــزار و 27 هكتار 
از اراضي اســـتان كه داراي نقشه كاداستر 
هستند،در اختيار اداره كل ثبت اسناد و امالك 
استان به منظور صدور سند تك برگي براي 

كشاورزان قرار مي گيرد . 

شگرد جديد مجرمان مأمورنما   تهيه نقشه كاداستر براي 512 هزار هكتار از اراضي كشاورزي آذربايجان غربي  
نيشابورـ  خبرنگار اطالعات:  رئيس پليس فتاي خراسان رضوي از 
شگرد جديد مجرمان در نقش مامورنماها با مراجعه به شهروندان و لزوم 

هوشياري در اين رابطه خبر داد. 
سرهنگ جواد جهانشيري گفت: باتوجه به دريافت تماس هاي تلفني 
مردمي به پليس فتا مبني بر مراجعه افرادي با عنوان مامور شركت برق به 
خانه هاي آنها و درخواســـت ارائه كارت شناسايي از ساكنان و يادداشت 
شـــماره كارت ملي مشخص شد اين افراد شياد از طعمه هاي خود مبلغي 
به بهانه طرح ساماندهي كنتور برق دريافت مي كنند. وي افزود: كارشناسان 
پليس فتا پس از پيگيري الزم از حراست شركت برق متوجه شدند افرادي 

كه با اين عنوان به منازل شهروندان مراجعه مي كنند، مامورنما هستند. 
او اظهار داشت: برابر اعالم نمايندگان شركت برق، شهروندان مي توانند 
براي پيشگيري از وقوع چنين موارد مجرمانه و تشخيص مامور اداره برق از 
مامورنماهاي قالبي، كد شناسايي مامور را به سامانه 1000511121 پيامك 
كنند و در صورتي كه مامور واقعي باشد هويتش تاييد و چنانچه مامور قالبي 
باشد هويتش تاييد نخواهد شد. سرهنگ جهانشيري تاكيد كرد: نكته اساسي 
در مراجعه افراد به منازل مسكوني با عنوان مامورشركت برق، آب، گاز و... 
اين است كه شهروندان عزيزبايد توجه داشته باشند كه هيچگونه وجهي به 

اين افراد نبايد تحويل دهند. 
وي اضافه كرد: پليس فتا از تمام كاربران مي خواهد در صورت مشاهده 
  www.cyberpolice.ir  موارد مشكوك از طريق سايت پليس فتا به نشاني
بخش ارتباطات مردمي آن را ثبت كرده و از آخرين رويدادها از جمله اخبار 

و حوادث سايبري مطلع شوند. 

  كاهش سوانح رانندگي 
در محورهاي برون شهري و روستايي آذربايجان غربي

اروميه- خبرنگاراطالعات: مديركل راهداري و حمل و نقل جاده اي 
آذربايجان غربي از كاهش 7درصدي ســـوانح جـــاده اي در محورهاي 

برون شهري و روستايي اين استان در 7ماهه سال جاري خبر داد .
 ارسالن شكري گفت: شمار تلفات جاده اي محورهاي برون شهري 
آذربايجان غربي در 7ماهه امسال 239 نفر بوده كه با توجه به مدت مشابه 

سال قبل به تعداد 275 نفر، از كاهش 13درصدي آن حكايت دارد . 
 وي افزود: در مهرماه ســـال جاري شمار تلفات محورهاي روستايي 
2 نفر بود كه نسبت به آمار مدت مشابه سال قبل 50 درصد كاهش را نشان 

مي دهد  .
 شكري بيشترين شـــمارتلفات محورهاي روستايي و برون شهري 
آذربايجان غربي در مهرماه سال جاري را در شهرستان مياندوآب با 7 نفر 
فوتي اعالم كرد و گفت: طبق آمار پزشـــكي قانوني در شهرستان اروميه 
شاهد كاهش 40درصدي فوتي ها در مقايسه با مهر ماه سال گذشته هستيم .

وي يادآور شـــد: ســـامانه 141 اداره كل راهداري و حمل و نقل 
جاده اي آذربايجان غربي چراغ راهنماي رانندگان و مسافران در محورهاي 
مواصالتي استان است كه به وسيله آن قبل از سفر مي توان از وضعيت جاده ها 

با خبر شد  . 

فروشنده دالرهاي تقلبي در تبريز دستگير شد
تبريزـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي شهرستان تبريز از دستگيري 
توزيع كننده اسكناس و دالرهاي تقلبي و كشف عتيقه به ارزش10 ميليارد 

و 500 ميليون ريال در اين شهرستان خبر داد. 
سرهنگ فرهنگ نوروزي گفت: در پي كسب خبري مبني بر اين كه 
يك سودجو در تبريز، دالر و اسكناس جعلي توزيع و درخريد و فروش 
عتيقه فعاليت دارد، شناسايي شد و دستگيري متهم در دستور كار ماموران 

قرار گرفت. 
وي افزود: ماموران كالنتري 23 باسمنج در اين راستا با تقويت گشت ها 

و استفاده از شيوه هاي پليسي، متهم را شناسايي و دستگير كردند. 
وي اعالم كرد: با اخذ مجوز قضايي ماموران در بازرســـي از محل 
فعاليت متهم 29 قطعه 100 دالري جعلي، 93 قطعه اســـكناس 500 هزار 
ريالـــي به مبلغ 44 ميليون و 650 هزار ريـــال، حدود پنج كيلوگرم انواع 

عتيقه هاي دوره اسالمي و يك دستگاه فلزياب كشف شد.
ســـرهنگ نوروزي ادامه داد: برابر اعالم كارشناسان مربوطه ارزش 

ريالي اقالم كشف شده 10 ميليارد و 500 ميليون ريال است. 
فرمانده انتظامي شهرستان تبريز با اعالم اينكه متهم با تشكيل پرونده 
مقدماتي جهت بررسي تخصصي به پليس آگاهي استان آذربايجان شرقي 
تحويل شد، از شهروندان خواست: در زمان خريد، فروش و تبادالت ارزي 
و ريالي به مراكز و صرافي هاي معتبر مراجعه كنند و درصورت مشـــاهده 
هرگونه موارد مشـــكوك، مراتب را از طريق سامانه 110 با پليس در ميان 

بگذارند.

كهريزكـ  خبرنـــگار اطالعات: طرح 
پاكســـازي معابر محله «عمارت» كهريزك 
اجرا شد.  معاون خدمات شهري شهرداري 
كهريزك با اعـــالم اين خبر گفت: روزانه و 
به طور مستمر، نظافت و شستشوي معابر، 
جداول و المان هاي فيزيكي شـــهر از سوي 
نيروهاي خدمات شهري شهرداري كهريزك 
درحال اجراست، اما به منظور ساماندهي ويژه 
معابر شهر و جلب رضايتمندي اهالي، طرح 
پاكسازي معابر عمومي در قالب طرح هاي 
فراگير و يكروزه در محالت شـــهر به اجرا 

درمي آيد.

وحيد فروغي افزود: بر اساس اولويت 
بندي محالت، نيروهاي خدمات شهري با 
حضور در محله عمارت، طرح ويژه پاكسازي 
را در اين محله اجرا كردند. درحال حاضر 
عمارت هاي قديمي فخرالدوله از ســـوي 
مديريت شهري و ميراث فرهنگي در حال 
مرمت و بازسازي است و براي بهبود منظر 
ديداري شهر و مناسب سازي فضاي اطراف 
عمارت، طرح پاكسازي در قالب جمع آوري، 
زباله هاي انباشته شـــده در اطراف عمارت، 
هرس شـــاخه هاي درختـــان، جمع آوري 
نخاله هاي ساختماني، بازپيرايي فضاي سبز، 

شستشوي المان ها و نظافت سطح معبر به 
اجرا درآمده است. 

هم انديشــي كارشناسان فضاي سبز 
درباره كاشــت و نگهداشــت درختان 

پائولونيا
جلسه هم انديشـــي مسئوالن فضاي 
سبز استانداري تهران به ميزباني واحد منظر، 
سيماو فضاي سبز شهرداري كهريزك برگزار 
شد.داريوش خطير، مسئول واحد فضاي سبز 
شهرداري كهريزك با اعالم اين خبر گفت: به 
منظور بررسي روند رشد درختان «پائولونيا» 
كه سال هاي اخير به طور آزمايشي در شهر 

كهريزك كاشت شده اســـت، گردهمايي 
مسئوالن فضاي سبز استانداري تهران تشكيل 
شد.وي افزود: اين جلسه در 2 بخش تئوري 
و بازديد ميداني برگزار شد كه در بخش اول 
تمامي اقدامات انجام شده درحوزه كاشت، 
پرورش و نگهداشت درختان پائولونيا درقالب 
توضيحات شفاهي و پاورپوينت ارائه شد و 
سپس با حضور در بوستان هاي شهر، از محل 

كاشت درختان پائولونيا بازديد به عمل آمد.
 خطير گفت: خوشـــبختانه با توجه به 
ايجاد زيرساخت ها و تامين شرايط نگهداشت 
درختان پائولونيا، شرايط رشد اين گونه جديد 

گياهي موفقيت آميـــز بوده و درحال حاضر 
شهر كهريزك به عنوان شهر پيشگام، الگوي 
مناسبي براي كاشت اين گونه جديد گياهي 
در ساير شهرهاي استان تهران شناخته شده 
است. در 2 سال گذشته 500 نهال پائولونيا 
در بوســـتان هاي الله، معراج، آفتاب و باغ 
توليدات گياهي كشت شده است كه باتوجه 
به ظرفيت هاي ايجاد شده، كاشت اين گونه 
گياهي در ساير نقاط شهر نيز انجام خواهد 
شد.در پايان اين جلسه از زحمات مهندس 
قهارپور؛ مدير گروه فضاي سبز استانداري 
تهران با اهداي لوح، قدرداني به عمل آمد.  

اجراي طرح پاكسازي و زيبا سازي محله عمارت كهريزك

برخورد قانوني با مديران كم كار و مشكل ساز 
در حوزه سرمايه گذاري استان قزوين

قزوينـ  خبرنگار اطالعات: با مديران كم كار و مشـــكل ساز در 
حوزه سرمايه گذاري استان قزوين برخورد جدي مي شود .

 معاون امور اقتصادي استاندار قزوين در جلسه ستاد سرمايه گذاري 
اســـتان با تاكيد بر لزوم همراهي با بخش توليد، افزود:كم كاري برخي 
مديران در استان روند توليد و اشتغال را با مشكالت جدي روبرو كرده 

است و اين رويكرد بايد اصالح شود .
 منوچهر حبيبي با اشاره به اين كه تسهيل در امورمربوط به توليد زمينه 
اشتغال را فراهم مي سازد،گفت: نگاه به اشتغال و توليد با رويكرد كنوني 
در استان مشكل ساز است و به نظر مي رسد براي برخي از مديران مهم 

نيست كه توليد بايد راه بيفتد و عده اي سر كار بروند .    
وي يادآور شد: در شرايط اقتصادي موجود يك واحد توليدي بدون 
وام دولتي توانسته خود را احيا كند ولي به علت اين كه ادارات هماهنگي 

الزم را ندارند، در طرح توسعه خود دچارمشكل شده است .
 حبيبي همچنين از مديران استان خواست با توليد همراهي كنند تا در 
شرايط كنوني، فضاي كسب و كار و اشتغال بيش از اين سخت نشود . در 
اين نشست كه براي گره گشايي از مشكالت برخي سرمايه گذاران تشكيل 
شده بود، بيشتر توليدكنندگان از طوالني شدن روند پاسخگويي به مجوزها 
و اســـتعالم از دســـتگاه هاي اجرايي، ناهماهنگي دستگاه هاي اجرايي در 
پيگيري امور و خدمات رساني دستگاه ها انتقاد كردند و خواستار رسيدگي 

به مشكالت خود در كوتاهترين زمان ممكن شدند .
 معاون امور اقتصادي استانداري قزوين همچنين در نشست كارگروه 
ستاد تسهيل و رفع موانع توليد از عملكرد بانك ها در پرداخت تسهيالت 
انتقاد كرد و افزود: بانك هاي استان بايد هرچه سريع تر اين روند را تغيير 
دهند. به گفته حبيبي در صورت ادامه اين روند، موضوع توسط دستگاه 

قضا مورد بررسي قرار خواهد گرفت .
 وي در ادامه افزايش توان اقتصادي مردم را وابسته به بانك ها دانست 
و يادآور شد: كوتاهي در پرداخت تسهيالت براي رونق اقتصادي و حل 
مشكالت مردم پذيرفتني نيست .   او تاكيد كرد:تمامي پرونده هاي بالتكليف 
در سيستم بانكي استان بايد در2 هفته آينده تعيين تكليف شود تا با رفع 

مشكالت كنوني بتوانيم چرخه توليد را حفظ كنيم . 

  تهيه برنامه جامع مديريت مصرف برق ويژه 
صنايع و كشاورزان استان مركزي

اراكـ  خبرنگار اطالعات:  مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان 
مركزي گفت: تهيه برنامه جامع و هوشمندانه مديريت مصرف برق ويژه صنايع 

و كشاورزان استان مركزي براي گذر از پيك 98 يك ضرورت است.
محمداهللا داد در جلسه شوراي معاونين با موضوع ماموريت هاي ويژه 
سال 98 با بيان اين مطلب افزود: تهيه برنامه هاي جامع و هوشمندانه مديريت 
مصرف به ويژه براي مشتركين صنعتي و كشاورزي كه بيش از 63 درصد 
مصرف برق استان را به خود اختصاص داده اند، براي گذر از پيك سال 98 
امري مهم است.وي در ادامه بر ارزيابي عملكرد معاونين و مديران ستادي و 
مديران توزيع برق شهرستان هاي استان براساس شاخص هاي از پيش تعيين 
شده به صورت ماهانه تاكيد كرد و گفت: تدابير ويژه براي پيك سال 98 

مهم ترين اولويت كاري اين شركت است.
در اين جلسه درباره تهيه مشخصات فني و استقرار سيستم جلوگيري از 
سقوط (هارنس)، تدوين مشخصات و الزامات نرم افزارهاي ايمني و توسعه 
داشـــبورد هاي اطالعاتي مربوطه واجراي سياست هاي ابالغي در باره بهبود 
سطح ايمني كاركنان و جامعه از محورهاي ماموريت هاي ويژه توزيع برق 

استان مركزي براي گذر ازپيك بار سال 98 بحث و تبادل نظر شد.
* ساماندهي شبكه هاي توزيع برق  

مدير امور توزيع برق غرب شهرستان اراك از ساماندهي شبكه هاي توزيع 
برق براي اجراي پروژه تقاطع غيرهمسطح ميدان شريعتي خبرداد.

فريدون حاتمي افزود: اين پروژه بنابر درخواست شهرداري كالنشهر 
اراك اجرايي ودر زمينه زيباسازي و مبلمان شهري در قالب 18 فاز تعريف 
شده است.وي بابيان اينكه به دليل محدوديت هاي ترافيكي و در زمينه كاهش 
نارضايتي مردم، بيشترين حجم عمليات انجام پروژه در شب انجام شده است، 

افزود: تاكنون پيشرفت فيزيكي اين پروژه 60 درصدبوده است.
حاتمي يادآورشد: ايجاد 15 هزار متر شبكه زميني، ساخت 200 مترشبكه 
روشنايي معابر، نصب 4 كيوسك زميني، نصب 9 تابلو توزيع فشارضعيف 
زميني، جمع آوري ترانس و تجهيزات جانبي و بركناري تجهيزات شبكه 
برق به طول 7500 متر در خيابان هاي ميرزاي شيرازي، شهيدبهشتي، آيت اهللا 
طالقاني و اطراف ميدان شريعتي از جمله اقدامات انجام شده براي اجراي 

اين پروژه بوده است.

 يزدـ  خبرنـــگار اطالعات: 
مديركل بهزيستي اســـتان يزد از 
افزوده شدن ساالنه 2 هزار و 200 
نفر به جمعيت معلوالن استان خبر 
داد و افزود: اين در حالي است كه 
ســـاالنه 300 سقط قانوني به دليل 
وجود معلوليـــت در جنين انجام 
مي شود و غربالگري هاي بينايي و 
شـــنوايي نيز در سطح استان انجام 

مي گيرد.
جليـــل عفتي به مناســـبت 
روز جهانـــي معلوالن با بيان اينكه 
در حال حاضـــر 25 هزار و 200 
معلول در اســـتان يزد زير پوشش 
بهزيستي هستند، گفت: بر اساس 
برآوردهاي انجام شـــده، به نظر 
مي رســـد معادل همين تعداد نيز 
افرادي با معلوليت هاي خفيف تر و 
اغلب دچار مشكالت و اختالالت 
رواني در ســـطح استان يزد وجود 

داشته باشند.  
وي افـــزود: 38 درصـــد از 
معلوالن اســـتان يزد جســـمي و 
حركتي، 12 درصد ذهني يا رواني 
مزمـــن، 13/5 درصد نابينايان، 12 
درصد ناشـــنوايان و 1/5 درصد 

معلوالن گفتاري هستند.
وي با اشـــاره بـــه اينكه در 
سطح اســـتان يزد، 206 مركز در 
زمينه هاي گوناگـــون به معلوالن 
خدمات توان بخشي ارائه مي دهند، 
بيان كرد: مسئوليت اغلب اين مراكز 
بر عهده خود معلوالن گذاشته شده 
تا با درك بهتري بتوانند نسبت به 

نيازهـــاي معلوالن اســـتان اقدام
 كنند.  

عفتي با اشـــاره بـــه اينكه 
پارسال به همت سازمان بهزيستي، 
تشكل هاي مردم نهاد و انجمن هاي 
معلوالن، اليحه اي تهيه و به مجلس 
ارائه شد، گفت: اين اليحه در نهايت 
با طي مراحل مختلف به قانون جامع 
حمايت از افـــراد داراي معلوليت 
تبديل شـــد. اين قانون، مواردي را 
نســـبت به قانون قبلي به صورت 
گسترده تر و جامع تر مدنظر قرار داده 
اســـت كه از آن جمله مي توان به 
مباحث مرتبط با اشتغال معلوالن و 

مناسب سازي معابر اشاره كرد.
عفتي تاكيد كرد: گرچه اجراي 
اين قانون نيازمند بودجه و اعتبارات 
ويژه است، اما به سهم خود براي 
اجراي برش اســـتاني اين قانون، 
تالش مي كنيم و بر اجراي آن تاكيد 

داريم.  
بر اساس قانون اگر در مورد 
مناسب سازي، اگر مسئول دستگاه يا 
نهادي توجهي به اين امر نكند، در 
صورت شكايت معلوالن مي توان 
تا انفصال از خدمت مدير نيز پيش 
رفت، كه اميدواريم معلوالن با توجه 
به حق و حقوقي كه قانون براي آنها 

در نظر گرفته است، در اين زمينه 
مطالبه گر باشند.

وي با بيان اينكه بيمه تكميلي 
يكي ديگر از مواردي است كه در 
سطح استان يزد با جديت در حال 
پيگيري اســـت، افزود: هزينه هاي 
درمان معلوالن بســـيار باال است و 
در تالش هستيم با جاري كردن بيمه 
تكميلي يا بيمه سالمت، بتوانيم با 
هزينه هاي بسيار كم، اين بخش از 
مشكالت معلوالن را نيز حل كنيم.  

محمدحسين غنيمت، معاون 
توان بخشي بهزيستي استان يزد با 
اشاره به اينكه 25 هزار و 200 نفر 

در حـــال حاضر به عنوان معلوالن 
داراي معلوليت هاي سطح متوسط و 
شديد زير پوشش بهزيستي يزد قرار 
دارند، اظهارداشت: در حال حاضر 
13 هزار نفر نيز پشت نوبت دريافت 

خدمات اين سازمان هستند.  
وي با بيان اينكه ساالنه 2 هزار 
و 200 نفر به جمعيت معلوالن استان 
يزد اضافه مي شود، گفت: در اين 
زمينه تصادفات جـــاده اي به ويژه 
تصادفات موتورسيكلت ها بيشترين 
نقش را دارند و نابينايي و قطع عضو 
ناشـــي از ديابت در مرحله بعدي 

قرار دارد.

غنيمت افزود: عوارض ناشي 
از ســـكته هاي مغـــزي و پس از 
آن، اختالالت رواني نيز هر ســـال 
بيشترين تعداد معلوالن را به جامعه 

معلوالن استان اضافه مي كنند.
او با بيان اينكه برخي اختالالت 
و معلوليت ها نظير اختالالت رواني 
در استان يزد كم بوده است، افزود: 
اكنون آمار بيماران رواني مزمن كه 
نســـبت به دارو درماني مقاومت 
دارند، در حال افزايش اســـت و 9 
درصد جمعيت معلوالن استان از اين 

اختالل رنج مي برند.
وي از افزايـــش روزافزون 
اختالالت طيف اوتيسم و        «ام 
اس» خبر داد و گفت: زماني بيماري 
«ام اس» در استان يزد بسيار كم بود 
اما اكنون بالغ بر 700 بيمار ام اسي 

در اين استان شناسايي شده  اند.  
غنيمت با اشاره به اينكه مناسب 
سازي معابر، ادارات و پارك ها و  از 
جمله مواردي است كه مي تواند به 
شكوفا كردن توانمندي هاي معلوالن 
كمك و آنها را از انزوا خارج كند، 
افزود: برخي دستگاه ها در اين زمينه 

همكاري هاي خوبي داشته اند.  
وي 3 دستگاه برتر در زمينه 
مناسب سازي را بهزيستي، مخابرات 
و اداره گاز اعـــالم كرد و گفت: 
مراكز درماني يـــزد به جز برخي 
بيمارستان ها، بانك ها و شهرداري  به 
واسطه معابر و پارك هاي نامناسب، 
بدترين عملكـــرد را در اين زمينه 

داشته  اند.  

ساالنه 2200 نفر به جمعيت معلوالن يزد افزوده مي شود
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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

استخدام منشي 
با روابط عمومي باال مسلط به كامپيوتر 
دفتر كار جردن ساعت كار 10 الي 18 

تلفن: 88878764

به تعدادي موتور سوار و راننده 
ماشين جهت كار در پيك با ضامن 

حوالي نسيم شهر نيازمنديم.
09011329310 - 56679563

آگهي مفقودي
  شناسـنامه مالكيت(برگ سبز) و سـند كمپاني خودرو وانت پيكان 
اصل شناســـنامه مالكيت(برگ سبز) و ســـند كمپاني خودرو وانت سيستم 

پيـــكان تيپ OHV1600 به رنگ ســـفيد روغني به شـــماره انتظامي 

73ـ726س26 مدل1387 به شـــماره موتور11487032636 و به شماره 

شاسيNAAA46AA58G031068 متعلق به اينجانب غفار مرزبان 

دشـــت احمدي فرزند يداله به ش ش139 متولد فســـا و به شـــماره ملي 

2570214140 مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.            (فسا)

آگهي فقدان مدرك تحصيلي(نوبت دوم)

مـــدرك فارغ التحصيلي اينجانب پـــدرام درزي مهتركالته فرزند علي به 

شـــماره شناســـنامه 2240033177 صادره از كردكوي در مقطع كارداني 

رشـــته نقشـــه برداري صادره از واحد دانشـــگاهي آزاد گرگان با شماره 

138917301029 مفقود گرديده اســـت و فاقد اعتبار مي باشـــد، از يابنده 

تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان به نشاني 

كمربنديـ  مجتمع دانشگاه آزاد خرگوش تپه ارسال نمايد.

كارت هوشمند راننده به شماره 1376953 بنام هدايت ا... منجي 
فرزند جان محمد و كارت هوشمند كاميون به شماره  4107807 
به شماره پالك ايران13ـ536ع74 بنام مرادعلي فيروزي فرزند 

عليرضا مفقود از درجه اعتبار ساقط است.(سميرم)

شناسنام مالكيت خودرو RD پالك 
371ص12 ايران28 شاسي 13473214 
موتور11784070629 محمدحسن زارعي 

برازنده مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (ل)

 125CDIآگهي مفقودي اصل سند كمپاني موتورسيكلت سيستم باختر تيپ
 125B9227154***NEA و شماره تنه NEA1089812به شماره موتور

و شماره پالك 693ـ62962 به نام علي حسين زاده فرزند محمد شريف 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. بستك

كارت دانشجويي نگين عزيزي به شماره 
979520126 دانشگاه كردستانـ  
رشته كارشناسي كامپيوتر مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. سنندج

كارت دانشجويي نبي منوچهري به 
شماره 9121036131 دانشگاه 

كردستان رشته كارشناسي حسابداري 
مفقود از اعتبار ساقط است. سنندج

كارت شناسايي و سند كمپاني پژو 206 مدل 
82 به شماره پالك 33ـ365ق24 و شماره 

موتور 10FSE33962872 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

سند كمپاني، سند مالكيت و كليه اسناد و بنچاق كاميون 
ولوو مدل 1364 به شماره پالك 62ـ443ع36 و 

شماره موتور 008389 و شماره شاسي 049443 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

سند مالكيت پژو 405 مدل 1389 به 
شماره پالك ايران62ـ932ج92 و شماره 

موتور 12489149279 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است.(ساري)

كارت كيشوند اينجانب عاطفه افراسيابي 
به شماره 142425/06 و راضيه 

افراسيابي به شماره 142425/01 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز پرايد مدل 1382 به 
شماره انتظامي 841ق99ايران46 
به نام الهام قوتي چافي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز پرايد تيپ جي تي ايكس مدل 1389 رنگ 
سفيد روغني شماره انتظامي 884ص19 ايران48 
به نام جانعلي جوان گندمي ليالن مفقود شده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. ملكانـ  عينالو 

اصل سند كمپاني ال90 مدل 89 پالك ايران82ـ385س63 
شماره موتور K4MA690W031457 شماره شاسي 

 NAPLSRALD91064956
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.«قائم شهر»

كارت كيشوند اينجانب 
عرفان محمدي به شماره 

114022/07 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز خودرو سواري پرايد جي تي ايكس آي مدل: 
1383 به شماره شاسي: S1412283395560 به 
شماره پالك: 22 ايران 192هـ34 به نام فرزاد جاللي 
اقدم مراغه مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

جواز حمل سالح 1 لول ساچمه زني ته پر مدل كوسه ساخت 
تركيه به شماره سالح 84780020 به شماره سريال 

1163665 متعلق به عزيزا... صابري فرزند كرم علي به 
ش ش 29 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.(سميرم)

كارت دانشجويي به شماره 911124120 به نام 
ميالد بخشي در رشته تحصيلي مهندسي برق قدرت 

از دانشگاه علم و فن آوري مازندران مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط گرديده است.(ساري)

سند مالكيت پژو 405 مدل 1384 به شماره 
شهرباني 62ـ283ج94 و شماره موتور 

2002660 و شماره شاسي 16208868 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط گرديده است.(ساري)

كارت كيشوند اينجانب عالم 
طاهري به شماره 112660/01 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

كارت دانشجويي اينجانب پارسا قناعتي فرزند حسين به 
شماره ملي 2050916752 و شماره دانشجوئي 96163174 

دانشجوي رشته مهندسي صنايع دانشگاه علم و فناوري 
مازندران (واحد بهشهر) مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اينجانب بهمن شريفي مالك خودرو سمند 
ايكس 7 رنگ خاكستري روشن متاليك انتظامي 

871ب58ايران29 با شماره بدنه 14505278 
و شماره موتور 12484006735 مدل 1384 به 

علت فقدان اسناد فروش سند كمپاني تقاضاي 
رونوشت اسناد مذكور را نموده است لذا چنانچه 

هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 
ظرف 10 روز از نشر آگهي به دفتر حقوقي سازمان 
فروش شركت ايران خودرو واقع در پيكان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 
خواهد شد. همچنين شناسنامه مالكيت خودرو 

(برگ سبز) و كارت مشخصات آن مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك كارشناسي فارغ التحصيلي اينجانب 

مريم نوروزي اريمي فرزند يزدان به 
شماره شناسنامه 2116 صادره از ساري 
در مقطع كارشناسي رشته علوم تربيتي 

صادره از واحد دانشگاهي دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد ساري با شماره 541ـ  
81/3/25 مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد ساري به نشاني: ساريـ  كيلومتر 7 
جاده درياـ  مجتمع دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد ساريـ  فارغ التحصيالن 
ارسال نمايد. (ساري)

سند كمپاني سواري پژو 

پارس XU7 به نام خدمت 

شهبازي به شماره انتظامي 

782س14 ايران11 و شماره 

 124K0780147 موتور

و شماره شاسي 

 NAAN01CE4FR550544

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

اينجانب مجتبي زيراني مالك خودرو 
پژو تيپ 206 مدل 1390 انتظامي 

ايران56ـ155ل43 به شماره شاسي 
NAAp03ED0BJ525112 و شماره 

موتور 14190030848 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 
اسناد مذكور را نموده ام، لذا چنانچه 

هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور 
دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقي شركت 
ايران خودرو واقع در كيلومتر 14 جاده 

مخصوص تهرانـ  كرج، شهرك پيكانشهر، 
ساختمان سمند، طبقه 1 مراجعه نمايد. 
بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.فومن

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
محمدرضا اكبري كيش 

فرزند مسعود به شماره ملي 
2594553255 در مقطع 
كارشناسي رشته علمي و 

كاربردي تأسيسات حرارتي 
و برودتي صادره از دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد تاكستان به 
شماره 158717000496 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
است. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 

اسالمي واحد تاكستان واحد 
فارغ التحصيالن ارسال نمايد.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
مجيد حميدين فرزند محمدعلي به 
شماره شناسنامه 1910 صادره از 
شميران در مقطع كارشناسي رشته 

مديريت صنعتي صادره از واحد 
دانشگاهي تهران مركزي با شماره 
26121 و تاريخ 1376/10/15 

مفقود گرديده است، از يابنده تقاضا 
مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به 
نشاني تهرانـ  خيابان آزاديـ  خيابان 
اسكندري شماليـ  خيابان فرصت 

شيرازيـ  پالك 136 صندوق پستي 
13185/768 ارسال نمايد. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب پروين 
قادري كلجاهي فرزند لطفعلي به 

شماره شناسنامه 1700020463 
صادره از اسكو در مقطع كارشناسي 
ارشد رشته طراحي شهري صادره 

از واحد دانشگاهي تهران مركزي با 
شماره 159410100769 و تاريخ 
94/10/1 مفقود گرديده است. از 
يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك را 
به دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران 
مركزي به نشاني: تهرانـ  سوهانك 
ـ بلوار ارتشـ  ميدان قائمـ  خيابان 

خندانـ  خيابان سلماس، ارسال فرمايد.

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
محمدرضا راستي فرزند حسين 

به شماره شناسنامه 2470 صادره 
از تهران در مقطع كارشناسي 
رشته حسابداري صادره از 

واحد دانشگاهي مرند با شماره 
24/717 مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد از يابنده 
تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند 

به نشاني: آذربايجان شرقيـ  مرند 
ـ ميدان دانشگاهـ  دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد مرند ارسال نمايند.

اينجانب علي رضا زارعي مالك خودرو 
سواري پژو 405 مدل 1393 به شماره 
شهرباني 411هـ18 ايران 83 و شماره 

موتور:  124K0378102 به علت 
فقدان اسناد فروش تقاضاي رونوشت 
المثني اسناد مذكور را نموده است. لذا 
چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
حقوقي سازمان فروش شركت ايران 
خودرو واقع در پيكان شهر ساختمان 

سمند مراجعه نمايد. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. 

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك گواهي نامه موقت فارغ التحصيلي 
اينجانب احمد رستمي كرد خيلي فرزند 

يوسف به شماره شناسنامه 198 صادره از 
ساري در مقطع كارداني رشته امور اداري 
صادره از واحد دانشگاهي سما ساري با 
شماره 6/93255 مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا 

مي شود اصل مدرك راه به دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد سما ساري به نشاني: ساري 
ـ خيابان امير مازندرانيـ  خيابان وصال 
شيرازيـ  آموزشكده فني و حرفه اي 

سما به صندوق پستي 48175/359 
فارغ التحصيالن ارسال نمايد. (ساري)

آگهي مفقودي
اصل شناسنامه خودرو سواري سيستم 
پژو تيپ SD-TU5 206 و به شماره 
موتور 163B0022069 و شماره 

 NAAP41FD6EJ652555 شاسي
به شماره پالك 94ـ472ج56 به نام 

عبداله حبيب زاده فرزند طيب مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

بستك

برگ سبز(شناسنامه مالكيت) وسيله 
نقليه متعلق به خودرو سواري پژو 

پارس TU5 مدل1397 رنگ سفيد 
روغني شماره پالك 24ـ479ل77 

شماره موتور181B0068409 شماره 
 NAAN11FE4JH562975 شاسي
به نام ميثم زنگنه مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز و سند كمپاني 
خودرو سواري پرايد رنگ 

سفيد روغني مدل86 شماره 
پالك23ايران953ط26 شماره 

موتور2136354 شماره 
 S1412286601600 شاسي
به نام مرتضي باقري ده آبادي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

كارت پژو پارس
 به شماره موتور 

  124K1217568
شاسي 

 N01CE6JH079060
پالك 731ل51ايران28 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

شناسنامه وسيله نقليه هاچ بك 
 TIGGO5FL سيستم چري
مدل 1396 به شماره موتور 

 MVM484FTAH018169
شاسي 

 NATGBATLVH1014379
پالك 73ـ761م41 مالك راضيه 

حسيني  پور مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است.الرستان

برگ سبز يك دستگاه خودروي 
 131LE سواري سيستم سايپا

به رنگ سفيد روغني مدل 
1392 و با شماره موتور 

4995496 شماره شاسي 
 NAS411100D1314441

شماره پالك 34ـ673ق13 به نام 
عليرضا هنديجاني اصل مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.آبادان

كارت بازرگاني به شماره 

 10530233127

متعلق به شركت راه گستر 

كي زرين مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط ست.

(شيراز)

سند مالكيت و برگ سبز 
سواري پيكان تيپ1600 
مدل1379 به رنگ سفيد 
روغني به شماره شهرباني 
37ـ182ج46 به شماره 

موتور11127933560 
و شماره شاسي 

0079437114 مفقود شده 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و سند وانت 
پيكان مدل1377 

پالك64ـ436ص14 
شماره 

موتور11517717083 
شماره شاسي 

77917156 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. مهريز

سند كمپاني پژو 206 مدل 
1389 به شماره پالك 

62ـ 427ص58 و شماره 
موتور 13589008390 

و شماره شاسي 
 NAAP23FGXBJ164356

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط گرديده است. (ساري)

اسناد و مدارك (برگ سبز) و 
(سند كمپاني) خودرو سواري 
پرايد به شماره پالك ايران 

43ـ475و58 به شماره موتور 
4855669 به شماره شاسي 

 NAS411100D3496557
به نام جعفر كاويان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. اصفهان 

برگ سبز سواري ام.وي.ام 
110 مدل 1387 به شماره 

پالك 65ـ  425ج82 و شماره 
 IR87211007971 شاسي

و شماره موتور 
 MVM372FG8007966

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

«مفقودي مدارك خودرو» 
برگ سبز خودرو سواري پرايد 
SL131 به شماره پالك: ايران 

16ـ361ط39 و به شماره موتور 
4936955 و شماره شاسي: 

 NAS411100D1284272
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. «قم»

برگ سبز خودرو كاميونت 
ون نيسان به رنگ آبي 
مدل 1384 به شماره 

انتظامي 73ـ862هـ15 و 
 D77394 شماره شاسي
و شماره موتور 281900 
به نام سيد عبدالرسول 

اكبري مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز (سند مالكيت) 
سواري پژو روآ مدل 1385 
به شماره پالك ايران 15ـ  
539 م27 و شماره موتور 

11685034624 و شماره 
شاسي 15427510 به نام 
شهزاد كمالي ممقاني مفقود 

شده و از درجه اعتبار
 ساقط است. (تبريز) 

سند فروش كارخانه 
(برگه كمپاني) نو لوگان 
L90 به شماره شاسي
 ALD91041475

 690W014976 موتور
پالك 163 ص94 ايران 

99 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. 

مدرك كارشناسي 
اينجانب زهرا مرتضوي 
به ش ش 12 و كدملي 

2993051946 فرزند 
حسين، رشته پرستاري 
صادره از دانشگاه علوم 

پزشكي كرمان مفقود و از 
درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. كرمان 

سند كمپاني و برگ سبز 
پرايد مدل 1386 به 

شماره پالك 65ـ815ج25 
و شماره شاسي 

S1412285295177 و 
شماره موتور 1824765 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
كرمان

سند، برگ سبز كاميون 
بنز به شماره موتور 

10142171 و شماره 
شاسي 14266938 و 

شماره انتظامي 694ع52 
ايران18 به نام آقاي 
محمد شهبازي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

سند كمپاني و برگ سبز سواري 
پژو 405 مدل 1389 به شماره 
انتظامي 267ص87 ايران 47 با 
شماره موتور 12488169610 

و شماره شاسي 
 NAAMO1GAOAE117978
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

يك فقره پروانه گمركي به 
شماره كوتاژ 970207 و تاريخ 

ثبت 1397/5/6 شماره 
بارنامه 15224692ـ221 

شماره قبض انبار 1971398 و 
نوع كاال اسباب بازي به نام سيد 
محسن حسينيان ميمندي مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آبادان

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پژو 207i مدل 1389 به 
شماره پالك 17ـ  575 ص28 و 

شماره موتور  13389019893 
و شماره شاسي 

 NAAR03FE9BJ951945
مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

اروميهـ  حبيب فرهمندي يكان 

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد به رنگ مشكي مدل 
83 به شماره انتظامي 67ـ  
595 ب73 و شماره شاسي 
S1412283392154 و 
شماره موتور 0102421 
به نام زهره يزدخواستي 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

برگ سبز خودروي پرايد 
به شماره انتظامي ايران 

99ـ261ب63 و شماره موتور 
5327220 و شماره شاسي 

 NAS411100F1080025
متعلق به اينجانب سجاد 

كريمي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز و كارت يك دستگاه 
خودروي سواري وانت يخچال دار 

سيستم نيسان تيپ 2400 
مدل 1389 به رنگ سفيد و با 
شماره موتور 585828 شماره 
شاسي 519783 شماره پالك 
66ـ228ص39 به نام محمود 
مستداميان مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.آبادان

كارت هوشمند شماره 
2656870 مربوط به 

كاميون ايويكو 330 ده 
چرخ سفيد مدل 1373 
شماره پالك 642ع59 

ايران73 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار

ساقط است

برگ سبز سواري پژو پارس 
مدل 1393 به شماره پالك 

32ـ227د59 با شماره 
 124K0531699 موتور

و شماره شاسي 
 NAAN21CA4EH350281
به نام حسن مجيدي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

برگ سبز خودرو سواري 
پژو روآ 1700cc مدل 
1389 به شماره پالك 

17ـ695س22 و شماره شاسي 
NAAB41PM4BH297574 و 
شماره موتور 11889031785 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
اروميهـ  الهويردي باقري آذر 

برگ سبز و كارت ماشين 
خودرو سواري پژو 405 

جي.ال.ايكس مدل 1378 
به شماره پالك ايران 

13ـ674د55 به شماره 
موتور 22527811976 به 
شماره شاسي 78312674 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان 

سند كمپاني و اسناد مالكيت و 
شناسنامه مالكيت (برگ سبز) خودرو 
سواري هاچ بك سيستم پرايد تيپ 
111 مدل 1389 به شماره پالك 

683 هـ 83 ايران13 و شماره موتور 
3453120 و شماره شاسي (بدنه) 
S5430089010453 به نام امين 
خواجه علي مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است. (زرين شهر)

برگ سبز سواري پژو پارس 
مدل 1395 به شماره انتظامي 
582 س89 ايران79 با شماره 

 124K0886979موتور
و شماره شاسي 

 NAAN01CE1GH912756
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

 ثبت شركت تغييرات، عالئم تجاري، 
جواز تأسيس، كارت بازرگاني

66914497_66904568
09124494202

مدرك فارغ التحصيلي 
اينجانب آناهيتا ناصحي فرزند 

عبدالعلي منصور به شماره 
شناسنامه 5273 صادره از 
تهران در مقطع كارشناسي 
رشته علوم تغذيه صادره 
از واحد دانشگاهي علوم و 

تحقيقات مفقود گرديده است 
و فاقد اعتبار مي باشد. 



كرمـــانـ  خبرنگاراطالعات: 
اســـتاندار كرمان به مناسبت روز 
معلوالن با مـــدال آوران جانباز و 
معلول مسابقات جاكارتا در محل 

استانداري ديدار كرد. 
دكتر محمـــد جواد فدايي در 
اين ديدار با اشاره به افتخار آفريني 
ورزشـــكاران معلول استان كرمان 
در سال هاي اخير، ياد آورشد:اين 
قهرماني ها انرژي بااليي به مسئوالن 
استان براي حمايت از ورزشكاران 
جانباز و معلول مي دهد و ازطرفي 
در تقويت روحيه ديگر ورزشكاران 

موثر است .
 وي همچنين با اشاره به محدود 
بودن اعتبارات دولت، گفت: تالش 
مي شـــود با رايزني با بنگاه هاي 
اقتصادي،اعتباراتي براي توســـعه 
ورزش به ويژه ورزش جانبازان و 

معلولين استان جذب شود.   
   دكترفدايـــي درپايان با توجه 
به درخواست هاي مكرر ورزشكاران 
معلول مبني بر ابقاي رئيس هيات 
ورزشي جانبازان و معلوالن استان 
كرمان گفت: اعتقاد دارم افرادي كه 
براي اين مـــردم در هر جايگاهي 

زحمت مي كشند تا زماني كه توانايي 
دارند و مردم راضي هستند بايد ادامه 
بدهند و از مهدي نخعي به عنوان 
معـــاون بهزيســـتي و دبير هيات 

ورزش هاي جانبـــازان و معلوالن 
استان هم مي خواهم كه به كار خود 

ادامه بدهند .
 در ادامه مديركل بهزيســـتي 
استان كرمان گفت: 55 هزار و 11 
معلول استان كرمان مستمري بگير 
بهزيستي هستند و با احتساب كساني 
كه نياز به كمك هاي موردي دارند 
اين تعداد به 170 هزار نفرمي رسد 
كه معادل 5 درصد جمعيت استان 

است كه رقم قابل قبولي{نسبت به 
10 درصد به عنوان حد استاندارد} 
است . وي در باره حمايت از افراد 
نيازمند، افزود: امسال 23 هزار نفر از 

افراد پشت نوبتي ها را تحت حمايت 
قرار داديم و نسبت به حمايت از 
افرادي كه تأمين حداقل ها هم براي 

آنها ممكن نبود، اقدام كرديم .
  عباس صادق زاده با اشاره به 
اهميت مناسب سازي محيط براي 
معلولين،گفت: پارســـال سازمان 
برنامه ريزي 3 ميليارد تومان از تملك 
دستگاه ها به اين امر اختصاص داد 
و اگر شهرداري ها و دهياري ها هم 

مناسب سازي محيط را جدي بگيرند 
بقيه هم از آن پيروي مي كنند. 

