
�نگليسي ها �صطالحي ���ند تحت عنو��  
كه به معني «��لين مالقا�»   
با شخصي �ست كه تا كنو� �� �� نديد� �يد. بسيا� 
�يا� هم ��� �ين مقوله تاكيد شد� �ست چر�كه 
�قتي با كسي بر�� ��لين با� ��بر� مي شويم تنها 
3 ثانيه طو� مي كشد تا �هن ما� �� شخص �� 
قضا�� كند. يعني نو� پوشش شما� طر� �يستا�� 
يا نشستن تا� � هرچيز� كه شما �� �� �� لحظه 
نشا� �هد� مي تو�ند بر ��� �هنيت �فر�� تاثيرگذ�� 
باشد. شايد �ين قضا�� �� يك سر� �� �يد��ها 
مهم نباشد �ما �� �يد��هايي مثل مصاحبه ها� 
شغلي � تحصيلي� مصاحبه هايي كه مربو� به 
سفا�� �ست � همچنين خو�ستگا�� كر��� مهم 

� ضر��� �ست.

ضميمه  خانو��� ���نامه �طالعا� 
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. . . يك تكه �سما�

يك تكه �سما�
�� كس���ى كه خز�نه ه���ا� �حمتت فنا 
نمى پذير� بر محمد � �لش �حمت فرست � 
بر�� ما �� �حمت خ���و� بهر� �� بر قر�� كن. 
�� كسى كه �يدگا� �� �يدنت فر� مى مانند� بر 
محمد � �لش �حمت فرست� � ما �� به ساحت 
قر� خو� نز�يك سا�. � �� كسى كه �� بر�بر 
قد� � منزلتت قد�ها � منزلتها خو�� � بى مقد�� 
�ست� بر محمد � �لش �حمت فرست � ما �� 
نز� خو� گر�مى ���. � �� كسى كه �سر�� �خبا� 
�� نظر� �شكا� �ست� بر محمد � �لش �حمت 

فرست� � ما �� نز� خو� �سو� مسا� .
 خد�يا به بركت بخشش خو� ما �� �� بخشش 
بخشندگا� بى نيا� فرما� � با پيوستن خو� ما �� 
�� �حشت كسانى كه �� ما مى برند نگهد��. تا با 
�جو� بخشش تو به �� �يگر� ��� نيا��يم � با 

�جو� �حسا� تو �� �حد� نهر�سيم . 
�عا� پنجم صحيفه سجا�يه

بر��شت پنبه �� خر�سا� شمالى/ عكس ها: �يرنا

. . . قا � هفته

385

 پند لقما�
 ���� لقما� به پس���ر� گفت �مر�� به تو سه پند مي �هم كه كامر�� 
شو�  :   ��� �ين كه سعي كن �� �ندگي بهترين غذ�� جها� �� بخو��. ��� 
�ين كه �� بهترين بستر � �ختخو�� جها� بخو�بي. � سو� �ين كه �� بهترين 

خانه جها� �ندگي كني. 
پس���ر لقما� گفت:  �� پد� ما يك خانو��� بسيا� فقير هستيم چطو� 
م���ن مي تو�نم �ين كا�ها �� �نجا� �هم� لقما� ج���و�� ��� :   �گر كمي �يرتر 
 � كمتر غذ� بخو�� ه���ر غذ�يي كه مي خو�� طعم بهترين غذ�� جها� ��

 مي �هد  .  
 �گر بيشتر كا� كني � كمي �يرتر بخو�بي �� هر جا كه خو�بيد� �� �حسا� 
مي كني بهترين خو�بگا� جها� �ست .   �گر با مر�� ��ستي كني� �� قلب �نها جا� 

مي گير� � �� �قت بهترين خانه ها� جها� ما� توست. 
�عا� ما��

�� بايزيد بسطامى� عا�� بز��� پرسيدند:�ين مقا� ���شمند �� چگونه 
يافتى� گفت:شبى ما�� �� من �� خو�ست. نگريستم� �� �� خانه نبو�.

 كو�� بر��شتم � به جو� �فتم كه �� بيا���. چو� با� �مد�� ما�� خو�بش 

بر�� بو�. پس با خويش گفتم:«�گر بيد��� كنم� خطاكا� خو�هم بو�.» �� گا� 
�يستا�� تا مگر بيد�� شو�. 