  در ادامـــه رئيـــس هيات 
ورزشي جانبازان و معلوالن استان 
كرمان از استاندار خواست تاهيات 
ورزش معلوالن زير پوشش يكي 
از صاحبان منابع مالي اســـتان قرار 
گيرد تا مجموعه هيات جانبازان و 
معلولين بتواند با قدرت بيشتر كار 
كند و دغدغه تهيه بليت براي اعزام 

ورزشكاران را نداشته باشد.   
   مهـــدي نخعي بااشـــاره به 
اعزام10 ورزشكار جانباز و معلول 
به بازي هاي جاكارتا، افزود: 9 نفر 
اين ورزشكاران مدال آوري و افتخار 
آفريني كردند و اين در حالي است 
كه سهميه كرمان حذف شد و در 
اول قرار بود 20 ورزشكار از استان 

كرمان اعزام شود .
  او در پايان ابـــراز اميدواري 
كرد؛سهميه اســـتان كرمان براي 
مسابقات 2020 توكيو افزايش يابد. 

در پايان اين ديدار، اســـتاندار 
كرمان با اهـــداي لوح از زحمات 
و افتخـــار آفريني هاي مدال آوران 

قدرداني كرد . 

ديدار استاندار كرمان با مدال آوران جانباز و معلول مسابقات جاكارتا

1010اخبار شهرستانها

  ساماندهي پروژه هاي توزيع برق نقش 
بسزايي در زيبا سازي مبلمان شهري دارد 
اراكـ  خبرنگار اطالعات :   نماينده مـــردم اراك ،كميجان و خنداب در 
مجلس شوراي اسالمي گفت: ساماندهي پروژه هاي توزيع برق نقش بسزايي 
در زيبا سازي مبلمان شهري دارد  . كريمي در بازديد از پروژه ساماندهي شبكه 
برق خيابان مشهد اراك اظهارداشت: شركت توزيع نيروي برق استان مركزي 
دراين سال ها كمك هاي شايان توجهي در مورد اصالح شبكه برق كه يكي از 

معضالت شهرستان محسوب مي شود، انجام داده كه شايسته قدرداني است  .
 وي با برشمردن مزاياي اصالح شبكه توزيع نيروي برق، گفت: زيباسازي 
مبلمان شهري براي توسعه شهر و ساخت و سازها شهروندان و كاهش تلفات 

انرژي از مهم ترين دستاوردهاي اصالح شبكه است  .
 شالي بيگ، سرپرست شهرداري اراك هم اظهارداشت: اجراي پروژه هاي 
توزيع برق نقش بسزايي در مبلمان شهري و ارائه برق مطمئن به مردم دارد و 

موجبات رضايتمندي مشتركان را فراهم مي سازد  .
 وي افزود: تعامل و هم افزايي توزيع برق و شهرداري موجب تسهيل در 
روند اجراي پروژه ها مي شود  . مدير عامل شركت توزيع نيروي استان مركزي هم 
گفت: فرسودگي شبكه هاي توزيع، مصرف هاي غير مجاز، رشد باالي مصرف، 
محدوديت منابع مالي، نبود زير ساخت هاي شهري و سرقت تجهيزات مهمترين 
مشكالت شركت توزيع برق است كه در مواردي مانع از خدمات رساني بهينه 
به شهروندان مي شود  .   محمد اهللا داد افزود: تمامي تالش ما در مجموعه شركت 
توزيع نيروي برق استان مركزي و شهرستان ها ارائه خدمات مضاعف به مردم 
شهرها و روستاهاي سراسر اســـتان مركزي براي تامين برق مطمئن و پايدار 
است .    وي با اشاره به وضعيت موجود وصول مطالبات و برق هاي غير مجاز و 
لزوم جمع آوري و ساماندهي آنها گفت: اجراي اين امر نيازمند مساعدت همه 

مشتركين برق و دستگاه هاي اجرايي است  . 

كرمانـ  خبرنگار اطالعات: ششـــمين 
اجالس اســـتاني نماز با محوريت شيوه ها و 
مهارت هـــاي دعوت به نماز در كرمان برگزار 

شد.   
 امام جمعه كرمان در اين اجالس گفت: 
ستاد اقامه نماز از اول انقالب تاكنون گام هايي 
مختلفي براي ترغيب و تشويق افراد به اقامه 
نماز برداشته است. حجت االسالم والمسلمين 
حسن عليدادي ســـليماني با اشاره به اين كه 
نماز تقويت كننده روح انضباط در انسان است، 
افزود: در قرآن كريم هرگاه از نماز نام برده شده 
است، دو پيام دارد كه نخستين پيام آن خود نماز 
و ارتباط خاص آن با خدا و پيام دوم آن در واقع 

محور ارتباط شخص با خداست. 
نماينده ولي فقيه در كرمان افزود: نمازي 
موجب دعوت واقعي به پاكسازي در زندگي 
و ضوابط خدا پسند را دارد كه فرد خود را در 
كمال نزاهت و پاكي و طهارت قرار دهد زيرا 
هر پليدي و ناپاكي به نماز مخلوط شود، نماز را 
دچار آسيب مي كند و خداوند همواره نمازي در 

اوج پاكي و طهارت را خواسته است. 
وي همچنيـــن گفت مادر بحث دعوت 
به نماز و همكاري با ستادهاي نماز دچار يك 
مشكل اساسي هستيم و اين مشكل در مجموعه 

جامعه ما و در جاهاي مختلف وجود دارد.   
 نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه 
كرمان افزود: اين مشكل آن است كه در دعوت 
به نماز در خيلي از حوزه ها كه دست ماست 
و اختياراتي نيز داريم، به صورت عملي رفتار 

نكرده ايم. 
وي گفت: متاســـفانه امروزه در جامعه 
شاهد هستيم كه وقتي بين نماز و كار تعارض 
ايجاد شود، به نماز مي گويند كه كار داريم؛ لذا 
بايد به ستاد اقامه نماز كمك كرد تا به گونه اي 

فرهنگ سازي كند كه برنامه ها براساس نماز 
تنظيم شود. 

در ادامه استاندار و رئيس ستاد اقامه نماز 
استان كرمان گفت: نماز از دو جنبه قابل بررسي 
است؛ نخست اين كه نماز را نماد و نشاني از 
تدين، تقوا و تخلق به اخالق اسالمي تلقي كنيم 
يا اين كه نماز يك فعل و عمل است كه آثار و 
بركات مادي و معنوي خود را دارد اما از هر دو 
جنبه شيوه هاي دعوت به نماز متفاوت است اما 
يك شكل ساده اين است نماز ريشه در اعتقاد و 

باورهاي افراد دارد. 
محمد جواد فدايي با تاكيد برلزوم تشكيل 

كارگاه هاي آموزشي نماز در دستگاه هاي اجرايي 
و اعتقاداتي كه منجر به نماز مي شـــود، افزود: 
الزمه آن همكاري استادان است و اجالس هاي 
نمازرا بايد از تئوري و نظري به عملي سوق 
دهيم. همچنين دبير ستاد اقامه نماز استان كرمان 
گفت: هدف از برگزاري اجالس هاي استاني 
نماز فرياد حي علي الصلواه در جامعه است تا 
همه توجه ويژه به نماز و حركت مضاعف در 

ترويج آن داشته باشند. 
حجت االسالم مهدي عرب پور با اشاره به 
اين كه هر سال يك موضوع و بحث تخصصِي 
مرتبط با نماز توسط استادان مطرح مي شود تا 

افراد موثر قدم هايـــي در ترويج نماز بردارند، 
افزود: از دو ماه پيش كتاب خانه بهشتي را به 
مسابقه گذاشتيم و 2600 نفر از هم استاني ها 
در آن شـــركت كردند كه به 60 نفر جوايزي 

اهدا مي شود. 
 وي اعالم كرد: هدف اين است در كنار 
اجالس، حركت هاي ديگري كه موثر در ترويج 
فرهنگ نماز است برگزار شود و انتظار داريم از 
نقش آفرينان اين عرصه از جمله ائمه جماعات 
مربيان پرورشي و.  ..، مناديان امر نماز و دعوت 
كننده به نماز باشند زيرا هرچه پايه هاي نماز 
در جامعه محكم تر باشد، آثار آن چشمگيرتر 

است. 
 در ادامه استاد مركز تخصصي نمازقم با 
طرح اين پرسش كه چه كساني مسئول كم كاري 
جوانان در زمينه نماز هســـتند؟ بر لزوم تبليغ 
در مســـجد تاكيد كرد و گفت: مردم را بايد با 
نماز ارزش گذاري كرد. حجت االسالم علي 
زارعي افزود:باالترين عبادت نماز و روزه و حج 
نيست، بلكه تفكر است و اسالم دين متفكران و 
انديشمندان است، و هزار آيه در قرآن، مردم را 
دعوت به تفكر مي كند، لذا بزرگترين هنر مربي 

بايد اين باشد كه فرد را وادار به تفكر كند . 
حجت االسالم زارعي با اشاره به دو اصل 
الزم الرعايه در امر تربيت، اعالم كرد: نخست 
تشخيص اولويت بين وسيله و هدف است؛ 
مبناي ما و غربي ها در اين زمينه با هم متفاوت 
است؛ قرآن فرمود بر ظالمين تكيه نكنيد، نماز 
وسيله است و براي همين درباره آن گفته شده 
معراج، مفتاح، پرچم، نهر آب و ستون لذا آدم 
عاقل وسيله را تعريف نمي كند هدف را تعريف 

مي كند و هدف قرب الي اهللا است. 
وي اصل دوم را مقايســـه فرجام نيك و 
بد دانست و گفت: نماز، تشكر از منعم است 
و الزمه اين شكر شناخت اوست؛ شناختي كه 
يقين بدانند (و اگر شناخت يقين آور نباشد) سر 
از خرافه در مي آوريم كه دينداري هم 4 مرتبه 

شامل اسالم، ايمان، تقوا و يقين دارد. 
حجت االســـالم صباحي، مسئول نهاد 
نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه هاي 
استان هم در پايان اين اجالس مخاطب شناسي 
در دعوت به نماز را مورد تاكيد قرار داد و درباره 
ال صلواه هاي قرآن اعالم كرد: اين افراد سه دسته 
اند؛ اول كساني كه نماز صحيح نمي خوانند، 
دوم نمازهايي كه صحيح هست اما مورد قبول 

نيست و سوم نمازهايي كه كامل نيست. 

برگزاري ششمين اجالس استاني نمازدر كرمان
مجلس  از اختيارات شورا هاي اسالمي

شهر و روستا كاسته است
همدانـ  خبرنگار اطالعات: نايب رئيس شوراي شهر همدان گفت: 
با اين كه قانون شـــوراها به تصويب  رســـيده و قانون اساسي نيز شوراهاي 
اسالمي را مانند يك قوه مطرح كرده، از اختيارات آنها كاسته شده است و 

متأسفانه اين روند ادامه دارد .
 حميد بادامي نجات در جمع خبرنگاران با بيان اينكه رســـانه ها بدون 
چشم داشتي براي انعكاس اجالس اخبار مجمع مشورتي شوراهاي اسالمي 
شـــهر و شهرداران كالن شهرها به كمك شوراي شهر همدان آمدند، اظهار 
داشـــت: در اجالس گذشـــته، همدان به عنوان ميزبان پيشنهاد شد و مورد 

تصويب اعضاي اجالس قرار گرفت .
 وي افزود: نشست هاي هم انديشي براي ايجاد وحدت رويه بين شهري 
برگزار مي شـــود، چرا كه برخي از مشـــكالت بين شهرها مشترك است و 
اين نشست ها سبب انتقال تجربيات براي تصميم گيري هاي بهتر و اجرايي تر 
مي شـــود . نايب  رئيس شوراي اسالمي شهر همدان با اشاره به رضايتمندي 
ميهمانان از اين نشســـت مشورتي گفت: به گفته ميهمانان، همدان بهترين 
ميزبان اين اجالس بوده است و به همين دليل اين نشست در سطح كشور 
مورد توجه قرار گرفت و رســـانه اي شـــدن اين اجالس نيز سبب معرفي 

هرچه بهتر همدان شد .
 وي اعالم كرد: بيش از 20 رئيس شـــورا، كالن شهر و مراكز استان ها، 
بيش از 6 نايب رئيس به نمايندگي از شوراهاي اسالمي مراكز استان ها، 20 
نفر از اعضاي شوراهاي اسالمي مراكز استان ها و10 نفر از اعضاي شوراي 

عالي استان ها و شهرداران كالن شهرها در اين نشست حضور داشتند . 
 بادامي نجات افزود: مجلس شوراي اسالمي سال گذشته يعني از زماني 
كه قانون شوراها تصويب  شده و با اين كه قانون اساسي شوراهاي اسالمي 
را مانند يك قوه مطرح كرده، از اختيارات آنها كاسته است و متأسفانه اين 
روند ادامه دارد . وي تاكيد كرد: هم اكنون چند قانون مهم در قالب طرح و 
اليحه مربوط به شوراها و شهرداري ها در مجلس در حال بررسي است كه 
بايد نسبت به آنها حساس بود . نايب رئيس شوراي اسالمي همدان با اشاره به 
اينكه يكي از اين موارد سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده است، 
گفت: در صورت تحقق اين قانون شهرداري ها بايد خودشان فكري به حال 

درآمدهاي خود كنند تا بتوانند خدماتي را به مردم ارائه دهند .
 وي اعـــالم كرد: اليحه جديد بخش عمده اي از عوارض را كه براي 
شهرداري ها به عنوان درآمد پايدار محسوب مي شود، از بين مي برد، اما با 
صدايي كه از شوراي عالي استان ها بلند شد، توانستيم بخشي از اين نگراني ها 

را به اطالع مسئوالن برسانيم .
 بادامي نجات با اشاره به حضور معاون عمراني وزير كشور گفت: نشست 
مشورتي روساي شوراي شهر و كالن شهر ها دستاوردهاي بسياري براي همدان 
داشت، چراكه اين مديران با بازديد از پروژه هاي شهري در همدان، اظهار 

شگفتي كردند و خواستار ارائه گزارش آن ها به وزارت كشور شدند .

تخريب 3000 متر ديواركشي غيرمجاز 
در زمين هاي كشاورزي بابلسر

ســـاريـ  خبرنگار اطالعات: هفت فقره ديواركشـــي غيرمجاز به 
مســـاحت سه هزار متر مربع در زمين هاي كشاورزي روستاي شورك 

شهرستان بابلسر قلع و قمع شد
سرپرست مديريت جهاد كشاورزي بابلسر با اعالم اين خبر افزود: 
جلوگيري از تخريب اراضي كشـــاورزي و برخورد با افراد سودجو از 
دغدغه هاي جدي جهاد كشاورزي است و كساني كه قصد تغيير كاربري 
زمين هاي كشاورزي خود را دارند، قبل از هرگونه اقدام براي اخذ مشاوره 

و مجوزهاي قانوني به جهاد كشاورزي مراجعه كنند. 
  حميدرضا رحماني گفت: هرگونه ديواركشـــي و محدود كردن 
زمين هاي كشاورزي خارج از طرح هادي روستا و اراضي با كاربري زراعي 
در محدوده طرح هادي، نياز به مجوز اموراراضي مديريت جهاد كشاورزي 
دارد و كســـاني كه اقدام به پي كني و ديواركشـــي كنند ضمن برخورد 
قضايـــي و قلـــع و قمع، اراضي زراعي آنان به چرخه توليد بازگردانده 
مي شود.وي افزود: براي جلوگيري از تغيير كاربري و برخورد جدي با 
متخلفان، گشـــت 131 امور اراضي اين شهرستان به صورت روزانه به 

دهگردشي در روستاهاي زير پوشش اقدام مي كند. 
همچنين مدير جهاد كشاورزي سوادكوه شمالي از شناسايي 6 مورد 
تغيير كاربري غيرمجاز و بازگشت 1290 متر مربع از زمين هاي كشاورزي 

اين شهرستان به چرخه توليد در مهرماه سال جاري خبر داد 
قاســـم حكمت شعار آراي صادر شده در خصوص تغيير كاربري 
غيرمجاز به نفع اداره متبوع را در هفت ماه گذشته امسال، دو مورد به 

مساحت 500 متر مربع بيان كرد. 

مصرف 3/4 ميليارد متر مكعب گاز طبيعي
 در استان قزوين

قزوينـ  خبرنگار اطالعات: 3 ميليارد و 483 ميليون متر مكعب گاز 
در 8 ماهه اخير در استان قزوين مصرف شده است . 

 مديرعامل شركت گاز استان قزوين اعالم كرد: از اين حجم گاز يك 
ميليارد و340 ميليون متر مكعب مربـــوط به مصارف خانگي، تجاري و 

واحدهاي صنعتي بوده و بقيه به نيروگاه شهيد رجايي تحويل شده است.
 اسماعيل مفرد بوشهري با اشاره به افزايش مصرف گاز مشتركين خانگي 
در فصل سرما گفت: ميزان مصرف مشتركين خانگي از ميانگين جهاني باالتر 
است به گونه اي كه كشور ما بيشتر از كشورهايي همچون انگليس و ژاپن 
گاز مصرف مي كند .  به گفته وي مصرف گاز بايد به سمت صنايع سوق يابد 

تا زمينه ساز رشد و توسعه صنعتي و اقتصادي كشور شود  . 
 مديرعامل شركت گاز استان قزوين همچنين از مشتركين گاز استان 
خواست با صرفه جويي اين شركت را در مسير استمرار تحويل گاز به همه 

بخش هاي خانگي، صنعتي و نيروگاهي ياري دهند . 
استفاده رايگان معلوالن و جانبازان قزوين

 از اتوبوس هاي شهري
* استفاده جانبازان و معلوالن قزوين از اتوبوس هاي شهري رايگان 
شد. به گزارش روابط عمومي سازمان اتوبوسراني شهرداري قزوين؛ اين 
سازمان در راستاي ارتقاي خدمات و تأمين رفاه جانبازان و معلوالن، استفاده 

از اتوبوس شهري را براي اين قشر رايگان كرد. 
طرح استفاده رايگان معلوالن و جانبازان از اتوبوس هاي شهري پس از 
تصويب در هيات دولت و مصوبه شوراي شهر قزوين اجرايي شد و ساالنه 

مبلغ20 ميليارد ريال به اين امر اختصاص يافت. 
با دستور شهردار قزوين، معلوالن و جانبازان باالي 25 درصد مي توانند 
از اتوبوس هاي شهري به صورت رايگان استفاده كنند و50 دستگاه اتوبوس 

مدرن شهري قزوين مجهز به رمپ معلوالن است. 
احتمال تحويل واحد هاي مسكن مهر قرچك

 در دهه فجر امسال 
قرچكـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار قرچك گفت: واحد هاي مسكن 

مهر قرچك در صورت توافقات حقوقي، تحويل داده مي شود. 
بهمن خطيبي در جمع خبرنگاران حاضر در فرمانداري اين شهرستان 
اظهارداشـــت: نيمي از پروژه مجتمع شهداي ادارات قرچك كه در قالب 
مسكن مهر است، بيش از 95 درصد پيشرفت فيزيكي دارد كه در صورت 
توافقات حقوقي هيات مديره قبلي و فعلي و مالكين، در دهه فجر امسال 
تحويل داده خواهد شد. او در پاسخگويي به تجمعات اخير متقاضيان مسكن 
مهر شهداي ادارات افزود: براي رفع مشكالت متقاضيان اين پروژه، جلساتي 
در فرمانداري قرچك و اســـتانداري تهران برگزار شده است و در آخرين 
نشستي كه با اداره كل تعاون، كار و رفاه اجتماعي برگزار شد، در خصوص 
داليل تاخير در تحويل واحد ها مباحثي مطرح شد كه در نهايت اعالم كردند 
به دليل اينكه پيمانكار و هيات مديره تغيير كرده اســـت، پروژه مشكالت 
حقوقي دارد و بايد منتظر صدور حكم دستگاه قضايي باشيم. وي افزود: 
50 درصد اين پروژه بيش از 95 درصد و 50 درصد باقي مانده نيز 70 تا 90 
درصد پيشرفت فيزيكي دارد و همه تالش ما به همراه دستگاه قضايي اين 
است كه واحد هاي آماده در دهه فجر تحويل مالكين شود، مشروط بر اينكه 

مشكالت حقوقي بين افراد ياد شده حل و فصل شده باشد. 
3194حلقه چاه غير مجاز 

در استان همدان مسدود شد
همدان-خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت آب منطقه اي همدان 
گفت: از ابتداي اجراي طرح تعادل بخشي تاكنون 3 هزار و 194 حلقه چاه 

غيرمجاز در استان همدان مسدود شده است.
منصور ســـتوده افزود: با انسداد اين تعداد چاه غيرمجاز، از برداشت 
بيش از 248 ميليون متر مكعب آب در منابع زيرزميني جلوگيري شده است.
او بيان كرد: بيشترين تعداد چاه هاي پرشده در شهرستان هاي كبودرآهنگ 
با 958 حلقه چاه و شهرستان رزن با 614 حلقه چاه است.وي اعالم كرد: 
امسال تعهد استان همدان براي مسدود كردن530 حلقه چاه غيرمجاز است 

كه 90 درصد اين چاه ها در شهرستان هاي رزن و كبودرآهنگ است.
ستوده گفت: از ابتداي امسال تاكنون با مسدود كردن 457حلقه چاه 
غير مجاز در استان همدان به ميزان بيش از 23ميليون متر مكعب در مصرف 
آب صرفه جويي شـــده است.وي ادامه داد: تاكنون 4036 حلقه چاه مجاز 
مجهز به كنتور هوشمند آب و برق شده اند كه اين روند به طور جدي و با 

سرعت در حال انجام است. 
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نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد 

021-22225333

شماره نمابر نيازمنديها

22224963-22224886

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

استان بوشهر (سهامي خاص)
به شماره ثبت 10409 و شناسه 10860100167

 و سرمايه ثبت شده 25/000/000 ريال
بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران محترم شـــركت مي رساند، جلسه مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده اين شـــركت راس ساعت 8 صبح روز دوشنبه مورخ 1397/9/26 
در محل: تهران خيابان وليعصر، باالتر از ميدان ونك، خيابان ياســـمي، شـــركت مادر 
تخصصي توانير، ســـالن كنفرانس دفتر امور مجامع تشكيل خواهد شد. لذا از سهامداران 
محترم دعوت به عمل مي آيد كه خود و يا نماينده رســـمي آنان در موعد مقرر در جلسه 

ياد شده حضور يابند.
 دسـتور جلسـه: 1ـ انتخاب حســـابرس و بازرس قانوني براي ســـال مالي 1397 

2ـ تعيين حق الزحمه حسابرس و بازرس قانوني 3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 

هيأت مديره شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
(نوبت اول)

شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر
 به اطالع كليه اعضاي محترم مي رســـاند: مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

نوبت اول اين شـــركت كه در تاريخ 97/10/10 روز دوشـــنبه ســـاعت 15 در 
 محـــل نمازخانه وزارت فرهنگ و ارشـــاد اســـالمي واقع در ميدان بهارســـتان 
خيابان كمال الملك ســـاختمان وزارت فرهنگ ارشاد اســـالمي برگزار مي شود، 

حضور به هم  رسانند.
دستور جلسه:

ـ انتخاب هيئت مديره و علي البدل
ـ تصميم گيري در خصوص افزايش سرمايه

توجه:

1) افرادي كه درخواســـت كانديداي تصدي ســـمت هيئت مديره تعاوني را دارند 
تقاضاي كانديداتوري خود را كتباً حداكثر يك هفته از تاريخ انتشار آگهي مجمع به 

دفتر تعاوني تحويل و رسيد آن را دريافت نمايند.
2) آن دســـته از اعضايي كه به داليلي امكان حضورشان در مجمع ميسر نمي باشد، 
مي توانند نماينده تام االختياري (از ميان اعضاء تعاوني و يا خارج از آنان) براي حضور 
در مجمـــع و اعمال رأي تعيين نمايند كه در اين صورت تعداد آراء وكالتي هر عضو 

حداكثر سه رأي و هر شخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود.

هيئت مديره شركت تعاوني كارآفرينان فرهنگ و هنر

برگ سبز تيبا مدل 1396 شماره موتور 
M15/8394690 شماره شاسي 

NASB21100H1081824 پالك 67ـ145ب88 
به نام مهدي تركي مفقود و فاقد اعتبار است. كليشاد 

كارت شناسايي معلوليت به نام 
مهدي كريمي هويه به كدملي 

1100573097 متولد 1383/1/24 
مفقود و فاقد اعتبار است. كليشاد 

كارت كيشوند اينجانب احمد 
پور احمد به شماره 164845 

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز سواري سمند مدل 82 به شماره 
پالك 935 ب 44ـ  ايران 25 و موتور 

32908223167 و شاسي 82236034 به نام 
پرويز خرسندي مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب) 

كارت هوشمند ناوگان به شماره سريال 1397759ـ  
صدور 97/6/5 و پرونده 269300004 مربوط به 

كاميون باري فلزي بنز مدل 1977 به شماره پالك 682 
ع 77ـ  ايران 25 مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب) 

كارت هوشمند رانندگي به شماره سريال 
3162568 صدور 95/12/17 به نام ميثم 

صبيحي لك فرزند جواد با كدملي 5079908688 
صادره از مراغه مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب) 

كارت كيشوند اينجانب اميراحتشام مشكي 
به شماره 129612/06 و مهرنوش صالح پور 

آتشياري به شماره 129612/01 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگه سبز و سند قطعي پرايد 81 سفيد 
به ش پالك 498د78 ايران91 به 

ش موتور 6016 به نام رامين فرزانه 
مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگه سبز و كارت پارس90 خاكستري 
به ش پالك 262هـ39 ايران78 و ش 

موتور 92716 به نام اصغر نجفي مفقود 
و فاقد اعتبار مي باشد. 

سند و مدارك موتورسيكلت هدف 
125cc شهرباني 98866 ايران 124 

تنه 9200455 موتور 203855 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. 

آگهي مفقودي
مجوز حمل اسلحه ساچمه زني ته پر يك لول كاليبر 12 به شماره 

91780544 مدل چخماقي ساخت تركيه متعلق به محمدحسين بيكي 
فرزند علي اكبر مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

كارت وسيله نقليه كاميون به شماره 101/8193694 پالك 
14ـ263ع36 شماره موتور 33593210081882 شماره 
شاسي 37433116585916 مدل 1380 به نام علي كوتي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.(هويزه)

كارت هوشمند كاميون به شماره 2189644 
به نام علي كوتي شماره كارت 1989846963 
پالك كاميون 14ـ263ع36 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.(هويزه)

مدرك كارداني ناپيوسته 
به شماره سريال 

154287 و شماره 
مدرك 8340/81 

مورخ 87/2/1 صادره 
از دانشگاه جامع علمي 

كاربردي جهاد دانشگاهي 
واحد استان تهران 
در رشته نرم افزار 

كامپيوتر به نام نويد 
برادران جعفري به شماره 

شناسنامه 15642 
مفقود شده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

اينجانب داود داودي تبريزي مالك خودرو 
سواري پژو 405 جي ال ايكس به شماره 

پالك ايران 15ـ  418 ب72 و شماره 
شاسي 14221953 و شماره موتور 

12484056532 به علت فقدان كليه اسناد 
فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد مذكور 

را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعايي 
در مورد خودرو مذكور دارد ظرف ده روز به 
دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع در 

كيلومتر 14 جاده مخصوص تهران كرج شهرك 
پيكانشهر ساختمان سمند طبقه 1 مراجعه 

نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت مزبور 
طبق ضوابط مقرر اقدام خواهد شد. (تبريز) 

پروانه مطب اينجانب دكتر 

مليحه قرباني به شماره 

90ـ2963ـ94091ـ268 

به تاريخ انقضاء 97/7/26 

مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

زاهدان

برگ سبز تراكتور كشاورزي 
سيستم ITM تيپ 475 

مدل 1394 به شماره پالك 
564ك19ايران15 شماره موتور 

MT4A2W2067C شماره شاسي 
N3HKTAD2CFEQ01169 به 
نام قاسم صدري كورعباسلو مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است.
(بهبهان)

برگه فروش كارخانه 

  N3 (سند كمپاني) مزدا 

به شماره موتور 

LF11595831 شاسي 

 NAGSVCC26HC618038

پالك 575د78ايران27 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت هوشمند راننده به 

شماره كارت: 2256546 

به نام: رمضان جاويدي 

مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

(زرقان)

سند كمپاني و كارت خودور
125cc-HERAM ش 

پالك 624ـ41896 
 *10936101*2-156FMI ش م

ش تنه 
 NET***125A9130097

مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است. بادرود

سند و برگ سبز خودرو سواري 
رانا تيپ TU5 مدل 1392 به 

شماره پالك 872ج38 ايران 34 
 BOO18356160 شماره موتور

شماره شاسي 
NAAU01FE1DT014397 به 
نام سيد ابوالفضل درستان مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار است. 
(بهبهان) 

سند و برگ سبز خودرو سواري 
سيستم پرايد تيپ سايپا 141 
آي مدل 1388 به شماره پالك 

935ط62 ايران 24 شماره 
موتور 2974098 شماره 

 1482288296366S شاسي
به نام حشمت اله فالحي مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار است. 

(بهبهان) 

برگ سبز هيونداي سوناتا 
مدل 2006 به شماره پالك 

ايران 25ـ  512 ج27 و 
شماره موتور 5188712 

و شماره شاسي 
4196164648 به نام 
مهرانگيز آرزويي زنوز 
مفقود شده و از درجه 

اعتبار ساقط است. (مرند) 

سند كمپاني و سند مالكيت 
(برگ سبز) و كارت مشخصات وسيله 

نقليه موتورسيكلت نيما CC125 مدل 
89 رنگ مشكي به نام آقاي علي اكبر 

تقي پور فرزند رحيم ش ش 4 هرسين 
شماره موتور: 02582 شماره شاسي: 
8906104 شماره انتظامي: 26216 
ـ 516 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.  

كارت هوشمند راننده به 

شماره 2946147 به نام 

آقاي محمد رضا سواري 

خراجي مفقود گرديده 

اعتبار ندارد. 

شهركرد 

برگ سبز خودرو سمند 
ايكس 7 مدل 85 به 

شماره انتظامي 186 د 62 
ايران 73 به شماره موتور 

12485230745 به 
شماره شاسي 15516380 
به نام احمد نوربخش مفقود 

گرديده از درجه اعتبار
 ساقط است. داراب 

مفقودي سند و برگ سبز 
پژو مدل 1386 رنگ بژ 

به شماره پالك 113 ل 61 
ايران 24 شماره موتور 

12486013759 شماره 
شاسي 40201737 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

(رامهرمز) 

سند كارخانه و برگ سبز سواري 
پرايد جي تي ايكس آي سفيد 

روغني مدل 89 پالك 59ـ  254 ج 
57 شماره موتور 3421235 شماره 

 S1412289458549 شاسي
به نام محمد  جعفر فرزين فرزند 

نجيب اله ش ش 28 كردكوي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

گرگان 

سند كمپاني و سند مالكيت 
خودرو (برگ سبز) سواري پيكان 
مدل 83 رنگ سفيد به نام آقاي 
ميثم اويسي فرزند محمد تقي 

ش ش 4 هرسين شماره موتور: 
11283003855 شماره شاسي: 
83500314 شماره انتظامي: 29 
ـ 387 ن 26 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند كارخانه خودرو سواري پژو 405 
جي ال ايكس آي 8/1 مدل 1388 
به رنگ نقره ايـ  متاليك به شماره 

پالك 49ـ  978 ب 12 شماره موتور 
12487252898 و شماره شاسي 
 NAAM01CA49K931631

به نام پرويز الماسي مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(بندرعباس) 

سند، برگ سبز خودرو پرايد 
131SE به شماره انتظامي 

365د76 ايران73 مدل 
1393 به شماره موتور 

5273167 به شماره شاسي 
NAS411100E3572846 به 

نام مهدي بابائي مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. داراب 

 131SE برگ سبز خودرو پرايد
مدل 95 به شماره انتظامي 

197 د75 ايران73 به شماره 
 M13/5631653 موتور

به شماره شاسي 
 NAS411100G3487721
به نام زينب شاه محمدي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. داراب 

كارت هوشمند باري ناوگان 
باري عمومي سيستم 

كاويان مدل 1385 تيپ 
K110 شماره پالك 16 
ايران 228 ع 14 شماره 
كارت 1756795 تاريخ 
صدور كارت 85/9/19 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. 

تمام اسناد و مدارك 
خودرو نيسان رنگ آبي 
مدل 1383 به شماره 

انتظامي 334 ج 12 ايران 
11 شماره موتور 6316 
شماره شاسي 1802 به 

مالكيت مرتضي يزدان فرد 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

«نوبت سوم»
كارت هوشمند پايانه به شماره 
2107124 مربوط به اينجانب 

عين اله طايفه مال اصغري به 
كدملي 1728840848 متولد 

1340 به شماره شناسنامه 
4881 فرزند ابراهيم مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

(تسوج)

آگهي مفقودي 
برگ سبز كاميون كشنده ولوو 
مدل 1394 به شماره انتظامي 

54ـ 222ع56 و به شماره 
 A*A4*539219*D13موتور

و به شماره شاسي 
 NADRBZ0A9FT928754
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. «يزد»

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 

علي محمد اسمعيلي ميمونه فرزند 
غالمرضا به شماره شناسنامه 5 

صادره از يزد در مقطع كارشناسي 
پيوسته رشته حسابداري صادره 
از واحد دانشگاهي دانشگاه آزاد 
اسالمي با شماره 2220 مفقود 

گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 

را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اردكان به نشاني يزدـ  اردكانـ  جاده 
اردكان به نايين روبروي پليس راه 

ارسال نمايد. «يزد» 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محمد 
اميرچيت سازيان فرزند محمدصادق به شماره 

شناسنامه3860549863 صادره از همدان در 
مقطع كارشناسي مهندسي برق صادره از واحد 
دانشگاهي آزاد همدان به شماره 2839155 

مفقود و فاقد اعتبار است از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

همدان به نشاني: همدانـ  بلوار پروفسور موسيوند 
دانشگاه آزاد اسالمي همدان ارسال نمايند.

اصل پروانه مطب 
خانم دكتر نسرين 
بهرامي به شماره 

565ـ91218ـ334 به 
تاريخ 1388/01/12 
به شماره نظام91218 
مربوط به شهر ياسوج 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

آگهى تغييرات شركت كارخانجات نساجى خوى شركت
 سهامى خاص به شماره ثبت 73217 و شناسه ملى 

 10101181267
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/11 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : موسسه حسابرسى و توسعه 
مديريت امين آزمون به شناسه ملى 10320466885 و خانم ليلى كاتب 
شيروان به شماره ملى 0043473296 به ترتيب به سمت بازرس اصلى 
و بازرس على البدل براى مدت يكســـال مالى انتخاب شدند . ترازنامه و 
حساب سود و زيان سال مالى 96 به تصويب رسيد. خانم پرستو اصغرزاده 
به شـــماره ملى 0037448791 ، آقاى اكبر بلورى مقدم به شماره ملى 
0053935111 ، آقاى احمد قصابى به شـــماره ملى 2754047824 ، 
آقاى محمود براتى نيا به شماره ملى 0384415865 ، آقاى نعيم اسدى 
راد به شماره ملى1552138267 به سمت اعضاء هيئت مديره براى مدت 

دو سال انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287085)

آگهى تغييرات انجمن مديريت جهادى كشور 
به شماره ثبت 39698 و شناسه ملى 14006187856

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/04/05 و به اســـتناد مجوز شـــماره 63141 مورخه 1397/04/16 
وزارت كشـــور تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : محمدحســـين ســـپهر به 
كـــد ملى 4072162418 و كاوه پزشـــك به كد ملـــى 4839777063 و 
 صـــادق نجفى خضرلو به كد ملـــى 5069805150 و عبـــاس على آبادى
 بـــه كـــد ملـــى 0049746952و محمدرضا اســـكندرى بـــه كد ملى 
1756625311و علـــى نيكـــزاد ثمرين به كد ملـــى 1461902681 و 
ســـيداحمدرضا دســـتغيب به كد ملـــى 2295349656 و محمدامين 
 رضـــا زاده بـــه كـــد ملـــى 2909807215 و مرتضـــى هاشـــم پور
 به كد ملى 2259674224 بعنوان اعضاى اصلى هيئت مديره و جمشـــيد 
پزشك به كد ملى 1650114214 بعنوان عضو على البدل هيئت مديره براى 
مدت دو سال انتخاب گرديدند ميالد عدل به كد ملى 4592153928 بعنوان 
بازرس اصلى و شـــاهرخ صفى صمغ آبادى به كد ملى 0061612383 بعنوان 

بازرس على البدل براى مدت يكسال انتخاب گرديدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287086)

آگهى تغييرات 
شركت مديريت طراحى و احداث صنايع تكاپو 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 237508 

و شناسه ملى 10102783944 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/10 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و صورتهاى مالى و صورت سود و زيان 
 شركت براى سال مالى منتهى به 29 اسفند ماه 1396 ا به تصويب رسيد.

 - موسسه حسابرسى و خدمات مديريت آريان محاسب پويا ( به شماره 
شناسه ملى 10980002869 ) به عنوان بازرس اصلى شركت و خانم 
زهرا عباسى ( به شماره كارت ملى 1550460714 ) به عنوان بازرس 
على البدل براى سال مالى 97 انتخاب گرديد - روزنامه اطالعات جهت 

درج آگهى هاى شركت براى سال مالى 1397 انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287087)

آگهى تغييرات 

شركت كار آفرينان سبز خليج فارس سهامى خاص

به شماره ثبت 291590 و شناسه ملى 10103280394 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/03 

تصميمات ذيل اتخاذ شد: تعيين و تغيير نشانى مركز اصلى شركت 

در شهر تهران بنا به تصويب هيات مديره صورت خواهد گرفت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. محل شركت در واحد ثبتى تهران 

به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، شهر تهران، 

آرژانتين، ساعى ، خيابان شهيد احمد قصير ، خيابان شهيد بهزاد شفق 

(هفدهم ) ، پالك 17 ، طبقه پنجم، كدپستى 1513847818 تغيير 

يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287081)

آگهى تغييرات شركت مهندسى معدنكاو سهامى خاص
 به شماره ثبت 41177 و شناسه ملى 10100865543 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/24 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج 
آگهى هاى شركت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى 96 
به تصويب رسيد. على اكبر ساداتى (به شماره ملى2142912397) ، 
محمدجعفر صادقى پناه (به شماره ملى 3873220131) ، حميدرضا 
رساپناه (به شماره ملى 0452228085) به عنوان اعضاء اصلى هيئت 
مديره و داراب فزونى (به شماره ملى 3250635219) به عنوان عضو 
على البدل هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. غالمعلى 
صبورى (به شـــماره ملى 4569648169) به عنوان بازرس اصلى و 
رسول مكتوبيان بهارانچى (به شماره ملى 1290222630 ) به عنوان 

بازرس على  البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران  
(287083)

آگهى تغييرات شركت مهر شيد نو رنگ سهامى خاص
 به شماره ثبت 396180 و شناسه ملى 10320462444 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 

1396/12/22 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -صورتهاى مالى منتهى به 

پايان سال مالى 1395 به تصويب رسيد -كيان حقيقى طلب با شماره 

ملى 0041042034 و حسين محمدى بشماره ملى 0046729992 

و زهرا ملك زاده بشماره ملى 0040947688 به سمت اعضاى هيئت 

مديره براى مدت 2 سال انتخاب شدند. -موسسه حسابرسى توانگر 

محاسب و همكاران به شناسه ملى 1020852922 به سمت بازرس 

اصلى و حسين عليمردانى بشـــماره ملى 0063963779 به سمت 

بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى 
تهران (287080)



11 اخبار شهرستانها

رفع تصرف 41هكتار از اراضي ملي 
منطقه «يكدار» جاسك

بندرعباس- خبرنگار اطالعات: رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري 
جاســـك از رفع تصرف 41 هكتار از اراضي ملـــي منطقه «يكدار» اين 

شهرستان خبر داد.
جمشـــيد ســـاالري گفت: به منظور حفاظت و صيانت از اراضي 
ملي به عنوان مهمترين هدف ســـازماني و كوتاه كردن دست متجاوزان، 
41 هكتار از اراضي ملي منطقه يكدار اين شهرســـتان كه در سالهاي 
قبل توسط افراد ســـودجو تصرف گرديده بود با دستور مرجع قضايي 
و بـــا حضور نيروهاي يگان حفاظت اداره منابـــع طبيعي و آبخيزداري 
شهرستان جاسك و پاسگاه مرزي دريايي يكدار رفع تصرف و به انفال 

بازگردانده شد.
ساالري گفت: ارزش ريالي اين اراضي رفع تصرف شده معادل 12

ميليارد و 413 ميليون و سيصدو چهل هزار ريال برآورد شده است.
وي افزود: اين اداره آمادگي كامل جهت دريافت هرگونه گزارشهاي 
مردمي در مورد تخريب و تصرف اراضي ملي از طريق ســـامانه تلفني 

1504 را دارد.