هنگا� بامد��� �� �� خو�� برخاست� سر بر كر� � پرسيد:چر� �يستا�� ���! 
قصه �� بر�يش گفتم. �� به نما� �يستا� � پس �� به جا� ����� فريضه� �ست 
به �عا بر��شت � گفت:«خد�يا! چنا� كه �ين پسر �� بز�� � عزيز ��شتى� �ند� 

ميا� خلق نيز �� �� عزيز � بز�� گر���».
���� ��قعي

ش���يخ �بى س���عيد �بى �لخير �� گفتند:فال� كس بر ��� �� مى ���. 
شيخ گفت:«سهل �س���ت� ��غى � صعو� �� بر ��� �� مى بر��.» شيخ 
�� گفتند:فال� كس �� هو� مى پر�. ش���يخ گفت:«�غنى � مگس���ى نيز �� 
 ه���و� بپر�.» �� �� گفتند: فال� كس �� يك لحظه �� ش���هر� به ش���هر�

 مى ���. 
شيخ گفت: «شيطا� نيز �� يك نفس �� مشر� به مغر� مى شو�. �ين 
چنين چيزها �� بس قيمتى نيست. مر� �� بو� كه �� ميا� خلق بنشيند � برخيز� 
� بجنبد � با خلق ��� � ستد كند � با خلق ���ميز� � يك لحظه �� خد� غافل 

نباشد».
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 * در نشس�ت اوپ�ك مقرر ش�د: توليد كنندگان اين س�ازمان 
800 هزار بشكه و اعضاي غيراوپك 400 هزار بشكه در روز 

عرضه نفت به بازار را كاهش دهند
* در اجاس اوپك، ايران از كاهش عرضه نفت معاف شد 

* وزير نفت: ايران تا زمان رفع كامل تحريم  ها به هيچ توافقي 
براي كاهش توليد نفت ملحق نمي شود 

* اي�ران هميش�ه از اوپ�ك و مواضع آن ب�راي ايجاد ثبات در 
بازار حمايت كرده است

 اعضای کشورهای صادرکننده نفت 
)اوپک( و همچنین اعضای تولیدکننده 
غیر اوپک در پایان دو روز جلسه فشرده 
خود، سرانجام برای کاهش عرضه نفت 
ب���ه بازار به میزان یک میلیون و 200 
هزار بشکه در روز به توافق رسیدند؛ 
در حالی که جمهوری اسامی ایران از 

این کاهش معاف شد.
به گزارش ایرنا، در یکصد و هفتاد 
 و پنجمین نشس���ت اوپک با حضور 
14عضو این سازمان در وین پایتخت 
اتریش مقرر ش���د اعضای اوپک ٨00 
هزار بشکه و اعضای غیر اوپک 400 
هزار بشکه )در مجموع یک میلیون و 
200 هزار بشکه( میزان عرضه نفت به 

بازار را کاهش دهند. 
همچنین ایران با توجه به تحریم 
ها مش���مول معافیت از کاهش عرضه 
شد. به گزارش فارس به نقل از روابط 

عمومی وزارت نفت، بیژن زنگنه دیروز 
در پایان دو روز مذاکرات فشرده میان 
وزرای نفت و انرژی کشورهای عضو 
اوپک، پیش از ترک دبیرخانه اوپک در 
بین خبرنگاران حاضر ش���د و به این 
پرسش که آیا ایران از نتایج مذاکرات 
راضی است، پاسخ مثبت داد و گفت: 
به آنچه تامین کننده منافع اوپک و ایران 

است، دست یافتیم.
زنگنه معافیت ایران از مشارکت در 
توافق کاهش تولید را تایید کرد و در 
پاسخ به این پرسش که آیا شما از تماس 
دولت آمریکا با برخی اعضای اوپک 
ناخشنودید؟ عنوان کرد: بله. ما قبا هم 
تجربه چنین رفتارهایی را داشته ایم. اوپک 
نمی  خواهد از بیرون از سازمان تحت 
فشار قرار گیرد. نمی دانم دولت آمریکا 
چه زمانی از این رویه درس می  گیرد.
بقیه در صفحه 4

قرار اس���ت فرانسه و آلمان یک سازوکار ویژه مالی 
تاسیس کنند تا با تهاتر میان پرداخت ها و بدون استفاده از 
 وجه نقد، تجارت با ایران را تسهیل کند. به گزارش انتخاب ،
 منابع آگاه به المانیتور گفته اند که این س���ازوکار در ماه 
ژانویه عملیاتی می شود. اروپایی ها می گویند سایر کشورها 
هم می توانند از این سازوکار استفاده کنند و سازوکارهای 

متعددی برای انجام معامات تأسیس خواهد شد.