كشت 100 هزار اصله نهال حرا در سواحل قشم
* رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري قشـــم از عمليات كاشت 
100هزار اصله نهال حرا در سواحل مستعد و رويشگاههاي گونه حرا در 

اين شهرستان خبر داد.
محموديزاده گفت: عمليات كاشـــت 100هزار اصله نهال حرا در 
سواحل مستعد و رويشگاههاي گونه حرا از آبان ماه آغاز شده است و تا 

پايان آذرماه ادامه دارد.
وي افزود: امسال 2ميليارد ريال اعتبارملي براي كاشت و حفاظت از 

حرا اختصاص يافته است.
 او ادامه داد: احياء، توسعه و حفاظت فيزيكي جنگل حرا از اهداف 

اصلي اجراي اين طرح است.
محموديزاده گفت: مســـاحت جنگلهاي طبيعي حرا در قشم به 
20هزار هكتار ميرسد كه از سال 1385 تاكنون دوهزار و 700هكتار حراي 

دست كاشت به عرصه افزوده شده است.
وي با بيان اين كه توسعه جنگلهاي حرا در قشم نقش مهمي در حفظ 
سواحل، تكثير پرندگان، آبزيان و جذب بيشتر گردشگران اين جزيره دارد 
اضافه كرد: به دليل حساس بودن نهال حرا و وجود آسيبهاي طبيعي و 
انساني، هر سال تنها حدود 40 درصد از نهالهاي كاشته شده در سواحل، 

به ثمر مينشيند.
محمـــوديزاده گفت: توفاني بودن دريا، جـــزر و مد و همچنين 
رهاسازي زباله و حيوانات اهلي در سواحل از عوامل بازدارنده در به ثمر 

رسيدن نهال حرا هستند.

تصويب طرح بوستان روستاي «رمچاه» قشم
*رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري قشم از تصويب طرح بوستان 

روستاي رمچاه اين شهرستان در كميته فني استان هرمزگان، خبر داد.
 محموديزاده گفت: روســـتاي رمچاه يكي از روستاهايي است كه 
پروژه آبخيزداري از محل اعتبارات صندوق توسعه ملي در آن اجرا شده 
است و طرح بوستان روستاي رمچاه به مساحت 4806 مترمربع در غرب 

شهرستان قشم قرار دارد.
وي افزود: بوستان مذكور با مشخصات جغرافيايي 413929- 413812

طول شرقي و 2976394-3976318 عرض شمالي است.

گردنههاي پيچ بن و سپارده بسته شد
قزوين- خبرنگار اطالعات: گردنه پيچ بن واقع در محور روستايي 
قزويـــن- الموت- تنكابن و گردنه ســـپارده در محور قزوين- الموت 

-كالچاي در فصل زمستان بسته است.
مدير كل راهداري و حمل ونقل جادهاي استان قزوين از بسته شدن 
گردنههاي پيچ بن واقع در محور روســـتايي قزوين- الموت- تنكابن و 
گردنه سپارده در محور قزوين- الموت- كالچاي خبر داد و خاطر نشان 
كرد: اين دو گردنه مرتفع و برفگير اســـتان قزوين با هدف حفظ ايمني 
تردد كنندگان مطابق سالهاي گذشته تا اطالع ثانوي توسط عوامل راهداري 

بسته ميشود.
افشـــين پيرنون بيان داشـــت: گردنه پيچ بن با ارتفاع3300 متر و 
همچنين گردنه ســـپارده با ارتفاع2800 متر از سطح دريا از مرتفعترين 
گردنههاي اســـتان قزوين به شـــمار ميروند كه در فصل ســـرد سال 
داراي بارشهاي ســـنگين بـــرف و همچنين پديده كـــوالك دائمي 

ميباشند.

   ابالغ 54 درصد تسهيالت اشتغال

 به مناطق زلزلهزده كرمانشاه 
كرمانشـــاه ـ  خبرنگار اطالعات: نشســـت كارگروه اشتغال استان 
كرمانشاه به رياست بازوند استاندار در سرسراي تدبير استانداري تشكيل 

شد.
مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي اســـتان كرمانشـــاه گفت: از 
600ميليارد تومان مصوبه تسهيالت ويژه كمك به اشتغال مناطق زلزلهزده 
استان تاكنون 300 ميليارد تومان ابالغ شده كه از اين مبلغ160 نيز ميليارد 

تومان معادل 54 درصد به متقاضيان پرداخت شده است.
حسن عزيزي افزود: از محل پرداخت اين تسهيالت تاكنون 11هزار 

و 52 فرصت اشغالزايي در استان كرمانشاه ايجاد شده است.
وي به روند پرداخت تسهيالت اشتغال روستايي و عشايري استان 
اشـــاره كرد و گفت: در مرحله اول اين تسهيالت تاكنون 176 ميليارد 

تومان تخصيص يافته است.
عزيزي ادامه داد: 112 درصد از اعتبارات اشتغال روستايي و عشايري 
مرحله اول ابالغي به مبلغ بيش از197 ميليارد تومان با ايجاد سههزار 

و 819 فرصت شغلي جذب شده است.
او در ادامه اين نشســـت از آماده شـــدن سند اشتغال دستگاههاي 
اجرايي در شهرستانهاي استان كرمانشاه خبر داد و افزود: در اين سند 
به تفكيك و با در نظر گرفتن تمام جزئيات سهم هر دستگاه اجرايي در 

شهرستانها براي ايجاد اشتغال ديده شده است.
مديركل كار، تعاون و رفاه اجتماعي اســـتان كرمانشاه گفت: سند 
اشتغال استان كرمانشاه با كمك و همافزايي فني همه دستگاههاي اجرايي 
تدوين شده و سهم هر يك از دستگاهها در مورد اشتغال با نظر خودشان 

و به تفكيك و براساس واقعيت ديده شده است.
عزيزي ادامه داد: مالك و ســـنجش عملكرد دستگاههاي اجرايي 
و فرمانداريها در حوزه اشـــتغالزايي و حركت آنها بر اساس اين سند 

است.
او افزود: اســـتان كرمانشـــاه دو ميليون نفر جمعيت دارد كه در دو 
هزار و 600 روســـتا و 32 شهر ساكن هستند، رتبه اول بيكاري كشور 

را دارد.

هزينه 6/7 ميليارد تومان  
براي تامين  مسكن مددجويان سيستان و بلوچستان

زاهـــدانـ  خبرنگار اطالعات: 6/7ميليارد تومان در8  ماهه  اخير 
براي ساخت، خريد، تعمير، تكميل و بازسازي 929 مسكن مددجويي 

در سيستان و بلوچستان هزينه شده است.
مديرتامين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد سيستان 
و بلوچســـتان گفت:  هزينه مســـكن نيازمندان از طريق كمكهاي 
بالعوض كميته امداد، تســـهيالت قرض الحســـنه، استفاده حداكثري 
از تســـهيالت كـــم بهره بانكـــي، صدقات، مشـــاركت مددجويان، 
مشـــاركت نيكوكاران و بهرهمنـــدي از ظرفيت حاميان نيكوكار تامين 

ميشود.
مهندس نجفي اعتبارات  امسال دفتر تامين مسكن و امور مهندسي 
ساختمان سيستان و بلوچستان را 16 ميليارد تومان  اعالم كرد و افزود: 
كمك به خريد و ساخت مسكن مددجويان شهري، ساخت مجتمعهاي 
مسكوني مددجويان شهري و روستايي،كمك به تعمير، تكميل و بازسازي 
مســـكن مددجويان در مناطق عادي و محروم، بهسازي و مقاومسازي 
مســـكن مددجويان روستايي در قالب تفاهمنامه با بنياد مسكن، كمك 
به تكميل واحدهاي نيمهتمام شـــهري و روســـتايي، طرح مهاجرت و 
بازگشت مددجويان از شهر به روستا از جمله برنامههاي امسال تامين 

مسكن مددجويان است.
وي با اشـــاره به نبود ســـرويسهاي بهداشتي مناسب در اغلب 
روســـتاهاي استان و بعضا در شـــهرها، ياد آورشد: برنامهريزيهاي 
الزم براي ســـاخت ســـرويس بهداشـــتي در اين مناطق در دســـت

 اقدام است.
 به گفته مدير تامين مسكن و امور مهندسي ساختمان كميته امداد 
سيســـتان و بلوچستان  اين خدمات در قالب ساخت فضاهاي جانبي 
به مددجويان تحت حمايت ارائه ميشود  و پارسال براي اين منظور 
200 ميليون تومان اعتبار و امسال 440 ميليون تومان اعتبار تخصيص  

يافت.
نجفي افزود: اين حوزه عالوه بر نظارت بر مســـكن مددجويان، 
طراحي، ســـاخت و تعميرات ســـاختمانهاي اداري و حمايتي  شامل 
خوابگاههاي دانشآموزي،كانون فرهنگي، مامور سراها و... را  در دستور 

كار دارد.

 جشن ثبت جهاني شدن انگور مالير برگزار ميشود 
ماليرـ  خبرنگار اطالعـــات: معاون 
استاندار و فرماندار ويژه شهرستان مالير با 
تبريك به كشـــاورزان اين خطه انگور خيز 
گفت: با توجه به اينكه انگور مالير يك برند 
جهاني شده است، به زودي جشن جهاني 
شدن انگور مالير با حضور مسئولين كشوري 

و استاني در مالير برگزار خواهد شد.
باب اله فتحي در جمع خبرنگاران افزود: 
جهاني شدن انگور مالير يك موفقيت بزرگ، 
ماندگار و مهم براي اســـتان همدان و حتي 

كشورعزيزمان به شمار ميرود.
وي افزود: ميانگين برداشت انگور به 
طور متوسط در جهان 15 تن و در ايران 18

تن در هكتار است كه در «دره جوزان» مالير 
به 35 تن ميرسد كه يكي از معيارهاي «فائو» 

براي انتخاب انگور مالير بوده است. 
فرمانـــدار مالير با اشـــاره به اينكه با 
محوريت جهاد كشاورزي مالير ستاد مربوطه 
تشكيل شده است و 5كميته زيرمجموعه ستاد 
متشكل از مسئوالن و كارشناسان كارهاي خود 
را آغاز كردهاند، افزود: دهم آذر ماه به عنوان 
روز اعالم رسمي ثبت جهاني انگور مالير در 
تاريخ ايران و شهرستان مالير ثبت ميشود و 

اين تاريخ در ذهن همه ما خواهد ماند.
وي با بيان اينكه انگور مالير به عنوان 
پنجاه و ســـومين ميـــراث جهاني و مهم 
كشاورزي ثبت شده است، خاطرنشان كرد: 
مقدمات و پيگيري اين موضوع از ســـال 
كليد خورد اما از اواســـط شهريور ماه  95

ســـال جاري با تالشهاي شبانهروزي همه 
عوامل اجرايي وكشاورزان شهرستان مالير 

وارد مرحله جديدي شد.
وي با بيان اينكـــه در حال حاضر 53

نقطه از دنيا در نقشه «جياس» مشخص شده 
اســـت، گفت: جوزان مالير نيز يكي از اين 
نقاط اســـت كه در آن نقشـــه ظرفيتها و 
ويژگيهاي منحصربه فرد اين منطقه به دنيا 
معرفي شده است و ما بايد اين فرصت مهم 

را براي شناساندن بهتر مالير به جهان مغتنم 
بشماريم . فتحي به مكاتبات فراوان انجام شده 
با سازمانهاي جياس و فائو و وزارت جهاد 
كشاورزي اشاره كرد و افزود: پروپوزال طرح 
به وسيله پژوهشكده انگور و كشمش مالير 
تهيه و تدوين شده و فيلم مستند نيز براي ارائه 
به نماينده فائو ساخته شده و استقبال بي نظير 

آنها را به همراه داشته است. 
فرماندار مالير بـــه زحمات اعضاي 

كميتههاي پنجگانه ســـتاد مربوطه شامل 
پشتيباني، اطالع رســـاني، فني و اجرائي، 
بهداشت محيط و كميته فرهنگي و تاريخي 
با همكاري دستگاههاي اجرايي اشاره كرد و 
افزود: به طور مستمر 2 روز در هفته جلسات 

كارشناسي در فرمانداري برگزار ميشد.
فتحي با بيان اينكه طي اين مدت تالش 
شـــد تا تمام خواستههاي نمايندگان فائو به 
بهترين نحو رعايت شـــود، اظهاركرد: در 

همين راستا سنتي بودن كشت انگور، مراحل 
كشت و برداشت انگور، خاك كردن انگور 
در زير خاك، شيره پزي و توليد كشمش... 
به صورت زنده و مستند براي نمايندگان فائو 

عرضه شد.
وي با بيان اينكه قطعاً اين رخداد جهاني 
پيامدها و دستاوردهاي مهمي براي مالير و 
اســـتان همدان به همراه دارد افزود: بايد در 
نگهداشت اين برند و حفظ حراست آن برنامه 
راهبردي تهيه و تدوين شود وهمه ما موظف 

به صيانت از آن ميباشيم.
فرماندار مالير با اشاره به اينكه به زودي 
از دست اندركاران و كليه كساني كه به نحوي 
در ثبت جهاني انگور مالير سهيم و دخيل 
بودند تجليل ميشود، يادآورشد: شهرستان 
مالير در بحث توليد انگور در هكتار بسيار 

موفق عمل كرده است.
معاون استاندار همدان خاطرنشان كرد: 
بايد مجدانه پيگير حفظ دســـتاوردهاي اين 
ثبت جهاني باشيم و سعي كنيم مردم منطقه از 

فوايد و آثار آن متنفع شوند.
وي با بيان اينكه فرآوري كشـــمش ما 
بايد متناسب با اين ثبت جهاني شدن باشد، 
افزود: بايد با برنامهريزي راهبردي كاري كنيم 
كه منابع آبي حفظ و ضمن رونق گردشگري 
در مالير، صنعت بستهبندي كشمش براي 
باغداران و كارخانه داران ما بيشترين ارزش 
افزوده را داشته باشد و همچنين استانداردهاي 

الزم در اين زمينه رعايت شود.

همدانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس شـــوراي 
شـــهر همدان با بيان اينكه 90درصد اعضاي شوراي 
اسالمي شـــهر همدان با الحاق 4 روستا به اين شهر 
مخالف هســـتند، گفت: برنامهاي براي ساخت قطار 
شهري نداريم، اما در اين هفته قطار چرخ الستيكي 
در خيابان اكباتـــان، ميدان امـــام و خيابان بوعلي 

راهاندازي ميشود.
كامران گردان در جمع خبرنگاران با تشـــريح 
دستاوردهاي نشست مشورتي روساي شوراي شهر 
و كالنشهر در همدان اظهار داشت: مجمع مشورتي 
در سطح بااليي با حضور اكثر شهرداران كالنشهرها، 
نمايندگان مجلس و مسئوالن وزارت كشور برگزار 

شد.
 اين نشســـت مشـــورتي در همه جاي كشور 
برگزار و در درازمدت برخـــي از نتايج و در كوتاه 
مدت نيز برخي از ديگر نتايج آن مشخص ميشود. 
رايزني براي اخذ اعتبار ويژه پل شـــهيد همداني كه 
يك پروژه ملي اســـت و مورد اســـتفاده استانهاي 
غرب است، يكي از دســـتاوردهاي اجالس مجمع 
مشورتي رؤساي شـــوراهاي اسالمي مراكز استانها 

بوده است.
رئيس شوراي شهر همدان افزود: نشست مشورتي 
روساي شوراي شـــهر كالنشهرها هر فصل دريكي 
از استانها برگزار ميشـــود و ما با برگزاري چنين 
برنامههايي به دنبال معرفي ظرفيتهاي همدان و در 

نتيجه جذب گردشگران داخلي و خارجي هستيم.
وي گفت: همدان به خوبي به بيش از 80 ميهمان 
كه از شخصيتهاي شهري و كشوري بودند، معرفي 
شد و ميهمانان اعالم كردند كه از ظرفيتهاي همدان 
شناخت كافي نداشـــتند و اين نشست در شناخت 

همدان براي آنان بسيار مؤثر بوده است.
گردان ادامه داد: ميهمانـــان معتقدند بودند كه 

پياده راهسازي در همدان با بهترين مصالح، بهترين طرح 
و با بيشترين طول در كشور احداث شده است و به 
عنوان الگويي مناسب قرار است در ديگر استانها نيز 

اجرايي شود.
وي با تشريح ابعاد پروژه آرامسازي بلوار ارم و 
ايجاد فضايي توريســـتي در اين محور گفت: پس از 
تكميل اين پروژه، بلوار ارم بيش از پروژه پياده راههاي 
همدان به عنوان يك جاذبه مصنوعي شهر همدان مورد 

توجه مردم قرار ميگيرد.
رئيس شوراي شـــهر همدان اعالم كرد: ديگر 
اقدامات ما مانند ساماندهي دستفروشان همدان به 
ويژه منطقه گنجنامه مورد توجه اســـتانها و به ويژه 
رئيس شوراي شـــهر تهران قرار گرفت و با توجه به 
موفقيتآميز بودن اين طرح در همدان، قرار است اين 
اقدام در ديگر استانها نيز به عنوان طرح پايلوت اجرا 

شود.
وي گفت: ثبت روز همدان در تقويم رســـمي 
كشور از ديگر اقدامات ما در اين نشست بود، بهگونهاي 
كه از شوراي عالي استانها خواستيم از طريق شوراي 
عالي انقالب فرهنگي نام همدان را در تقويم رسمي 

كشور ثبت كنند.
گردان با بيان اينكه برنامهاي براي ساخت قطار 
شهري نداريم، اما در اين هفته قطار چرخ الستيكي در 
خيابان اكباتان، ميدان امام و خيابان بوعلي راهاندازي 
ميشـــود، اضافه كرد: اين نشســـت سبب شد كه 
در اصالح بودجه ســـال 97، 3 هزار و 200 ميليارد 
تومان اعتبار از محل قانون ماليات بر ارزش افزوده به 

شهرداريها و دهياريها تعلق گيرد.
وي درباره طرح كالنشهر شدن همدان و الحاق 
4 روستا به اين شـــهر بيان كرد: 90 درصد اعضاي 
شوراي اسالمي شهر همدان مخالف الحاق 4 روستا به 

همدان هستند.

مخالفت اعضاي شوراي شهر با الحاق 4 روستا به همدان

بافقـ  خبرنـــگار اطالعات: 26
معلول پســـر با هدف اشتغالزايي در 
مركز حرفهآموزي تواناي شهر بافق 

مشغول مهارتآموزي هستند.
رئيس جامعه معلـــوالن بافق  
دراينباره افزود: هدف از راه اندازي اين 
مركز آموزشى، توان بخشي حرفهاي، 
افزايش توانمنديهاي معلولين ذهني 
و تربيت پذيري معلوالن مهارت آموز 

است.
ابوالفضل شاهپورزاده رساندن 
معلوالن به حداكثـــر توانمندي براي 
داشتن زندگي مســـتقل و مطلوب 
در خانه و جامعه و همچنين كســـب 
عقل معـــاش و پرورش قواي فكري 
و جســـمي آنها را از ديگر اهداف 
راه اندازي اين مركـــز اعالم كرد و 

گفت: 15 معلول از اين مركز مدرك 
مهارتآموزي سوخت نگار بر روي 
چوب دريافـــت كردهاند: يك نفر از 
آنها با حمايت خانواده و بهزيســـتي 
و دريافت تســـهيالت قرضالحسنه، 
در منـــزل كارگاهي راهاندازي كرده و 
كارآفرين شـــده است. در اين كارگاه 
هـــم اينك 2 نفر مشـــغول كارند و 
كيفهاي چرمي دست دوز مردانه و 
زنانه و تابلوهاي سوخت نگار توليد 
ميكنند.وي به كميت و كيفيت توليد 
محصوالت هنري اين معلول اشاره و 
كرد و گفت: محصوالت اين كارگاه به 

بازارهاي كشور عرضه ميشود.
شاهپورزاده از افتتاح نمايشگاه 
دستا وردهاي هنري معلوالن در حرفه 
آموزي توانا خبـــر داد و بيان كرد: در 

اين نمايشـــگاه كه به مدت يك هفته 
صبحها داير است، محصوالت توليدي 

اين عزيزان عرضه ميشود.
وي با بيان اينكه 15 نفر از  26

معلول مهارت آموز مركز توانا ورزشكار 
هســـتند، گفت: اين افراد بر اساس 
آموزشهاي فرا گرفته در رشتههاي 
فوتسال، بوچي و دو و ميداني امسال 
وارد مرحله پارا المپيك مشهد شدند 
و با كسب مدالهاي طال، نقره و برنز 
براي شهرستان بافق افتخار آفريدند. 
رئيس جامعه معلوالن بافق از فعاليت 
6 مهارتآموز در گروه سرود و تئاتر 
هم خبر داد و افزود: 2 نفر از آنها هم 
«ترخيص موفق» شدهاند و در جامعه 
معلوالن شهرستان بافق به كار اشتغال 

دارند و بيمه بازنشستگي ميپردازند.

حرفهآموزي معلوالن در بافق 

برگزاري محفل ادبي شب شعر آقاي شهيد در كاشمر
كاشمرـ  خبرنگاراطالعات:در آستانه هشتاد و يكمين 
سالگرد شـــهادت آيتاهللا سيد حسن مدرس(ره) محفل 
ادبي شب شعر آقاي شهيد در كاشمر برگزار شد.اين محفل 
ادبي كه با حضور شاعران مطرح كشور و استان خراسان 
رضوي و با استقبال عالقهمندان بهشعر و ادب پارسي در 
سالن اجتماعات سردار معلم شهيدهادي شهابيان برگزار 
شد، 11 نفر از شـــاعران آخرين سرودههاي خود را در 
وصف شخصيت، جايگاه و انديشه شهيد مدرس قرائت 

كردند.
دبير اجرايي اين محفل در گفتگويي با اشاره به اينكه 
شب شعر آقاي شهيد همه ساله در آستانه سالگرد شهادت 
آيتاهللا مدرس در اين شهرستان برگزار ميشود، گفت: با 

انتشار فراخوان بيش از 60 قطعه شعر بهدبيرخانه انجمن 
ادبي رضوي كاشمر ارسال شد.

حميد عشقي با بيان اينكه آثار رسيده مورد داوري 
و بررسي قرار گرفت، يادآور شد: از ميان آثار 12 اثر براي 
قرائت عمومي در شب شعر برگزيده شد. محمد حسين 
ملكيان از شاعران اصفهاني، محمد نيك، مسعود يوسفپور 
و حســـن رحيمي از شاعران مشهدي، علياصغر داوري 
ترشيزي، نسرين نامور، زكيه مرادپور، سعيد تاج محميي، 
امير حسين نصيرپور، ريحانه كارداني،  هادي محمدعليپور 
و معصومه اسكندري از شـــاعران كاشمري كه آثارشان 
منتخب شـــده بود در اين محفل سرودههايشان را براي 

حاضران قرائت كردند.
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

545

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

اينها تالشهايى روشن براى تبديل نظريه برخورد تمدن هاى "ساموئل 
هانتينگتون" به واقعيت بود. من از معيارهاى دوگانه آمريكايىها و اروپايىها 
به خشم آمده بودم. اسرائيلىها مرتكب جنايات شنيعى چون كشتارهاى 
"صبرا" و "شتيال" شده اند، اما آمريكايىها و اروپايىها به آنها تروريست 
نمىگويند. اين يك بام و دو هواى آنها، مسلمانان را به خشم مىآورد. 
در كنفرانس جنبش عدم تعهد گفتم: «من جنگ را محكوم مىكنم زيرا 

جنگ به منزله كشتار انسانهاست و بايد جنگ را تحريم كرد.»
يك ماه بعد در 20 مارس [2003م.] "عراق" اشغال شد؛ من پيش از 
آن با اشغال عراق و حمله به اين كشور مخالفت كرده بودم و نامههايى 
نوشتم و آنان را به عدم ورود به اين ماجراجويى  و "بلر"  به "بوش" 
فراخواندم زيرا اوضاع را بدتر مى كرد. من پيشـــگو نيســـتم ولى پس 
از ديدن بدبختىهاى فلسطينىها و عمليات هاى شهادت طلبانه آنها، 
كه  پيشبينى وقوع اقدامات مسلحانه و انتحارى در پى اشغال "عراق" 

همزمان تروريست ها را نيز تحريك كند، كار چندان دشوارى نبود.
و "ســـازمان كنفرانس  عالوه بر دو اجالس "جنبش عدم تعهد" 
اسالمى" بايد در اجالس سران "آسهآن" در "بالى" و نيز نشست "باشگاه 
همكارىهاى اقتصادى" كشـــورهاى آســـيا و اقيانوس آرام (اپك) در 
"بانكوك" [تايلند] و نشســـت "اتحاديه سازمان هاى مهندسى وابسته به 
"آســـهآن" (افيو) در "جاكارتا" نيز شركت مىكردم. در عين حال آخرين 
ديدارهاى رســـمى خود را از كشورهاى "تيمور شرقى" و "پاپوا گينه 
جديد" هم انجام دادم. در "مالزى" نيز رياست چهل و ششمين نشست 
عمومى "امنو" را برعهده گرفتم و بودجه سال 2004م. و ارزيابى "هشتمين 

برنامه" "مالزى"233 را ارائه كردم، در واقع بسيار مشغول بودم.
پيش از اين در مورد نخســـت وزيران و مقامات عاليرتبهاى كه 
پس از استعفا و آمدن متوليان جديد، كسى حرفشان را جدى نمىگيرد 
چيزهايى شنيده بودم ولى من انتظار نداشتم نخست وزير ناتوانى تلقى 
شوم. هرگز ترديد نداشتم كه جانشين من حداقل تمامى تصميماتى را 
كه پيش از اين در كابينه مورد توافق قرار گرفته بود، به اجرا بگذارد. در 
اين ميان به وظايف دولتى خود ادامه دادم زيرا پروژه هاى زيرساختى 
و ضرورى براى رشـــد كشـــور وجود داشت كه بايد به اجرا گذاشته 
به "سالنگور"،  مىشد كه از جمله آنها، پروژه انتقال آب از "باهانگ" 
و  به "بادانگ بيسار"  احداث خط دو طرفه راهآهن برقى از "جوهور" 
(معبر فوقانى) و تأسيس كارخانه پودرسازى  پل جايگزين "گوزواى" 
با تكنولوژى كامًال جديد براى رهايى از نخالههاى سخت در "بروگا" 

بود. در ايالت "سالنگور" 
در ژوئن 2003م. قرار شـــد "امنو" مجدداً مجمع عمومى خود را 
برگزار كند. اين آخرين نشستى بود كه من در اين سطح بايد رياست 
آن را برعهده مىگرفتم. وقت زيادى براى نوشتن متن سخنرانى افتتاحيه 
صرف كردم زيرا نمىخواســـتم فوقالعاده احساساتى به نظر آيم. اين 
ســـخنرانى بايد به مردم و حزبـ  و نه وداع شـــخصى خودمـ  مى 
پرداخت. مى خواستم درباره آنچه بهتر است اتفاق بيفتد و در مورد نياز 
حزب و اعضاى آن به آماده شدن براى آينده، صحبت كنم. گفتم كه 
"مالزى" از زمان استقالل در 46 سال پيش تاكنون بسيار عوض شده 
است. جمعيت آن به ميزان 500 درصد از پنج ميليون به 25 ميليون نفر 
در قدرت و پافشارى مردم در انتخاب اين  رسيده و بقاى "جبهه ملى" 
حزب براى حكمرانى، امر بسيار شكوهمندى است زيرا بيشتر احزابى 

كه براى استقالل مبارزه كردند، ديگر وجود ندارند.
ادامه دارد

پينوشت:
233 - نكات عمدهاى كه "هشـــتمين برنامه توســـعه مالزى" در 
برداشت، عبارت بودند از: گذار به راهبرد رشد دانش بنيان و شتاب در 
تحول در بخشهاى كشاورزى، صنعتى و خدماتى و ادامه توزيع برابر 

ثروت ملى به منظور تحكيم ثبات اجتماعىـ  اقتصادى.

«دونالـــد ترامپ» رئيس جمهورى 
آمريـــكا به رغم گزارش ســـازمانهاى 
اطالعاتى كشورش درباره ردپاى وليعهد 
عربســـتان در قتل «جمال خاشـــقچى» 
روزنامهنگار عرب گفت كه به روابط با 
عربســـتان به دليل منافع اقتصادى كشور 
ادامه مىدهد؛ موضوعى كه به گفته ناظران 
بيشتر حفظ منافع شخصى ترامپ را هدف 

قرار مىدهد.
به گزارش ايرنـــا، روى كار آمدن 
دمكراتها در مجلس نمايندگان آمريكا 
آينده دشـــوارى را براى پيشبرد اهداف 
ترامپ پيش بينى مى كند. دمكراتهاى 
كميته اطالعات مجلس نمايندگان آمريكا 
قـــول داده اند دربـــاره واكنش ترامپ 
درباره قتل خاشـــقچى به عنوان بخشى 
از «تالشعميق تر» براى بررســـى روابط 
آمريكا و عربســـتان تحقيقات كنند. «آدام 
شـــيف» كه قرار است رياست اين كميته 
را درماه ژانويه برعهده بگيرد ضمن اعالم 
اين مطلب گفته است كه كميته متبوعش به 
بررسى اين موضوع خواهد پرداخت كه آيا 
واكنش ترامپ به قتل خاشقچى تحت تاثير 
روابط مالى شخصى اش بوده يا نه؟شيف 
گفت: مسائل زيادى در خصوص احتمال 
تضاد در منافع وجود دارد كه كنگره نياز 
به بررســـى آنها دارد. اگر سرمايه گذارى 
خارجى در فعاليت تجارى شخصى ترامپ 
سياست آمريكا را هدايت مى كند بايد به 
اين موضوع پى ببريم.به غير از دمكراتها 
كه اكنون تضاد در منافع شخصى ترامپ را 
در دستور كار دارند رسانههاى آمريكا نيز 
اين مطلب را تصديق كرده اند كه مسائل 
مالى و روابط تجارى شـــخصى دغدغه 
اصلى او را تشكيل مى دهد به طورى كه 
اين روزها بسيارى شعار انتخاباتى او درباره 
در اولويت بودن آمريكا را با «اولعربستان» 

جايگزين كردهاند.
واشنگتن پست: روابط با عربستان براى 

ترامپ فقط به خاطر پول است
روزنامه واشنگتن پست در گزارشى 
در ايـــن زمينه نوشـــت: وقتى ترامپ از 
ائتالف آمريكا با عربستان سخن مى گويد 
وى به ندرت به شكســـت دادن ايران، 
تحكيم صلح اسرائيلىها و فلسطينىها و 
ريشه كنى تروريسم اسالمى اشاره مىكند 
برعكس عمدتا درباره پولى سخن مىگويد 
كه ســـعودىها در آمريكا هزينه مىكنند. 
ترامپ در واكنش به نتيجه گيرى سازمان 
اطالعات آمريكا، سيا، درباره نقش «محمد 
بن سلمان» وليعهد عربستان در قتل جمال 
خاشقچى گفت: آنها به ما شغل مى دهند، 
به ما تجارت مى دهند. آنها واقعا در رابطه 
توسعه اقتصادى و مشاغل، متحد ما بودهاند. 
اين روزنامه نوشت: ترامپ بر خالف دو 
رئيس جمهورى سلف خود ممكن است 
در روابط با عربستان چندان بر همكارى 
در مبارزه با تروريسم يا حمايت از اهداف 
راهبردى آمريكا درمنطقه متمركز نباشد اما 
ظاهرا ديگر اعضاى دولتش بشدت نگران 
اين مســـاله هستند. «مايك پمپئو» وزير 
امور خارجه آمريكا ماه جارى گفت: در 
حالـــى كه دولت قصد دارد افراد مقصر 
در قتل خاشـــقچى را پاسخگو نگه دارد 
امـــا ما همچنين به حفظ منافع راهبردى 
بسيار مهم آمريكا با رياض نياز داريم كه 
از جمله نقش عربســـتان در تغيير رفتار 

ايران است. يك مقام ارشد سابق اطالعاتى 
آمريكا كه خواست نامش فاش نشود به 
واشنگتن پست گفت: اگر دولت آمريكا 
«اقدامىجدى» عليه سعودىها بكار بندد، 
رياض احســـاس خواهد كرد كه بايد به 
آن واكنش نشـــان دهد. آمريكايىها نمى 
خواهند چنين اتفاقى رخ دهد و به وخامت 
تنشها منجر شود. ممكن است سعودىها 
ديگر از بازارهاى نفت حمايت نكنند يا 

ســـالحهاى خود را بيشتر از روسيه و 
چين بخرنـــد. مقام مذكور گفت روابط 
امنيتى نيز ممكن اســـت نتواند در مقابل 
فشارها تاب بياورد. وى با اشاره به اهميت 
روابط امنيتى آمريكا و عربســـتان اظهار 
داشت وخامت روابط سياسى نمى تواند 
بر روابط اطالعاتى و امنيتى بين دو كشور 
بدون تاثير باشد.واشنگتن پست نوشت: 
«جارد كوشنر» داماد ترامپ و مشاور ارشد 
كاخ سفيد و نماينده صلح آمريكا روابط 
شخصى با بن سلمان را گسترش داده است 
و اميدوار است اين امر به سوق دادن جهان 
عرب به رويكرد آشتى جويانه جديدى با 
عربستان منجر شود. ترامپ تاكنون با به 
رسميت شناختن اورشليم به عنوان پايتخت 
اسرائيل و تعليق كمك به فلسطينىها، از 

اين روند حمايت كرده است. 
اين رسانه خاطرنشان كرد كه برخى 
از اقدامات ســـعودىها، اهداف آمريكا 
درمنطقه را تضعيف كرده اســـت. اين 
روزنامه به گروگان گيرى «سعد حريرى» 
نخســـت وزير لبنان در عربستان اشاره 
كرد و نوشـــت بعد از آزادى حريرى، 
قدرت حزب اهللا تقويت شد.واشنگتن 
پست همچنين به تالش امريكا براى به 
اصطالح چالش كشيدن ايران از طريق 
تشـــكيل ائتالف سياسى و امنيتى بين 
كشـــورهاى خليج فارس اشاره كرد و 
مخالفت عربستان و امارات براى برقرارى 
روابـــط با قطر را عامل شكســـت آن 
توصيف كرد. اين دو كشـــور در كنار 
مصـــر و بحرين در مه 2017 فقط چند 
روز بعد از ديدار ترامپ از عربســـتان 
روابط با قطر را قطع كردند. اجالسى كه 
دولت ترامپ اميدوار است براى تشكيل 
ائتالف مذكور تشكيل دهد تاكنون بارها 
تمديد شـــده و به تعويق افتاده است. 
اين روزنامه نتيجه گرفت هرچند ترامپ 
مدعى است كه حفظ رابطه با سعودىها 
به نفع اقتصاد كشور است، گزارش جديد 
«ويليامهارتانگ» مدير پروژه ســـالح و 
امنيت مركز سياست بينالمللى نشان مى 
دهد كه رونق اقتصادى ناشى از فروش 
ســـالح به عربستان آنقدرى نيست كه 
ترامپ دربـــاره آن تبليغ مىكند و اين 
«خيالى واهى» بيش نيســـت. هر چند 
ترامـــپ ادعا كرده كـــه قراردادى 110
ميليارد دالرى را براى صادرات سالح به 
عربستان در ديدار گذشته اش از رياض 
امضا كرده اســـت اما بخش اعظمى از 
اين قرارداد در دولت اوباما مورد مذاكره 
قرار گرفته بود و آينده اين قرارداد قابل 

پيشبينى نيســـت. تاكنون در مجموع با 
14,5 ميليارد دالر از اين قرارداد در دولت 
ترامپ موافقت شده است.هارتانگ كه در 
زمينه پيگيرى تجارت اسلحه تخصص 
دارد، افزود: همچنين فروش ســـالح به 
عربستان حداكثر دهها هزار فرصت شغلى 
در آمريكا ايجاد مى كند نه صدها هزار 
يا حتى يك ميليون فرصت شـــغلى كه 

ترامپ ادعا كرده است. 

وى در اين گزارش خاطرنشان كرده 
كه بسيارى از شغلهاى ايجاد شده ناشى 
از خريدسالح از سوى عربستان در نهايت 
در عربستان و نه آمريكا ايجاد خواهد شد. 
بر اســـاس برنامه تنوع پذيرى اقتصادى 
2030 بن سلمان همه قراردادها بايد 50
درصد در تامين بندهاى مشاركت در توليد 
نقش داشـــته باشند كه شامل راه اندازى 
تاسيسات توليدى شركتهايى همچون 
بوئينگ و شـــركت ريتيون، بزرگترين 
توليد كنندگان تجهيزات نظامى آمريكا در 

عربستان خواهد بود.
تضاد منافع شــخصى ترامپ با منافع 

ملى درباره حفظ رابطه با رياض
«نوح بوك باينـــدر» مدير اجرايى 
نهاد ناظر، گروه «مسئوليت و پايبندى به 
اصول اخالقى شهروندان» (CREW)در 
واشنگتن درباره منافع شخصى ترامپ در 
حفظ روابط با عربستان نوشت: در حالى 
كه رهبران جهان خواستار اقدام فورى در 
واكنش به اتهامات سعودىها در دستور 

مرگ خاشقچى هستند، ترامپ همچنان 
از خانواده ســـلطنتى در رياض حمايت 
مىكند و بر رفتار محتاطانه تاكيد دارد و 
از بازنگرى در سياست فروش سالح به 
عربستان خوددارى مى كند. اين واكنش 
ترامپ سواالتى را درباره چرايى تفاوت 
وى با رهبران جهان در واكنش و مديريت 
اين بحران بر مى انگيزد. اين پرسش يك 
پاسخ خاص دارد: رويكرد ترامپ در قبال 

عربستان تحت تاثير روابط تجارى مهم با 
اين كشور است.ترامپ با آگاهى كامل از 
نگرانىهاى فزاينده درباره تضاد منافع كه 
ممكن است بر نگرش درباره اين بحران 
تاثير داشـــته باشد در توئيتى نوشت: من 
منافع مالى خاصى در عربستان ندارم.بوك 
بايندر نوشـــت: اين امر مى تواند از بعد 
فنى درســـت باشد. در حالى كه او منافع 

زيادى درفعاليت شركتهايى داشت كه 
قرار بود به توسعه امالك او در عربستان 
كمك كنند اين شركتها با روى كار آمدن 
ترامپ تعطيل شدند. با اين حال او از نظر 
تجارى، منافع زيادى از مشتريان سعودى و 
از جمله دولت عربستان كسب كرده است. 
گزارشهاى رسانههاى نشان مى دهند كه 
عربستان به تازگى مقادير هنگفتى براى 
رزرو اتاق و غذا در هتلهاى ترامپ در 

واشنگتن و شيكاگو پول خرج كرده اند. 
در سال 2017 البىهاى سعودى 270 هزار 
دالر براى رزرو اتاقهاى هتلهاى ترامپ 
در واشـــنگتن هزينه كردند. عربستان در 
سال 2001 ميالدى 4,4 ميليون دالر براى 
خريد يك طبقه ازبرج ترامپ هزينه كرد و 
همچنان دهها هزار دالر ساالنه صرف اين 
امالك خود مى كند. سال گذشته با وجود 

كاهش رزرو هتلها، هتلهاى ترامپ در 
نيويورك و شـــيكاگو افزايش چشمگير 
رزرو هتلها از سوى مقامات سعودى را 
گزارش دادند. بر اساس گزارش واشنگتن 
پست يكى از عوامل اصلى افزايش درآمد 
هتل بين المللى ترامپ و برج ترامپ در 
منهتن اين بوده كه هيات سعودى در ديدار 
اخير وليعهد عربســـتان وى را همراهى 
كردنـــد. ترامپ خود در يك گردهمايى 

تبليغاتى در سال 2015 بر منافع اقتصادى 
ســـعودىها تاييد كرد و گفت من منافع 
زيادى از آنها كسب مى كنم. آنها از من 
آپارتمان مى خرند. 40 تا 50 ميليون دالر 
هزينه مى كنند. فكر مى كنيد از آنها بدم مى 
آيد. آنها را بسيار دوست دارم.بوك بايندر 
تصديق كـــرد كه تصميم ترامپ درباره 
مديريت بحران ناشى از مرگ خاشقچى 
ادله روشنى براى باور اين مساله ارائه داد 
كه اين تصميم او مى تواند متاثر از منافع 

تجارى شخصى اش باشد.
وى نوشـــت: وقتى ترامپ تصميم 
گرفت منافع شخصى اش را حفظ كند، 
ســـازمان من به ويژه نگران اين مساله 
بود كه ممكن اســـت منافع شخصى و 
روابط تجارى او بر روى تصميم گيرىها 
درباره مســـائل مالياتى، مقررات محيط 
زيستى، سياست خارجى و ديگر مسائل 
تاثير بگذارد. به همين دليل عميقا درگير 
شكايتها از ترامپ به دليل نقض قانون 
اساسى هستيم كه رئيس جمهورى را از 

دريافت هدايا يا پرداختهايى ازدولتهاى
خارجى و منابـــع داخلى منع مى كند.
اتفاقات چند هفته گذشـــته نشان داد كه

نگرانىها مى تواند موجه باشد.
تارنماى ووكس: فساد ترامپ تهديد

امنيت ملى است
تارنماى آمريكايى ووكس نوشت:
فساد شخصى ترامپ مساله اى است كه
امنيت ملى را تهديد مى كند. اين تارنما
با اشاره به اظهارات ترامپ در سال 2015
درباره اين كه رابطه خوبى با سعودىها
دارند چون آنها از او آپارتمان مى خرند
نوشـــت: پول در آوردن از سعودىهاى
ثروتمند غيرقانونى نيست. همان طور كه
ماركس فيشـــر در گزارش سال 2016
خود در ووكس نيز درباره نفوذ عربستان
در سياســـتهاى آمريكا نوشت اين امر
موضوعى غيرمتعارف نيست كه نخبگان
سياسى ديدگاههاى سياست خارجى خود
را با پول كشورهاى خليج فارس همسو
كنند اما در رابطه با ترامپ مســـاله اين
اســـت كه او تا چه اندازه به دنبال منافع
شخصى با استفاده از جايگاه خود به عنوان
رئيس جمهور است. براى مثال مدير هتل
بين المللى او در منهتن آگوســـت امسال
اعالم كرد كه بعد از دو سال ركودمتوالى،
درآمد اين هتل در سه ماهه نخست سال
2018 ميالدى 13 درصد رشـــد داشته
است. علت چيست؟ بر اساس نامهاى كه
ترامپ شخصا نوشته و روزنامه واشنگتن
پست به آن دست يافته است ديدار دقيقه
آخرى وليعهد عربستان از نيويورك نقش
كليدى در اين امر داشـــته است.ووكس
نوشت: افشاى اين مساله ناشى از تالش
روزنامه نگارانى بوده كه از اين مســـاله

پرده برداشتند.
اين رسانه خاطرنشان كرده كه وليعهد
عربســـتان و هيچ يك از اعضاى خانواده
سلطنتى در اين هتل اقامت نداشتند زيرا
ســـوئيتهايى كه به اندازه كافى بزرگ
باشـــند و بتوانند نياز آنها را تامين كنند،
وجود نداشته اما به دليل به اصطالح روابط
صنعتى نزديك اين امكان وجود داشت
كه بسيارى از اعضاى تيم همراه وليعهد
در هتلها اقامت كنند.ووكس درباره نقش
روابـــط صنعتى در اين زمينه ابراز ترديد
كرده و نوشت ممكن است به خاطر روابط
صنعتى يا رشوه اى باشد كه يك دولت
خارجى به رئيس جمهور آمريكا داد. به
هر صورت، به دليل اين كه رئيس جمهور
از افشـــاگرى معنادار مسائل مالى اش
خوددارى مى كند به طور دقيق و روشن
نمى توان از اين مساله آگاهى كسب كرد.
اين امر از طريق تحقيقات كنگره هم ميسر
نمى شود زيرا جمهوري خواهان در مقابل
همه تالشها براى آگاهى از منابع مالى
ترامپ مانع تراشـــى مى كنند. اين رسانه
نتيجه گرفت مطمئنا اين اولين بار نيست
كه يك دولت خارجى به طور مستقيم پول
در جيب رئيس جمهور ترامپ مى گذارد؛
مساله اى كه تبعات مشكل سازى براى
مديريت سياســـت خارجى كشور دارد.
ووكس نوشت تنها از طريق كنگره اى كه
به اين مساله اهميت مى دهد مى توان از
دفعات تكرار چنين اتفاقاتى و ارتباط آن

با تصميمات سياسى اطالع يافت.
ادامه دارد

ترامپ در برابر عربستان: منافع شخصى يا اولويت هاى ملى؟

* واشنگتن پست: وقتى ترامپ از ائتالف آمريكا با عربستان سخن مىگويد، 
به ندرت به شكست دادن ايران، تحكيم صلح اسرائيلىها و فلسطينىها و 
ريشه كنى تروريسم اسالمى اشاره مى كند. برعكس عمدتا درباره پولى 

سخن مى گويد كه سعودىها در آمريكا هزينه مى كنند

* رويكرد ترامپ در قبال عربسـتان تحت تاثير روابط تجارى مهم با 
اين كشور است

آگهي دعوت مجامع عمومي عادي بهطور فوقالعاده
شركت توليدي قند و تصفيه شكر اهواز 

(سهامي خاص)
به شماره ثبت 44258 كد شناسه ملي 14004639797

آگهى تغييرات شركت بازرسى فنى نسا بين الملل سهامى خاص
آگهى تغييرات شركت پرنيان درمان آرمان سهامى خاص به شماره ثبت 309231 و شناسه ملى 10103438636

 به شماره ثبت 477734 و شناسه ملى 14005174017

آگهى تغييرات
 شركت پرنيان درمان آرمان سهامى خاص

 به شماره ثبت 477734 و شناسه ملى 14005174017

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور ايراناب سهامى خاص
 به شماره ثبت 43484 و شناسه ملى 10100888452

آگهى تغييرات سازمان حسابرسى سهامى خاص
 به شماره ثبت 68692 و شناسه ملى 10101136332

آگهى تغييرات شركت گسترش نانو فناورى زاگرس ايرانيان شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 470964 و شناسه ملى 14004848890

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور طرح و آمايش
 سهامى خاص به شماره ثبت 25912 و شناسه ملى 10100713747

آگهى تغييرات شركت گروه پزشكان سالمت غرب تهران
 سهامى خاص به شماره ثبت 264214 و شناسه ملى 10103815566

آگهى تغييرات شركت كيسه بافى كركس سهامى خاص
 به شماره ثبت 85401 و شناسه ملى 10101298606

آگهى تغييرات شركت گروه صنعتى انرژى هاى فرآيندى نوين رآكتور ساز 
سهامى خاص به شماره ثبت 19586 و شناسه ملى 10100651367

آگهى تغييرات شركت توسعه آب و گاز ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 30181 و شناسه ملى 10100756349

آگهى تغييرات شركت پرتو نگين ناصح سهامى خاص 
به شماره ثبت 455109 و شناسه ملى 14004102664

آگهى تغييرات شركت ايران اليى سهامى خاص
 به شماره ثبت 25282 و شناسه ملى 10100707385

آگهى تغييرات شركت مجتمع تجارتى پارس توليد سهامى خاص
به شماره ثبت 78829 و شناسه ملى 10101236586

آگهى تغييرات
 شركت روى مهدى آباد سهامى خاص

 به شماره ثبت 206614 و شناسه ملى 10102482302
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ایمیل  خط ارتباطي :

انتقاد وزير آموزش و پرورش از افراط 
تلويزيون در پخش آگهي كتاب هاي 

كمك درسي 
سرويس شهرستانها: وزير آموزش و پرورش گفت: صدا و سيما 
با تکرار پخش آگهي کتاب هاي کمک آموزشي خانواده ها را تحريک و 

تهديد مي کند و برخورد با اين رويه از دست ما خارج است.
س���يد محمد بطحايي در حاشيه سفر به استان سمنان همزمان با 
حضور رئيس جمهوري در اين اس���تان اظهار داشت: کتاب هاي کمک 
آموزش���ي درسي که حافظه محوري دانش آموزان را تحت فشار قرار 

دهد، دشمن تربيت و تعليم اسامي است.
وي ادامه داد: کتاب هاي درس���ي مشکل دارد و برنامه آموزشي و 
پرورشي بايد اصاح شود.بطحايي اظهار داشت: کشور در زمينه آموزش و 
پرورش به خطا رفته و اکنون بايد براي اصاح آموزش تاش شود.

وزير آموزش و پرورش گفت: وجود مدرسه هاي غير ايمن نبايد مانع 
از ارائه آموزش با کيفيت شود و بايد تاش شود در مدارسي که با کمک 

خيران، ايمن ساخته شده به آموزش کاربردي بيشتر توجه شود.
به گفته وي، براي آموزش کاربردي بايد به دانش آموزان پايه اول 
تا سوم ابتدايي در قالب وسايل بازي و کاس هاي بازي آموزش داده 
شود. وي اضافه کرد: در مدرسه ها بايد به بحث تربيتي در کنار آموزش 
مسائل علمي توجه ويژه شود چرا که آينده کشور به دست دانش آموزان 

امروز ساخته مي شود.
بطحايي گفت: فقدان شادابي و نشاط دانش آموزان در مدارس نشان 
از ايراد کار در نظام آموزش���ي اس���ت و ضرورت دارد نشاط و شادابي 
در مدرس���ه ها تقويت شود. وي اضافه کرد: برخي از افرادي که دچار 

آسيب هاي اجتماعي شدند از بازماندگان تحصيل هستند.
به گفته وي، مدرس���ه ها بايد در آم���وزش مهارت هاي زندگي، 
راستگويي، صداقت، صبوري و از خودگذشتگي به دانش آموزان بيش 

از پيش تاش کنند. 
وزير آموزش و پرورش گفت: تعداد مدارس غير ايمن با کمک 
خيران مدرس���ه س���از در دولت تدبير و اميد 30 درصد کاهش يافته 
و اکنون در کش���ور يک س���وم مدرسه ها نيازمند تخريب، بازسازي و 

ايمن سازي هستند.

تابلو فرش جام ملت هاي آسيا بافته شد 

سرويس شهرستانها: تابلو فرش جام ملت هاي آسيا توسط فريدون 
نقي لو، هنرمند خويي با هدف معرفي هنر اصيل ايراني و نش���ان دادن 

جايگاه هنرمندان فرش در شهرستان خوي بافته شد. 
کارشناس مسئول فرش اداره صنعت و معدن خوي به ايرنا گفت: 
اين فرش در ابعاد يک متر در 80 سانتي متر با 50 رج و با استفاده از 

70 درصد نرخ ابريشم بافته شده است. 
مريم موسوي افزود: اين تابلو فرش ابريشمي با نقش تيم هاي حاضر 

در جام ملت هاي آسيا طراحي و بافته شده است. 
وي اضافه کرد: اين اثر براي اهدا به کنفدراسيون فوتبال آسيا به 

فدراسيون فوتبال کشورمان تقديم شد. 
اين تابلو فرش قرار است 28 آذر جاري همزمان با بدرقه تيم ملي 
فوتبال براي حضور در جام ملت هاي آسيا رونمايي و از اين هنرمند 
خويي قدرداني شود.  اين هنرمند اهل ديزج ديز خوي پيش از اين هم 

تابلو فرش جام جهاني 2018 روسيه را طراحي کرده و بافته بود. 
از ديگر آثار اين جوان هنرمند مي توان به تابلو فرش مدافعان حرم، 
حرم هاي مطهر حضرت امام رضا )ع( و حضرت فاطمه معصومه )س( 

و همچنين مسجد مقدس جمکران اشاره کرد. 

باروري ابرها با استفاده از هواپيما و پهپاد 
انجام مي شود

سرويس شهرستانها: مدير مرکز ملي تحقيقات و مطالعات باروري 
ابرها گفت: مطابق برنامه ريزي هاي انجام شده ظرف چند هفته آينده طرح 
باروري ابرها در برخي استان ها با تکيه بر توان داخلي و با همکاري 
نيروي هوافضاي س���پاه پاسداران با هواپيما و براي نخستين بار نيز با 

پهپاد در چند استان انجام مي شود. 
فريد گلکار در يزد اظهار داشت: سال قبل به دليل کمبود بودجه 
و نيز برخي مش���کات براي آماده سازي تجهيزات، طرح بارورسازي 
ابرها انجام نشد و امسال نيز با وجود کاستي هايي، بهتر بود زودتر و 

مطابق برنامه هاي اوليه مرکز از آبان ماه آغاز مي شد. 
وي افزود: امسال با همکاري وزارت نيرو و هوافضاي سپاه قرار 
است بعد از تبادل تفاهمنامه که در مراحل پاياني قرار دارد، ظرف چند 

هفته آينده، طرح باروري ابرها در کشور آغاز شود. 
او با اش���اره به انجام پنج س���ورتي پرواز آزمايشي � عملياتي با 
هواپيماي اين مجموعه در س���ال 96، تاکيد کرد: يکس���ري موارد و 
نيازمندي هايي که در مورد تجهيزات وجود داشت، شناسايي و نسبت 
به اصاحات ازم اقدام شد.  وي ادامه داد: با توجه به ساخت و توليد 
مواد مورد نياز در باروري ابرها توس���ط متخصصان داخلي از جمله 
»فلير« توسط نيروي هوافضا و »پيروپاترون« توسط صنايع دفاع، شرايط 

خوبي براي اجراي اين طرح فراهم شده است. 
گلکار افزود: با توجه به وابس���تگي قبلي کش���ور به خارج براي 
تامين مواد و پيروپاترون هاي يدور نقره براي بارورسازي ابرها، به همت 
متخصصان توانمند کشور اين مواد )کپسول هاي پرتابي يا پيروپاترون و 
فلير يا مواد درجاسوز( با توان داخلي و فناوري بومي در داخل ساخته 
شده و پس از گذراندن آزمايش هاي ازم از نظر کيفيت و کارايي، در 

حال توليد است. 
وي اضاف���ه ک���رد: طراحي و توليد برخي تجهيزات اجراي طرح 
باروري ابرها در کشور ممکن شده است اما طراحي و ساخت برخي 
سنس���ورها و دستگاه هاي اندازه گير هوابرد پارامترهاي جوي و ابر به 
دليل پيچيدگي، هزينه باا، زمان بر بودن و نيز تعداد کم مورد استفاده، 
از نظر اقتصادي به صرفه نيس���ت و مي توانيم همچون چين، آفريقاي 
جنوبي، روسيه، انگلستان، هند و استراليا آن را از مرجع معتبر خارج 
کشور خريداري و وارد کنيم که اميدواريم شرايط کشور اجازه واردات 

را بدهد. 
 * باروري مشترک با هواپيما و پهپاد

مدير مرکز تحقيقات باروري ابرها افزود: البته به دليل وجود شرايط 
متفاوت در پرواز با هواپيماي جديد مانند محدوديت هاي پروازي در 
ارتفاعات بلند و شرايط خاص جوي، ساختار فيزيکي آن و شيوه خاص 
طراحي تجهيزات تزريق مواد بارورسازي ابر، بارورسازي ابرها در برخي 
استانها براي نخستين بار با پهپاد انجام خواهد شد. به همين دليل بعد از 
ارزيابي نتايج و اجراي عمليات آزمايشي، اين عمليات مي تواند همراه با 

انجام اصاحات ازم، زمينه ساز توسعه بارورسازي ابرها شود. 
به گفته وي، در مرحله نخس���ت بارورسازي ابرها در استان هاي 
مرکزي کشور همچون فارس، اصفهان، کهگيلويه و بوير احمد، کرمان، 
يزد و چهارمحال و بختياري، با هواپيما و در استان هايي مانند خراسان 

جنوبي، آذربايجان شرقي و غربي با پهپاد انجام مي شود. 
گلکار درباره زمان استفاده از پهپاد براي اجراي طرح باروري هم 
گفت: با وجود انجام برخي مراحل آزمايش���ي و آمادگي براي اجراي 
عمليات، منتظر صدور مجوزهاي پرواز و اقدامات اداري همچون امضاي 

تفاهمنامه وزارت نيرو و هوافضاي سپاه هستيم. 
 * کمبود رادار هواشناسي  

وي يکي از مشکات مهم کشور را کمبود پوشش رادار هواشناسي 
در اس���تان ها اعام کرد و افزود: 9 دس���تگاه رادار در اختيار سازمان 
هواشناس���ي و س���ه دستگاه در اختيار مرکز باروري ابرهاست. اين در 
حالي اس���ت که در کشوري با مساحت کوچکتر مانند فرانسه حدود 
2 برابر ايران يا در چين و اياات متحده آمريکا بيش از 100 دستگاه 

رادار هواشناسي به کارگرفته شده است. 
وي اضافه کرد: دستگاه هاي متعلق به مرکز باروري ابرها در دهشير 
يزد، کوهپايه اصفهان و شهر بابک کرمان قرار دارد ولي به دليل عمر 
باا، مس���تعمل ش���ده و در حال به روزرساني آنها با توان و تخصص 

کارشناسان و نخبگان بومي هستيم. 
او با اش���اره به س���ختي کار باروري ابرها در استان هايي همچون 
خراسان رضوي و جنوبي اضافه کرد: در اين استان ها با وجود ظرفيت هاي 
باا، متاسفانه رادار هواشناسي وجود ندارد و نيازمند حمايت مسئوان 

براي تهيه و نصب اين دستگاه ها هستيم. 

پاسخ مسئوان

 پاسخ شركت مخابرات منطقه تهران در خصوص رفع خرابي 
تلفن هاي ثابت

احتراماً، در پاس���خ به مطلب مندرج در ش���ماره 27151 مورخه 
97/8/29 روزنامه اطاعات تحت عنوان »24 ساعت انتظار براي عيب يابي 
خط تلفن«، به اطاع مي رساند: به گزارش روابط عمومي مخابرات منطقه 
تهران، کارشناسان سامانه 20117 در اسرع وقت پس از اعام خرابي، 
نسبت به رفع مشکل اعام شده تلفن ثابت اقدام مي کنند و بعضي از 
خرابي هاي اعام شده که نياز به بررسي و زمان بيشتري دارد، نهايت 
تا 72 ساعت کاري رفع مي شود. لذا در خصوص شکوائيه مندرج در 
روزنامه اطاعات به شماره و تاريخ فوق پس از اعام اطاعات کامل 

از قبيل نشاني و شماره تلفن مشتري، امکان بررسي وجود دارد. 
حسنعلي ذوالفقاريـ  مديرکل روابط عمومي منطقه تهران 

پاسخ شركت مترو درباره افزايش تعداد صندلي ايستگاه ها
احتراماً، خواهشمند است در خصوص مطلب مندرج در روزنامه 
اطاعات مورخه 1397/9/11 با عنوان »تعداد صندلي هاي ايستگاه هاي 

مترو را افزايش دهند«، پاسخ زير به چاپ برسد:
ضمن تشکر از اين مسافر گرامي، به اطاع مي رساند با توجه به 
ازدحام جمعيت در ايستگاه هاي خطوط مترو به خصوص در ايستگاه هاي 
تقاطعي و کم عرض و در س���اعت ش���لوغي مسافري، به تشخيص 
مسئوان ايستگاه ها تعدادي از صندلي هاي موجود در چند ايستگاه شلوغ 
جمع آوري ش���ده است که دليل اصلي آن، افزايش ظرفيت مسافر در 
ايستگاه ها و راحتي مسافران محترم در زمان عبور از سکوها و رسيدن 
به قطارها و همچنين پيشگيري از خطرات احتمالي است، گفتني است 
که در ايستگاه هاي مورد اشاره، تعدادي صندلي تعبيه شده است تا مورد 

استفاده بيماران، افراد ناتوان و سالمندان گرامي قرار گيرد. 
محسن محمديان 
مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بين الملل 

فيروزكوه مي تواند قطب گردشگري كشور باشد
شهرداري، شوراي شهر و اداره ميراث فرهنگي شهر فيروزکوه در 
شمال شرقي استان تهران با همياري و همکاري يکديگر مي توانند از 
اماکن گردشگري و جاذبه هاي فرهنگي اين شهرستان مانند »تنگه واشي« 
و نقش برجسته بي نظير و بي محافظ فتحعلي شاه قاجار به خوبي نگه داري 
و از آن براي کمک به عمران و آبادي شهر محروم فيروزکوه استفاده 
کنند و اين اماکن را به يکي از قطب هاي گردش���گري ايران و حتي 

جهان بدل سازند. 
دکتر سيدمحمدعلي قديري اصليـ  استاد باستان شناسي 

چرا عليه اين شخصيت خدمتگزار شمشير را از رو بسته اند؟
از اين که برخي از نمايندگان مجلس عليه دکتر ظريف شمشير 
را از رو بسته اند و خواهان استيضاح اين سياستمدار متدين، متعهد و 
خدمتگزار هستند، بسيار متأسفم. چرا افرادي که براي کشور زحمات 

زيادي کشيده اند، بايد اين گونه مورد کم لطفي قرار گيرند؟
تلفن به خط ارتباطي

وقتي در ايستگاه مترو كلمه ُمعضل »ُمعظل« مي شود!
در تابلوي بزرگ اطاع رس���اني ايستگاه متروي مولوي )محمديه( 
کلمه »ُمعضل« به اش���تباه »ُمعظل« نوشته شده و عليرغم يادآوري اين 
اشتباه آشکار به مسئوان ايستگاه، هنوز در مورد اصاح کلمه ياد شده 
اقدامي صورت نگرفته است. اميدواريم عبارت »دستفروشي معظلي است 

که ...« در تابلوي ياد شده اصاح شود!
مسافر مترو

نرخ خريد تضميني گندم نمي بايست افزايش مي يافت
اين که دولت به تقاضاي عده اي از نمايندگان مجلس گردن نهاده 
و قيمت خريد تضميني گندم را افزايش داده است، به نظر من تصميم 
درستي نيست. زيرا موجب افزايش کرايه حمل بار گندم و آرد آن و 
همچنين افزايش دستمزد کارکنان نانوايي ها مي شود و در نهايت قيمت نان 
را که قوت ايموت اکثريت مردم است، گران مي کند، ضمن آن که وقتي 
نان گران شد، طبعاً ديگر فرآورده هاي غذايي مورد نياز مردم هم گران 

مي شود و فشار اقتصادي و معيشتي بيشتري بر مردم وارد مي سازد.
شهروندي از سنندج

برخورد قاطعانه با پزشكان فاجعه آفرين!
ضمن احترام به تمامي پزشکان متعهد و دلسوز مردم، از مسئوان 
وزارت بهداش���ت و درمان و س���ازمان نظام پزشکي انتظار مي رود با 
پزشکاني که براي ماديات و کسب درآمدهاي بيشتر هر روز فاجعه اي 
ب���راي بيماران به وجود مي آورن���د، قاطعانه برخورد کنند و آنان را از 

طبابت معاف دارند!
احمد موسوي ـ نائين

حتي يك ريال به حقوق  من اضافه نشده است
بازنشسته 92ساله بانک تجارت هستم که برخاف ادعاي مسئوان که 
حقوق بازنشستگان امسال 20درصد افزايش يافته، حتي يک ريال به حقوق 

من اضافه نشده و اين در حالي است که مريض و خانه نشين شده ام.
حسين يزداني
برنامه هاي ويژه شهردار جديد براي حل ترافيك سنگين و آلودگي هوا

با تبريک به ش���هردار جديد تهران، از ايش���ان انتظار مي رود حل 
مشکات آلودگي هوا و ترافيک سنگين خيابان ها را در اولويت برنامه هاي 
کاري شان قرار دهند و براي آن اقدام هاي ويژه اي را در نظر بگيرند. 
مينايي

پرداخت مطالبات معلمان بازنشسته
از وزارت آموزش و پرورش تقاضا داريم مطالبات معلمان بازنشسته 

در سال 1392 را بپردازند. 
معلم بازنشسته 

منتقدان ظريف براي مملكت چه كرده اند؟
به عنوان يک خانم هموطن که شاهد وقايع تاريخي، فرهنگي و 
سياسي بسياري در کشور بوده ام، بر اين باورم که دکتر ظريف يکي از 
بهترين، کارآمدترين و دلسوزترين دولتمردان ايران است. نمايندگاني که 
به عملکرد ايشان انتقاد دارند، لطفاً بفرمايند که خودشان تاکنون براي 
مملکت و از جمله حل مشکات اشتغال و ازدواج جوانان و پرداخت 

مطالبات بازنشستگان، چه کرده اند؟
خانم شهروند از تهران 

آيا گوجه فرنگي هم وارداتي است؟
قوطي يک کيلوگرمي رب گوجه فرنگي را پارسال 5 هزار تومان 
مي خريديم که امسال 18 هزار تومان شده و بيش از 3 برابر افزايش 
قيمت داشته است. آيا گوجه فرنگي هم وارداتي است که افزايش نرخ 
دار بر روي قيمت آن اثر گذاشته باشد و چرا وقتي نرخ دار کاهش 

مي يابد، قيمت مايحتاج مردم از آن متأثر نمي شود؟
تلفن به خط ارتباطي 

لزوم انتقال مركز بازيافت زباله
چرا مرکز پسماند و بازيافت زباله شهرداري منطقه14 با گذشت 
زمان از پارك سوار شهيد محاتي به محل مناسب ديگري انتقال نيافته 
است؟ شهرداري منطقه پاسخ دهد که ساکنان اطراف مرکز ياد شده تا 

کي بايد بوي تعفن زباله ها را تحمل کنند؟
از اهالي محل 

براي ارزان شدن كااها بايد برنامه ريزي شود
ب���راي خري���د کفش مردانه مراجعه کردم که قيمت آن از 100 به 
300 هزار تومان افزايش يافته بود. قيمت آجيل و خشکبار هم که در 
کش���ور توليد مي شود، افزايش چشمگير يافته است، بدون آن که دليل 
روشني داشته باشد. دولت براي تعديل قيمت کااها و ارزان شدن آن ها 

قبل از آغاز تعطيات نوروزي بايد برنامه ريزي کند. 
علي از تهران

مزاحمت فروشندگان دوره گرد براي شهروندان
از ساکنان خيابان پيروزي، خيابان شکوفه، انتهاي کوچه رازي شرقي 
هستم. در اين محله مانند ديگر محله هاي تهران فروشندگان دوره گرد ميوه 
و سمساري ها با صداي گوشخراش بلندگوهايشان خواب و آسايش را از 
شهروندان سلب کرده اند و به خصوص موجب اذيت و آزار روحي و 
جسمي سالمندان، بيماران و کودکان مي شوند. از شهرداري و راهنمايي 

و رانندگي خواستار برخورد قانوني با اين افراد مزاحم هستيم. 
شهروند تهراني 

نمايندگان مجلس بيش از 2 دوره كانديدا نشوند
به گفته برخي از اعضاي شوراي نگهبان، قانون انتخابات در کشور 
نقايصي دارد که به نظر مي رسد براي رفع آن ها به خصوص انتخابات 
مجلس ش���وراي اسامي ابتدا بايد برنامه اي انديشيده شود تا از ورود 
نمايندگاني که 2 دوره نماينده مجلس بوده اند، به ليست نمايندگان تهران 
جلوگيري ش���ود. دوم اينکه در برخوردي قاطع از تبليغات گسترده و 
پر هزينه برخي از کانديداها جلوگيري به عمل آيد و در آخر هم بهتر 
است به غير از اعضاي هيأت رئيسه مجلس، با نامزد شدن کساني که 

چند دوره نماينده بوده اند، مخالفت شود. 
هموطن 

   سايه آاينده ها بر آسمان کانشهر هاي کشور
سرويس شهرستانها: هواي کانشهر هاي 
اصفهان، البرز، اراك، تبريز، اهواز و مشهد در 
شرايط ناسالم قرار دارد و در برخي از شهر ها 

سبب تعطيلي مدارس شد. 
مديرکل حفاظت محيط زيست استان 
مرکزي گفت: هواي ش���هر اراك، به علت 
افزاي���ش غلظت ذرات معلق کمتر از دو نيم 
ميکرون، براي سومين روز متوالي در وضعيت 
ناسالم براي گروه هاي حساس قرار گرفت. 
يوسفي نيکو مدير روابط عمومي آموزش و 
پرورش استان مرکزي در گفتگو با خبرگزاري 
صدا و سيما گفت: به علت تداوم آلودگي هوا 
و با تصميم کميته اضطرار آلودگي؛ مدارس 
در مقاطع پيش دبستاني؛ ابتدايي و متوسطه 

اول شهر اراك ديروز تعطيل شد. 
 هواي کانش���هر تبريز براي گروه هاي 
حساس ناسالم شد.اداره کل حفاظت محيط 
زيس���ت آذربايجان شرقي از احتمال تداوم 
آلودگي هواي تبريز به دليل س���کون جوي 

خبر داد.  
مديرکل مديريت بحران اس���تانداري 
البرز گفت: تردد همه وسايل نقليه موتوري 
داراي پاك شخصي، عمومي و دولتي بدون 
برچسب معاينه فني معتبر در شهر، با توقف 

و اعمال قانون همراه است. 
مهدوي مهرور گفت: با توجه به اخطاريه 
اداره کل هواشناس���ي و محيط زيست استان 

مبني بر افزايش آاينده هاي هوا در البرز، جلسه 
کارگروه اضطرار کاهش آلودگي هواي استان 

به منظور اتخاذ تدابير ازم برگزار شد. 
 مديرکل مديريت بحران استانداري البرز 

گفت: استفاده از سوخت مايع در نيروگاه ها 
و صنايع ممنوع اس���ت.وي با تاکيد بر لزوم 
تطبيق س���اعات کار حمل و نقل همگاني با 
س���اعات کار اداري و مراکز آموزشي تعيين 

شده توسط کارگروه شرايط ويژه آلودگي هوا 
افزود: به کارگيري حداکثر توان ناوگان حمل 
و نقل همگاني در جابه جايي مسافر )با در 
نظر گرفتن سامت کامل خودرو هاي موجود( 

شرکت ها و سازمان هاي حمل و نقل همگاني 
)اتوبوسراني، تاکسيراني و شرکت هاي حمل 
و نقل تحت پوش���ش شهرداري ها ضرورت 

دارد. 
هواي کانشهر اصفهان هم ناسالم براي 

گروه هاي حساس است. 
رئيس امور آزمايش���گاه هاي اداره کل 
حفاظت محيط زيست استان اصفهان گفت: 
ميانگين ش���اخص کيفي هوا از 24 ساعت 
  AQI  126 منتهي به ساعت 7 صبح ديروزبا

ناسالم براي گروه هاي حساس بود. 
مدير کل حفاظت محيط زيست استان 
زنجان گفت: براس���اس اعام شاخص هاي 
آلودگي هوا، غلظت آاينده ها در شهر زنجان 
به 108 رس���يده است واين يعني هوا براي 

گروه هاي حساس ناسالم است. 
آبساان علت اين آلودگي هوا را سکون 
يا همان وارونگي هوا و افزايش تردد وسايط 

نقليه در سطح شهر اعام کرد. 
کيفيت هواي کانشهر اهواز در وضعيت 
بس���يار ناسالم قرار گرفت. در خوزستان به 
علت تنوع آاينده ها، پديده تجمعي به وجود 
مي آيد به اين معني که آلودگي هايي همچون 
گرد و غبار، صنايع و خودرو ها اثر يکديگر 

را تشديد مي کنند. 
پدي���ده وارونگي هوا و افزايش غلظت 
آاينده ها در آسمان مشهد نيز گزارش شد.  

س���رويس خبر: فرمانده ناجا 
گفت: جرائ���م در فضاي مجازي 
امس���ال نسبت به سال گذشته 71 
درصد افزايش داشته اما پليس فتا 
توانسته اس���ت بيش از80 درصد 

جرائم را کشف کند. 
سردار حسين اشتري در حاشيه 
نشست ساانه روساي پليس فتاي 
سراسر کشور بااشاره به عجين شدن 
فضاي مجازي با زندگي مردم، افزود: 
ب���ا توجه به اين مهم بايد پليس و 
ساير دستگاه ها اقداماتي را براي امن 
کردن اين فضا و آسيب نرسيدن به 

کاربران در نظر داشته باشند. 
رئيس پليس کشور ادامه داد: 
جرائم در فضاي مجازي رو به رشد 
و فزاينده است اما ظرفيت پليس فتا 
نيز خوب است؛ چرا که توانسته80 
درصد جرائم را کش���ف کند که 
اين آمار نسبت به ساير کشورهاي 
پيشرفته که خيلي زودتر از ما اين 
ظرفي���ت را در پليس خود ايجاد 

کرده اند، ستودني است. 
سردار اشتري با تاکيد بر اين 
مطلب که پلي���س فتا در خدمت 
مردم اس���ت و آمادگي دارد تا اگر 
فردي مورد تعدي و ظلم واقع شود، 
به حقوق او رسيدگي کند، وجود 
کاهب���رداران در فضاي مجازي را 

نگران کننده اعام کرد. 
فرمانده ناجا گفت: کاهبرداران 
در فضاي مجازي موجب ناراحتي 
مردم مي  ش���وند که م���ا در اين 
خص���وص آگاهي هاي کامل را به 
م���ردم و بانک ها ارائه کرده ايم؛ به 

مردم گفته ايم که چگونه از خود در 
مواجهه با کاهبرداران به صورت 
حضوري، تلفني و حتي پيام رسان ها 
مراقبت کنند تا نقشه شوم آنها باطل 
ش���ود؛ همچنين به بانک ها توصيه 
کردم چگونه عمل کنند تا مانع ورود 
افراد به حساب هاي ديگران باشند و 

اين که رمزها قابل تغيير باشد. 
او، ظرفي���ت امروز پليس فتا 
را مطل���وب ارزيابي کرد و گفت: 
آزمايشگاه ادله ديجيتالي اين پليس 
تقويت شده و پليس فتا در 146نقطه 
استقرار دارد.  وي اظهار اميدواري 
کرد: در شهرهايي که بيش از150 
هزار نفر سکنه دارند نيز پليس فتا 

مستقر شود. 
رئيس پليس کشور با اعام اين 
مطلب که نيروي انتظامي در تمام 
مرزها حضور دارد اظهار داشت: در 
بخشي از مرزها بنا به تشخيص ستاد 
کل مسئوليت به يکي از سازمان هاي 
زيرمجموعه ستادکل محول شده البته 
در ابعاد امنيتي بايد گفت که ناجا در 

همان مرزها حضور فعال دارد. 
وي درخص���وص تجهيزات 
ني���روي انتظامي گف���ت: به دليل 
افزايش جرائم و به تبع آن حضور 
گسترده مأموران ناجا در اقصي نقاط 
کش���ور و خدمتگزاري 24 ساعته 
به م���ردم و فعاليت مضاعفي که 
ما داريم خس���ارتي ب���ه ما وارد 
ش���ده اما تجهيزات پليس در حال 
افزايش است گرچه کافي نيست اما 
درصدديم با تخصيص اعتبارات آن 

را افزايش دهيم. 

 * توضيحات رئيس پليس فتا  
رئيس پليس فتا گفت: رمزهاي 
يکبار مص����رف براي جلوگيري از 
فيشينگ و برداشت هاي غيرمجاز در 
بانک هاي کشور درحال اجراست و 
شهروندان مي توانند از اين خدمات 

استفاده کنند. 
کمال هاديان فردر  سيد  سردار 
حاشيه نشست ساانه روساي پليس 
فتاي کشور با بيان اين که تغييراتي که 
امسال اتفاق افتاده در سند پيشگيري 
مقابله است، اضافه کرد: در اين سند 
براي سه س����ازمان از جمله پليس 
فتا تکليف تعيين شده است که در 
حوزه مردم،کسب و کار، سازما ن ها 
و شرکت هاي خصوصي مسئوليت 
دارن����د.   وي گفت: در اين حوزه 
بايد در خصوص آ گاه سازي، هشدار 
حمات و آس����يب ها و مخاطرات 

اقدام����ات خود را انجام دهيم مثل 
سامانه نظام هشدار.   هاديان فر گفت: 
عمده مشکل ما افزايش 71 درصدي 
جرائم در هشت ماهه امسال نسبت 
به س����ال گذشته است. اگرچه توان 
خوبي در کشف داشته ايم و کشفيات 
با متوسط 15 روز به دست مي آيد اما 

باز هم نگراني وجود دارد. 
رئيس پليس فتاي ناجا با بيان 
اي����ن که تا ام����روز 41 هزار جرم 
در فضاي مجازي به وقوع پيوسته 
پيش بيني کرد که تا آخر امسال تعداد 
جرائم به 59 هزار جرم افزايش يابد.   
وي گفت: برداشت هاي غيرمجاز در 
صدر بيشترين جرائم فضاي مجازي 
است که در اين خصوص با همکاري 
دادستان کل کشور و بانک مرکزي 
سامانه هاي رمز دهنده يکبار مصرف 

را طراحي کرده ايم.  

رئيس پليس فتاي ناجا با اعام 
اين مطل����ب که400 ميليون کارت 
بانکي در کش����ور وجود دارد و هر 
ايراني 5 ت����ا 6 کارت دارد، گفت: 
امنيت اين کارها بحثي جزئي است 
چه در ساختار کار و چه در ساختار 
  OTP  رمز.   وي گفت: در فاز اول
با همکاري 33 بانک و موسسه مالي 
بح����ث رمزهاي يکبارمصرف فعال 
شده است،يعني گوشي تلفن همراه 
با سيس����تم درگاه بانکي و کارت 
بانکي قرينه شده و رمز يکبارمصرف 
به صورت پيامک براي افراد ارسال 

مي شود.  
رئيس پليس فتاي ناجا افزود: در 
مرحله دوم دستگاه هاي  ATM  و در 
مرحله بعدي دستگاه هاي پوز خريد 
در حوزه رمزهاي يکبار مصرف عمل 

خواهند کرد.  

وي تاکيد کرد:500 هزار دستگاه 
 ATM  در کشور فعالند و استفاده 
از رمزهاي يکبار مصرف مي تواند 

اسکيمر را نابود کند.  
هاديان فر درخصوص جرائم 
فضاي مجازي در اينس����تاگرام و 
تلگرام گفت: 41 درصد جرائم در 
حوزه تلگرام است اگرچه ميزان آن 
نسبت به گذشته کاهش يافته اما بايد 
گفت در حال حاضر 35 ميليون نفر 
در هات گرام و طا گرام فعاليت دارند 
در حالي که موضوعات مجرمانه اين 

شبکه ها هنوز وجود دارد.  
وي گف����ت: 24 درصد جرائم 
فضاي مجازي نيز در اينستاگرام به 
وقوع مي پيوندند و بقيه جرائم نيز در 
ديگر شبکه ها و سايت هاي مجازي 
رخ م����ي دهد.  وي به آموزش210 
ه����زار دانش آموز و هميار پليس فتا 
در س����ال گذشته پرداخت و گفت: 
براي توسعه پيشگيري هاي اجتماعي 
بحث نونهاان و دانش آموزان را در 
دستور کار داشتيم و بايد گفت سال 
گذشته210 هزار دانش آموز در اين 

خصوص آموزش ديدند. 
رئي����س پليس فتا با اعام اين 
مطلب ک����ه 42 هزار هميار پليس 
فت����ا داريم، همياري اين افراد را در 
مشاوره هاي فني، حمايتي و پيشگيري 
اجتماعي بيان کرد.  رئيس پليس فتاي 
ناج����ا با تاکيد بر اين که امنيت در 
فضاي مجازي يک محصول نيست 
که بت����وان آن را خريد تاکيد کرد: 
امنيت يک فرآيند اس����ت و از خود 

فرد شروع مي شود.   

فرمانده ناجا: جرائم فضاي مجازي 71 درصد افزايش يافته است

س���رويس شهرستانها: رئيس 
ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز با 
اش���اره به باتکليف ماندن 2 هزار 
پرونده قاچاق دانه درشت ها گفت: 
ارزش اي���ن پرونده هاي باتکليف 
به حدود 2 ه���زار ميليارد تومان 
مي رس���د که بايد به خزانه دولت 

واريز شود. 
سردار علي مويدي در کرمانشاه 
افزود: بيش از 2 هزار پرونده با رقمي 
نجومي موضوعي است که دوستان 
ما در قوه قضائيه و دستگاه قضايي 
براي روشن شدن افکار عمومي بايد 

به آن پاسخ بدهند. 
وي با بيان اين که اين موضوع 
به دادستان کل کشور گزارش شده 
است، افزود: البته نماينده قوه قضائيه 
در س���تاد مبارزه با قاچاق کاا و 

ارز همکاري بس���يار خوبي داشته 
است. مويدي افزود: با شناختي که 
از قوه قضائيه و مس���ئوان آن دارم 
مي دان���م که آن ه���ا در خط مقدم 
مبارزه با مفاس���د اقتصادي از اين 
دست هستند، ولي باتکليف ماندن 
اين تعداد پرونده در اين س���ال ها 
موضوعي است که بايد براي مردم 
روش���ن و خاطيان به عموم جامعه 

معرفي شوند. 
او اضاف���ه کرد: برخي از اين 
پرونده ها که البته تعداد آن ها اندك 
است در استان کرمانشاه تشکيل شده 
است.  وي به تاش هاي ستاد مبارزه 
با قاچاق کاا و ارز براي جلوگيري 
از قاچاق س���وخت اشاره کرد و 
اظهار داشت: با رويکردي که دولت 
در احياي کارت هاي س���وخت در 

پيش گرفته قطعا شاهد وضع بهتري 
خواهيم بود و قاچاق س���وخت در 

مرز ها به حداقل خواهد رسيد. 
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاا 
و ارز از هدفمند کردن موضوع کوله 
بري خبر داد و گفت: در اين برنامه 
که آغاز شده است هم حق کولبر، 
هم دولت و هم تجار و بازرگانان 
محفوظ است و همگي در چارچوب 
قانون وظايف و برنامه هاي خود را 

انجام مي دهند. 
وي ادامه داد: در سال هاي اخير 
و به ويژه پس از تاکيدات چندباره 
رهبر معظم انقاب، اقدامات خوبي 
در راس���تاي مبارزه با قاچاق کاا و 
ارز انجام گرفته و ش���اهد افزايش 
کش���فيات از لحاظ کمي و ارزش 

ريالي آن ها بوده ايم. 

    2 هزار پرونده قاچاق دانه درشت ها باتكليف مانده است
سرويس شهرستان ها: معاون فرهنگي و اجتماعي 
س���پاه پاسداران انقاب اسامي با اشاره به مشکات 
اقتصادي کشور، آن را از ساده ترين مشکات عنوان کرد 
و گف���ت: با منطق خودباوري و توکل بر خدا مي توان 

در اين عرصه نيز پيروز ميدان بود. 
س���ردار محمدرضا نقدي در سومين يادواره 83 
ش���هيد تدارکات و پشتيباني چهارمحال و بختياري در 
مصاي امام خميني )ره( شهرکرد افزود: پس از چهل 
س���ال بالندگي و رشد و کسب پيروزي هاي متعدد بر 
دشمن، با مشکل اقتصاد مواجه هستيم که معتقديم اين 
مشکل در برابر مشکاتي که پشت سر گذاشته ايم بسيار 
س���اده اس���ت.وي ادامه داد: در حالي که برخي عقيده 
دارند که براي رفع مشکات معيشتي و اقتصادي مردم 
کشور ناگزير به مذاکره با دشمن هستيم اما در پاسخ 
به اين افراد بايد گفت؛ اگر به جاي مذاکره و رفاقت 
با دش���من، مبارزه با وي را در پيش بگيريم مي توانيم 
بر اين مش���کات چيره شويم.او با بيان اين که ايران 
اس���امي در خصوص امکانات اقتصادي توانمندتر از 
دشمن است، اضافه کرد: انرژي و سوخت قابل توجه، 

مواد اوليه، نيروي انس���اني جوان و نخبه، مواد معدني 
سرشار و نقدينگي ازم از مهمترين شاخص هاي يک 
اقتصاد پويا و پيشرو است که همگي اين امکانات را 
در اختيار داريم و با اتکا به آن مي توانيم مش���کات 

اقتصادي کشور را برطرف کنيم.
 وي، مذاکره با دشمن را بي نتيجه دانست و افزود: 
تجربه نشان داد که دشمن قابل اعتماد نيست و نمي توان 
با آن وارد مذاکره شد، از همين رو توصيه مي شود تا 
با تاسي از سخنان مقام معظم رهبري به مسير انقاب 

بازگرديم و به داشته هاي خود متکي شويم.
معاون فرهنگي و اجتماعي س���پاه پاسداران   با 
گراميداش���ت ياد و مقام وااي ش���هيدان، برگزاري 
يادواره هاي شهدا را کاس درس شهادت طلبي دانست 
و گفت: ش���هيد حجت خدا بر ما مردم اس���ت تا با 
الگوگيري از اين ايثارگران ايستادگي و شهادت طلبي 
را تمري���ن کنيم.چهارمحال و بختياري بيش از 2 هزار 
و 400 شهيد تقديم انقاب اسامي کرده است که از 
اين ش���مار 83 شهيد گلگون کفن در حوزه قرارگاه و 

پشتيباني هستند. 