ایران با هند، روس���یه و ترکیه  هم  برای تجارت با 
ارز ملی به توافق رسیده است و در دور قبلی تحریم ها هم 
با استفاده از همین روش توانست مقاومت کند. همچنین 
فرصت هایی  هم با تحوات داخلی در سازمان اوپک پدید 
آمده است. با اعام خروج قطر از اوپک و قصدش برای 
تمرکز بر بازار گاز، زمینه برای همکاری بیشتر این کشور
 بقیه در صفحه 2

صفحه16صفحه2

    اوراسیا موافقت نامه محدوده آزاد تجاري 

با ایران را تائید كرد

 پوتین: از ونزوئا حمایت تسلیحاتي 

و  مالي مي كنیم
 * رهبران كش�ورهاي عضو اتحاديه بس�ته اي از اس�ناد را امضا كردند كه در بين آنها اعتبار اجرايي 
موافقت نامه ايجاد محدوده آزاد تجاري بين اين اتحاديه و كش�ورهاي عضو آن از يك طرف و ايران 

از طرف ديگر وجود دارد

  * رئيس جمه�وري روس�يه هرگون�ه ت�اش خارجي ب�راي تغيير نظام سياس�ي ونزوئا را 
محكوم كرد 

* وزير دفاع روسيه: جنگنده ها و ناوهاي روسي را عازم ونزوئا مي كنيم 

 توافق اعضاي اوپك و غیراوپك 
 * منابع آگاه به المانيتور گفته اند كه اين سازوكار در ماه ژانويه عملياتي مي شود و ساير براي كاهش تولید 1/2 میلیون بشكه نفت

كشورها هم مي توانند از آن استفاده كنند  
  * سازوكارهاي متعددي براي انجام معامات   با ايران تأسيس خواهد شد

    * ايران با هند، روسيه و تركيه براي تجارت با ارز ملي به توافق رسيده است
 * رئيس س�ازمان انرژي اتمي: بر اس�اس وعده اي كه اروپايي ها داده اند، اميدواريم بسته 

پيشنهادي اروپا تا پايان سال ميادي جاري اجرا شود 
 * »روبين« ستون نويس مشهور روزنامه »واشنگتن پست« : اين ايده كه آمريكا مي تواند 

از طريق تحريم، ايران را پاي ميز مذاكره بازگرداند صرفاً يك توهم و خيال است
  * وزراي خارج�ه اروپ�ا روز دوش�نبه نشس�تي را درب�اره رواب�ط ب�ا اي�ران برگ�زار 

خواهند كرد 

 كانال  مالي اروپا با ايران 
دي ماه باز مي شود

صفحه16صفحه4

* دكتر محمدباقر نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه: وابستگي 
اقتصاد به نفت در بودجه سال آينده به 27 درصد كاهش مي يابد 

* نرخ ارز حمايتي 4200 تومان و نرخ تسعير ارز 5700 تومان شد 
* نرخ بنزين در سال آينده 1000 تومان است 

* قيمت هر بشكه نفت در بودجه 98 معادل 54 دار شد 
* سال آينده پرداخت يارانه نقدي استاني مي شود تا در هر استان 
دهك ه�اي ب�ااي درآمدي حذف ش�ده و اعتب�ار آن صرف تأمين 

نيازهاي عمراني استان شود 
 * حق�وق كارمن�دان و بازنشس�تگان در س�ال آين�ده 20 درصد 