سردار نقدي: خودباوري منطق غلبه بر دشمن است 

سرويس شهرستانها: رئيس بنياد مستضعفان 
گفت: اين بنياد، مس���کن مورد نياز خانواده هاي 

داراي 2 معلول و بيشتر را تامين مي کند.
محمد سعيدي کيا در آيين واگذاري رايگان 
141 قطعه زمين مسکوني توسط بنياد مستضعفان 
به خانواده هاي محروم واجد شرايط بخش فيروز 
شهرستان کوثر استان اردبيل افزود: عاوه بر اين 
بنياد به دنبال محروميت زدايي و تامين مس���کن 
محرومان در روستاهاس���ت و در اين مورد هم 

گام هاي مهمي برداشته است. 
وي اظهار داشت: خانواده هاي داراي فرزند 
س���ه قلو زير پوش���ش اين بنياد قرار مي گيرند. 
سعيدي کيا اضافه کرد: بنياد مستضعفان به دنبال 

ايجاد اش���تغال در روستاهاي محروم است و بر 
اين اس���اس طبق برنامه س���رمايه گذاري در اين 
مناطق را شروع کرده ايم. وي ادامه داد: 2هزار و 
600 طرح در مناطق مختلف کش���ور براي اجرا 
تصويب شده که از اين تعداد يکهزار و 250مورد 
آن به بهره برداري رسيده است. سعيدي کيا گفت: 
بنياد مستضعفان در استان اردبيل 250 ميليارد ريال 
سرمايه گذاري مي کند و تا 2سال آينده اين ميزان 

به 500 ميليارد ريال خواهد رسيد.
او با اشاره به اين که بسياري از محروميت ها 
در مناطق محروم و روستايي ريشه تاريخي دارد 
و رفع آن زمان طواني مي خواهد، افزود: در طرح 
آباداني و پيشرفت بنياد بستري را براي فعال شدن 

مردم آماده مي کنيم تا با توانمندسازي و اميد و نشاط 
زندگي خود را به شرايط بهتري ارتقا دهند.

رئيس بنياد مستضعفان گفت: اطاع رساني 
ب���ه مردم در خصوص اه���داف طرح آباداني و 
پيشرفت با رويکرد مشارکت مردم، توسعه اشتغال 
و بهبود معيشت مردم روستايي، تامين تسهيات 
طرح هاي اقتصادي و اش���تغالزايي از طريق بانک 
سينا، عقد تفاهمنامه با دستگاه هاي مختلف براي 
ارجاع طرح نظير سازمان فني و حرفه اي و بنياد 
مسکن، شناسايي اولويت هاي فرهنگي، اقتصادي 
و اجتماع���ي منطقه و ايج���اد پايگاه راهبردي، 
برنامه ري���زي و مديريت طرح از ديگر گام هاي 

اجراي اين طرح است.

خانواده هاي داراي فرزند 3 قلو زير پوشش بنيادمستضعفان قرار مي گيرند

بررسي چالش ها در رسيدگي به 
پرونده هاي جرائم اقتصادي  

سرويس خبر:  نشست بررسي مشکات و چالش ها در رسيدگي به 
پرونده هاي جرائم اقتصادي به همت دادستاني کل کشور، برگزار شد. 

در اين نشست که با حضور حجت ااسام و المسلمين محسني 
اژه اي معاون اول قوه قضائيه و حجت ااس���ام و المسلمين منتظري 
دادستان کل کشور برگزار شد، جمعي از دادستان ها به ارائه گزارش هايي 

در رابطه با رسيدگي به جرائم اقتصادي پرداختند. 

مش���هد � خبرنگار اطاعات: 
دومين کنگره بين المللي قلب ايران 
و اروپا با حضور بيش از 700 نفر از 
پزشکان و پرستاران داخل و خارج 
کشور در بيمارستان فوق تخصصي 

رضوي مشهد آغاز بکار کرد. 
در اي���ن کنگره پزش���کان و 
متخصصان قلب از 20 کشور حضور 
دارن���د که تازه ترين يافته هاي علمي 
پيرامون تشخيص و درمان بيماريهاي 

قلبي را به اشتراك بگذارند. 
توليت آس���تان قدس رضوي 
در مراس���م آغاز به کار اين کنگره 
گفت: بررسي علمي و کارشناسي و 
برخ���ورداري از کار دانش بنيان يک 

ضرورت اجتناب ناپذير است. 
حجت ااسام ابراهيم رئيسي 
افزود: آمار بيماري هاي قلبي و عروقي 
در جامعه تهديد کننده و رو به افزايش 
است، لذا متخصصان و پژوهشگران 
اين حوزه بايد به دنبال آس���يب ها و 
علل بيماري هاي قلبي باش���ند.  وي 
اظهار کرد: پيشنهاد من اين است که 
ع���اوه بر تبادل تجربيات در زمينه 
تشخيص و درمان بيماري  هاي قلبي 
و عروقي نسبت به اقدامات پيشگيرانه 
براي کاهش اين بيماري ها در بين افراد 

جامعه نيز تاش شود. 
وي با بيان اين که مشهد قابليت 

آن را دارد که به عنوان »قطب سامت« 
در کشور معرفي شود، گفت: مشهد 
مي تواند با همکاري همه دانشگاه ها و 
متخصصان به عنوان مرجعيت علمي 
در حوزه پزش���کي مطرح شود و 
در اين زمينه بيمارس���تان رضوي از 
توانمندي بس���يار در حوزه پزشکي 

برخوردار است. 
مدير عامل بيمارس���تان فوق 
تخصصي رضوي مشهد نيز گفت: 
بيماري هاي قلبي و عروقي شايع ترين 
علت مرگ و ميرها در بيشتر کشورهاي 

جهان از جمله ايران است. 
رضا س���عيدي افزود: افزايش 
ارتباط���ات علمي و انتقال تجربيات 
پيرام���ون بيماري  هاي م���ادرزادي، 
س���اختماني و دريچه اي و همچنين 
بيماري  هاي انس���داد مزمن عروق از 
اهداف دومين کنگره قلب و اروپا در 
مشهد است.  وي گفت: در اين کنگره 
که با حضور 500 پزشک متخصص 
قلب و عروق و بيش از 200 پرستار 
شاغل در اين حوزه برپا شده است.  
وي گفت: اعض���اي چهار انجمن 

بزرگ اروپايي شامل  CTO  )درمان 
بيماري هاي مزمن عروق کرونر قلب(، 
 CSI  )درمان بيماري هاي مادرزادي، 
  EBC  ،)ساختماني و دريچه اي قلب
)درمان بيماري  هاي عروق کرونر و 
رگ  هاي قل���ب( و  TOBI  )درمان 
بيماري  هاي پيچيده عروق کرونر( در 

اين کنگره حضور دارند. 
دومين کنگره پزش���کان قلب 
اي���ران و اروپا ت���ا 17 آذر ماه در 
بيمارستان فوق تخصصي رضوي در 

مشهد در حال برگزاري است. 

ارجاع حجم زياد پرونده به يك قاضي برگزاري دومين كنگره بين المللي قلب ايران و  اروپا در مشهد
فرصت تكريم مردم را كم مي كند

سرويس خبر: رئيس کل دادگاه هاي عمومي و انقاب تهران گفت: وقتي 
به يک قاضي در شعبه حقوقي يا خانواده، ماهانه 200 تا 300 پرونده ارجاع 
مي شود، شايد باعث شود قضات نتوانند فرصت زيادي را براي مراجعه کنندگان 

و تکريم مردم اختصاص دهند.
عباس پورياني درباره اقدامات انجام شده در محاکم شهر تهران در راستاي 
تکريم ارباب رجوع اظهار داشت: مساله اي که وجود دارد، بحث تراکم بسيار 
زياد پرونده هاست که سبب شده فشار کار روي قضات بسيار باشد. کمبود کادر 
قضايي يکي از مشکات جدي است که به مسئوان قضايي هم انتقال داديم و 
اميدواريم تا چند ماه آينده بتوانيم کادر قضايي مورد نياز را در مجتمع ها تامين 
کنيم.وي گفت: دو موضوع تکريم ارباب رجوع و ماقات هاي مردمي و نظارت 
بر روند رسيدگي به پرونده ها همواره مورد تاکيد رئيس قوه قضائيه قرار دارد که 
سعي کرده ايم اين موضوعات را به عنوان برنامه هاي اصلي و اساسي خودمان 
در محاکم تهران اجرا کنيم.او افزود: هر هفته در يکي از مجتمع هاي قضايي شهر 
تهران حضور يافته، به مراجعات مردمي و مشکات آنان رسيدگي مي کنيم. مردم 
از مسئوان قضايي و قضات توقع دارند فرصت بيشتري را براي گوش کردن 

حرف هايشان اختصاص دهند که انتظار درست، بجا و معقولي است.
رئيس محاکم تهران گفت: البته اکثر قضات و کارمندان سعي کرده اند به 
خواس���ته هاي مردم دقيق گوش دهند و اين مساله همواره مورد تاکيد بوده و 
هست. هر گاه هم مردم مراجعه کردند و با برخورد خوبي مواجه نشدند، سعي 
کرديم ورود کنيم و تذکر دهيم. وي درباره ميزان دسترسي مردم به مسئوان 
قضايي و سرپرستان مجتمع ها در شهر تهران اظهار داشت: يکي از مواردي که 
هميشه تاکيد کردم، اين است که در اتاق سرپرستان مجتمع هاي قضايي بايد 
به روي مردم باز باشد. کمتر افرادي هم مراجعه کرده و گفته اند که سرپرستان 
مجتمع ها آنها را نپذيرفته اند. پورياني درباره اين که در محاکم تهران 45 شعبه 
فعال باتصدي وجود دارد و براي برطرف کردن اين مشکل چه اقداماتي انجام 
گرفته گفت: فشار کار روي همکاران ما زياد است و حجم ورودي پرونده ها 

نيز بااست و گاهي امکان دارد يک پرونده صدها شاکي داشته باشد.
رئيس کل محاکم تهران درباره نوسازي ساختمان مجتمع هاي قضايي نيز 
گفت: از شخص رئيس قوه قضائيه در اين زمينه تشکر و قدرداني مي کنم که 
دستوراتي را در اين زمينه صادر کردند و طي دو سال، ساختمان هاي جديد در 
تهران ساخته شد. وي افزود: يکي از مشکات عمده ما در شهر تهران، کمبود 
فضاي فيزيکي مناسب در دادسرا و دادگاه بود که خوشبختانه با دستور رئيس 

دستگاه قضا اين مشکل تا حدود زيادي برطرف شده است.
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حضور بني تميم در انتخابات كشتي از استدال تا توجيه اخبار کوتاه ورزشییادداشت

تقدیر  روحانی از بیرانوند؛ دروازه بان سرخ ها سفیر نماز شد
دروازه بان پرسپولیس به عنوان سفیر نماز انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم ملی و باشگاه پرسپولیس 
از سوی حسن روحانی، در اجاس سراسری نماز در استان سمنان مورد 

تقدیر قرار گرفت و به عنوان سفیر نماز معرفی شد.
متن تقدیرنامه بیرانوند به شرح زیر است:

بسم اه الرحمن الرحیم
جناب آقای علیرضا بیرانوند

با سام و تهیت
زیباترین عبادت حق نماز است که ستون دین و معراج مومن است. 
همه آن هایی که در اقامه باشکوه تر نماز تاش می کنند بی تردید در استحکام 

دین خداو ند و عروج انسان ها به سوی خالق مهربان کوشیده اند.
بدینوسیله از اهتمام ارزشمند جنابعالی در ترویج فرهنگ نورانی نماز در 

آوردگاه های ورزشی صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایم.
امید است تاش های خالصانه شما مورد پذیرش درگاه خداوند بزرگ 

قرار گیرد .
حسن روحانی
»اعتدادی« در بین نامزدهای برترین بازیکنان جهان قرار گرفت

نام بانوی فوتسالیس���ت کشورمان در بین نامزدهای برترین بازیکنان 
جهان قرار گرفت.

به گزارش فارس، سایت فوتسال پلنت اسامی نامزدهای برترین بازیکنان 
بانوان را در جهان معرفی کرد که نام فاطمه اعتدادی با درخشش در رقابت های 
فوتسال زنان آسیا در لیست ۱۰بازیکن برتر جهان قرار گرفت. این بازیکن سال 
قبل در دانشگاه آزاد بازی می کرد و امسال در تیم مس رفسنجان با حریفان 
رقابت می کند. در بین برترین گلرهای جهان نیز نام فرزانه توسلی به چشم 

می خورد. توسلی امسال در لیگ با تیم نامی نو شرکت کرده است .
نتیجه نهایی همه گروه ها ۱۰ دی ماه)3۱ دسامبر( اعام خواهد شد.

سفر کاراته کاهای ایران به چین با هزینه شخصی
سرویس سیاسی – اجتماعی: کاراته کاهای ایران برای حضور در لیگ 

جهانی شانگهای با هزینه شخصی راهی چین شدند.
به گزارش ایرنا؛ کاراته نخستین حضور خود را در بازی های المپیک 
2۰2۰ توکیو تجربه خواهد کرد و بر همین اساس، ورزشکاران این رشته باید 
در مسابقات متعدد شرکت کنند تا امتیازات ازم را برای رسیدن به سهمیه 
بزرگترین رویداد ورزشی جهان کسب کنند. با این حال، مسئوان فدراسیون 
که این روزها تمام فکر و توان خود را به ماندن در مدیریت این رش���ته 
معطوف کرده اند، توجه چندانی به شرایط تیم ملی ندارند . چهارمین مرحله 
سری »آ« لیگ جهانی کاراته از فردا به مدت سه روز به میزبانی چین و در 
شهر شانگهای آغاز می شود که تیم ملی ایران در آن حضور نخواهد داشت. 
 امیر مهدی زاده، ذبیح اه پورش���یب و هامون درفش���ی پور سه ملی پوش 
کاراته ایران در مسابقات جهانی اسپانیا به همراه حسین سمندر ملی پوش 
سابق کشورمان با هزینه شخصی راهی چین شده اند تا در این رویداد به 
میدان بروند و امتیازات ازم را برای بهبود شرایط خود در رنکینگ المپیکی، 
کسب کنند . تیم ایران در حالی به این رویداد اعزام نشد که چند روز قبل 
ژاله فرامرزیان معاون توسعه منابع مالی وزارت ورزش و جوانان اعام کرد، 

فدراسیون کاراته ۱۰۰ درصد اعتبارات خود را دریافت کرده است .
امید است مسئوان این فدراسیون المپیکی به جای قدرت نمایی شخصی 
و یارکشی در کاراته نگاه خود را معطوف تیم ملی کنند، چرا که موفقیت های 
تیم ملی کاراته ایران در بخش مردان بود که طی 2 سال اخیر، کاراته را به 
رشته ای موفق در عرصه بین المللی تبدیل کرده است. باتکلیفی در ریاست 
این فدراسیون و تاش دیگر مسئوان برای انتخاب شدن به عنوان سرپرست 

و حفظ قدرت، اکنون تیم ملی را به انزوا  برده است.

قاره سبز در تسخیر فوتبال
فوتبال اروپا در پرترافیک ترین روز هاي خود قرار دارد. مسابقات باشگاهي 
در سراسر قاره  مسابقات جام حذفي و در برخي از کشور ها جام خیریه و 
اتحادیه، تورنمنت لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا )جام یوفا( و مسابقات 
جدید ملي با عنوان لیگ ملت هاي اروپا. به این روز هاي شلوغ قاره اروپا 

مسابقات مقدماتي انتخابي یورو 2۰2۰ را هم باید اضافه کرد.
اما این حجم از مسابقات، نیازمند برنامه ریزي و مدیریت  دقیق از سوي 
یوفا ، اتحادیه باشگاه ها و فدراسیون هاي مختلف در قاره سبز است. گذشته 
از برنامه ریزي برای عدم تداخل بازي ها، درآمد هنگفتي که از این جریان به 
حساب فدراسیون هاي متبوع مي رسد بسیار وسوسه انگیز است و از   اکنون 

اسپانسرها شرکت هاي تبلیغاتي قدرتمندي را جذب خود کرده است .
اما وراي همه مسائل مطرح  شده، جذابیت، فاکتور اصلي تعدد تورنمنت ها 
در بااترین سطح فوتبال دنیاست که بازهم قاره سبز را با اختاف به  بهترین 
مقصد لذت بردن از فوتبال تبدیل کرده اس���ت. فرمت جدید رقابت هاي 
ی���ورو 2۰2۰ و همچنین تورنمنت نوپاي لیگ ملت هاي اروپا به گونه اي 
است که از فزوني بازي هاي دوستانه کسل کننده و پرتعویض خبري نیست 
و به جاي آن، تیم ها با همه قدرت مقابل هم براي کسب نتیجه صف آرایي 
مي کنند و استادیوم هاي این قاره حتي در کشور هاي کم تر شناخته شده هم 

پر از تماشاگر مي شود. 
یکشنبه گذشته شهر دوبلین جمهوري ایرلند میزبان قرعه کشي رقابت هاي 
انتخابي یورو 2۰2۰ بود. بازي هایي با تغییرات چش���مگیر از نظر افزایش 
تعداد گروه ها و تیم ها و ساختاري متفاوت از منظر صعود تیم ها.  براساس 
برنامه ری���زي  رقابت ه���اي انتخابي  یورو 2۰2۰ از ماه مارس تا اکتبر 2۰۱9 
برگزار خواهد شد. نیمي از گروه هاي ده گانه این رقابت ها 6 تیمي هستند 
و مابقي در قالب 5 تیم به صورت رفت و برگشت با هم تقابل خواهند 
کرد. براین اساس دوتیم  از هرگروه )مجموعاً 2۰ تیم( به صورت مستقیم 
ب���ه ی���ورو 2۰2۰ صعود خواهند کرد.  از نکات جالب توجه در خصوص 
قرعه کش���ي مرحله انتخابي یورو 2۰2۰ هم گروهي دوباره دو تیم آلمان و 
هلند همانند لیگ ملت ها است. دلیل  این قرعه به خاطر نمایش ضعیف 
آلمان ها در رقابت هاي لیگ ملت هاي اروپا و سقوط این تیم در رنکینگ 
یوفا اس���ت. از جمله محدودیت هاي جالب این تورنمنت مي توان به عدم 
حضور مستقل میزبان ها بدون بازي انتخابي اشاره کرد. بنا به تعدد میزبان ها 
در یورو 2۰2۰، این کش���ور ها هم باید در رقابت هاي انتخابي بازي کنند. 
همچنین همگروه نشدن تیم هایي که کشورشان با یکدیگر مشکل سیاسي 
دارند از جمله مواردي است که مي توان از آن به پاك کردن صورت مسأله 
توسط مقامات یوفا یاد کرد! این در شرایطي است که به احتمال زیاد بعد از 
رقابت هاي یورو 2۰2۰ دوباره فرمت بازي ها حداقل از منظر تعداد میزبا ن ها 
دچار تغییراتي خواهد شد و بدین شکل میراث رئیس قبلي یوفا )میشل 

پاتیني( از یاد خواهد رفت.
در س���وي دیگر، بازي هاي لیگ ملت هاي اروپا از امسال وارد تقویم 
قاره سبز شده است. تورنمنتي که براي جدي گرفته شدن از سوي کشورها، 
مسیري میانبر براي حضور مستقیم در یورو 2۰2۰ است. براین اساس طبق 
رنکینگ جدید ارائه شده از سوي یوفا، تیمها  در 4 سطح و همچنین در 
هریک از س���طوح در 4 گروه از س���پتامبر 2۰۱8 تا نوامبر 2۰۱8  در قالب 
پنج���ره FIFA Day  رقاب���ت کردند. تیم هاي اول هر گروه در هریک از 
س���طوح 4 گانه بازي ها به مرحله پلي آف صعود کردند. همچنین اولین 
قهرمان لیگ ملت هاي اروپا فقط از 4 تیم راه یافته از سطح اول مسابقات 
)سطح A( در ژوئن 2۰۱9 از بین تیم هاي هلند، سوئیس، پرتغال و انگلیس 
مشخص خواهد شد. اما مسیري میانبر فقط براي 4 تیم باقي مانده برای صعود 
ب���ه یورو2۰2۰ از منزلگاه لیگ ملت هاي اروپا گذر مي کند! بدین صورت 
 که 4 تیم راه یافته از سطوح چهار گانه مسابقات در مارس سال 2۰2۰ در 
پلي آف باهم رقابت مي کنند و به این ترتیب 4 تیم اول به صورت مستقیم 
راهي یورو 2۰2۰ خواهند شد. با این حساب حتي تیم هایي نظیر گرجستان، 
باروس، کوزوو و مقدونیه که در سطح 4 بازي ها به عنوان تیم اول از گروه 
خودصعود کرده اند شانس حضور مستقیم در یورو 2۰2۰ را دارند. اما اگر تیمي 
که به پلي آف لیگ ملت ها راه یافته قبل از آن در قالب بازي هاي انتخابي  به 
یورو 2۰2۰ صعود کرده باشد، در این صورت بهترین تیم دوم در بازي هاي 

پلي آف جایگزین آن  خواهد شد که نتوانسته صعودش را مسجل کند.
پدیده فوتبال این روزها در قاره سبز از قبل پویاتر شده است و این 
مهم از دومنظر حائز اهمیت است. ابتدا از لحاظ جذاب تر شدن هرچه بیشتر 
مسابقات و گسترش فوتبال در کل قاره و همچنین، احتمال درگیري باشگاه ها 
 FIFA day با تیم هاي ملي بر سر مصدومیت بازیکنان و سندروم معروف
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بحث از جنس ورزش بودن مدیران ورزشي، موضوعي 
فراگیر در خانواده ورزشهاي مختلف است که سالها از مطرح 
ش����دنش مي گذرد اما هنوز تعداد مدیران غیرورزش����ي و یا 
غیرمرتبط به ورزش زیرمجموعه خود در فدراس����یون ها، به 
مراتب بیشتر از رؤساي ورزشي است. در این راستا اگرچه 
همیش����ه شایستگي ها و تأثیرگذاري مدیران از سوي متولیان 
ورزشي اولویتي براي بکارگیري مدیران ورزشي مطرح شده 
و عموماً به این دلیل پاي مدیران غیرورزشي به فدراسیون ها  
باز شده اما تقریباً هیچ دلیلي وجود ندارد که اثبات کند اگر 
مدیران ورزشي دایره همان ورزش در فدراسیون ها به کار گرفته 
مي ش����دند، نمي توانستند به اندازه مدیران غیرورزشي، توفیق 
کسب کنند بخصوص که بعضي از این مدیران غیرورزشي 
توفیق چنداني هم کسب نکرده اند. اما  با بحثي که محمدرضا 
داورزني در مورد کاندیداتوري بني تمیم براي ریاست فدراسیون 
کشتي مطرح کرده، این امیدواري ها قوت مي گیرد که از این 
پس مي توان مدیران ورزشي بیشتري را در ریاست فدراسیون ها 
دید هرچند که ش����واهد و قراین تا پیش از این، مصداقي 
براي این ماجرا نبوده است و همین موضوع هم این فرضیه 
را پیش مي آورد که اس����تدال مطرح شده از سوي داورزني 
بیشتر از آنکه دلیلي قانع کننده باشد، توجیهي براي متقاعدکردن 
گروهي است که ماجراي بني تمیم را نوعي استثنا و تبعیض 

ارزیابي مي کنند.
از مدته����ا قبل وزارت ورزش و جوانان سرپرس����تان 
فدراسیون ها را از حضور در انتخابات ریاست فدراسیون، منع 
ک����رده چون آن را غیراخاقي مي داند که روند دموکراتیک 
انتخابات را به  خطر مي اندازد. اس����تدالي کاماً درس����ت و 
منطقي که هرگونه شائبه استفاده از رانت و اعمال نفوذها در 
انتخابات را به حداقل مي رس����اند اما  پس از آنکه چند روز 
قبل سید محمد شروین اسبقیان یکبار دیگر بر توصیه اخاقي 
وزارتخانه به سرپرستان فدراسیون ها تأکید کرد داورزني بني تمیم 
را از این توصیه اخاقي مستثني مي کند چون او را از جنس 
کشتي مي داند و سایر سرپرستاني که در چارچوب این توصیه 
قرار مي گرفتند را خارج از جنس آن ورزش. استدالي کامًا 
درست، منطقي و پسندیده که چنانچه قرار باشد در انتخابات 
فدراسیون هاي آینده نیز به چنین شکل ادامه پیدا کند، مطالبه 
خانواده ورزش، طي سالیان سال، برآورده شده و این امتیاز 
مثبت به نام داورزني ثبت خواهد شد به شرط اینکه وزارت 
ورزش از این پس در انتخاب سرپرستان براي سایر فدراسیون ها 
هم از مدیران ایق آن ورزش ها که تعدادشان هم کم نیست  
استفاده کند. کاري که در گذشته هم مي توانست بکند اما با 
توجه به این تفکر منطقي داورزني، مشخص نیست که چرا 
پیش از این، رعایت نمي ش����ده است تا این سؤال پیش آید 
که آیا  در س����ایر فدراسیون هاي ورزشي، قحط الرجال مدیران 
ورزش بوده که وزارتخانه به ناچار، مدیري خارج از دایره را 
به عنوان سرپرست انتخاب کرده و براي نشان دادن بي طرفي 
و حفظ شرایط دموکراتیک انتخابات، سرپرستاني از این دست 
را از حض����ور در انتخاب����ات منع کرده چون آن را خارج از 
چارچوب اخاقیات مي دانسته است؟ البته این موضعگیري 
داورزني در قبال بني تمیم سرپرست فدراسیون کشتي را باید 
به فال نیک گرفت و امیدوار بود که چنین تفکري در سایر 
فدراس����یون ها تسري پیدا کند و کشتي، استثناء نباشد چون 

اواً جل����وي ضرر را از هر کجا 
که بگیري، سودمند است و ثانیًا 
همان طوري که بارها اشاره شده، 
اداره کشتي بهتر است به دست 
مدیري از جنس کشتي صورت 
بگیرد هرچند که بااخره نمي توان 
کتمان کرد که حضور بني تمیم 
در سرپرستي فدراسیون و سپس 
امکان حضور او در انتخابات، امتیازي براي او به حس����اب 
مي آید که سایر کاندیداهاي از جنس کشتي، از آن بي بهره 
هستند و باز هم روند دموکراتیک مورد نظر وزارتخانه، رعایت 
نشده است. طبیعي است وقتي سرپرستي را وزارت ورزش 
انتخ����اب مي کند بر قابلیت هاي بااي او براي تداوم امورات 

فدراسیون، اعتقاد دارد و همین ماجرا هم،  حمایتي ضمني از 
سرپرس����ت منتخب است که مي تواند روي آرا رأي دهندگان 
نیز تأثیرگذار باشد اما در هر صورت باید این رویه   داورزني 
را به فال نیک گرفت و امیدوار بود که ادامه یابد. به عبارت 
دیگر  راس����تي آزمایي این ماجرا را که آیا هدف داورزني از 
این اس����تدالي که براي بني تمیم آورده، فقط قصد توجیه 
حضور او در انتخابات کشتي بوده یا اینکه اعتقاد قلبي او در 
ورزش است، زمان نشان خواهد داد چون تا پیش از این و 
در ماجراي همین کنار رفتن رؤساي بازنشسته فدراسیون ها  
مي شد سرپرستاني از جنس همان ورزش ها انتخاب کرد که 
این اتفاق نیفتاد. به هرحال امروز محمدرضا داورزني معاون 
ورزش قهرماني وزارت ورزش به عنوان تعیین کننده ترین مدیر 
در تصمیم گیري هاي این وزارتخانه، نظر خود را اعام کرده و 
حال باید منتظر بازخورد جامعه و خانواده ورزش بود که تا 

چه حد این استدال یا توجیه را قبول مي کنند.
داورزن��ی: بني تميم مي تواند در انتخابات كش��تي 

شركت كند
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 

گفت: تاش ما این اس����ت تا 
مجمع انتخابات فدراس����یون 
کش����تی را در کوتاه ترین زمان 

برگزار کنیم.
به گ����زارش خبرگزاری 
مهر، محمدرض����ا داورزنی 
گفت: بحث های مختلفی در 
مورد اساسنامه فدراسیون های 

ورزشی مطرح بود که از یکی دو سال قبل سازمان بازرسی 
اعام کرد به استناد تبصره ای در ماده ۱5 اساسنامه، تمام قوانین 
فدراسیونهاست، به تبع آن در هیأت ها هم اجرا شود. در نتیجه 
اگر کسی که در ادارات دولتی مشغول است بخواهد در هیأت 
باشد شغل محسوب می شود و این مورد مشکل ساز می شود.

در جلساتی که با نمایندگان سازمان بازرسی داشتیم قرار شد 
این تبصره از اساسنامه فدراسیون های ورزشی حذف شود. 
به دلیل اینکه در مراکز استان ها و در شهرستان ها چندین 
هزار رئیس هیأت هستند که امکان پذیر نیست کار آنها تبدیل 
به شغل شود. بر این اساس مشکات متعددی را برای اداره 
ورزش کش����ور و همچنین الزامات قانونی در حوزه منشور 

المپیک و کمیته بین المللی المپیک، خواهد داشت.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
و جوانان تصریح کرد: بعد از اباغ قانون در مورد بازنشسته هایی 
که در دستگاه های دولتی حضور دارند و مصوبه اباغی، به 
دلیل اینکه فدراسیون های ورزشی در زمره نهادهای عمومی 
غیر دولتی هستند و این قانون در این نهادها هم مشروعیت 
پیدا می کند، ما با این مش����کل مواجه ش����دیم که مجموعه 
مسئوانی که در فدراسیون ها حضور دارند چه حقوق بگیر 
باشند چه نباشد باید استعفا می دادند و با استناد به این قانون 
تا ۱5 آذرماه نباید بازنشسته ای در فدراسیون ها حضور داشته 
باشند. همچنین نامه ای از سازمان بازرسی به مجموعه وزارت 
ورزش ارسال کردند که باید در استان ها هم این قانون رعایت 

شود و این مورد توسط ادارات کل اباغ شد که از بازنشسته ها 
در هیأت ها نیز نباید استفاده شود.

وی اف����زود: از ط����رف دیگر در چند روز اخیر رئیس 
کمیسیون اجتماعی مجلس سوالی از دیوان محاسبات کشور 
می کنند که این سوال در تاریخ ۱۰ آذرماه از طرف معاون 
حقوقی دیوان محاسبات پاسخ داده شده و  مطرح می شود 
که با توجه به ماهیت کار هیأت ها اش����تغال افراد بازنشسته 
در هی����أت ها منع قانونی ندارد.با توجه به این اختاف نظر  
صورت گرفته از ماهیت هیأت های استانی که شامل نهادهای 
عمومی غیر دولتی نمی ش����وند و همچنین بحث اساسنامه 
فدراس����یون های کشتی و مواردی که سازمان بازرسی مطرح 
می کند، قرار است نشستی را در این زمینه داشته باشیم و کار 
حقوقی انجام شود. ضمن اینکه در اساسنامه جدید فدراسیون ها 

این مورد را مدنظر داریم تا برطرف شود.
وی گفت: خود وزارت ورزش هم خواهان این است 
که این امکان وجود داشته باشد تا از ظرفیت های مختلف 
در کشور استفاده کنیم. به ویژه از روسای هیأت ها که عمدتا 
افتخاری کار می کنند و در دستگاه های دیگر مشغول هستند 
و با تجربه ای که این نفرات دارند می توانند به ورزش و به 

سامتی و شادابی کشور کمک کنند.
معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش 
و جوانان در مورد نقل قول سرپرست فدراسیون کشتی در 
مورد هیأت های بازنشس����ته اظهار داشت: در صحبتی که با 
بنی تمیم داش����تم گفتم شما در هیأت ها تعدادی سرپرست 
دارید و یک تعداد بازنشسته، ابتدا شما تکلیف سرپرستان را 
مشخص کنید، چراکه سرپرست حق رأی در مجمع را ندارد 
و رئیس هیأت باید از طریق مجمع استان انتخاب شود. در 
مورد روسای بازنشسته نیز با توجه به نامه دیوان محاسبات 
که ۱۰ آذرماه اعام شد ما به بنی تمیم گفتیم اولویت شما 
تعیین تکلیف سرپرستان هیأت ها باشد تا ما در چند روز 
آینده وضعیت بازنشسته ها را با توجه به نظر متفاوت سازمان 

بازرسی و دیوان محاسبات حل کنیم.
داورزنی در مورد زمان برگزاری مجمع انتخابات ریاست 
فدراس����یون کش����تی تصریح کرد: تاش ما این است که در 
کوتاه ترین زمان مجمع انتخابات را برگزار کنیم.  بنی تمیم 
درست است که در حمایت جدی وزارت ورزش است اما 
وی نایب رئیس فدراسیون بود و اعضای مجمع کتبا اعام 
کردند به عنوان سرپرست کار را ادامه دهد. ما به بنی تمیم 
گفتیم مقدمات برگزاری مجمع را فراهم کنند که برای این 
کار ازم اس����ت هرچه زودتر وضعیت سرپرستان هیأت ها 

را مشخص کند.
 وی در پایان در مورد اینکه بنی تمیم به عنوان سرپرست 
فدراسیون می تواند در انتخابات شرکت کند خاطرنشان کرد: 
این موضوع به لحاظ اساسنامه فدراسیون ها منع قانونی ندارد  
اما برای سرپرست هایی که از طرف وزارت ورزش تعیین 
شدند منهای کشتی توافق کردیم در انتخابات شرکت نکنند و 
اجازه دهند انتخابات بی طرفانه و دموکراتیک باشد. به دلیل 
اینکه سرپرس����تان دیگر فدراسیون ها از بیرون مجموعه آن 
فدراسیون بودند و از آنها خواسته شد صرفا روند برگزاری 
مجم����ع را برگزار کنند، اما بنی تمیم می تواند در انتخابات 

کشتی شرکت کند.

مع���اون وزیر ورزش و جوانان 
پاسخ فدراسیون فوتبال مبنی بر بحث 
استعفای بازنشسته های فوتبال را در 2 

جمله پرابهام داد.
به گ���زارش خبرگزاری فارس  
فاطمیا س���امورا دبیرکل فیفا چندی 
قبل در نامه ای رس���می از فدراسیون 
فوتبال ایران خواس���تار شده بود در 
خص���وص مباحثی مبنی بر برکناری 
اعضای بازنشسته فدراسیون فوتبال به 
فدراسیون جهانی فوتبال توضیحاتی 

داده و مشخص کند که آیا دخالت و 
فشاری از سوی مقامات دولتی برای 
اداره امور فوتبال وجود دارد یا خیر.

اما فدراس���یون فوتبال جوابی به این 
نامه فیفا ن���داد و از وزارت ورزش 
 خواس���ت تا تکلیف این موضوع را 

روشن کند.
از همین رو محمدرضا داورزنی 
در نامه ای دو جمله ای به فدراسیون 
فوتبال پاس���خی را ارائه کرده است.

در این نامه تاکید ش���ده است؛ پیرو 

نامه فاطیما س���امورا دبیر کل فیفا به 
فدراس���یون فوتبال مصوبات قانونی 
کشور را در مورد بازنشستگان به فیفا 

تشریح شود.
جواب دو جمل���ه ای معاون 
وزیر ورزش که با ابهام اس���ت نشان 
می دهد وزارت ورزش و جوانان هم به 
عملیاتی شدن این قانون در فدراسیون 
فوتبال تاکید دارد و اعضای بازنشسته 
هیات رئیسه فدراسیون فوتبال باید از 

سمت های خود استعفا دهند.

سازمان جهانی فوتبال ساحلی 
) BSWW( تقویم سال 2۰۱9 این 
رشته در سطوح ملی و باشگاهی را به 

صورت رسمی منتشر کرد.
ب���ه گزارش ایس���نا و به نقل 
از س���ایت رسمی فدراسیون فوتبال   
سازمان جهانی فوتبال ساحلی باتوجه 
به پیش رو بودن سال جدید میادی 
اقدام به اعام برنامه مسابقاتی فوتبال 
س���احلی در تمامی قاره ها کرد. در 
تقویم منتشر شده تمامی رویدادهای 

رس���می فیفا، ای اف سی و همین 
طور تورنمنت های دوستانه تحت نظر 
سازمان جهانی فوتبال ساحلی گنجانده 
ش���ده است. سال میادی پیش رو از 
چند جهت اهمیت بسیار زیادی برای 
فوتبال س���احلی دارد، چرا که عاوه 
بر مس���ابقات قهرمانی آسیا و جام 
جهانی، رقابت های جدیدی با عنوان 
"المپیک جهانی ورزش های ساحلی" 
به سری مسابقات جهانی این رشته 
اضافه خواهد شد که از اهمیت بسیار 

باایی در بی���ن رویدادها و به طور 
ویژه توسعه هرچه بیش تر این رشته 
دارد. طبق برنامه ریزی انجام شده، این 
رویداد مهم با شرکت ۱5 رشته ورزشی 
س���احلی و حدود ۱36۰ ورزشکار 
برگزار خواهد شد. به همین منظور با 
برگزاری مسابقات مقدماتی المپیک 
ساحلی هر قاره در سال 2۰۱9، تیم های 
شرکت کننده بر اساس تعداد سهمیه 
مش���خص شده جواز حضور در این 

رویداد مهم را کسب می کنند.

تقویم مسابقات جهانی فوتبال ساحلی در سال ۲۰۱۹ منتشر شدپاسخ ۲ جمله ای داورزنی به نامه فیفا!

مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی نسبت به نگهداری کودکان 
در برخی مراکز بدون مجوز از سازمان بهزیستی هشدار داد.

محمد نفریه در گفتگو با ایسنا، با بیان اینکه اکثر مراکز متخلفی که از سوی 
سازمان بهزیستی تعطیل می شوند مجوز برای فعالیت دیگری غیر از مهدکودك دارند، 
گفت: برای مثال مجوز این مراکز مربوط به آموزش صنایع دستی، زبان آموزی، 
ورزش، خانه خاقیت و... است که به شکل غیر قانونی کار مهدکودك ها را انجام 
می دهند. این مراکز عمدتا فضایی را تهیه می کنند و به شکل غیر قانونی اقدام به 

نگهداری کودکان در زمان طوانی و بدون مجوز سازمان بهزیستی می کنند .
وی با بیان اینکه مراکز دارای مجوز از بهزیستی تحت نظارت مستقیم این 
سازمان هستند، به خانواده ها هشدار داد از نگهداری کودکانشان در مراکزی غیر 
از مهدکودك ها خودداری کنند و افزود: این مراکز غیر قانونی عمدتا کودك را از 
صبح تا شب نگهداری می کنند این درحالیست که مهد کودك به جایی اطاق 
می شود که حتما تابلوی مشخص، آرم سازمان بهزیستی، کد شناسه و سامانه 

شکایات با شماره 3۰۰۰۰۱2333 را در معرض دید قرار داده است.

سازمان حفاظت محیط زیست 
با اشاره به واگذاری مرجعیت علمی 
تس���هیات جهانی محیط زیست به 
س���ازمان حفاظت محیط زیست به 
انتقادات مطرح شده نسبت به تعیین 
وزارت جهاد کش���اورزی به عنوان 
»مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی« 

واکنش نشان داد.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
سازمان حفاظت محیط زیست، در این 
مطلب با اشاره به مصوبه هیات وزیران 
درباره مرجعیت ملی تسهیات جهانی 
محیط زیست آمده است: هیات وزیران 
۱3آبان امسال واگذاری مرجعیت ملی 
)فوکال پوینت( تس���هیات جهانی 
محیط زیس���ت)GEF( به سازمان 
حفاظت محیط زیست را پس از سه 
دهه تصدی آن توس���ط وزارت امور 

خارجه به تصویب رساند.
 این موضوع از آن جهت اهمیت 
دارد که اختیارات س���ازمانی که باید 
سیاس���تگذار امور محیط زیست و 
پاسدار صیانت از آن باشد، متأسفانه 
به دلیل عدم شناخت از گذشته های 
دور در دس���تگاه دیگری قرار داده 
ش���ده بود. تسهیات جهانی محیط 

زیس���ت همانگونه که از عنوان آن 
معلوم است پشتوانه بین المللی و البته 
ارزشمندی است که منابع آن توسط 
 کشورهای عضو سازمان ملل متحد 

تامین می شود.
از سویی بر اساس بررسی های 
انجام ش���ده و با وجود تاش های 
مس���ئوان قبلی ای���ن مرجعیت، 
برخورداری ایران از تس���هیات یاد 
ش���ده، در کمترین میزان خود و از 
کشورهای سوریه و عراق نیز کمتر 
است. سازمان حفاظت محیط زیست 
افزود:هیات وزیران با تصمیم منطقی، 
آزمون مهمی را پیش روی این سازمان 
قرار داده اس���ت. روشن است اکنون 
شرایط اقتصادی و بین المللی ویژه 
ناشی از تحریم های بی سابقه و یک 
طرف���ه آمریکا حتی مجامع علمی و 
بین المللی را نیز وادار کرده است تا 
علیرغم میل باطنی حمایت های قانونی 
و تکلیفی خ���ود را از فعالیت ها و 
پروژه های بشردوستانه و محیط زیستی 
متوقف یا کمرنگ کنند، بدون تردید 
شایستگی های مورد انتظار از همکاران 
این س���ازمان بالنده در استفاده از این 
دستاورد، موجب تحوات بیشتری 

خواهد شد که به تدریج روند احیای 
محیط زیست کش���ور را به همراه 

خواهد داشت.
هیات محت���رم وزیران با درك 
صحی���ح موض���وع و پیگیری های 
سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر 
و تأکید کرده است که مرجعیت ملی 
موضوعات اختصاصی ذیل کنوانسیون 
)مانند زیس���تگاه های طبیعی و تنوع 
زیس���تی دریایی( بر عهده سازمان 
حفاظت محیط زیس���ت قرار داشته 

باشد.
در پایان این مطلب تاکید شده 
است: واگذاری مرجعیت ملی تنوع 
زیستی از یک دستگاه بدون ارتباط 
مأموریتی )وزارت امور خارجه( به یک 
دستگاه هم اندیش و همکار مرتبط با 
سازمان حفاظت محیط زیست، گامی 
رو به جلو ارزیابی می ش���ود. نکته 
مهم ای���ن که به هر حال مرجعیت 
تنوع زیستی مانع از اعمال مدیریت، 
سیاستگذاری و نظارت این سازمان 
نخواهد بود و سازمان حفاظت محیط 
زیست با اختیاراتی بیش از گذشته به 
انجام وظایف حاکمیتی خود اهتمام 

خواهد ورزید.

رئیس کارگروه ایمنی زیستی 
س���ازمان حفاظت محیط زیست 
اس���تفاده از تکنولوژی و مهندسی 
ژنتیک را در شرایط حاضر ضروری 
دانست و اظهار داشت: 55  درصد 
سبد کاایی کشور از طریق واردات 
تامین می ش���ود که 8۰ درصد آن 

تراریخته است.
  ب���ه گزارش فارس، محمود 
توایی در نشس���ت شورای ملی 
ایمنی زیستی با بیان اینکه قانون ملی 
ایمنی زیستی مشتمل بر ۱۱ ماده و 
هشت تبصره است، گفت: در ماده 2 
این قانون آمده است که تمامی امور 
مربوط به تولید، رهاسازی، نقل و 
انتقال داخلی و فرامرزی، صادرات و 
واردات، خرید و فروش و مصرف 
موجودات زنده تغییر شکل یافته 
ژنتیکی باید با رعایت قانون ایمنی 
زیستی صورت گیرد و فقط در این 

صورت مجاز است.
رئیس کارگروه ایمنی زیستی 
س���ازمان حفاظت محیط با تاکید 
بر اینکه هر س���ه دستگاه وزارت 
جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت 
و س���ازمان محیط زیس���ت باید 
ظرفیت سازی ازم را برای انجام 
وظیف���ه تخصصی خود در حوزه 
محصوات تراریخته انجام دهند، 
گفت: در هر یک از این دستگاه ها 
کارگروه مستقلی برای ایمنی زیستی 

مستقر شده است.
وی  ب���ا تاکید بر اینکه ما هر 
تراریخت���ه ای را تایید نمی کنیم اما 
باید بدانیم که در ش���رایط حاضر 
تمامی صیفی جات در کش���ور با 
بذرهای وارداتی تولید می شوند که 
با انواع روش ها اصاح ش���ده اند، 
گفت: اکن���ون حداکثر روغن های 
تولیدی در کشور فقط ۱۰  درصد 

اس���ت و باید دقت داشته باشیم 
که 55 درصد س���بد کاایی ما از 
طریق واردات تامین می شود که 8۰  
درصد آن تراریخته هستند بنابراین 
فناوری زیستی نیاز مبرم برای کشور 

ما است.
رئیس کارگروه ایمنی زیستی 
سازمان حفاظت محیط زیست با 
اش���اره به موافقت این سازمان با 
کش���ت و رهاسازی پنبه تراریخته 
در کش���ور گفت: نظر س���ازمان 
حفاظ���ت محیط زیس���ت در 
 مورد تولی���د پنبه تراریخته مثبت 

بوده است.   
به گفته رئیس کارگروه ایمنی 
زیستی س���ازمان حفاظت محیط 
زیس���ت تاکنون ج���ز پنبه برای 
محصول دیگری درخواستی به تولید 
محصول تراریخته سازمان حفاظت 

محیط زیست نیامده است.

نماز عبادی- سیاس���ی جمع���ه این هفته تهران به 
امام���ت آیت اه محمدعلی موحدی کرمانی در مصلی 

امام خمینی )ره( تهران برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل س���تاد 
برگزاری نماز جمعه تهران، مراسم نماز جمعه این هفته 
تهران از ساعت ۱۰ و 4۰ دقیقه با قرائت زیارت آل یاسین 

و تاوت آیاتی از کام اه مجید آغاز می شود.
در مراسم نماز جمعه این هفته عباس سلیمی معاون 
فرهنگی آس���تان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی )ع( 
درباره برنامه ها و تمهیدات ویژه میاد آن حضرت و پویا 
س���لیمانی نماینده بسیج دانشجویی دانشگاه شریف به 

مناسبت ۱6 آذر؛ روز دانشجو سخنرانی می کنند.

رئیس کل س���ازمان نظام پزشکی ایران، گفت: 
تعرفه های خدمات درمانی عاانه نیس���ت و این 
موضوع می تواند مش���کاتی را در حوزه درمان 

ایجاد کند.
به گزارش مهر، ایرج فاضل، دیروز در حاشیه 
برگزاری چهاردهمین کنگره بین المللی جراحی های 
کم تهاجمی و درون بین ایران در بیمارستان سینا، 
افزود: س���ال گذشته دستمزدها ۱8درصد اضافه شد 
اما تعرفه ها 5درصد افزایش یافت. وی با طرح این 
پرسش که بیمارستان های خصوصی چطور با این 
هزینه ها باید اداره شوند، ادامه داد: بیمارستان های 
خصوصی در حال فرس���وده ش���دن هستند، فقط 
اداره ام���ورات روزانه آنها نیس���ت بلکه برای ارائه 
خدمات بهتر باید تجهیزات و دستگاه های پیشرفته 
خریداری کنند. رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، 
اظهارداشت: بیمارستان های خصوصی عاوه بر تهیه 
تجهیزات پیشرفته، نیاز به تعمیر دستگاه ها هم دارند 

تا از کارافتادگی آن ها جلوگیری شود.
فاضل گفت: یک���ی از عوارض تعرفه های 

ناعادانه، بروز پدیده زیرمیزی است که بین پزشکا ن 
و بیماران به وجود می آید. پیشنهاد شد تعرفه های 
خدمات درمانی در کشور نه با آمریکا بلکه با فقیر ترین 
کشورها مانند بنگادش، عراق و سوریه مقایسه و 

معدل تعرفه آنها در ایران اجرا شود.
رئیس کل س���ازمان نظام پزشکی ایران، افزود: 
اعضای شورای عالی بیمه که تعرفه ها را تعیین می کند، 
اغلب نمایندگان بیمه ها هستند و تعداد محدودی 
نماینده جامعه پزشکی حضور دارند، به همین خاطر 

تعرفه ها عادانه تعیین نمی شود.
دکترفاضل در جمع خبرنگاران  هم در خصوص 
آخرین پیگیری های سازمان نظام پزشکی درباره کتاب 
تعرفه های پزشکان توضیح داد: این کتاب به صورت 
کامل ترجمه شده است و تمام تاش خود را برای 

یک تعرفه گذاری عادانه به کار گرفته ایم.
وی افزود: این کتاب تنها کتاب مورد تائید جامعه 
پزشکی است و پس از اجرایی شدن ،پزشکان از این 
تعرفه ها استفاده می کنند. در کتاب قبلی در برخی از 
قسمت ها مشکاتی وجود داشت و تعرفه های برخی 

رشته ها به صورت ناعادانه ای باا بود که ما تاش 
کردیم عدالت تعرفه ای را اجرایی کنیم.

رئیس سازمان نظام پزشکی با بیان اینکه حدود 
5 ماه از درخواست سازمان نظام پزشکی از وزارت 
بهداش���ت برای اجرایی شدن این کتاب می گذرد، 
گفت: متاسفانه تاکنون مسئوان وزارت بهداشت پاسخ 
شفافی در زمینه اجرای این کتاب را به ما نداده اند. 
فاضل تصریح کرد: ما در زمینه اجرای این کتاب 
از شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت پیگیری های 
ازم را انجام داده ایم اما ظاهرا مسئوان اشتیاقی به 

اجرای آن ندارند.
وی در خصوص هزینه صرف ش���ده برای 
ترجمه این کتاب گفت: مبلغ ۱۰5 میلیون تومان برای 

ترجمه کتاب کالیفرنیا ثبت شده است. 
رئیس س���ازمان نظام پزشکی در پایان گفت: 
کت���اب تعرفه گذاری تا مراحل قانونی خود را طی 
نکند قابل انتش���ار نبوده و ازم است این کتاب به 
تصویب شورای عالی بیمه، سازمان برنامه و بودجه 

و هیأت دولت برسد.

دکتر فاضل: مسئوان اشتیاقی به اجرای کتاب تعرفه گذاری ندارند  تغییر مرجع ملی کنوانسیون تنوع زیستی 
گامی رو به جلو است

هشدار بهزیستی درباره نگهداری کودکان در مهدکودک ها ی بدون مجوز 

۸۰ درصد سبد کاایی وارداتی کشور تراریخته است 

  اقامه نماز جمعه  تهران  به امامت آیت اه موحدی کرمانی

هیات دولت ایحه مشارکت عمومی – خصوصی را تصویب کرد
بقیه از صفحه 2

رئیس س���ازمان برنامه و بودجه  درخصوص 
یارانه ها خاطرنشان کرد: امسال توزیع یارانه ها را استانی 
کرده ایم. هر استان به میزان تعداد افرادی که یارانه بگیر 
هس���تند آن مبالغ را دریافت می کنند و با توجه به 
ش���ناخت دقیق تری که دارند می توانند خودشان به 
افرادی که استحقاق دریافت یارانه را دارند اختصاص 

دهند. بقیه را هم صرف امور استان کنند.
وی س���پس تصریح کرد: ما در هزینه ها هم  
تعدادی از ردیف ها را حذف کردیم. اعتبارات برخی 
از دس���تگاه ها را لزوما با این ۱2 درصدی که مبالغ 
ریال ما رشد کرده، رشد ندادیم و بلکه منفی کردیم تا 
بتوانیم بر اساس واقعیت ها بودجه را تنظیم تا ان شاءاه 

از این سال سخت به آسانی عبور کنیم.
نوبخت گفت: نظر دوستان مجلس این است 
که به صورت پلکانی حقوق کارمندان دولت افزایش 
یابد. آن هایی که حقوق های بیش تری می گیرند  درصد 
رشدشان کم تر و آن هایی که کمتر می گیرند بیش  از 

2۰ در صد سال آینده افزایش پیدا می کند.
وی در ارتباط با قیمت بنزین و نفت در بودجه 
س���ال آینده گفت: قیمت بنزین تغییر نکرده است. 
قیمت نفت هم به طور متوس���ط 54 دار در نظر 
گرفته ش���ده است. باید توضیح دهم که هیچ کدام 
از این ارقام در بودجه نمی آید، مبانی محاسباتی ما 

این ارقام است.
افزایش حقوق كاركنان 

جمش���ید انص���اری رئیس س���ازمان اداری 
استخدامی کش���ور هم در پاسخ به این پرسش که 
احتمال خالی شدن فضای مدیریتی کشور با توجه 
به قانون منع به کارگیری بازنشستگان چقدر مطرح 
است، گفت: اساسا در حوزه قانون گذاری نباید ما 
رویکردهای صفر و یک داش���ته باشیم. یعنی وقتی 
قوانین را بررسی و تصویب می کنیم قوانین خاصی 

را باید در نظر داشته باشیم.
وی تاکید کرد: فرمایشات مقام معظم رهبری نیز 
مبتنی بر این مطلب بود که به برخی موارد خاص در 

تصویب این قانون توجه ازم نشده است و از مجلس 
خواستند که این اشکال را رفع کنند و ان شاءاه مجلس 
با کمک دولت سعی می کند در تامین نظر مقام معظم 

رهبری اصاحات ازم را به عمل آورد.
تحوات بازار مسکن 

محمد اسامی وزیر راه و شهرسازی هم گفت: 
بازار مسکن تابعی از شرایط اقتصادی است و متاثر 
از تحواتی است که در بازار ارز رخ داد و الزاما به 

خود بازار مسکن مربوط نمی شود.
وی در پاس���خ به این پرسش که دولت برای 
کاهش قیمت مسکن چه برنامه ای دارد، گفت: بازار 
مس���کن تابعی از شرایط اقتصادی است و متاثر از 
تحواتی است که در بازار ارز رخ داد و الزاما به خود 
بازار مسکن مربوط نمی شود. اسامی افزود: مهم این 
است ما در  جریان تولید مسکن برای  اقشار متوسط 
و کم درآمد ، برنامه متنوعی داشته باشیم و به آنان 

کمک کنیم تا صاحب مسکن شوند.
وزی���ر راه و شهرس���ازی ادامه داد: مهمترین 
گامی که در این راستا در هفته گذشته برداشته شد، 
 اباغ احداث صدهزار واحد مسکونی در بافت های
 فرس���وده بود که تفاهم نامه هایش مبادله شده بود و 
منابعش هم پیش بینی شده بود. همچنین به استانداران 
اباغ کردیم که در 27۰ محله در شهرهای گوناگون 
کشور، با مدیریت استانداران این واحدهای مسکونی 
توسط خود مردم یا توسعه گران با اراضی که خودشان 
در اختیار دارند یا اراضی که ما در اختیارشان می گذاریم 
احداث شود. وی در پایان تاکید کرد: حدود 6۰ هزار 
واحد مسکونی از مسکن مهر که بدون متقاضی بود را 
در اختیار کمیته امداد قرار دادیم با هم تفاهم نامه ای 
امضا کردیم که آنها بتوانند این واحدها را تکمیل کنند 

و در اختیار قشر آسیب پذیر جامعه قرار دهند.
لحاظ نظام رتبه بندی در بودجه 98 

س���یدمحمد بطحائی وزیر آموزش و پرورش  
هم از قرار گرفتن نظام رتبه بندی معلمان در بودجه 
سال 98 خبر داد. وی اظهار کرد: کار نظام رتبه بندی 
در حال پیشرفت است، تا آخرین خبرهایی که من 

دارم نیز این موضوع در بودجه سال 98 هم در نظر 
گرفته شده است. منتظر ارائه بودجه به مجلس هستیم 
تا تکلیف این موضوع روشن شود. وزیر آموزش و 
پرورش گفت: هدف اصلی رتبه بندی افزایش حقوق 
نیس���ت، بلکه ارتقای شایستگی ها و توانمندی های 
معلمان است اما یکی از آثار توانمندی این است که 
با ارتقای شایستگی ها حقوق ها هم افزایش می یابد.

مکان برگزاری جشنواره فيلم فجر 
عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی هم 
درباره مشخص شدن مکان برگزاری جشنواره فیلم 
فجر، اظهار کرد: با مجموعه هایی مذاکراتی صورت 
گرفته و همچنان ادامه دارد و اگر به نتیجه برسد، این 
جش���نواره در محل جدید و درغیر این صورت در 

محل های قبلی برگزار خواهد شد.
وی گفت: شورای سیاستگذاری جشنواره شروع 
به کار کرده و برنامه هایی را در دستور کار خود قرار 
داده اند و دیگر بخش های جشنواره های فجر از جمله 
تئاتر و موسیقی نیز شوراهای سیاستگذاری خود را 

مشخص و شروع به کار کرده اند.
وی گفت: امسال به مناسبت برگزاری چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی، شاهد اتفاقات خوبی 
در جشنواره های فرهنگی و هنر با تولید و ارائه آثار 
ارزشمند، با محتوای فاخر خواهیم بود. وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی در واکنش به انتقادهای برخی سینماگران 
درباره کیفیت فیلم های اکران ش���ده در سال جاری 
اظهار کرد: همه فیلم ها در یک درجه و سطح قرار 
ندارند، لذا به طور طبیعی برخی فیلم ها ممکن است 
در م���واردی مورد انتقاد قرار گیرند، اما فیلم خوب 
هم زیاد داریم. وی افزود: ما فیلم های ارزشی، انقابی 
و اخاق���ی قابل توجهی داریم که بخش زیادی از 
آنها ازطرف معاونت سینمایی، بنیاد سینمایی فارابی به 
طور مستقیم تولید می شوند یا به شکل مشارکت در 
تولید، مورد حمایت قرار می گیرند، اما در هر صورت 
طبیعی است که همه فیلم ها نمره یکسانی نمی گیرند 
و در عین حال فیلم های کیفی و ارزشمند خوب هم 

در کشور کم نیستند.

بخشی از ایحه الحاق دولت ایران به 
کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی 
تروریسم )CFT( مجدداً به شورای نگهبان 
ارجاع می شود و بخش دیگری که مجلس بر 
آن اصرار کرده به مجمع تشخیص مصلحت 

نظام خواهد رفت.
ب���ه گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس، 
ایحه الحاق دولت ایران به کنوانس���یون 
 بین المللی مقابله با تامین مالی تروریس���م 
) CFT( را برای تامین نظر شورای نگهبان 

با ۱25 راي موافق اصاح کردند.
نمایندگان همچنین در بخشی از این 
ایحه بر مصوبه قبلی خود اصرار کردند و 
آن را برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع دادند. نمایندگان  در 
ماده واحده این ایحه به دولت ایران اجازه 
دادند کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین 
مالی تروریسم مصوب ۱8آذر 78 برابر با 9 
دسامبر 99 مجمع عمومی ملل متحد مشتمل 
بر یک مقدمه و 28 ماده و یک پیوست را 
با اعام شروط زیر پذیرفته و سند ذیربط 
را مطابق مقررات این ماده نزد امین اسناد 

توزیع کنند.
 مجلس نماینده دولت را موظف کرد 6 
ماه پس از توزیع سند الحاق این کنوانسیون 
نزد امین اسناد وضع  تعامل با گروه ویژه 
اقدام مالی به ویژه مساله خارج شدن قطعی 
ایران از فهرست دول غیر همکار را ارزیابی 
کن���د  و در صورت تعلل و اقدام اعضای 
این گروه عضویت در کنوانسیون را مورد 

تجدیدنظر قرار دهد.
دردیگر ش���روط این ایحه هم آمده 
است: مفاد کنوانسیون در موارد تعارض با 
قانون اساسی ایران ازم الرعایه نیست.  

همچنین   با توجه به بند )3( ماده )۱( 
قطعنامه شماره 5۰.6 مورخ 24 اکتبر ۱995 

که در مقدمه کنوانسیون منعکس شده است 
و »تائید مجدد حق تعیین سرنوشت همه 
مردمان با توجه ویژه به وضع  مردمان تحت 
سلطه استعماری و هرگونه سلطه بیگانه و 
اش���غال خارجی« مورد تاکید قرار می دهد، 
شورای عالی امنیت ملی ایران مصادیق افراد، 
گروه ها و سازمان های تروریستی مندرج در 
جزء )ب( بند )۱( ماده )2( کنوانس���یون را 
تعیی���ن  و به منظور اجرا به مراجع قانونی 

کشور اباغ خواهد کرد.
براس���اس این ش���روط مفاد ماده 6 
کنوانس���یون نمی تواند این حق مصرح را 
در مقدمه کنوانسیون محدود کند. نمایندگان 
در ادامه ش���روط خ���ود در مورد ایحه 
CFTآورده اند: دول���ت ایران به موجب 
جزء )الف( بند )2( ماده )2( کنوانس���یون، 
اعام مي کند که مفاد آن از کنوانسیون ها 
و تش���ریفات )پروتکل( های مندرج در 
پیوس���ت کنوانس���یون را که به عضویت 
آنها درنیامده اس���ت، به عنوان بخشی از 
کنوانسیون تلقی نمی کند و الزام آور شدن 
مفاد ماده )23( درباره اصاح فهرس���ت 
موافقتنامه های منظم به کنوانسیون منضم 
برای ایران منوط به رعایت اصول )77( و 
 )۱25( قانون اساسی جمهوری اسامی ایران 

است.
در بخش دیگر این شروط آمده است: 
حل اختاف موضوع بند )یک( ماده )24( 
درباره ارجاع به داوری یا دیوان بین المللی 
دادگستری کنوانسیون برای ایران ازم الرعایه 

نیست.
دولت می تواند در مواردی که ارجاع 
به داوری هنگام بروز اختافات به مصلحت 
باش���د با رعایت قوانین و مقررات داخلی 
اقدام کند. در ادامه این ش���روط قید شده 
است: الحاق ایران به کنوانسیون به معنای 

شناسایی و برقراری ارتباط با رژیم اشغالگر 
صهیونیس���تی نیست. براساس این شروط 
، صاحی���ت مقرر در بن���د )5( ماده )9( 
کنوانسیون برای کمیته بین المللی صلیب 
سرخ فقط در چارچوب اسناد حقوق بشر 
دوس���تانه ای که ایران به آنها ملحق شده 

است پذیرفته می شود.
 براساس یکی دیگر از این شروط آمده 
است: دولت ایران درباره بند )4( ماده )۱۱( 
کنوانس���یون، موضوع استرداد مجرمین را 
مطابق قانون اساسی و قوانین مصوب خود 
عمل خواهد کرد.نماینده مجلس همچنین 
با ۱34 رای موافق در مصوبه قبلی مجلس 
درباره بندهایی از این ایحه اصرار کردند 
و آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام 

ارجاع دادند.
  در جریان بررس���ی ایرادهاي شورای 
نگهبان به ایح���ه، علي اریجانی رئیس 
مجلس در پاسخ به اخطار حاجی دلیگانی 
با بیان این که دستگاه های مختلف با نامه 
نگاری ب���ه موضوع تحریم های مضاعف 
اش���اره کردند، گفت: آخرین دس���تور 

CFT رهبری آن بود که مخالف بررس���ی
 در مجلس نیس���تند و مسیر قانونی باید 

طی شود.
وي اف���زود: آق���ای حاجی دلیگانی 
بحث های ش���ما مربوط به زمان بررسی 
ایحه CFTاست. اکنون ما در حال بررسی 
ایرادات شورای نگهبان هستیم که باید در 

این باره اخطار دهید.
وی افزود: بعداز بیانات رهبری درباره  
کنوانسیون ها ما بررسی ایحه CFTرا دو 
ماه متوقف کردیم به کمیسیون هم گفتیم 
که کاری نکنید تا تکلیف مشخص شود، 
اما  بعد از آن دستگاه های مختلف مستمرا 
نامه نگاری کردند. نمونه آن وزارتخانه های 

اقتصاد و خارجه و بانک مرکزی است مبنی 
بر این که ما در آس���تانه تحریم مضاعف 

هستیم.
رئی���س مجلس افزود: این نظرات به 
مقام معظم رهبری منعکس ش���د با این 
مضمون که با توجه به صحبت های ش���ما 
تدبیر چیست؟ ایشان عنوان کردند بیاناتشان 
مربوط به کنوانس���یون ها به صورت عام و 
نه مش���خصا این کنوانسیون  است بنابراین 
مخالفتی با بررسی در مجلس نداشته و سیر 
قانونی باید طی ش���ود. این آخرین دستور 

رهبری معظم است.
 پناه���ی آذر، معاون پارلمانی وزارت 
خارجه هم با اشاره به شروط 7 گانه ایران 
برای پیوستن به CFT ابراز امیدواری کرد 
که پیوستن به این کنوانسیون با اجماع ملی 
محقق ش���ود و گفت: دولت با اصاحات 
کمیسیون امنیت ملی در ایحه CFTموافق 

است. 
بعد از برگشت کنوانسیون و ایرادهاي 
شورای نگهبان و مجمع تشخیص جلسات 
متعددی برگزار ش���د که نماینده شورای 
نگهبان و مجمع و از همه جناح ها حضور 
داش���تند نتیجه بحث ش���روطی بود که 
کمیس���یون تصویب کرده و نظر همه این 
بود که این ها باید با اجماع ملی به تصویب 

CFT   برس���د.  امامخالفان اصاح ایحه
تاکی���د کردند تصویب این ایحه خاف 
منافع ملی است، زیرا FATFشروط ایران 

را نمی پذیرد. 
 محمد دهقان نماینده طرقبه و عضو 
فراکسیون وایی مجلس و نادر قاضی پور 
نماینده مردم ارومیه در مجلس در مخالفت 
با  تصویب ای���ن ایحه صحبت کردند.

موافقان اصاح ایحه  CFT  تاکید کردند: 
تصویب نشدن این ایحه بهانه دادن به دست 

دشمنان خصوصا آمریکایی هاست و کشور 
را با خودتحریمی مواجه می کند.

استعفاي نمایندگان اصفهان  
بنابرگ���زارش دیگرنماین���ده مردم 
فاورجان در مجلس از استعفای نمایندگان 
اس���تان اصفهان در اعتراض به بودجه آب 

این استان خبر داد. 
به گزارش مهر، س���یدناصر موسوی 
ارگانی در حاش���یه جلسه علنی مجلس 
در جمع خبرنگاران اظهارداشت: نمایندگان 
استان اصفهان که 2۰ نفر هستند، در نامه ای 
خطاب به رئیس مجلس استعفای خود از 
نمایندگ���ی در اعتراض به حذف بودجه 

مربوط به آب این استان اعام کردند. 
وی اف���زود: رئیس جمهوري در زمان 
انتخابات به مردم استان اصفهان وعده داد 
که همواره آب در زاینده رود جاری باشد، 
اما متاسفانه دولت ردیف بودجه مربوط به 

آب این استان را حذف کرده است.
استيضاح ظریف منتفی شد

یک عضو هیات رئیسه مجلس شورای 
اس���امی گفت که با توجه به پس گرفتن 
امضاهای تعدادی از متقاضیان، اس���تیضاح 

وزیر خارجه منتفی شد. 
علیرضا رحیمی در گفتگو با ایس���نا، 
افزو د: استیضاح آقای ظریف 24امضا  داشت 
که اکنون تعداد امضاها به 9نفر رس���یده 
است. طبق آیین نامه وقتی امضاها کمتر از 
۱۰نفر باش���د از حد نصاب افتاده و منتفی 
است . وی با این توضیح که دیگر استیضاح 
ظریف رسمیت ندارد، تاکید کرد: در آیین نامه 
موضوع���ی به نام انصراف از پس گرفتن 
امضا  نداریم. اگر کس���ی امضایش را پس 
گرفته باشد نمی تواند  بعداً بگوید که مجدداً 
می خواهد پای همان تقاضای استیضاح را 

امضاء کند.

 مجلس ایحه CFT را به  مجمع تشخیص مصلحت فرستاد
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همكار گرامي جناب آقاي نويد نوري 
و خانواده محترم نوري

با كمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت مادر بزرگ گراميتان 
را به ش��ما و خانواده محترمتان از صميم قلب تس��ليت 
ع��رض نم��وده و از درگاه ايزدمنان ب��راي آن مرحومه 
غفران الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت 

مي نماييم.
سـيدعلي محمد هاشميـ  سيد حامد موسويـ  
احمد سـليمانيـ  محمد سليمانيـ  اكبر كريمي 
ـ حميدرضـا محمـودزادهـ  محمدرضا عطاييـ  
قياس مشـهديـ  ابراهيم يزدانيـ  سـيد حيدر 
تقويـ  مصطفي بشـيريـ  جواد مقدسيـ  اميد 
بذليـ  سـيدامير شـهابيـ  مهدي سـليمانيـ  
علي اصغري نـژادـ  محمد بهرامـيـ  محمدرضا 
پور موسـيـ  فرهاد عباسـيـ  عباس حاجيليـ  
رضـا احمد لوـ  احمد محمـودزادهـ  محمد رضا 
شـريفيـ  جواد حيدريـ  علي خداييـ  حسين 

رشيديـ  رضا افضلي
خانمها: مكرميـ  شـعبانيـ  سيريـ  حيدرزاده 
ـ حيدريـ  شـجاعيـ  بيگيـ  مقدمـ  ميرخاني 

ـ وليـ  ملكي 
همكار گرامي جناب آقاي نوري

 و خانواده محترم نوري
با اندوه فراوان درگذشت مادربزرگ گراميتان را صميمانه 
تس��ليت عرض نموده و از پيشگاه خداوند سبحان براي 
آن تازه درگذش��ته رحمت و مغفرت و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي از درگاه خداوند منان آرزومنديم.
امـور توزيع و فروشـ  سـازمان شهرسـتانهاـ  
تهـران و حومـهـ  امـور مشـتركينـ  آبونمانـ  
شبكه اطاع رسـانيـ  امور توزيع و فروش كتاب 
ـ انبار كتابـ  مراكز فروش كتابـ  ساعت كنترل 
ـ حمل و نقلـ  تعميرگاهـ  سـازمان پخشـ  انبار 

برگشتيـ  تكفروشيـ  توزيع داخلي 
جناب آقاي مهندس فرزام منوچهري

ب��ا نهايت تأس��ف درگذش��ت والده گرامي را تس��ليت 
مي گوييم.

شركت فني و تجارتي آمپر
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

همكار گرامي جناب آقاي حسن زاده
مصيبت وارده را به ش��ما و خانواده محترمتان از صميم 
قلب تسليت عرض نموده و از درگاه ايزد منان براي آن 
مرحوم غفران الهي و براي بازماندگان صبر و شكيبايي 

مسئلت مي نماييم.
سـيدعلي محمد هاشميـ  سيد حامد موسويـ  
احمد سـليمانيـ  محمد سليمانيـ  اكبر كريمي 
ـ حميدرضا محمـودزادهـ  محمد رضا عطاييـ  
قياس مشـهديـ  ابراهيم يزدانيـ  سـيد حيدر 
تقويـ  مصطفي بشـيريـ  جواد مقدسيـ  اميد 
بذليـ  سـيد امير شـهابيـ  مهدي سـليمانيـ  
علي اصغري نـژادـ  محمد بهرامـيـ  محمدرضا 
پورموسـيـ  فرهاد عباسـيـ  عباس حاجيليـ  
رضـا احمدلـوـ  احمد محمـودزادهـ  محمدرضا 
شـريفيـ  جواد حيدريـ  علي خداييـ  حسين 

رشيديـ  رضا افضلي.
خانمها: مكرميـ  شـعبانيـ  سيريـ  حيدرزاده 
ـ حيدريـ  شـجاعيـ  بيگيـ  مقدمـ  ميرخاني 

ـ وليـ  ملكي

همكار گرامي جناب آقاي حسن زاده
ب��ا ان��دوه فراوان مصيب��ت وارده را صميمانه تس��ليت 
عرض نموده و از پيش��گاه خداوند سبحان براي آن تازه 
درگذش��ته رحمت و مغفرت و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي از درگاه خداوندمنان آرزومنديم.
امـور توزيع و فروشـ  سـازمان شهرسـتانهاـ  
تهـران و حومـهـ  امـور مشـتركينـ  آبونمانـ  
شـبكه اطاع رسانيـ  امور توزيع و فروش كتاب 
ـ انبار كتابـ  مراكز فروش كتابـ  ساعت كنترل 
ـ حمل و نقلـ  تعميرگاهـ  سـازمان پخشـ  انبار 

برگشتيـ  تكفروشيـ  توزيع داخلي

سركار خانم دكتر نوع پرست
با كمال تأسف و تأثر فراوان درگذشت مادر گرامي تان را 
به شما و خانواده محترم تسليت عرض نموده و از درگاه 
ايزدمن��ان براي آن مرحومه آم��رزش و مغفرت و براي 

بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت داريم.
خانواده ملكشاهي

خانواده محترم دوست فاطمه
بدينوسيله چهلمين روز عروج ملكوتي جانباز سرافراز 
دكتر منصور دوسـت فاطمه را به حضور بازماندگان 
آن عزيز سفر كرده، تسليت عرض مي نماييم. از خداوند 
س��بحان خواس��تاريم ايش��ان را با انبياء، اولياء الهي و 

شهداي واا مقام محشور فرمايد.
خانواده مرحوم دكتر سيدمحمدحسن پيشوا

بياد فيروزه گلشن بزرگ)نقوي(
گفتم به نيرنگ و فسون پنهان كنم ريش درون

پنهان نمي ماند كه خون برآستانم مي رود.
)سعدي(

ش��انزدهم آذرماه نهمين س��ال پرواز ابدي آن يار سفر 
كرده اس��ت. گذر زمان هيچگاه بر ياد آن همس��ر و مادر 
فرهيخت��ه، فداكار و از خود گذش��ته و همراهي صديق 

سايه نخواهد افكند.
همسر: كاوه نقوي

فرزندان: نگار نقوي)فلوري(، حسين نقوي.

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

او كه عمري را دواي درد داد
عاقبت با درد پايان برد رنج

 مجلس يادبود مرحوم شادروان دكتر عبدالرحيم جائي،
خّي��ر انديش��مند و پي��ر طباب��ت اي��ران روز جمع��ه 
مورخ��ه 97/09/16 از س��اعت 15/30 الي 17/00 در 
مس��جد النبي)ص( ته��ران واقع در اميرآباد ش��مالي 

روبروي كوي دانشگاه تهران برگزار مي گردد.
 حض��ور س��روران موج��ب آرام��ش روح آن مرحوم و 

تسلي بخش بازماندگان خواهد شد.
از طرف خانواده معزا

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

همكاران گرامي 
جناب آقايان حسين نوري و نويد نوري

مصيبت وارده را تسليت عرض نموده و براي آن مرحومه 
علو درجات و براي جنابعالي و خانواده محترمتان صبر 

و شكيبايي آرزومنديم.
سازمان آگهي ها

به نام يزدان
با اندوه فراوان، درگذشت مهندس مهرداد هاشمزاده 
همايونـي، از بنيانگذاران »كانون مهندس��ان معمار 

دانشگاه تهران« را به آگاهي مي رساند.
ضمن عرض تسليت به هم دانشكده اي ها، همكاران و به ويژه 
خانواده ی   هاشمزاده همايوني، براي كليه ی بازماندگان 

آن مرحوم شكيبايي و تندرستي آرزومنديم.
از طـرف جمـع هيأت مديـره و هيأت رئيسـه و 
بازرسـان دوره هـاي كانـون مهندسـان معمار 

دانشگاه تهران 
سيامك جوايي

مراسـم تشـييع: روز پنجش��نبه 15 آذرماه 1397، 
س��اعت8:30 از محل خانه هنرمندان به س��وي قطعه 

نام آوران بهشت زهرا)س( 
مراسم يادبود: روز جمعه 16آذرماه 1397، از ساعت 

15:30 تا 17:00
مجتم��ع فرهنگي پيامبر، خيابان ش��ريعتي، روبه روي 

پارك انديشه، ورودي شماره ي11

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنعتی جعبه دنده یزد سهامی خاص
 به شماره ثبت 64719 و شناسه ملی 10101096980 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/06/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید و اکبر فرنادی به شماره ملی4431994564 بسمت 
مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه: تهران شهر تهران-توحید-خیابان شهید رضا قانعی-
خیابان آزادی-پاک -235ساختمان فواد-طبقه همکف کد پستی 1457966191 می باشد 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287082(

آگهی تغییرات
 شرکت توسعه صنایع برز سهامی خاص

 به شماره ثبت 301896 و شناسه ملی 10103387587 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی 1396 به تصویب رسید. سید غامرضا 
کاظمی دینان به کدملی 2141532760 به س���مت رئیس هیات مدیره و حسین هادیان 
رس���نانی به کدملی 0045796769 به س���مت نایب رئیس هیات مدیره و وحید ایزدپناه به 
کدملی 2300570203 به س���مت عضو هیات مدیره و مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. موسس���ه پردازش حساب هونام به شناسه ملی 14006003961 به سمت بازرس 
اصلی و علی اکبر فصحتی به کدملی 2296509541 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت 
یکسال مالی انتخاب گردیدند کلیه اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و اسناد تجاری از جمله چک ، 
سفته، برات و غیره با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر شرکت 
و امضاء کلیه اسناد عادی با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره یا مدیرعامل منفرداً همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد. روزنامه کثیراانتشار اطاعات، جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287078(

آگهی تغییرات شرکت هور مهر انرژی سهامی خاص
 به شماره ثبت 517198 و شناسه ملی 14007145720 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی منتهی به 1396/12/29 به تصویب رسید. روزنامه کثیراانتشار 
اطاعات جهت درج آگهی های ش���رکت انتخاب شد. موسسه حسابرسی آبتین روش آریا به شناسه ملی 
10320729344 به سمت بازرس اصلی و آقای آیدین سام زاده به کدملی 4323118295 به سمت بازرس 

علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287084(

آگهی تغییرات شرکت ابتکار توسعه درمان شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 486270 و شناسه ملی 14005572137 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/06/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 1 - محل ش����رکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران شهرستان تهران-بخش مرکزی-شهر 
تهران -آرژانتین-خیابان شهید احمد قصیر-خیابان نوزدهم-پاک -9طبقه پنجم-واحد -9 -به 

کد پستی1513915331 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287072(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت توچین شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 110997 و شناسه ملی 10101547221 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : “ تعداد اعضای هیئت مدیره مرکب از 4 الی 5 نفر می باشد.در نتیجه 

ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مذکور اصاح شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287073(

آگهی تغییرات شرکت سیمرغ شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 18904 و شناسه ملی 10100640089 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/17 و تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
97/4/26سرمایه شرکت از مبلغ 800000000000 ریال به مبلغ 1300000000000 ریال منقسم 
به1300000000 سهم 1000 ریالی با نام از محل سود انباشته افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به 

شرح فوق اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287075(

آگهی تغییرات شرکت مبدل خودروی پاک سهامی خاص
 به شماره ثبت 485302 و شناسه ملی 14005521834 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : کلیه اسناد 
بهادار و تعهد آور شرکت با امضای دو نفر عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضای یکی 
از اعضای هیات مدیره و آقای سعید رضاپناه با کد ملی 3781948048 )معاونت مالی (همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287079(

آگهی تغییرات
 شرکت آوند گستر کوشا شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 153602 و شناسه ملی 10101963767 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/06/03 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : .آقای پارسا دانایی تاش به کد 
ملی 0050833103 به س���مت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره .آقای 
حسین دانایی تاش به کد ملی 0039073351 به سمت نائب رئیس هیئت 
مدیره .خانم مژده طباطبایی زواره به کد ملی 0053033345 به س���مت 
عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد و اوراق 
بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء پارسا دانایی تاش همراه با مهر شرکت دارای 

اعتبار می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287074(

آگهی تغییرات شرکت پارت یزد سهامی خاص 
به شماره ثبت 85462 و شناسه ملی 10101299227 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/12/08 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقایان سید محمد احرامیان بشماره ملی4431232184 بسمت 
رئیس هیئت مدیره آقای سید بهادر احرامیان بشماره ملی0061938912 
بس���مت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید بردیا احرامیان بشماره ملی 
0062898655 بس���مت عضوهیئت مدیره آقای عبدالعلی فقیه نصیری 
بشماره ملی 0043218644 بسمت مدیرعامل )خارج از سهامداران و اعضا( 
 تعیین گردیدند. حق امضا کلیه اوراق بهادار و اسناد تعهد آور از قبیل چک ،
سفته و برات و قرارداد ها و عقود اسامی با امضاء رئیس هیئت مدیره به تنهایی 

همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287076(

آگهی تغییرات شرکت مولد نیروی شاهد
 سهامی خاص به شماره ثبت 331776 و شناسه ملی 10103701255 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396/12/29 
مورد تصویب قرار گرفت - شرکت شاهد به شناسه ملی 10100986880 و شرکت 
هرمز انرژی به شناسه ملی 10240038805 و شرکت فرآوری و توسعه ابنیه شاهد 
به شناس���ه ملی 10101602487 برای مدت 2 سال بعنوان اعضای هیئت مدیره 
انتخاب گردیدند - موسسه حسابرسی کوشامنش به شناسه ملی 10100434110 
بعنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرس���ی وانیا نیک تدبیر به شناس���ه ملی 
10320721862 بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال مالی انتخاب 
 گردیدند . - روزنامه اطاعات بعنوان روزنامه کثیراانتش���ار جهت درج آگهی های

 شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287077(

آگهی تغییرات شرکت پارسیان فلز دنیا سهامی خاص
 به شماره ثبت 236470 و شناسه ملی 10102773916 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 

شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، آرژانتین-

س���اعی ، خیابان شانزدهم ، خیابان شهید احمد قصیر ، پاک 45 ، ساختمان جردن ، طبقه اول ، واحد 2کد 

پستی1514833434 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287065(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت علی آباد سهامی خاص
 به شماره ثبت 103 و شناسه ملی 10100022332 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 -تعداد اعضاء هیئت مدیره 2 نفرتعیین گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. 

حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات 
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 پاکدشت )287069(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت توچین سهامی خاص
 به شماره ثبت 110997 و شناسه ملی 10101547221 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تا تاریخ 1398/4/28 انتخاب گردیدند: شرکت گسترش اقتصاد و 
صنعت ارین به شناسه ملی 10102710180 محمدرضا میسمی با شماره ملی 0055173934 عباسعلی 
تاجدینی با شماره ملی 0872204261 سروش مشکواه الممالک با شماره ملی 4723604782 - روزنامه 

کثیر اانتشار اطاعات جهت نشر اگهی های قانونی شرکت انتخاب گردید 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287070(

آگهی تغییرات شرکت فرآور پژوهش رازی سهامی خاص
 به شماره ثبت 157118 و شناسه ملی 10101998444 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/04 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای محمد صادق رشیدی کد ملی4171981670 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره جایگزین آقای سعید دژمی گردید. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت نشر آگهی های 

شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287071(

آگهی تغییرات شرکت رهیاب رایان فردا با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 1068 و شناسه ملی 10103363040 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/24 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : ماده 12 اساسنامه شرکت به ترتیب ذیل اصاح و ماده مربوطه در 
اساسنامه اصاح گردید : ماده 12 : وظایف مجمع عمومی فوق العاده الف - تغییر 
اساسنامه یا الحاق یا حذف یک یا چند موارد در مواد اساسنامه یا انحال شرکت قبل 
از موعد یا ادغام و ترکیب شرکت منحصراً در صاحیت مجمع عمومی فوق العاده 
میباشد. ب - تنظیم اساسنامه جدید یا تبدیل نوع شرکت. ج - افزایش یا تقلیل 

سرمایه شرکت. د - تصویب ورود یا خروج شریک یا شرکای شرکت. 
حجت اله قلی تبار سرپرست ثبت شرکتها و مؤسسات 
غیر تجاری شهرستانهای استان تهران سازمان ثبت اسناد 
و اماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پردیس 
)287066(

آگهی تغییرات شرکت مدیریت صنایع نوین تامین شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 282586 و شناسه ملی 10103159164

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/06/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : اشخاص حقوقی زیر به مدت دو سال بعنوان اعضاء هیات مدیره شرکت 
انتخاب شدند � شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی ) سهامی عام ( به شماره شناسه 
ملی 10101044869 � شرکت س���رمایه گذاری صبا تامین ) سهامی عام ( به شماره 
شناس���ه ملی 10101908370 � شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین 
) سهامی عام ( به شماره شناسه ملی 10420205395 � شرکت سرمایه گذاری سیمان 
تامین ) س���هامی عام ( به شماره شناسه ملی 10101942066 � شرکت سرمایه گذاری 
صدر تامین ) س���هامی عام ( به شماره شناسه ملی 10101924696 -روزنامه اطاعات 
بعنوان روزنامه کثیراانتش���ار جهت درج آگهی و اطاعیه های شرکت برای مدت یک 
سال تعیین گردید. - ترازنامه وحساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ 
در تاریخ96/2/31 ، مورد تصویب مجمع قرارگرفت . - س���ازمان حسابرسی به شناسه 
ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی تا تاریخ 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور)97/2/31( انتخاب گردید . 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287067(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت علی آباد سهامی خاص
 به شماره ثبت 103 و شناسه ملی 10100022332

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/02/16 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - نرگس فروزان فرد به کد ملی 1141087979 بعنوان رئیس 
هیئت مدیره و فاطمه فروزان فرد به کد ملی 1142280403 بعنوان نائب رئیس هیئت 
مدیره و محمد حسین عادلیان به کدملی 0015426904 مدیر عامل)خارج از اعضا هیئت 
مدیره( به مدت دوسال انتخاب گردیدند. - محمد صدیقی به شماره ملی 0439174945 
 بس���مت بازرس اصلی و عارفه مهدوی بش���ماره ملی 0370289927 بسمت بازرس 
علی البدل بمدت 1 سال انتخاب گردید - کلیه اوراق و اسناد بها دار و تعهد آور از قبیل چک، 
سفته بروات و قرار دادها و عقود اسامی اوراق عادی و اسناد اداری با امضاء ثابت مدیر عامل 

به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است . 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات 
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 پاکدشت )287068(

آگهی تغییرات شرکت آرامش سازان پیشرو سهامی خاص
 به شماره ثبت 358037 و شناسه ملی 10104064811

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
حسن قاسمیان مقدم به کد ملی 0919512550 بجای آقای وحید هوشنگ نژاد بعنوان 

نماینده شرکت عمران نوین توس جاودان برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287062(

آگهی تغییر محل شرکت کشت و صنعت علی آباد سهامی خاص
 به شماره ثبت 103 و شناسه ملی 10100022332 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/16 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : مرکز اصلی 
شرکت به : تهران-داودیه-خیابان دکتر علی شریعتی-خیابان شهید حبیب اله شواری-پاک -12طبقه 

اول- به کدپستی1948615313 تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها و موسسات 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 پاکدشت )287064(

آگهی تغییرات
 شرکت توسعه صنعت پتروشیمی طبرستان سهامی خاص 

به شماره ثبت 457377 و شناسه ملی 14004217237 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/05 تصمیمات ذیل اتخاذ 
 شد : � آقای کیا کیانی به شماره ملی 0071437304 به سمت رئیس هیئت مدیره 
� آقای کاوه کیانی به شماره ملی 0062179918به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
-آقای حسین یشاوردی فر به شماره ملی 0047965304به سمت عضو هیئت مدیره 
وآقای میثم میرآتی به ش���ماره ملی 0081773196 به سمت مدیر عامل )خارج از 
اعضای هیات مدیره( انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از 
قبیل چک ، سفته ، بروات ، قراردادها و عقوداسامی با امضاء رئیس هیات مدیره و یک 
نفر از اعضای هیات مدیره با مهر شرکت و در صورت غیاب رئیس با امضاء دو نفر از اعضا 
هیات مدیره به همراه مهر شرکت و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل یا رئیس 

هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287063(
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»مرکل« بار دیگر قدرتمندترین زن جهان لقب گرفت
مهر: صدراعظم آلمان برای هشتمین بار پیاپی از 
سوی مجله آمریکایی »فوربس« عنوان قدرتمندترین 
زن جهان را از آن خود کرد.»فوربس« اس���امی ۱۰۰ 
زن قدرتمند جهان در سال ۲۰۱۸ میادی را منتشر 
کرد که برای هش���تمین بار پیاپی نام »آنگا مرکل« 
صدراعظم آلمان در ابتدای این فهرس���ت قرار دارد.

عناوین دوم تا پنجم لیس���ت منتشر شده فوربس به 
ترتیب در اختیار »ترزا می« نخس���ت وزیر انگلیس، 
»کریستین اگارد« رئیس صندوق بین المللی پول، »ماری بارا« مدیرعامل شرکت 
خودرو س���ازی جنرال موتورز و »ابیگل جانسون« مدیرعامل شرکت آمریکایی 

سرمایه گذاری فیدلیتی قرار دارد.  
مردم کوبا از امروز برای اولین بار صاحب اینترنت می شوند

ایرنا: دولت کوبا روز گذش���ته اعام کرد که همه مردم این کش���ور از 
امروز)پنجشنبه( می توانند به اینترنت بر روی تلفن های همراهشان دسترسی 
داشته باشند، این درحالی است که به نظر می رسد بیشتر کوبایی ها توان پرداخت 
هزینه اینترنت را ندارند. اعام آزادسازی دسترسی شهروندان کوبایی به فناوری 
اینترنت، نقطه عطفی در کوبا است که مدتهاست در این زمینه با چالش دست 

و پنجه نرم می کند.  
جو بایدن: ایق ترین فرد برای ریاست جمهوری آمریکا هستم

ایسنا: معاون سابق رئیس جمهوری آمریکا در 
سخنانی که به شرکت در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ اش���اره داشت، خود را شایسته ترین فرد برای 
تصدی این سمت توصیف کرد و گفت تا پایان ژانویه 
قطعا درباره آن تصمیم گیری می کند. جو بایدن ۶۷ ساله 
که معاون باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا 
بود، تاکید کرد او بهترین گزینه برای به چالش کشیدن 

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا است. 
اخراج دیپلمات روس از اسلوواکی به اتهام جاسوسی

فارس: منابع خبری از اخراج یک دیپلمات روس از اس���لوواکی به اتهام 
مشارکت در فعالیت های جاسوسی خبر دادند. در شرایطی که موجی از اتهامات 
جاسوسی علیه روسیه در غرب به راه افتاده، کشور اسلوواکی نیز با این موج 
همراه شده است. پیش از این، دولت اتریش در 9 نوامبر )۱۸ آبان ماه( روسیه 
را به انجام فعالیت های جاسوس���ی در این کش���ور متهم کرد و تحقیقاتی را در 
رابطه با یک سرهنگ بازنشسته ارتش اتریش که متهم به جاسوسی برای روسیه 

شده بود، آغاز کرد. 
نخست وزیر هند، پر طرفدار ترین رهبر جهان در اینستاگرام 

ایسنا: شرکت آمریکایی ارتباطات جهانی درباره 
حضور رهبران و چهره های سیاسی جهان در اینستاگرام، 
به میزان محبوبیت آنها در این شبکه اجتماعی پرداخت 
و اعام کرد »نارندرا مودی« نخست وزیر هند با ۱۴ 
میلی���ون و ۸۰۰ هزار دنبال کننده )فالور(، یکی از پر 
طرفدار ترین صفحه های اینستاگرام را در میان رهبران 
جهان دارد. ش���خصیت بعدی پرطرفدار اینستاگرام 
»جوکو ویدودو« رئیس جمهوری اندونزی با ۱۲ میلیون 
و ۲۰۰ هزار دنبال کننده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا نیز در میان 

سه رهبر پرفالور جهان در اینستاگرام است و ۱۰ میلیون دنبال کننده دارد. 
دولت انگلیس به سرپیچی از پارلمان متهم شد

ایرنا: نمایندگان پارلمان انگلیس به طرحی رأی دادند که براساس آن دولت 
محافظه کار »ترزا می« به سرپیچی از ایحه پارلمان درباره انتشار کامل اسناد حقوقی 
توافقنامه خروج از اتحادیه اروپا )برگزیت( متهم شد.در این رأی گیری 3۱۱ تن 
از نمایندگان خواستار انتشار سریع و کامل اسناد حقوقی برگزیت توسط دولت 
شدند. اسکای نیوز گزارش داد: این اولین بار در طول تاریخ است که یک دولت 

انگلیس به سرپیچی از پارلمان متهم می شود. 
اروپا سخنرانی اخیر وزیر خارجه آمریکا را غیر دیپلماتیک خواند

ایسنا: اظهارات وزیر خارجه آمریکا در بروکسل 
درباره نظم نوین جهانی و نقش آمریکا در ایجاد این 
نظم نوین با سکوت و بعضا انتقادات اروپایی ها روبرو 
ش���د. مایک پمپئو، به بروکراسی و چندجانبه گرایی 
حمله کرد و گفت که آنها به آخر کار خود رسیده اند. 
وی گفت: ترامپ حق دارد، اروپا اشتباه می کند. وی 
تاکید کرد که با وجودی که ترامپ منافع آمریکا را 
در صدر نظم بین المللی قرار داده اما واشنگتن به نفع 

کل جهان هم حرکت می کند.  
25 سال زندان برای افسر آمریکایی حامی داعش

ایرنا: دادگاه فدرال آمریکا حکم ۲5 سال زندان »ایکایکا اریک کانگ« افسر 
ارتش این کشور را به اتهام حمایت از گروه تروریستی داعش صادر کرد. »ایکایکا 
اریک کانگ« افسر نظامی کنترل ترافیک هوایی آمریکا در هاوایی هشتم ژوئیه 
۲۰۱۷ دستگیر شد. وی متهم است که اسناد محرمانه و طبقه بندی شده نظامی 
پهپادهای کوچک را به افرادی که خود را حامی داعش معرفی کرده بودند اما در 

واقع این افراد عوامل مخفی اف بی آی بودند تحویل داده است. 
کاندیداتوری مجدد »مورالس«، داد اپوزیسیون بولیوی را درآورد

ایس���نا: یکی از دادگاه های بولیوی درخواست 
اوو مورالس، رئیس جمهوری این کش���ور را برای 
کاندیدات���وری مجدد در انتخابات تایید کرد، اقدامی 
که به گفته  مخالفان، غیر قانونی است. بر اساس این 
تصمیم که در جریان یک کنفرانس خبری قرائت شد 
دادگاه عالی انتخابات بولیوی در یک نشست کاما 
خصوصی با تکیه بر صاحیت قضایی و شایستگی 
ک���ه قانون به آن داده، 9 نامزد را برای انتخابات ماه 

ژانویه تایید صاحیت کرد که شامل اوو مورالس نیز هست.  
بازگشایی سفارت آمریکا در سومالی پس از 28 سال

ایرنا: وزارت خارجه آمریکا اعام کرد که این کشور پس از حدود ۲۸ سال، 
بار دیگر سفارت خود را در سومالی بازگشایی می کند.هیدر نوئرت سخنگوی 
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعام کرد: این رویداد تاریخی بیانگر پیشرفتی 
اس���ت که سومالی طی س���ال های اخیر کسب کرده و گام دیگری به سمت 
جلو برای فعالیت رسمی و دیپلماتیک آمریکا در موگادیشو پس از به رسمیت 
شناختن دولت فدرال سومالی در سال ۲۰۱3 است. سفارت آمریکا در سومالی 
سال ۱99۱ پس از وقوع جنگ داخلی در این کشور تعطیل و دیپلمات های این 

کشور از موگادیشو خارج شدند.
تظاهرات ضد آمریکایی مردم لیبی در اعتراض به حمات هوایی 

ایاات متحده 
ایرنا: صدها نفر از مردم لیبی با برگزاری تظاهراتی ضد آمریکایی، اعتراض 
خود را علیه حمات هوایی ایاات متحده به جنوب غرب لیبی به بهانه هدف 
قرار دادن عناصر القاعده محکوم کردند. صدها تن از مردم منطقه »الطوارق« در 
»صحرا«، واقع در جنوب غربی لیبی علیه حمات هوایی ایاات متحده تظاهرات 
ضد امریکایی برگزار کردند و این اقدامات را محکوم نمودند. معترضان از دولت 
طرابلس خواس���تند تحقیقاتی درباره حمات آمریکا به این منطقه انجام دهد.

تظاهر کنندگان همچنین پاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده 
بود »فرماندهی نیروی هوایی آمریکا در آفریقا به غیرنظامیان ما حمله کرده و 

فرزندان ما را می کشد.

كوتاه از سراسر جهان
* گسترش اعتراضات مردمي علیه دولت فرانسه که از سه هفته قبل این 
کشور را ناآرام کرده و چهار کشته و صدها مجروح برجا گذاشته بود، این هفته 

با عقب نشیني امانوئل مکرون از مواضعش، اندکي فروکش کرد. 
رئیس جمهوري فرانسه گفت که درخواست  معترضان براي لغو افزایش 
مالیات بر س���وخت را اجابت مي کند. این در حالي بود که دامنه ناآرامي هاي 
فرانسه کشورهاي بلژیک و هلند را نیز در نوردید و این هفته اعتراضاتي مشابه 

در این دو کشور برپا شد. 
* تحوات و خبرهاي مربوط به قتل »جمال خاشقجي« روزنامه نگار منتقد 
عربس���تاني که اخیراً به دس���ت مقامات سعودي در استانبول ترکیه کشته شده 
بود، این هفته نشست سران ۲۰ اقتصاد بزرگ دنیا موسوم به »جي ۲۰« را کامًا 
تحت الشعاع قرار داد. »محمدبن سلمان«، ولیعهد سعودي که به باور تمامي آگاهان 
سیاسي، مقامات کشورها و سازمان هاي اطاعاتي غربي و منطقه اي، آمر و عامل 
اصلي قتل این روزنامه نگار است این هفته در حالي به نمایندگي از عربستان در 
اجاس »جي � ۲۰« در »بوینس آیرس« آرژانتین حضور یافت که به زعم خود 
قصد داشت با سیاست »فرار به جلو« خود را از اتهام به این جنایت مبرا سازد 
اما بي توجهي مقامات و سران دنیا به وي در این نشست و از طرفي انتقادات 
تند برخي سران از او دراین رابطه، تمامي اهداف و تاش هاي فرافکنانه ولیعهد 

سعودي را نقش بر آب کرد.
* شکست هاي پي درپي میداني ائتاف سعودي، افزایش هزینه هاي سرسام آور 
جنگ یمن براي ریاض،  تقویت روزافزون قدرت دفاعي و تهاجمي انصاراه و 
ارتش همراه فشارهاي بین المللي علیه ائتاف متجاوز عربي، سرانجام این هفته 
عربستان را وادار کرد تا به درخواست سازمان ملل براي مذاکره با جنبش انصاراه 
یمن تن  دهد. سعودي ها همچنین براي اثبات حسن نیت خود در مذاکرات آتي 
که در شهر »استکهلم« پایتخت سوئد از ۱5 آذر برگزار مي شود با تبادل اسراي 
دو طرف جنگ و همچنین خروج زخمي هاي انصاراه از »صنعا« به »عمان« براي 
درمان موافقت کردند تا امیدها براي به نتیجه رسیدن این دور از گفتگوها و پایان 

این جنگ خونین و ویرانگر را تقویت کرده باشند.  
* ارتش سوریه این هفته تازه ترین تجاوز هوایي رژیم صهیونیستي را دفع 
و یکي از جنگنده هاي آن را س���رنگون کرد. ارتش همزمان در عملیاتي دقیق، 
۲۷۰ تروریست را در حمله به مواضع آنها در استان سویدا به هاکت رساند. در 
تحوات سیاسي هم نشست صلح سوریه در آستانه پایتخت قزاقستان این هفته 
با تاکید بر اتحاد و تمامیت ارضي سوریه به کار خود پایان داد. وزیر خارجه 
کره شمالي هم این هفته در رأس هیأتي بلند پایه وارد دمشق شد و با مقامات 

سوریه از جمله بشاراسد دیدار و گفتگو کرد. 
* رژیم صهیونیستي این هفته با استقرار گسترده نظامیانش در مرز لبنان، 
تنش جدیدي را کلید زد. صهیونیس���ت ها هدف از این اقدام را آغاز عملیات 
براي پاکسازي تونل هاي حزب اه که از آنها براي عملیات تهاجمي علیه اسرائیل 
اس���تفاده مي کند، بیان کردند. در واکنش به این اقدام، حزب اه اعام کرد که 
مقاومت در آمادگي کامل براي مقابله با هرگونه ماجراجویي رژیم صهیونیستي 
است. ارتش لبنان هم اعام کرد که مرزهاي جنوبي این کشور با فلسطین اشغالي 

تحت کنترل است. 
* موج محکومیت تحریم ایران توسط آمریکا از سوي رهبران دیني و مقامات 
سیاسي عراقي این هفته نیز همچنان ادامه داشت تا نشان دهند که دولت و ملت 
ع���راق همچنان قدردان حمایت ها و کمک هاي مردم و نظام مقدس جمهوري 
اس���امي ایران از آنها در س���ال هاي گذشته به ویژه براي نابودي تروریست هاي 
داعش هستند. در همین راستا این هفته بیش از 5۰۰ رهبر عشایر بزرگ عراق 
از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب این کشور در همایشي که به مناسبت 
حمایت از »عبدالمهدي« نخست وزیر کشورشان در بغداد برگزار شد، حمایت 
تمام قد خود از ایران را در برابر اقدامات سلطه طلبانه و یکجانبه آمریکا از جمله 

اعمال تحریم ها اعام کردند.   
* روساي جمهوري آمریکا و چین این هفته در حاشیه نشست سران »جي 
� ۲۰« در آرژانتین در دیداري دوجانبه، پس از مدت ها تنش در روابط واشنگتن 
� پکن آتش بس تجاري 9۰ روزه اعام کردند. ترامپ و »شي جین پینگ« توافق 
کردند که در راستاي دستیابي به یک توافقنامه تجاري جدید، اعمال تعرفه هاي 
تجاري بر روي کااهاي دو کشور را به مدت سه ماه به تعلیق درآورند. همزمان 
»فرید زکریا« تحلیلگر برجسته شبکه سي ان ان در یادداشتي نوشت اقتصاد آمریکا 
در سراشیبي سقوط قرار دارد. زکریا یکجانبه  گرایي ترامپ را به چالش کشید 
و قطع روابط با نهادهاي بین المللي را از معایب دولت وي در عرصه سیاست 

خارجي دانست.  
* اختافات گروه هاي لیبیایي و تنش هاي سیاس���ي و امنیتي این کشور، 
این هفته نیز همچنان ادامه داشت. »فائز السراج« رئیس دولت وفاق ملي لیبي در 
طرابلس که مورد حمایت نهادهاي بین المللي و کشورهاي جهان قرار دارد این 
هفته براي جلب کمک هاي اردن به »امان« رفت و با »عبداه دوم« پادشاه این 
کشور دیدار کرد. از سوي دیگر دولت و پارلمان »طبرق« به رهبري ژنرال »خلیفه 
حفتر« نیز که از حمایت مصر، عربستان و امارات برخوردار است نیز همچنان از 
کمک هاي نظامي و مالي این کشورها براي سلطه بر سراسر لیبي بهره  مي برد و 
در این راستا »سیسي« رئیس جمهوي مصر در تازه ترین سخنان خود به حمایت 
قاطع قاهره از »خلیفه حفتر« در لیبي تأکید کرد تا بحران در این کشور همچنان 

تداوم داشته باشد. 
* سرويس خارجي

نگاه هفته

س���رویس خارجی:نمایندگان 
برجسته و ارشد مجلس سنای آمریکا 
پس از شنیدن گزارش »جینا هاسپل«، 
رئیس »س���یا« درب���اره قتل »جمال 
خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد و میانه 
روی عربستانی به دست سعودی ها 
در استانبول ترکیه، اعام کردند: پس از 
استماع این سخنان، نقش »بن سلمان« 
در قتل خاش���قجی برای ما مسجل 

شده است.
نشست رئیس »سیا« با نمایندگان 
س���نای آمریکا درب���اره پرونده قتل 
خاش���قجی، بازتاب گسترده ای بین 
سناتورهای ش���رکت کننده در  این 
نشس���ت داشت و بسیاری از آنها به 
این باور رسیدند که محمد بن سلمان،  
ولیعهد سعودی در قتل جمال خاشقجی 
دست داشته و باید تدابیری فوری و 
جدی علیه این وضعیت لحاظ شود.
در این راس���تا، دو عضو  برجس���ته 
جمهوریخواه مجلس س���نای آمریکا 
بعد از شنیدن گزارش رئیس سازمان 
اطاعات مرکزی آمریکا )سیا( درباره 
پرونده قتل روزنامه نگار منتقد سعودی 
اعام کردند: بیش از گذشته به این یقین 
رسیده اند که محمد بن سلمان در قتل 

جمال خاشقجی دست داشته است.
سناتور »لیندسی گراهام«، سناتور 
جمهوریخ���واه از ایالت کارولینای 
جنوبی بعد از جلسه »سنا« و شنیدن 
گزارش »جینا هاس���پل« درباره قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد 
سعودی ، در جمع خبرنگاران متعهد شد 
تا پیش نویس طرحی را که در آن بر 
دست داشتن محمد بن سلمان به قتل 
خاشقجی تاکید می شود، مطرح کند. 
گراهام تصریح کرد: به این نشس���ت 
رفته و بس���یار یقین داشته که عما 
غیرممکن است که این عملیات بدون 
اطاع ولیعهد سعودی انجام گرفته باشد 
و نشس���ت را ترک کرده درحالی که 
بسیار اطمینانش نسبت به اینکه برآورد 
اولیه اش درباره این پرونده درست بوده، 

بیشتر شده است.
وی خاطرنشان کرد: محمد بن 
سلمان قدرتی نابودگر است  ، وی در 
عالیترین سطح ممکن در قتل خاشقجی 
دست داشته و رویکردش درباره قتل 
بسیار دردناک است ، نمی توانم او را 
شریکی قابل اعتماد برای آمریکا بدانم.
گراهام در عین حال گفت: عربستان و 
محمد بن سلمان دو موجودیت مختلف 
هستند اگر عربستان برای مدتی طوانی 
دست چنین فردی بماند، کار کردن با او 
بسیار دشوار خواهد شد زیرا به تصور 
من او »دیوانه« و »خطرناک« اس���ت و 
روابط ما با آنها را به خطر می اندازد.

این سناتور جمهوریخواه تاکید 
ک���رد: با همقطارانش از دو جناح در 
کنگره تاش خواهد کرد تا بیانیه ای را 
صادر کند که در آن بر دست داشتن بن 
سلمان در قتل خاشقجی تاکید می شود 
و اشاره دارد به اینکه از زمان ولیعهدی 
بن سلمان ، آشوب در منطقه پر شده و 

روابط دو کشور نابود شده است.
این سناتور برجسته آمریکایی 

ادامه داد: نمی تواند از فروش تسلیحات 
به عربستان تا زمانی که این کشور به 
دست این فرد اداره می شود، حمایت 
کند به ویژه که جنگ در یمن از کنترل  
خارج ش���ده است.گراهام افزود: من 
قصد دارم طرحی درباره دست داشتن 
بن سلمان در این قتل با توجه به ادله و 
شواهد بسیار موجود صادر کنم و بعد 
از آن ، تحریم های���ی را در چارچوب 
قانون »مگنیتس���کی« بر مسؤان قتل 
اعمال کنم. وی افزود:  دوس���ت دارم 
به جهان بگویم اگر کس���ی تمایل به 
ائتاف ب���ا آمریکا دارد و می خواهد 
اقتصادش را با آن گره بزند و در تاش 
برای عملیات نظامی مشترک است ، 
این پیش بینی ها را هم داشته باشد که 
باید در قبال اقداماتش پاسخگو باشد 
از جمله عدم دس���ت داشتن در قتل 
وحشیانه خبرنگاران ، اگر این پیام را به 
جهان ندهیم جهان را تبدیل به جایی 

بسیار خطرناک خواهیم کرد.
گراه���ام خاطرنش���ان کرد: به 
نظر می رس���د دولت دونالد  ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریکا نمی خواهد ادله 
دست داشتن بن سلمان در قتل را قبول 
کند اما من با دیگر سناتورها طرحی با 
مضمون اینکه ولیعهد سعودی شریک 
در قتل است، صادر خواهم کرد .این 
س���ناتور جسور و برجسته آمریکایی 

در س���خنانی مهم خطاب به ترامپ 
نی���ز گفت: وقتی نمی خواهی بگویی 
این قتل به دست افرادی زیر نظر »بن 
سلمان« انجام گرفته ، تو )ترامپ( عمدا 
می خواهی چشمانت را روی واقعیت 

ببندی و آن را اپوشانی کنی. 
وی افزود: فقط کسی که خودش 
را به خواب زده می تواند به این نتیجه 
برسد که هماهنگی و سازماندهی این 
قتل تحت فرمان محمد بن س���لمان 
انجام نگرفته است. گراهام همچنین 
گفت: عربستان سعودی جزو متحدان 
راهبردی ما اس���ت و ارزش دارد که 
رابطه م���ان را نجات دهیم، اما این کار 

نباید به هر قیمتی صورت بگیرد.
از طرفی، »باب کورکر «، رئیس 
کمیته روابط خارجی مجلس سنای 
آمریکا نیز پس از استماع گزارش رئیس 
»سیا« در سخنانی مهم اعام کرد: هیچ 
شکی ندارد که »بن سلمان«،  آمر قتل 

خاشقجی و ناظر بر آن بوده است.وی 
به خبرنگاران گفت: اگر بن سلمان در 
برابر هیات منصفه قرار بگیرد در عرض 
3۰دقیقه محکوم می شود و به مشارکت 
در این قتل اعتراف می کند . کورکر 
افزود: ترامپ باید ظرف روزهای آینده 
بایس���تد و بگوید آمریکا قتل را تایید 
نمی کند و گرنه کنگره وارد عمل خواهد 
شد.این سناتور در مصاحبه ای با شبکه 

خبری »س���ی ان ان« نیز از عدم تنبیه 
محمد بن سلمان بابت نقش آفرینی در 
ترور خاشقجی به شدت انتقاد کرد و 
گفت: هیچ واکنشی صورت نگرفته و 
اتفاقی که با گذشت زمان می افتد این 
است که رهبرانی مانند او فکر می کنند 
می توانند از زیر مسئولیت قتل افراد و 

مخالفانشان شانه خالی کنند.
سناتور »رند پل« نیز نشست رئیس 
سازمان » سیا« در مجلس »سنا« درباره 
قتل »خاشقجی« را مضحک خواند و از 
این که او تنها برای عده ای معدود از 
سناتورها این گزارش را خوانده است، 
انتقاد کرد.»دیفنس نیوز« نماینده مردم 
ایالت تگزاس و عضو ارشد مجلس 
نمایندگان آمریکا نیز گفت: در صورت 
روش���ن شدن دست داشتن مقام های 
ارشد عربستان سعودی در قتل »جمال 
خاشقجی«، از قطع فروش ساح به 

ریاض حمایت می کند.

همچنین سناتور »ریچاد بلومنتال«، 
عضو ارشد مجلس سنای آمریکا نیز 
با انتقاد ش���دید از مخفی کاری دولت 
»دونالد ترامپ« در موضوع قتل »جمال 
خاش���قجی« و حمایت واشنگتن از 
ریاض، تاکید کرد: جلس���ه استماع 
گزارش »هاس���پل« باید علنی برگزار 
می ش���د.بلومنتال در صفحه شخصی 
توئیتر خود نوشت: واکنش همکاران 

من به گزارش »سیا« نشان می دهد که 
پمپئو ، وزیر خارجه و متیس ، وزیر 
دفاع آمریکا ، کنگره را گمراه کرده اند.

او نیز ولیعهد س���عودی را آمر قتل 
خاشقجی دانست و افزود: محمد بن 
سلمان مسئول قتل وحشیانه و ازپیش 
برنامه ریزی ش���ده خاشقجی است و 
دولت ترامپ نیز در حال اپوش���انی 

آن است.
در چنین شرایطی، نشریه »فارین 
پالیسی« در گزارشی، سیاست آمریکا 
در قبال عربس���تان را به چالش کشید 
و نوشت : »محمد بن سلمان« ولیعهد 
سعودی »بدتر از یک جنایتکار است«.

نشریه »میدل ایست آی« نیز در گزارشی 
با اشاره به سیاست  های ماجراجویانه 
رژیم س���عودی در منطقه و اینکه این 
رژیم هیچ فصل مشترکی با دین اسام 
ندارد نوشت: بوی »تعفن«، حاکمیت 

آل سعود را احاطه کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است: 
اینک با توجه به ماجرای قتل مشمئزکننده 
جمال خاشقجی، دنیا سرانجام به ذات 
»آدم کش« بودن رژیم س���عودی  که 
مردم این کشور را به ستوه آورده ، پی 
برده است و سازمان اطاعات مرکزی 
آمریکا به این نتیجه رسیده که ولیعهد 
عربس���تان در ماجرای قتل خاشقجی  
کاما دخیل بوده و اینک او با گزینه های 

محدودی روبروست.
این نش���ریه با اش���اره به خأ 
رهبری در خاندان آل سعود نوشت: 
در منطق���ه ای که دموکراس���ی زیر 
حکومت های استبدادی له  شده است 
نبایستی چهره واقعی عربستان سعودی 
فراموش شود ، اگر بن سلمان در قدرت 
بماند منجر به گسترش بی ثباتی در میان 
مردم صلح طلبی می شود که می دانند 
او نماینده آن ها و دینشان نیست.میدل 
ایست در پایان نوشت: بوی »تعفن«، 
حاکمیت آل س���عود را احاطه کرده 
است ، خاندانی که از دین برای مقاصد 
سیاس���ی خود سوءاستفاده می کند  و 
اقداماتش هیچ ارتباطی با پیروان دین 

بزرگ اسام ندارد.
تارنمای نشریه »پولیتیکو« نیز در 
یادداش���تی به تحلیل مقاله اخیر وزیر 
خارجه آمریکا در حمایت از عربستان 
پرداخت و نوشت: به رغم گفته های 
پمپئو، سیاست های »محمد بن سلمان« 
ولیعهد عربس���تان منطقه را بی ثبات 

کرده است.
در این یادداشت که تحت عنوان 
»ُدم تکان دادن های تیم ترامپ برای 
عربس���تان مضحک شده است«، در 
تارنمای پولیتیکو منتش���ر شده، آمده 
است: مقاله اخیر »مایک پمپئو« وزیر 
خارجه آمریکا در روزنامه وال استریت 
ژورنال حمایتی کورکورانه از روابط 
دولت ترامپ با عربستان سعودی بود ، 
پمپئو با انعکاس تعبیر ترامپ از عربستان 
سعودی به عنوان »متحد بزرگ« آمریکا، 
اس���تدال کرد که کاهش روابط میان 
ریاض و واشنگتن در واکنش به قتل 
»جمال خاشقجی« به دست حکومت 
عربستان و کارزار نظامی غیرانسانی این 
کشور در یمن، امنیت ملی آمریکا و 
منافع حیاتی این کشور در خاورمیانه 

را به خطر می اندازد.
در ادامه آمده است: اهمیت ثبات 
عربستان برای آمریکا و نیاز این کشور 
ب���ه حفظ رابطه با ریاض، قابل درک 
اس���ت اما تصورات اغراق آمیز پمپئو 
در مورد ارزش عربستان را نمی توان 
هضم کرد ، در واقع بیشتر مقاله پمپئو 
به تشریح رفتار کشوری می پردازد که 

به سختی آن را می شناسیم.

سناي آمريكا: نقش »بن سلمان« در قتل »خاشقجي« قطعي است

ترکیه دستور بازداشت » سعود القحطانی« و »احمد عسیری« ، از نزدیکان »بن سلمان«  را صادر کرد
دادستانی ترکیه دستور بازداشت »سعود القحطانی« و  ژنرال »احمد  عسیری« ، 
از نزدیکان و مشاوران »بن سلمان« و از متهمان اصلی قتل خاشقجی را صادر 
کرد. به گزارش خبرگزاری سی ان ان، دادستانی ترکیه در ادامه تحقیقات درباره 
پرونده قتل جمال خاش���قجی ، روزنامه نگار واشنگتن پست در کنسولگری 

عربستان در استانبول، دستور بازداشت ژنرال »احمد العسیری«، معاون پیشین 
سرویس اطاعات و »سعود القحطانی«، مشاور پیشین محمد بن سلمان ولیعهد 
عربستان را صادر کرد. همزمان »چاووش اوغلو«،  وزیر خارجه ترکیه نیز از 
سعودی ها خواست تا با آنکارا در این زمینه همکاری بیشتری داشته باشند.

تقویم اطاعات
پنجشنبه 15 آذر  1397
28 ربیع ااول  1440 

 6  دسامبر   2018 

ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نیمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

11 و 55 دقیقه 

16 و 51  دقیقه

17 و 11 دقیقه 

23 و 11 دقیقه

5 و 31  دقیقه

7 و 01 دقیقه

جمعه16  آذر  1397
29 ربیع ااول 1440 

  7  دسامبر   2018 

ظهر شرعي
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س���رویس خارجی: همزمان با 
ادعاهای عربس���تان مبنی بر حمایت 
از روند صلح یمن، ائتاف سعودی 
شدیدترین حمات خود را »صنعا«، 
پایتخت یمن و منطقه »نَهم« در شرق 
این شهر انجام داد که با مقاومت ارتش 

و انصاره شکست سختی خورد.
سرگرد »یحیی سریع«، سخنگوی 
نیروهای مسلح یمن از شکست سخت 
عملیات نیروهای ائتاف سعودی در 
جبهه  »نهم«، در نزدیکی صنعا، پایتخت 
یمن خبر داد.وی در یک نشس���ت 
خبری گفت : متجاوزان و نیروهای 
تحت امر ائتاف س���عودی حمات 
گسترده ای را از محور »نهم« به سوی 
صنعا ، پایتخت این کشور آغاز کردند 
که ب���ا مقاومت نیروهای انصاراه و 

ارتش رو به رو شدند.
وی افزود: در ۲۴ساعت گذشته، 
جنگنده های ائتاف سعودی نیز در 
پش���تیبانی از یگان های زمینی خود، 
بی���ش از 5۰  بار مناطقی را در جبهه 
»نهم« در ۴۰ کیلومتری شرق صنعا ، 

پایتخت  یمن بمباران کردند
به گفت���ه او، نیروهای ائتاف 
سعودی همچنین در محورهای »قباله«، 
»باقم«، »البقع« و »رازح«  نیز حماتی 
را علی���ه نیروهای ارتش و انصاراه 
آغاز کردند که با مقاومت این نیروها، 
اهداف متجاوزان محقق نشد.سرگرد 
س���ریع بار دیگر بر آمادگی هرچه 
بیشتر نیروهای ارتش و مردمی یمن 
بر مقابله با حمات ائتاف سعودی 

تأکید کرد.ارتش و کمیته های مردمی 
یمن همچنین یورش گسترده متجاوزان 
سعودی به مواضع آنها در شهر مرزی 
»عسیر« عربستان را ناکام گذاشتند.از 
طرفی، تاش متجاوزان سعودی برای 

نفوذ به منطقه »حیس« در ساحل غربی 
نیز با مقاومت یمنی ها ناکام ماند.

در تحوات سیاسی نیز، » محمد 
عبدالسام« رئیس هیات مذاکره کنندگان 
صلح یمن در سوئد اعام کرد: هیات 

یمنی تمامی ت���اش خود را برای 
موفقیت این مذاکرات و برقراری صلح 
و پای���ان جن���گ و محاصره به کار 

خواهد بست.
در همین حال، »مارک لوکوک«، 

رئیس دفتر هماهنگی امور انس���انی 
سازمان ملل تأکید کرد: انتظار روندی 
آسان و سریع در مذاکرات صلح یمن 
با مشارکت طرفین درگیر را ندارد زیرا 
این کشور گرفتار بدترین و بزرگ ترین 

بحران انسانی در جهان است. سازمان 
ملل متحد همچنین با هشدار نسبت به 
وقوع فاجعه انسانی در یمن خواستار 
اعطای کم���ک چهار میلیارد داری 
فوری به این کشور شد.از طرفی، در 

آستانه برگزاری مذاکرات صلح یمن 
در سوئد، راب َمک�ِ�ر« سفیر انگلیس 
در تهران در بیانیه ای خواستار حمایت 
کشورهای بانفوذ منطقه از پایان جنگ 

یمن شد.

ائتاف سعودی در آستانه مذاکرات صلح سوئد، پایتخت یمن را آماج حمات خود قرار داد

ورود هیأت انصاراه به »سوئد« برای شرکت در مذاکرات صلح یمن
هیأت انصاراه به همراه فرس���تاده ویژه سازمان 
مل���ل برای ش���رکت در دور جدید مذاکرات صلح 
یمن وارد »استکهلم«، پایتخت سوئد شد.به گزارش 
خبرگزاری »رویترز« این هیأت یمنی با اس���کورت 
»مارتین گریفیتس« فرستاده ویژه سازمان ملل در امور 

یمن، س���وار بر هواپیمایی کویتی از صنعاء به سوئد 
پرواز ک���رد.دور جدید مذاکرات صلح یمن که در 
اس���تکهلم برگزار خواهد شد، بر بازگشایی فرودگاه 
صنعا، اجرای تبادل زندانیان و حصول توافق آتش بس 

در بندر الحدیده تمرکز خواهد داشت.

س���رویس خارجی: وزیر امور 
خارجه آمریکابه مسکو درباره پایبندی  
روس���یه  به معاهده منع موشک های  

اتمی اولتیماتوم ۶۰ روزه  داد.
»مای���ک پمپئو« روس���یه را به 
»فریبکاری در اجرای تعهدات مربوط 
به کنترل تسلیحات« متهم واعام کرد: 
اگر مسکو در این مدت به این پیمان 
متعهد نباشد،واشنگتن ظرف ۶۰ روز 
تعهدات خود در پیمان منع موشک های 
هسته ای میانبرد را تعلیق می کند. وی 
اظهار داشت: واشنگتن از تغییر موضع 
روس���یه استقبال خواهد کرد اما هیچ 
نش���انه ای وجود ندارد که نشان دهد 
مس���کو به این پیمان پایبند است.وی 
گفت: روسیه موشک های کروز میان 
برد» SSC-۸« مس���تقر کرده است که 
تهدیدی مستقیم علیه اروپاست. در این 
حال، »وادیمیر پوتین« رئیس جمهوری 
روس���یه  با بیان این که مسکو با لغو  
پیمان منع موشک های هسته ای میانبرد 
مخالف است، تاکید کرد: در صورت 
خروج آمریکا از این  پیمان روس���یه 
نیز موشک های میانبرد خود را توسعه 
می دهد.پوتی���ن گفت: ایاات متحده 
مدت زی���ادی قبل از اعام عمومی، 

INF تصمیم گرفته است که از پیمان
خارج شود. اگر واشنگتن معتقد است 
که باید چنین ساح هایی داشته باشد، 
مس���کو نیز از این درخواست پیروی 

می کند.»دیمیتری پسکوف«سخنگوی 
کرملی���ن نیز با بیان این که اولتیماتوم 
۶۰ روزه آمریکا "حقه تاکتیکی" است، 
گفت:واش���نگتن برای این که روسیه 
را متهم به نقض توافق س���اح های 
هس���ته ای میانبرد کند و بهانه ای برای 
خارج شدن از این توافق بیابد در حقایق 
دست می برد.وزارت خارجه روسیه هم 
از پایبن���دی کامل خود به این پیمان 
خبر داد وضمن رد درخواس���ت وزیر 
خارج���ه آمریکا در خصوص تعیین 
مهلت ۶۰ روزه برای مس���کو، گفت: 
روسیه به هیچ ضرب ااجلی اهمیت 
ن���داده و آن را در دس���تور کار قرار 
نمی دهد. همچنین،»ماریا زاخارووا« 
سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه 
از ارسال یادداشتی مبنی بر تعلیق اجرای 
پیمان موشکی هسته ای توسط سفارت 
آمریکا در مس���کو به این  وزارتخارنه  
خب���ر داد. در این حال،ژنرال »والری 
گراس���یموف«، رئیس ستادکل ارتش 
روسیه گفت: اگر آمریکا از پیمان منع 
موش���ک های  هسته ای میانبرد خارج 
شود، تدابیر مسکو برای پاسخ به این 
اقدام ش���امل کشورهایی خواهد شد 
که پذیرای سیستم های موشکی آمریکا 
شوند.  از سویی، سازمان ناتو روسیه را 
به نقض پیمان منع موشک های هسته ای 
میانبرد متهم کردو گفت:همپیمانان ناتو 
به این نتیجه رسیده اند که مسکودر حال 

توسعه و آزمایش یک سامانه موشکی 
به نام 9M۷۲9 اس���ت که نقض این 
پیمان محسوب می شود و خطرات قابل 
ماحظه ای برای امنیت منطقه آتانتیک 
ایجاد کرده اس���ت.»فدریکا موگرینی« 
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
نی���ز  با تاکی���د بر اهمیت پیمان منع 
موشک های هسته ای میانبرد در تضمین 
امنیت اروپا، خواستار حفظ آن از سوی 
روس���یه و آمریکا شد.وی همچنین 
هشدار داد که اروپا تمایلی ندارد تا بار 
دیگر به میدان جنگ قدرت های بزرگ 
تبدیل ش���ود.از طرفی،وزارت خارجه 
چین ضمن مخالفت با مواضع آمریکا 
در رابطه با لزوم چند جانبه شدن پیمان 
منع موشک های اتمی میانبرد اعام کرد 
که این یک توافق دوجانبه بین واشنگتن 
و مسکو بوده است.همچنین،وزارت 
امور خارجه چین با رد ادعاهای مایک 
پمپئو مبنی بر این که پکن نظم بین المللی 
را خدش���ه دار می کند، واشنگتن را به 
خودخواهی و ادامه اقدامات یکجانبه 
متهم کرد. در چنین ش���رایطی، رئیس 
جمهوری آمریکا در توئیتی نوشت: ما 
با چین یا به معامله دست پیدا می کنیم 
یا هیچ توافقی میان دو کشور صورت 
نخواهد گرفت و اگر به چنین توافقی 
دست پیدا نکنیم، تعرفه های سنگینی 
بر محصوات صادراتی چین به آمریکا 

وضع خواهیم کرد.