افزايش مي يابد

 تشریح ویژگي هاي 
بودجه 98

هديه 

سردار 

سلیمانی به 

مفتی اهل 

سنت عراق

معارف

صفحه 6
حجت ااسام عليرضا سبحانی

برهان عقلِي 
نظم

یادداشت سردبیر

  تحریم و نظام طبقاتي در ایران
* عليرضا خاني

در گيرودار بحث هاي اقتصادي بويژه هنگام نوسان ها و تاطم هاي شديد 
در اقتصاد، اصطاح »دهک« بس��يار کاربرد مي يابد و از زبان مس��ئوان 
 و اقتصاد دانان شنيده مي شود و در رسانه ها بازتاب مي يابد اما متاسفانه 
هيچ گاه هيچ مسئولي آن را براي مردم باز نمي کند و در هيچ منبعي هم 
مفهوم دهک به زبان ساده و قابل درک براي عموم نيامده است. همين 
گنگي باعث بي اعتمادي مردم مي ش��ود به گونه اي نگارنده خود شاهد 
بود وقتي که در يک مکان عمومي يکي از مسئوان درباره فقر و فاصله 
طبقاتي و غيره سخن مي گفت و تلويزيون آن را پخش مي کرد و او عبارت 
دهک هاي دهگانه را به کار برد، يکي از حضار که از فاصله بين فقير و 
غني خيلي ناراضي بود رو به بقيه گفت: به خدا دروغ مي گويد. دهک ها 
در ايران خيلي بيشتر از ده تاست!! دهک همان طور که از نامش پيداست 
به معناي تقسيم بندي دهگانه است. در اقتصاد معناي دقيقش تقسيم بندي 
دهگانه »جمعيت« برمبناي »درآمد« است. وقتي جمعيت يک کشور را بر 
روي يک بُردار از درآمد صفر تا بااترين درآمد منظم بچينيم آنگاه هر 
يک دهم جمعيت �� از نظر تعداد نه درآمد �� را از هم جدا کنيم، هر 
يک از اين واحدها يک دهک محسوب مي شود که افراد آن درآمدي نسبتا 
نزديک به هم دارند اما طبعا درآمد دو لبه دهک متفاوت است. فرض کنيد 
ده درصد دوم )دهک دوم( جمعيت کش��ور از يک تا دو ميليون تومان 
درآمد ماهانه داشته باشند ميانگين درآمدي اين دهک 1/5 ميليون تومان 
است اما آن کس که در لبه فوقاني دهک قرار دارد دو برابر آنکس که در 
لبه پايين دهک قرار دارد درآمد دارد. بنابر اين اين تصور که افراد درون 

يک دهک درآمد برابر دارند غلط است.
اين ويژگي »دهک« ها باعث مي شود که افرادي که دردو لبه فوقاني و 
پاييني دهک ها قرار دارند درمعرض جابجايي به دهک پايين تر يا بااتر 
قرار بگيرند. تا اينجاي کار موضوع ساده به نظر مي رسد اما وقتي يک 
تاطم اقتصادي رخ مي دهد اتفاقاتي درون دهک ها مي افتد که در سطح 
کان جامعه به عامل اثرگذاري تبديل مي شود. زماني که اقتصاد دچار 
تورم معني داري )محسوسي( مي شود که از تورم مرسوم بيشتر است قدرت 
خريد بسياري از دهک ها �� نه همه دهک ها �� کم مي شود1 زماني که 
اقتصاد دچار رکود مي شود، نرخ بيکاري باا مي رود يا ارزش پول ملي 
کاهش مي يابد نيز همين اتفاق مي افتد. وقتي قدرت خريد کاهش مي يابد 
موقعي است که تورم شديد مي شود يا درآمد ها کم مي شود يا پديده رکود 
اقتصادي و کندي گردش پول رخ مي دهد. در اين هنگام، افرادجامعه از 
دهک هاي بااتر به ترتيب به دهک هاي پايين تر »ريزش« مي کنند و اين به 

معناي کوچک شدن طبقه متوسط است.
مفهوم طبقه اجتماعي ابتدا توسط آدام اسميت در کتاب ثروت ملل به 
کار برده شد. هرچند منظور آدام اسميت از طبقه اجتماعي همان طبقه 
اقتصادي بود. اما ديگراني نظير ماکس وبر بر اين ديدگاه ايراد گرفتند 
و عوامل ديگري از جمله پايگاه اجتماعي و منزلت اجتماعي و آگاهي 
اجتماعي را در قرار گرفتن افراد در طبقات موثر دانس��تند. با اين حال 
مفهوم غالب در ديدگاه اغلب جامعه شناسان از جمله کارل مارکس همان 
مفهوم »اقتصادي« است. بنابراين نخستين و مهم ترين معيار سنجش طبقه 
افراد، ميزان درآمد و ثروت آنان است. جامعه شناسان و اقتصاددانان جامعه 
را به سه طبقه »فقير«، »متوسط« و »ثروتمند« تقسيم مي کنند اما ويليام 
وارنر، جامعه شناس آمريکايي شش طبقه را از هم جدا مي کند. او براي 
دقيق تر کردن مطالعات هر يک از طبقات را به دو طبقه تقسيم مي کند 
و اين طبقات را متمايز مي کند: طبقه بااي باا، طبقه بااي پايين، طبقه 
متوسِط باا، طبقه متوسِط پايين، طبقه پاييِن باا و طبقه پاييِن پايين .   به 
نظر مي رس��د اين تقسيم بندي براي شناخت نظام طبقاتي جامعه ايران 