اولتیماتوم آمریکا به روسیه برای پایبندی به پیمان منع 
موشک های هسته ای میانبرد

 س���رویس خارجی: اتحادیه عرب از س���ازمان ملل 
خواست فهرست شرکت های طرف قرارداد شهرک سازی 
رژیم صهیونیس���تی در سرزمین های اشغالی فلسطین را 

ارائه کند.
سعید ابو علی معاون دبیر کل اتحادیه عرب و رئیس 
بخش فلسطین و سرزمین های عربی اشغالی این اتحادیه، 
از جامعه بین المللی خواست با اتخاذ موضع قاطع، توطئه 
یهودی سازی و شهرک سازی رژیم صهیونیستی را خنثی 
کند و سازمان ملل هم با ارائه فهرست شرکت های طرف 
قرارداد شهرک سازی های رژیم صهیونیستی در سرزمین های 
عربی علیرغم تحریم این رژیم، توطئه های این رژیم را بر 
ما کند. وی افزود: مقامات رژیم صهیونیستی با اتخاذ تدابیر 
مختلف با جنبش تحریم بین المللی این رژیم مبارزه می کنند 

و مانع تحرک فعاان آن با ادعای مخالفت با یهودیان در 
سراسر جهان می شوند که از اقدامات رژیم صهیونیستی می 
توسط  توان به احداث شرکت بین المللی "مقاع سلیمان" 
وزارت امور اس���تراتژیک رژیم صهیونیستی با هدف تبلیغ 

برای رژیم صهیونیستی در خارج اشاره کرد.
 در چنین ش���رایطی روزنامه صهیونیستی هاآرتص 
اع���ام ک���رد که دولت آمریکا به 9 کش���ور عربی برای 
همراهی با این کشور برای محکومیت جنبش حماس در 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد فشار می آورد.»جیسون 
گرینبات« فرس���تاده به اصطاح صلح آمریکا به منطقه 
خاورمیانه دیپلمات های کشورهای مغرب، عمان، بحرین، 
اردن، عربستان سعودی، کویت، امارات متحده عربی، مصر و 

قطر را در این خصوص مورد خطاب قرار داده است.

اتحادیه عرب: جامعه جهانی توطئه یهودی سازی و شهرک سازی 
اسرائیل را خنثی کند

س���رویس خارجی: میشل عون 
رئیس جمهوری لبنان در پی عملیات روز 
سه شنبه ارتش رژیم صهیونیستی در مرز 
لبنان، به دستگاه های امنیتی کشورش 
دستور داد تحرکات صهیونیست ها را 

به دقت زیر نظر بگیرند.
عون در تماس های جداگانه با 
سعد الحریری نخست وزیر مامور به 
تشکیل کابینه، نبیه بری رئیس پارلمان و 
ژنرال جوزف عون فرمانده ارتش لبنان 
تحوات مرزهای جنوبی این کشور در 
پی حفاری های رژیم صهیونیستی در 

آن سوی مرز را بررسی کرد. 
رژیم اش���غالگر صهیونیستی، از 
بامداد س���ه شنبه با ادعای اینکه قصد 
کشف و انهدام تونل های حفاری شده 
حزب اه را دارد، نیروهای خود را در 
طول ۷9 کیلومتر مرز با لبنان به حالت 
آماده باش درآورده و ماش���ین آات 
سنگین و بولدوزهای اسرائیلی در آن 
سوی مرزها مشغول کندن زمین هستند. 
در ای���ن حال نبیه بری رئیس پارلمان 
لبنان هم روایت رژیم صهیونیستی از 
وجود تونل های زیرزمینی در مرز لبنان 

را مشکوک خواند.
 بری در تماس تلفنی با س���فیر 
آمری���کا در بی���روت، ارائه مدارک 
و گ���زارش ه���ای ازم را که وجود 

تونل ها و صحت ادعاهای اس���رائیلی 
را اثبات کند، خواس���تار شد. وی با 
اشاره به حفاری های رژیم صهیونیستی 
با ه���دف تخریب تونل های ادعایی 
حفرش���ده از سوی حزب اه، گفت: 
اگر اسرائیل بخواهد در سرزمین هایی 
که اشغال کرده حفاری کند، هرکاری 
م���ی تواند انجام دهد، اما اگر بخواهد 
این حفاری ها را به سمت خاک لبنان 
ادامه دهد، مساله دیگری است. در این 
حال »یوئل حسون« رئیس هیأت حزب 
اتحادیه صهیونیست در پارلمان رژیم 

صهیونیستی گفت نتانیاهو برای گریز از 
اعام جرم پلیس و محکومیت، عملیات 
علیه تونل های ادعایی حزب اه را به راه 

انداخته است.
این درحالی اس���ت که رئیس 
گروه اق���دام ایران در وزارت خارجه 
آمری���کا با اعام حمایت از عملیات 
نظامی صهیونیست ها علیه لبنان گفت 
بر کش���ف تونل های حزب اه در 
سرزمین های اشغالی مصمم هستند. 
برایان هوک که برای تحت فشار قرار 
دادن اروپا در مقابله با ایران به خصوص 

مباحث موشکی به منطقه سفر کرده 
است، بار دیگر تعهد کاخ سفید به رژیم 

صهیونیستی را نشان داد.
 وی حفر تونل از سوی حزب اه 
را نمونه ای از سیاست خارجی انقابی 
ایران دانست و ادعا کرد این سیاست 
خارجی، گس���ترش ستیزه جویی در 
خاورمیانه اس���ت و ما آن را محکوم 
می کنیم. جان بولتون مشاور امنیت ملی 
آمریکا هم از حزب اه خواست حفر 
تونل در مرزهای لبنان با سرزمین های 

اشغالی را متوقف کند. 

دستور میشل عون به دستگاه های امنیتی لبنان برای رصد تحرکات مشکوک اسرائیل در مرز

عمليات حفاری صهيونيست ها در مرز لبنان با ادعای كشف و نابودی تونل های ساخت حزب اه
 سرویس خارجی: گروه تروریستی 
تحریرالشام)جبهه النصره( پل های میان 
مناطق تحت تسلط خود و ارتش سوریه 

در جنوب حلب را منفجر کرد.
همزمان با نقض مکرر آتش بس و 
توافق ایجاد منطقه حائل خالی از ساح 
در مناطق تماس گروه های تروریستی 
و ارتش س���وریه، گروه تروریستی 
تحریرالشام از هراس عملیات ارتش 
سوریه برای پاکسازی این مناطق، اقدام 
به قطع مسیرهای ارتباطی و تخریب 
پل های میان دو طرف کرد. خبرگزاری 
'إباء' رسانه رس���می گروه تروریستی 
تحریرالشام به نقل از 'ابوخالد الشامی' 

سخنگوی این گروه اعام کرد که یگان 
مهندسی تحریرالشام اقدام به منفجر 
کردن پل های میان شهرک های العیس 
و الحاضر در جنوب حلب کرده است. 
وی اضاف���ه کرد: این پل ها با هدف 
جلوگیری از نفوذ نیروهای ارتش سوریه 

به منطقه العیس منفجر شدند. 
گروه تروریس���تی تحریرالشام، 
حدود یک ماه قبل در اقدامی مش���ابه، 
پل های مناطق ش���مالی استان حما را 
منفجر کرده بود. این درحالی اس���ت 
که وادیمی���ر پوتین و رجب طیب 
اردوغان روس���ای جمهوری روسیه و 
ترکیه ۱۷ سپتامبر )۲۶ شهریورماه ۱39۷( 

در شهر سوچی درباره ادلب به توافقی 
دست یافتند که بر اساس آن مقرر شد 
ت���ا ۱5 اکتبر)۲3 مهرماه ۱39۷( منطقه 
عاری از س���اح ت���ا عمق ۱5 تا ۲۰ 
کیلومتری در خطوط تماس نیروهای 
دولت سوریه و عناصر مخالف در ادلب 
ایجاد ش���ود و مقامات نظامی ترک و 
روس بر این روند نظارت داشته باشند. 
این توافق به طور کامل اجرا نش���د و 
گروه های تروریستی به صورت روزانه 
ب���ه نقض این توافق اقدام می کنند و 
عاوه بر حمله به مواضع ارتش سوریه، 
غیرنظامی���ان را نیز در مناطق مختلف 

هدف قرار می دهند.

تروریست ها پل های جنوب حلب در سوریه را منفجر کردند

س���رویس خارجی: مقام���ات و فرماندهان 
الحشدالشعبی عراق اعام کردند: پایگاه های نظامی 
آمریکا در مرزهای مش���ترک عراق و س���وریه به 
پناهگاه هایی برای تروریس���ت های داعش تبدیل 
شده است.هاشم موسوی، یکی از فرماندهان ارشد  
الحشد الشعبی اعام کرد:  پایگاه های نظامی ایاات 
متحده آمریکا در  نزدیک مرزهای مشترک عراق و 
سوریه ، به پناهگاه هایی برای تروریست های داعش 

و حفاظت از آنها تبدیل شده اند.
وی گفت: ش���ماری از سرکرده های داعش در 
پایگاه های آمریکایی واقع در مرزهای عراق با سوریه 
مستقر هستند تا مورد هدف نیروهای امنیتی عراق 
قرار نگیرند.موسوی همچنین خاطرنشان کرد: پایگاه 
»التنف« س���وریه تبدیل به مکانی  برای حمایت از 
باقی مانده های داعش شده است.این فرمانده ارشد  
الحشد الشعبی اظهار داشت: هدف آمریکا استفاده از 
داعشی ها به عنوان یک ابزار برای تحت فشار قرار 

دادن دولت بغداد و دمشق است.
همزمان، قاسم مصلح ، فرمانده عملیات الحشد 

الشعبی عراق نیز  خواستار تشدید اقدامات امنیتی در 
مرزهای عراق با سوریه به دلیل تداوم نفوذ نیروهای 
داعش به خاک این کشور شد.وی همچنین با شماری 
از گروه های الحش���د الشعبی نشستی برگزار کرد و 
در جریان این نشست به بررسی پرونده های امنیتی 
و پیشنهادات فرمانده الحشد الشعبی و تقویت امنیت 

مناطق غرب اانبار پرداخت.
»قاسم مصلح« همچنین تاکید کرد: عناصر گروه 
تروریستی داعش تاش کردند تا با سوء استفاده از 
شرایط بد آب و هوایی از خاک سوریه به خاک عراق 
نفوذ کنند اما نیروهای الحشد الشعبی با هوشیاری 
خود این حمله را خنثی کردند..در تحوات سیاسی 
نیز، جلسه رای گیری پارلمان عراق به منظور تکمیل 
و بس���تن پرونده تشکیل کابینه به ریاست »عادل 
عبدالمهدی« نخس���ت وزیر این کشور بار دیگر با 
کارشکنی برخی گروه های سیاسی از جمله ائتاف 
»السائرون« وابسته به »مقتدا صدر«  بی نتیجه پایان 

یافت و به پنجشنبه آینده موکول شد.
در همین حال، عادل عبدالمهدی ، نخست وزیر 

عراق در سخنانی با تاکید بر این که هرج و مرج در 
جلسه پارلمان مانع از رای گیری درخصوص وزرای 
باقیمانده شد، اعام کرد: ۱3هزار پرونده فساد در هیأت 
شفاف سازی همچنان باز است. وی در ادامه افزود: 
با ممانعت اشخاص از منافع عمومی به عنوان پرونده 
فساد برخورد خواهد شد و از این پس اجازه نخواهیم 

داد مفسدین پشت هرچیزی پنهان شوند.
»نوری مالکی«، دبیرکل حزب الدعوه عراق نیز 
بروز اختاف و تنش در جلسه پارلمان و ناکامی در 
تکمیل کابینه این کش���ور را دارای تبعات خطرناک 
دانست.مالکی در اظهاراتی با ابراز نگرانی از حوادث 
پیش آمده در جلسه پارلمان، همه نیروهای سیاسی 
عراق را به کنار گذاش���تن اختافات و تاش برای 
تکمیل کابینه فراخواند. س���ید عمار حکیم ، رئیس 
ائتاف »اصاح و سازندگی«  عراق نیز بر ضرورت 

تکمیل کابینه عراق در اسرع وقت تاکید کرد.
در خبر دیگری،وزیر خارجه لبنان پس از دیدار 
با سران عراق به  شهر »اربیل« در شمال این کشور 

رفت و با »مسعود بارزانی« دیدار کرد.

الحشد الشعبی عراق: پایگاه های آمریکا در مرزهای سوریه پناهگاه داعش شده  است

معترضان فرانسوی: باوجود عقب نشینی  
مکرون،به اعتراضات ادامه می دهیم

 سرویس خارجی: معترضان فرانسوی با اینکه دولت فرانسه برای پایان 
افزایش مالیات سوخت را که  دادن به اعتراضات چندهفته ای "جلیقه زردها" 
قرار بود از اول ژانویه اعمال شود، به تعویق انداخت، گفته اند که قصد دارند 

اعتراضات خود را ادامه دهند.
گفت که این جنبش قصد  بنژامن کوش���ی، از اعضای "جلیقه  زردها" 
دارد اعتراضات خود را ادامه دهد و تاکید کرد که تظاهرات آنان باید به طور 
مسالمت آمیز ادامه یابد.او در این باره گفت: جلیقه  زردها شنبه آینده چهارمین 
اقدام )چهارمین هفته اعتراضات( را برگزار خواهند کرد اما چیزی که برای من 
مهم است این است که این جنبش باید مسالمت آمیز و بدون خشونت باشد. 
وی گفت: باید همبستگی و حمایت ۸5  درصدی فرانسوی ها را حفظ کنیم. 
کوشی تاکید کرد، تعلیق افزایش مالیات سوخت چیزی که آنان به دنبالش 
هستند، نیست و به دنبال لغو کامل افزایش مالیات سوخت و انرژی هستند 

که قرار است از اول ژانویه ۲۰۱9اعمال شود. 

سرویس خارجی:دبیرکل ناتو از ایران و روسیه برای کمک به پیشبرد روند 
صلح در  افغانستان کمک خواست. »ینس استولتنبرگ« اعام کرد: اعضای ناتو از  
قدرت های منطقه  ای  از جمله ایران و روسیه انتظار دارند تا از طرح صلح جامع 
در افغانستان حمایت کرده و نقش سازنده  ای  را در این زمینه ایفا کنند. وی گفت: 
ناتو به شدت حامی فرآیند صلح  بین اافغانی است و از ابتکار عمل »اشرف غنی« 
رئیس جمهوری افغانستان در این خصوص استقبال می کند. استولتنبرگ افزود: 
ناتو به نیروهای امنیتی و مسلح افغانستان کمک و مشاوره می دهد تا پیام واضحی 

به طالبان ارسال کند که آنها هرگز در میدان جنگ برنده نخواهند شد.
 در این حال،»جیمز متیس« وزیر دفاع آمریکا اظهار داشت : بحران افغانستان 
به ۴۰ سالگی اش نزدیک می شود بنابراین تمام کشورها به روند صلح و برقراری 
ثبات در این کشور کمک کنند. ژنرال »کنت فرانک مک کنزی« فرمانده جدید 
نیروهای ارتش آمریکا در خاورمیانه هم گفت: جنگ در افغانستان به بن بست 
رسیده است و در صورتی که آمریکا اکنون اقدام به خارج کردن سربازانش کند 

این کشور به احتمال زیاد سقوط کرده و به دست طالبان خواهد افتاد. 

درخواست ناتو از ایران و روسیه برای 
کمک به روند صلح افغانستان
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قاصدك كاغذى

قصه هاى ايران

كودكانه ها
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دوستان ما چه كسانى هستند؟
همكالسى ما، همســـايه ما، اعضاى خانواده و فاميل يا 
هر انسانى كه بتوانيم با او رابطه دوستى داشته باشيم ولو در 

فاصله اى بسيار دورتر از ما؟
حاال بياييد يك مرحله باالتر برويم و از خودمان بپرسيم 
درختى كه به ما سايه مى دهد، پرنده اى كه آوازش حال ما را 
خوب مى كند، كوهستانى كه هواى پاك برايمان دارد، دريا و 
دشت و حيوانات مختلف كه هر كدام نقشى در زندگى روى 
اين كره زمين دارند و نه تنها به ما آسيب نمى رسانند بلكه بى 
دريغ و سخاوتمندانه به ما محبت مى كنند و ... آيا همه اين ها 
را كه دوست داريم، مى توانيم دوست خود بدانيم و با آن ها 

مهربانى كنيم؟
اگر پاســـخ شما بله است، بدانيد كه در مسير درستى از 

ارتباط با خودتان و جهان قرار داريد.
دوستى با طبيعت، احترام به همه آنچه خداوند آفريده و 
مهربانى با حيوانات فقط از عهده كسانى بر مى آيد كه قلبى 
بزرگ دارند و مى توانند از سن پايين هم با جهان در صلح 

باشند و به اندازه داناترين افراد، درست فكر كنند.
19 آذر روز جهانى حقوق حيوانات است؛ حقوق حيوانات 
يعنى با عقل و منطق طورى زندگى كنيم كه نه به طبيعت و 

زندگى كسى آسيب برسانيم و نه از طبيعت جدا شويم.
بايد با محيط زيست مان دوست باشيم و براى حفاظت 
از آن، از همين كودكى، از هر سنى و از همين حاال تالش 
كنيم تا هم زندگى خودمان را نجات دهيم هم زندگى زمين 

و همه زمينيان را.

بغلم كن
شنبه اى كه گذشت(10 آذر) روز جهانى «ايدز» بود. در 
روز جهانى ايدز مردم به لباس هاى شان روبان قرمز مى زنند تا 

به همه بگويند بايد نسبت به اين بيمارى آگاهى داشت.
ايدز يك بيمارى ويروســـى است كه منجر به نقص در 
سيستم ايمنى بدن مى شود. ايدز از راه هاى مشخصى منتقل 
مى شود و بسيارى از كودكان جهان پيش از تولد، از راه خون 
و  از طريق مادر به آن مبتال مى شـــوند و با اين بيمارى به 
دنيا مى آيند. بعضى ها هم بعد از تولد به آن مبتال مى شوند.  
حواسمان باشد احتمال انتقال سرماخوردگى از ايدز بيشتر 

است.
 يعنى اگر در كالس درس يك دوست شما سرماخوردگى 
داشته باشـــد و دوست ديگر، مبتال به ايدز باشد، شما 
با دست دادن و روبوسى يا حتى حرف زدن با دوست 
سرماخورده تان، مريض مى شويد اما هرگز از اين راه ها 

از دوست مبتال به ايدز، بيمارى به شما منتقل نمى شود.
اين يك پيام علمى است به مناسبت اين روز و از طرف 
همه افرادى كه ايدز دارند به ويـــژه كودكان و نوجوانان:  
من ايدز دارم، لطفاً بغلم كنيد! من نمى توانم مريضتان كنم! 
بغل كردن و روبوســـى باعث انتقال ايدز نمى شـــود! ما را 

دريابيد!

من ايدز  دارمهمه دوستان ما

من شما رو مريض نمى كنم

منو هم بغل كنيد

با دستدادن و روبوسى يا حتى حرفزدننن با دوست 
سرماخوردهتان، مريض مىشويد اما هرگز از اين راهها 

از دوست مبتال به ايدز، بيمارى به شما منتقل نمىشود.
اين يك پيام علمى است به مناسبت اين روز و از طرف 
همه افرادى كه ايدز دارند به ويـــژه كودكان و نوجوانان:  
من ايدز دارم، لطفاً بغلم كنيد! من نمىتوانم مريضتان كنم! 
بغلكردن و روبوســـى باعععععععث انتقال ايدز نمىشـــود! ما را 

دريابيد!
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اخبار كودكان و نوجوانان

كيسه هاى دائمى، جايگزين پالستيك
دانش آموزان دبيرســـتان فراست شهر 
آبدانان اســـتان ايالم، در راستاى حفظ 
محيط زيســـت و با شعار نه به پالستيك 
براى خريد، كيسه هاى دائمى را جايگزين 

پالستيك كردند.

 جشن روز معلوالن
به مناسبت 12 آذر،  روز جهانى معلوالن،  
در مدرســـه شهيد خيامى كاشان جشنى براى 

كودكان معلول جسمى و ذهنى برگزار شد.

 راه خونه ى فرشته ها 
نمايش «راه خونه ى فرشته ها» از 17 تا30 آذر 1397 در سينما كانون 

پرورش فكرى كودكان و نوجوانان سارى به روى صحنه مى رود.
در  اين نمايـــش، دخترك غمگين از اين كه بادبادكش، باز هم در 
مسابقه برنده نشده، با خدا درد دل مى كند و با ناراحتى، بادبادكش را رها 

مى كند و مى رود.
 زمانى نمى گذرد كه بادبادك جان مى گيرد تا آرزوى دخترك را به 

فرشته ها برساند.

مهمانى در سيستان و بلوچستان
مربيان مركز فراگير كانون سيستان و 
بلوچستان با حضور در كنار دانش آموزان 
داراى نيازهاى ويژه روز جهانى معلول را 
گرامى داشتند و با قصه گويى و بازى و 
سرگرمى و فعاليت كاغذ و تا، خاطرات 

شيرينى براى يكديگر ساختند.

درخت بخشنده
كارگاه آموزشى با طرح داستان درخت بخشنده 
در مدرسه دخترانه كارا در  شهر رشت برگزار 

شد.
 در اين كارگاه دانش آموزان درك خود را از 

پيام داستان نقاشى كردند.
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سهيل از همان فرداى روز تولدش كه به ميمنت 
و مباركى در خانه برايش جشـــن گرفته بودند، 
تصميم گرفت يكى از آرزوهايش را برآورده كند.

همه دوست و آشنا مى دانستند كه سهيل چقدر 
دوست دارد در خانه آكواريوم داشته باشد.

آقاى يوســـفى هم كه مى دانســـت سهيل 
چه شور و شـــوقى براى داشـــتن ماهى هاى 
 زينتـــى دارد، با كمال ميل رفت ســـراغ خريد 

آكواريوم.
راستش  سهيل دنبال يك آكواريوم ساده بود 
با چند تا ماهى كوچولو . اما يكى از فروشنده ها 
تشـــويقش كرد كه يك ماهى گوشتخوار هم در 
آكواريوم خودش داشـــته باشد . فروشنده وقتى 
غذاى اين ماهـــى را آورد، تاكيد كرد كه ماهى 
گوشتخوار به ماهى هاى ديگر كارى ندارد و به 

تيپ و تاپ هم نمى زنند.
 سهيل هم از اين بابت دلش قرص شد و تا 
توانست فضاى داخلى آكواريومش را با سنگريزه ها 

و مرجان ها خوشگل كرد؛ مثل اتاق عروس.
 وقتى كار تمام شـــد، محو تماشاى آكواريوم 
شد اما بالفاصله يادش آمد كه بايد دوست هايش 
شهاب و شـــايان را براى رونمايى اين آكواريوم 

خوشگل دعوت كند. 

ســـهيل براى اينكه رونمايى خيلى واقعى و 
دلپذير باشد با يك پارچه ظريف روى آكواريوم 

را پوشاند. 
روزى كه شـــهاب و شايان شادمانه در انتظار 
رونمايى ماهى هاى خوشگل سهيل بودند، خودش 
پاورچين پاورچين رفت طرف آكواريوم و پارچه 
را برداشت. سهيل مى خواست ماهى ها را يكى 
يكى به دوست هايش معرفى كند اما به جز ماهى 

گوشتخوار بقيه را نديد. 
از ترس نزديك بود قلبش بيفتد توى كفشش. 
ظاهراً ماهى گوشتخوار بقيه را خورده بود و داشت 

توى آب هاى آكواريوم جوالن مى داد!
اما چند دقيقه بعد البالى سنگريزه ها و كنار 
مرجان ها، چند دم و باله نازك تكان خوردند و 
سرهاى كوچولو هم بيرون آمدند. لب هاى ماهى ها 
غير از هلپ هلپ، خنده هم داشـــتند و دنبال 

شيطنت بودند.
سهيل هنوز نمى دانست دارد تخيل مى كند يا 

واقعا آكواريومش پر از ماهى است!
چشم به شيشه دوخت و پلك نزد. 

آرزويى به وسعت يك آ كواريوم
سوگل عصارى
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هــو هــو ... صــداي پاييز
پيچيــد بــاغ  گــوش  در 
بــــــاغ شـــــانه   روي  از 
شـــــــوق پرنــده كوچيد

**** 
آمــد قطــار   ... هوهــو 
بــرد را  درخــت  بــرگ 
از روي شـــــــاخه  بــــــاغ
او هرچــه رخــت را بــرد

**** 
رفتنــد پرنــده  و  بــرگ 
اّمــا درخــــــت مانــــــده
پاييــز ايســــــتگاه  در 
تنهــــــــــا درخــت مانده

زاييـــــد گــــاو مــــا
گوســاله اى قشــنگ
زيبــا و ديدنيســت
سـرخ است و زردرنگ

****
با مادرش به دشــت
هـــــــر روز مــى رود
بـــــــر روى تپه هــا
مى دود خوشــــحال 

****
ذهنش پر اســت از
بازى و جســت و خيز
گوســاله من اســت
تنــد و ســريع و تيز

****
او يــــــار مــــهربان
در خلوت من اســت
بــا آن صــداى خوب

همصحبت من است 

گوساله من
محسن اعال

حسين شادمهر

حسن اعال

ايستگاه پاييز 
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دوســتان عزيزى كه در مسابقه ما شــركت كرديد و برايمان از قا

كتاب هايى كه دوســت داريد و مى خوانيد نوشتيد، پيام هايتان را 
چاپ مى كنيم تا دوستانتان هم با اين كتاب ها آشنا شوند.

شما هم براى دريافت جايزه از راه هاى زير با ما تماس بگيريد 
ونشانى پستى تان را بفرستيد:

a�abmahtab@ettelaat.com:ايميل
a�abmahtab_zamimeh@ :تلگرام
تلفن: 29994581

خدايا شكر!
من از كتاب هاى داستانى 
خوشم مى آيد و مى خواهم 
دو كتابى كه خوانده ام را به 

شما معرفى كنم:
كتاب «خدايا شـــكر» 
اولين كتابى اســـت كه 
توانستم بخوانم و بيشتر 
به كالس اولى ها پيشـــنهاد مى دهـــم. دومى هم 
مجموعه 5جلدى «پنى فاجعه است» كه داستان هاى 
 طنزى از ماجراهاى يك دختربچه شيطان و شلوغ

 دارد.
سما نقوى -9 ساله 

12 قصه تصويرى از شاهنامه
اين كتاب يكى از بهترين كتاب هايى بوده كه من توانستم بخوانم و با 
ضحاك و كاوه آهنگر، زال و سيمرغ، اكوان ديو، رستم و اسفنديار، رستم و 

سهراب و...آشنا بشوم و حسابى لذت ببرم.
به نظرم اين كتاب بهترين هديه اى اســـت كه مـــن از پدرم و مادرم 

گرفته ام.
موژان خانى - 9 ساله

كتاب دوست داشتنى من

رمان ماتيلدا
تولدم،  مادرم روز 
رمان «ماتيلـــدا» را به 
من هديه داد و چون 
داستانش متناسب با سن 
خودم بود ازخواندنش 

لذت بردم.
ماتيلدا دخترى بسيار 

باهوش بـــود. مادر و پدرش يعني آقا و 
خانـــم ورم وود، اصال به ماتيلدا اهميت 
نمي دادند اما به پسرشان مايكل اهميت 

زيادي مي دادند. 
وقتي ماتيلدا به مدرســـه رفت، خانم  
هاني معلمش شد. او استعداد ماتيلدا را 
كشف كرد و به استعدادش توجه زيادي 

داشت. 
خانم نرانچپول كه خاله خانم هاني بود 
بسيار سختگير بود و مال و اموال خانم 

هاني را گرفته بود.
 وقتي ماتيلدا به جسمي خيره مي شد، 

آن جسم تكان مي خورد.
 او بـــا ايـــن كار خانـــم هاني را 
 از شـــر خانـــم نرانچيـــول نجات

 داد. 
 ستايش محبى – 9 ساله

چطورى از مامان بزرگ مراقبت كنيم؟
من چهار ســـاله هســـتم و 
 ايـــن كتـــاب را مـــادرم برايم

 مى خواند.داستان هايش را دوست 
دارم چون ياد مى گيرم چطورى با 
مامان بزرگم رفتار كنم كه هر دو 

خوشحال باشيم. 
مثال وقتى با هم پارك مى رويم 
كارهايى كه در كتاب گفته را انجام 
مى دهم و خيلى خوش مى گذرد.

وانيا رحمتى- 4 ساله

ان از 
ن را 
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صدآفرين به پونه
 چشم و چراغ خونه

پونه يـــك دختر كالس 
اولى اســـت كه  حسابي شاد 
و خوشحال اســـت و  با اين 
كه سنش كم است ولى خيلي 
چيزها مي داند و دوست دارد 

شادى  اش با همه قسمت شود و هميشه براى همه 
آدم ها دعا مى كند.

ستايش رمضاني- 9 ساله

عصر طاليى دايناسورها  
من رايين هســـتم و كتاب عصر طاليى دايناسورها  را به دوستانم پيشنهاد 
مى دهم. ايـــن كـتاب را دوست دارم چــون درمورد دايناسورها اطالعات 
زيادى به ما مى دهد؛ مثال  از محل زندگى، وزن، اندازه و نوع تغذيه آنها به ما 
مى گويد.به نظر من اين  كتاب مى تواند كمك كند كه بدانيم در گذشته براى  

دايناسورها چه اتفاقاتى افتاده  و چرا آنها منقرض شدند.
رايين كمال تفرشى- 8 ساله

جادوگرها و دايناسورها
من عاشق كتاب هاى خيالى 
و دايناسورى ام و براى همين 
دو مورد از همين كتاب ها را 

معرفى مى كنم:
يكـــى «دايره المعـــارف 
دايناسورها» و ديگرى كتاب 

طنز و خيالى «جادوگرهـــا».از نظر من مطالعه 
درباره موجوداتى كه از بين رفته اند و چيزى از 
آن ها نمى دانم بسيار جذاب است.كتاب جادوگرها 
را هم پيشنهاد مى كنم بچه هايى كه زود باورند 

نخرند!
در اين كتاب با يـــك مامان بزرگ بانمك و 
نوه اش، مى رويم سراغ جادوگرها تا ماموريت شان 
را خراب كنيم و نگذاريم بچه ها را موش كنند 
و خودشان را موش مى كنيم .اين كتاب به طور 
باور نكردنى هيجان انگيز اســـت و ياد مى دهد 
اگر روزى با جادوگرى روبرو شديم، چطورى 

بشناسيمش و از خودمان محافظت كنيم.
كيانا محمودى نيا- 11 ساله

كودك دانشمند
اين كتاب آموزشـــي، 
مجموعه اي كامل و بي نظير 
مخصوص كودكان 2تا10ساله 
اســـت كه در آن آموزش 
الفباي فارسي، آموزش الفباي 
انگليســـي، آموزش اعداد 
فارسي و انگليسي، آموزش 
اعداد و جدول ضرب فكري، شناخت ميوه جات و 
سبزيجات، شناخت حيوانات و پرندگان، شناخت 
اشياء، جهت هاي جغرافيايي نقشه ايران و همسايه ها، 
واحدهاي پولي و پرچم ايران و همسايه ها، اعضاي 
بدن، اشكال هندسي، آموزش رنگ ها و آموزش 
رنگ آميزي و محل تمرينات و نقاشي مطرح شده 

است.
 اين كتاب را ســـال 1396 پـــدرم در يكي از 
غرفه هاي نمايشـــگاه كتاب تهران خريده بود و به 
من هديه داد و من اين كتاب را دوســـت دارم و 
روي جلد آن نيز بازي منچ و مار و پله اســـت كه 
من با دوســـتم بازي مي كنم و چون در اين كتاب 
 كلي چيزهاي آموزشـــي و تصوير نمايي جذاب 
هست، من اين كتاب را  براي دوستان آفتاب مهتاب 

معرفى كردم.
نازنين زينب اسماعيلى- 9 ساله

چراهاى شگفت انگيز 
يكى از كتاب هاى مورد عالقه 
من «چراهاى شگفت انگيز درباره 
مردم و كشورها» است. همان 
اول جذب عنوان و طرح جلد 

كتاب شدم. 
اين كتاب به سواالت اساسى كودكان و نوجوانان 
درباره جهان و مردمان آن پاسخ مى  دهد و  در همه 
صفحات، تصاوير و نقاشى هاى خوشرنگ و زيبا 

دارد.
اين كتاب حتى براى بزرگساالن هم خواندنى 

است و يك كتاب مرجع به حساب مى آيد.
نويد صنعتى- 15 ساله
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امروز در تاريخ قاب امروز

هر ســـاعتم اندرون بجوشـــد خون را
واگاهـــى نيســـت مـــردم بيـــرون را

اال مگـــر آنكه روى ليلى ديدســـت
داند كه چه درد مى كشد مجنون را؟

سعدى

* متاسفانه بسيارى از مردم پس از اينكه به دامان 
شـــوربختى در افتادند، به سعادت از دست رفته 

خويش پى مى برند. 
برتراند راسل

* نيرومندترين مردم كســـى است كه بر خشم 
خود غلبه كند. 

افالطون

پند بزرگان سرايه

برگزارى نخستين مهرواره عروس باران در سنندج /عكس از: على اصغر قزل سفلو

15آذر
* تظاهرات نيم ميليوني مردم مشهد چند مجروح 

برجاي گذاشت.
در شهر آمل نيز چند نفر كشته و مجروح شدند.

* امام خميني در مصاحبه با خبرنگار ديلي تلگراف 
كه پرسيد: آيا پس از مالقات با نمايندة وزارت خارجة 
فرانسه با شما در چند روز پيش تغييري در مواضع شما 
پيدا شده است؟ گفتند: خير، اين تكليف الهي است و در 

صورت سكوت، مسئول خواهم بود. 
همچنين از امام خميني سئوال شد اگر فعاليت هاي 
حضرتعالي را محـــدود كنند چطور؟ امام خميني در 
پاسخ فرمودند:... در فرانسه نمي مانم... لكن براي فرانسه 

صورت خوشي نخواهد داشت.
* حضرت امام در مصاحبه  با مجلة فرداي آفريقا 
گفتند: شرط حل بحران كنوني در ايران بركناري شاه 

است.
* ســـخنگوي وزارت خارجة آمريكا حمايت 
مجدد كشورش را از سياست هاي شاه اعالم كرد. وي 
گفت: كارتر از جرج بال، مشاور قديمي كندي، جانسون 
و ريچارد هلمز سفير سابق آمريكا در ايران خواسته است 

تا وي را درباره اوضاع ايران ياري دهند.
* ازهاري، طي نطقي در مجلس ســـنا گفت: 
شعارهاي پشت بام مردم صداي نوار ضبط صوت است! 
فرداي اين روز مردم در خيابانها مي گفتند: ازهاري...! 

بازهم بگو نواره، نوار كه پا نداره!
تذكر: اين سخنراني ازهاري در مقابل نمايندگان 
مجلس به عنوان يكـــي از مضحكه هاي تاريخ ثبت 

گرديد.
* قصر شـــيرين، اصفهان و همايونشهر، شاهد 

كشتار مردم بود.
* جامعة پزشكان قم با انتشار اعالميه اي هرگونه 
سازش، همكاري و ارتباط با هيأت حاكمه را خيانت 

به ملت دانستند.
*   ارتشبد ازهاري نخست وزير نظامي در مجلس 
سنا نطقي ايراد كرد و در پاسخ سناتورها گفت تظاهرات 

شبانه و بانك اهللا اكبر نوار صدا است.
*   سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا اعالم 
كرد: ما از مواضعي كه شـــاه پيش مي گيرد حمايت 

مي كنيم.
*عده اي از ديپلمات هاي آمريكا كه با مسائل خاورميانه 
مخصوصاً ايران سابقه و برخورد داشته اند براي مشاوره به 
دفتر كارتر دعوت شدند. ريچارد هلمز سفير سابق آمريكا و 

رئيس پيشين سيا يكي از آنها است.
*   دكتر عيسي صديق(صديق اعلم) استاد ممتاز 
دانشگاه و صاحب تأليفات عديده، و از خدمتگزاران 

قديمي فرهنگ ايران در سن 85 سالگي درگذشت.
*تجمع بيش از دوهزارنفـــراز فرهنگيان  در 

دبيرستان شاهپور كرمان
 * تظاهـــرات مردم در شـــهرهاي زنجان، ابهر و

خرم دره به درگيري مردم با نيروهاي حكومت نظامي 
انجاميد . بر اثر اين درگيري ها عده اي شـــهيد و مجروح 

شدند . 
* بيش از چهارصد نفر از مردم شهر مريوان در 
حسينيه شهر گردهم آمده و براي كارگران و كارمندان 

اعتصابي ادارات كمك مالي جمع آوري كردند.
* بيش از هزار نفر از اهالي فراشـــبند در استان 
فارس در جريان تظاهرات عليه رژيم با ماموران انتظامي 

درگير شدند . 
*تظاهرات مردم در زابل بعد از تجمع در مسجد 

حكيم شهر
* تجمع مردم در مســـجد جامع شهر زاهدان . 
مردم بعد از اتمام مراسم سخنراني در مسجد به سوي 
حسينيه بيرجندي ها حركت و به نفع رهبري انقالب به 

تظاهرات و دادن شعار پرداختند . 
* بيش از دوهزار نفر بعد از شـــركت در مراسم 
سخنراني در مســـجد حاج ابراهيم اراك به تظاهرات 

پرداختند. 
* تظاهرات مردم در بروجرد توســـط نيروهاي 
انتظامي و با بازداشت تعدادي از تظاهركنندگان توسط 

نيروهاي انتظامي خاتمه يافت .
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عدد فوتبالياز جزاير ژاپن

 افتادن بغداد به دست عثماني
سلطان سليمان امپراتور عثماني در اين روز در دسامبر 
1534 تصرف بغداد را تكميل كرد. نيروهاي عثمامي دو روز 
پيش از اين وارد حصار بغداد شده بودند كه برخي از موّرخان 
آن روز را زمان تصرف بغداد ذكر كرده اند. چندى پس از آن 
دولت صفويه ايران بغـــداد را از عثماني ها پس گرفت و در 
آنجا يك پايـــگاه نظامي ثابت به وجود آورد و نيروى نظĤمى 

مستقر ساخت.
جنگ متناوب ايران و عثماني بر سر بغداد دو قرن طول 
كشيد و در زمان نادرشـــاه مصالحه صورت گرفت؛ ايران از 
دعاوي خود بر بغداد دست كشيد و عثماني حاكميّت ايران بر 
ايروان و همه قفقاز جنوبي را برسميت شناخت. در زمان شاه 
عباس هم عثماني ها همين نظر را داشتند و شاه عباس موقتا و تا 

رسيدن به هدف هاي مقّدم خود آن را رد نكرده بود.
ماندالي بزرگ  بازداشت شد

نلسون رالي هال هال ماندال كه از او به عنوان يك «داور 
جهاني» نام برده مي شـــود، بزرگ مردي كه توانست بدون 
خونريزي به تبعيض نژادي و حكومت اقليت سفيد پوست 
مهاجر هلندي بر وطن خود پايان دهد و كســـي هم آسيب 
نديد و حتي مجازات نشد ششم دسامبر سال 1956 با 156 تن 
ديگر از رهبران جنبش حقوق مدني سياهپوستان بازداشت 
شد. ششم دســـامبر همچنين يادآور تغيير زندان او در سال 
 1988 اســـت كه در اين روز به يك زندان «كيپ تاون» منتقل

شد.
ماندال كه تنها به دليل مبارزه براي رفع تبعيض و احقاق 
حقوق انساني هموطنانش 27 سال از عمر خود را در زندان با 
اعمال شاقه از دست داد در دادگاهي كه او را محاكمه مي كرد 
گفت:من بر ضد تبعيض گام برداشته ام، خواه اين تبعيض از 

سوي سياه و خواه از طرف سفيد اعمال شود.
براي نجات خود، معاونش را به ميان مردم خشمگين افكند! 

ششم دسامبر سال 189 ميالدي كومودوس امپراتور وقت 
روم كه با اعتراض شديد مردم شهر «رم» و شورش ايشان به 
خاطر كمبود گندم و گران شـــدن نان رو به رو شده بود براي 
جلب نظر اتباع كشور نسبت به خود و به عالوه راحت شدن 
از دســـت معاونش كه از سوي سناي روم به او تحميل شده 
بود هنگامي كه شنيد رمي هاي خشمگين پشت ديوار كاخ او 
اجتماع كرده و تظاهرات مي كنند به اتفاق معاونش «كلياندر» 
به بالكن كاخ رفت و خطاب به مردم حق را به جانب آنان داد 
 و گفت كه عامل كمبود گندم را تا چند لحظه ديگر به شـــما 
مي ســـپارم و سپس به محافظانش دستور داد كه «كلياندر» را 
از بالكن به ميـــان مردم افكنند و مردم هم اورا قطعهـ ـ قطعه 

كردند!