کاربردي تر است.
آمار دقيق و به روزي از وضع طبقاتي در جامعه ايران نداريم. اما آنچه 
مسلم است شمار افراد در طبقات پايين بيشتر از طبقات متوسط است 
و ش��مار افراد در طبقات باا کمترين ميزان اس��ت. حال اگر پنج دهک 
جامعه در طبقات پايين )پاييِن پايين و پاييِن باا( قرار بگيرند و سه دهک 
در طبقه متوسط پايين و دو دهک در طبقه متوسط باا بگنجند و يک 
دهک هم در طبقه ثروتمند، حال در شرايط چالش اقتصادي از جمله 
تحريم، قدرت خريد افراد پايين مي آيد و بخشي از »جمعيت« دهک ها 
 به دهک هاي پايين ريزش مي کنند. چون جمعيت طبقه متوس��ط پايين 
� که مشرف به طبقه فقير است �� بيشتر از جمعيت طبقه متوسط بااست، 
شمار بيشتري از جمعيت طبقه متوسط به طبقه فقير ريزش مي کند، بنابراين 

طبقه متوسط کوچک تر مي شود.
طبق��ه متوس��ط عامل اصل��ي تغيي��رات اجتماعي و توس��عه 
کش��ور در هم��ه ابعاد اقتص��ادي، علمي، تکنولوژي��ک، فرهنگي 
و سياس��ي اس��ت. معموا به طور نرمال، متخصصان، کارشناس��ان، 
روش��نفکران، دانش��مندان، کارآفرينان، پزش��کان، معلمان، استادان، 
روزنامه نگاران، نظريه پردازان و سياستمداران در اين طبقه مي گنجند.2 
بقيه در صفحه 2

�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.
���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر�  �ستا� مركز�                             

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى
زيرمجموعه شركت توانير
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�گهى مناقصه عمومى نوب
�� 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. 

���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر�  �ستا� مركز�                             

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى
زيرمجموعه شركت توانير
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نوب

 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 
* فروشگاه شمارة (1): تهران خيابان انقالب اسالمي، روبروي دانشگاه تهران،  تلفن : 66460734 

* نمايندگي هاي روزنامه اطالعات در سراسر كشور، تلفن توزيع و فروش:  29993242، 29993306
* براي خريد پستي در سراسر كشور با تلفن 29993306 تماس حاصل فرماييد.

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

ره آورد روزگار 
نوشته دكتر حسين شهيدزاده 

قطع رقعى ، چاپ اول ، 504 صفحه 
«ره آورد روزگار» آخرين مجلد از سه گانه خاطرات دكتر حسين شهيدزاده، ديپلمات 
كهنه كار وزارت خارجه ا ست كه در برگيرنده خاطرات دوران خدمت او در دستگاه هاي 
دولتي و به ويژه وزارت امور خارجه است. دو جلد ديگر با عناوين «روزگاري در شورآباد» 
ــهر قم و دوران  ــنده از دوران كودكي اش در ش ــت»، به خاطرات نويس و «راه بي بازگش

نوجواني و جواني در شهر تهران اختصاص دارد.
مؤلف در اثر حاضر از دوران خدمتش در بخش هاي گوناگون وزارت خارجه سخن گفته 
ــورها و  ــويي در كش و از آنجا كه مدارج ترقي را پله پله و با روالي منطقي گذرانده، از س
منصب هاي مختلف سمت داشته، موفق به ارائه تصويري نسبتاً آشكار و روشن از اوضاع 
حاكم بر اين وزارتخانه مهم شده است. مأموريت به سوئيس و واتيكان و پاريس و سپس 
بازگشت به ايران و مسئوليت اداره پنجم سياسي و نهايتاً سفارت ايران در عراق از جمله 

خاطراتي است كه نويسنده به ذكر آنها همت گمارده است.
مهمترين بخش اين كتاب آغاز مأموريت شهيدزاده در بغداد، در روزهاي پاياني سال 
ــه سال روابط  ــور نزديك به س ــد كه دو كش ــت. اين مأموريت زماني آغاز ش 1352 اس

ديپلماتيك خود را قطع كرده بودند و وضعيتي شبيه به « نه صلح نه جنگ » بر مناطق مرزي حكمفرما بود. 
مأموريت شهيدزاده در بغداد كه كمتر از سه سال به درازا كشيد، ثمره تاريخي و بسيار مهمي با عنوان قرارداد مرزي 1975 الجزاير داشت 
ــن وزراي خارجه ايران و عراق در  ــده بي ــه اعتقاد صاحب نظران فني ترين، دقيق ترين، حقوقي ترين و كامل ترين معاهده مرزي امضا ش ــه ب ك
طول تاريخ است. در اين معاهده روش حل اختالفات احتمالي مشخص شده است. در ماده 6 اين قرارداد، راه هرگونه توسل به زور براي حل 

اختالفات آتي و چانه زني و بهانه جويي بسته شده است.

انتشارات اطالعات منتـشر كرد : 

�گهي مناقصه شما�� 97-83
ــر دارد خريد 15 تن  صناي�ع هفت�م تير �صفه�ا� درنظ
تسمه فوالدي زيگنود خود را از طريق مناقصه تأمين نمايد. 
ــركت در مناقصه، جهت كسب اطالعات  عالقه مندان به ش
ــناد مربوطه مي توانند حداكثر ظرف  ــتر و دريافت اس بيش
ــاعت اداري  ــخ چاپ آگهي در س ــدت 5 روز كاري از تاري م
ــه آدرس: كيلومتر45  ــتن رزومه كاري خود ب با همراه داش
جاده اصفهانـ  مباركه، مديريت خريد صنايع «دايره خريد 
ــد. (هزينه درج آگهي به عهده برنده  ــل» مراجعه نماين داخ

مناقصه مي باشد)
تلفن تماس: 33972228-031 يا 031-33972227
« ���بط عمومي صنايع هفتم تير �صفها�»

مز�يد� سر�سر� شما��  32
« فر�� فو� �لعا�� �مال� � مستغال�»

�� �ستا� ها� شمالى كشو�
رجوع به صفحه 8 

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  آبان 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال

�گهى برگز��� مناقصه عمومي شما�� 64515/� �� همر�� با ���يابى كيفى مناقصه گر��
هو�پيمايي جمهو�� �سالمي �ير�� « هما »

(يونيف�ر�)
هو�پيمايى جمهو�� �سالمى �ير�� �� نظر ���� نسبت به �نتخا� پيمانكا��� �يصال� پس �� ���يابى كيفى � برگز��� مناقصه �قد�� نمايد.

1- نوع مناقصه : عمومىـ  يك مرحله اى (فشرده)
2- مناقصه گزار : هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران به آدرس تهران – فرودگاه مهرآباد – ادارات مركزى «هما»

3- موضوع مناقصه: تهيه يونيفرم كاركنان پروازى (كرو) هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران «هما» شامل 600 دست بارانى مردانه (كابين و كاكپيت)
4- مدت قرارداد : از ابالغ قرارداد به مدت 6 ماه

5- محل خريد و ارائه پيشنهادها : تهران – فرودگاه مهرآباد – ادارات مركزي هما – ساختمان پشتيباني – واحد امور پيمان و رسيدگي پشتيباني – اطاق 301
تلفنهاي تماس : 46624145 و 46624430

6- نحوه دريافت اسناد مناقصه : داوطلبان مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به هريك از طرق ذيل اقدام نمايند :
الف - از تاريخ 97/9/17 لغايت روز سه شنبه مورخ 97/9/27 طي ساعات اداري (ساعت 9 صبح الي 15) با در دست داشتن معرفي نامه به همراه كپى برابر 
اصل گواهينامه صالحيت پيمانكار در رسته تهيه پوشاك صادره از اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك يا ساير مراجع صالحيت دار، اصل 
فيش واريزي بانكي به مبلغ 000ر109 ريال به حساب سيبا شماره 0105705989006 بانك ملي ايران به نام شركت هواپيمايي جمهوري اسالمي ايران اقدام 

نمايند ( پنج شنبه ها تعطيل مي باشد) .
. http://iets.mporg.ir ب- از طريق شبكه اطالع رساني اينترنتي

7- مهلت تحويل پيشنهادها : حداكثر تا ساعت 15 روز يكشنبه مورخ 97/10/9
8- تاريخ و محل گشايش پاكت ها : ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 97/11/1  در اتاق جلسات ساختمان پشتيباني .

9- ميزان تضمين فرآيند ارجاع كار : برابر 000ر000ر420  ريال (به شرح مندرج در بند 5 برگ شرايط)
10- ميزان تضمين انجام تعهدات : 10% مبلغ پيشنهاد قيمت .

11- مناقصه گرانى كه نسبت به تهيه اسناد مناقصه از طريق سايت (http://iets.mporg.ir) اقدام مى نمايند مى بايست در زمان ارائه پيشنهادها، كپى 
برابر اصل گواهينامه صالحيت پيمانكار در رسته تهيه پوشاك صادره از اتحاديه صنف توليدكنندگان و فروشندگان پوشاك يا ساير مراجع صالحيت دار را به 

واحد امور پيمان و رسيدگى ارائه نمايند. در غير اينصورت از پذيرش پيشنهادها خوددارى خواهد شد.
توضيحا� :

- رعايت كليه شرايط عمومى و خصوصى مندرج در اسناد مناقصه الزامي است .
- محل كار شركت و يا توليدكنندگان لزوماً بايد بيش از 5 فروشگاه در شهر تهران و همينطور بيش از يك فروشگاه در شهرستانها و داشتن مجوز توليد و كارخانه .

- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .
- داشتن سابقه كارى مرتبط از زمان تاسيس حداقل 15 سال الزامى است و خوشنامى و همينطور سابقه كار با ايرالين ها و سازمان هاى دولتى

- براي كسب اطالعات بيشتر به سايت http://iets.mporg.ir مراجعه گردد . 

3226/ م الف

�گهي تجديدمناقصه عمومي يك مرحله �� (نوبت ���) 
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� �� نظر ���� �جر�� پر��� ها� توسعه � �حد�� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع �� با توجه  به شر�يط مند��  �� 

�سنا� �� طريق برگز��� تجديد مناقصه عمومي يك مرحله �� �� محد��� مناطق به شر� �يل به شركت ها�  ��جد شر�يط  ��گذ�� نمايد .
�جر�� پر��� ها� توسعه � �حد�� � بهينه سا�� شبكه ها� تو�يع بصو�� شنا��

ميز�� سپر�� شركت �� مناقصه  (�يا�)نا� منطقهشما�� مناقصهميز�� سپر�� شركت �� مناقصه  (�يا�)نا� منطقهشما�� مناقصه
520,000,000�با� كريم375,000,00097/108�سالمشهر97/99

520,000,000���هن520,000,00097/109�نديشه97/100
520,000,000شهر��520,000,00097/110پاكدشت97/101
375,000,000فير��كو�520,000,00097/113پر�يس97/102
375,000,000گلستا�520,000,00097/116چها���نگه97/105
520,000,000لو�سانا�520,000,00097/117خا����97/106 520,000,000�ما�ند97/107

ــور(داراى حداقل رتبه 5 نيرو)  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كش ــركت هايى كه داراى رتبه بندى از س ــذا    از ش  ل
و تجربه و سابقه كاري مي باشند دعوت به عمل مي آيد ، از روز شنبه مورخ  97/09/17  لغايت پايان  وقت اداري روز 

شنبه مورخ  97/09/24  جهت خريد اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند.
ــناد : شركت ها مي توانند جهت دريافت اسناد  از طريق سايت شركت توزيع نيروي برق استان تهران به   فروش اس
نشانى: WWW.TVEDC.IR اقدام نمايند.تلفن هاي تماس:  35081342، 33318591 و نمابر 33349048 
ــناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز يكشنبه  مورخ   97/10/09   به  دبيرخانه مركزي شركت  - تاريخ تحويل (عودت) اس
توزيع نيروي برق استان تهران  به نشانى تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالى – جنب مترو تحويل نمايند.
- تاريخ بازگشايي پاكت هاى پيشنهاد : به شرح اسناد از ساعت  14 روز يكشنبه  مورخ 97/10/09  درسالن جلسات.  

ــاً ترتيب اثر  ــد از انقضاي مدت ، مطلق ــناد بع ــروط ، مخدوش، تحويل اس ــپرده ، مش ــنهادهاي فاقد س - به پيش

 

داده نخواهد شد.
- هزينه درج آگهي به عهده شركت توزيع نيروى برق استان تهران مي باشد.

شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .
ــت و اطالعات  مناقصه از طريق پايگاه اطالع رساني  ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج اس
مناقصات  سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور به نشانى: HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  
پايگاه اطالع رساني شركت توانيربه نشانى: HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس مي باشد.

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر��

شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر��

دست پنهان

صفحه 2
سيد مسعود رضوی

يادداشت

صفحه 10

برگزاري سي وسومین 
نشست شوراي عالي 

كرمان شناسي

اخبار شهرستانها

صفحه13
محكومیت  جهاني حمله تروريستي چابهار

پيكرهاي پاك شهداي حمله تروريستي چابهار با حضور با شكوه مردم و مسئوان تشييع شد
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دفتر رئیس جمهوری در پیامی با 
قدردانی از استقبال صمیمانه و پرشور 
مردم خطه باس���تانی استان سمنان 
از رئیس جمه���وری و کاروان دولت 
 تدبیر و امی���د، اظهار امیدواری کرد با 
بهره  گیری مطلوب از پروژه  های متعدد 
که در این س���فر آغاز به کار کرد و 
نیز با اجرا و اتمام س���ایر طرح های 
مصوب دولت، ب���ه ویژه طرح بلند 
مدت و راهبردی تامین آب ش���رب، 
گام های اساسی تری برای توسعه و رفاه 

عمومی در استان برداشته شود. 
متن این پیام به شرح زیر است

بسم  اه الرحمن الرحیم
استقبال پرشور مردم خون گرم و 
مهمان  نواز استان سمنان از کاروان دولت 
تدبیر و امید، به  ویژه در مقطع حساس 
کنونی که دشمنان نظام به زعم خود با 
توسل به اهرم ظالمانه تحریم در صدد 
ایجاد نارضایتی و شکاف بین دولت 
و ملت هس���تند؛ حماسه  ای ماندگار 
از انس���جام و پایبندی به آرمان های 
اسامی و همدلی مردم با خدمتگزاران 

خود را به نمایش گذاشت .
این دیار باستانی و مهد بزرگان 
علم و فقه و اخاق، با جلوه  هایی زیبا 
و باشکوه و منحصر بفرد از طبیعت 
و فرهنگ، خاستگاه انسان های غیور 
و توانایی بوده اس���ت که با تاش و 
فداکاری های خود، صفحات زّرینی به 
تاریخ اسام و ایران بزرگ افزوده  اند. 
تجّلی گوشه  ای از این بزرگ منشان، 
ایثارگران و شهدای گرانقدر هشت سال 
دفاع مقدس هستند که در دفاع از کیان 

میهن اسامی، جاودانه شدند.
این استان پهناور، با بهره مندی از 
موقعیت راهبردی ترانزیتی در مسیرهای 
ش���رقی و غربی و جنوبی و شمالی، 
و داشتن ش���بکه ارتباطی پیشرفته و 
ظرفیت های مناسب اقتصادی، صنعتی 
و معدنی؛ صاحب گنجینه  ای از آثار 
زیارتی، گردشگری و ذخایر ارزشمند 
طبیعی و فرهنگی بوده و با برخورداری 
از نیروی انسانی باایمان، تحصیلکرده و 
مستعد، سهم درخور توجهی در افق 

توسعه و رونق اقتصادی کشور دارد.
قابلیت های فراوان برای دستیابی به 
توسعه پایدار در این استان، نویدبخش 
آینده  ای درخشان برای این منطقه و 
استان های همجوار است. تکمیل و 
راه  ان���دازی بخش هایی از طرح های 
زیربنایی و صنعتی طی چند س���ال 
اخیر در این استان، حاصل همکاری 
و همگامی مردم تاشگر این دیار و نیز 
نقش آفرینی سرمایه گذاران، کارآفرینان 
و بخش خصوصی با دولت تدبیر و 

امید بوده است.
امیدواریم با بهره  گیری مطلوب 
از پروژه  های متعدد زیربنایی، حمل و 
نقل، کشاورزی، بهداشتی، صنعتی و 
فرهنگی که در این سفر افتتاح و آغاز 
به کار کرد؛ و نیز با اجرا و اتمام سایر 
طرح های مصوب دولت، به ویژه طرح 
بلند مدت و راهبردی تامین آب شرب 
و همچنین گسترش شبکه ارتباطی و 
حمل و نقل ریلی، گام های اساسی تری 
برای توسعه و رفاه عمومی در این استان 

برداشته شود.
برخ���ود ف���رض می دانیم از 
میزبانی صمیمان���ه و همدانه مردم 
شریف ش���هرهای مختلف استان 
سمنان از کاروان دولت تدبیر و امید، 
نمایندۀ محترم ولی فقیه، ائمه محترم 
جمعه و جماعات، نمایندگان محترم 
مجلس شورای اسامی، خانواده های 
معزز ش���هدا و ایثارگران، فرهنگیان، 
دانشگاهیان، اصناف، کارگران، اصحاب 
رسانه بخصوص صدا و سیمای استان، 
نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی و سایر 
اقشار و گروه های سیاسی و اجتماعی 

استان قدردانی کنیم.
همچنین مراتب تقدیر و تشکر 
خود را از تمامی دس���ت اندرکاران و 
برگزارکنندگان بیس���ت و هفتمین 
اجاس سراس���ری نماز و مراس���م 
پرشور بزرگداشت روز دانشجو که در 
جریان این سفر انجام شد، ابراز داشته 
و برای همگان آرزوی عزت و توفیق 

روزافزون داریم. 
دفتر رئیس جمهوری 
اسامی ایران
 نشست خبری رئیس جمهوری

بنا بر این گزارش دکتر روحانی در 
پایان سفر کاروان تدبیر و امید به استان 
سمنان از استقبال و مهربانی مردم بسیار 
خوب و ش���ریف این استان قدردانی 
کرد و گفت: مردم در روزهای سخت 
همیشه پشت نظام بودند، دست دولت 
را گرفتند و امروزهم چنین است.اکنون 
درشرایطی هستیم که بودجه سال آینده 
را تنظیم کردیم وآمادگی داریم که هر 
زمانی که مجلس آماده باشد، تقدیم 
کنیم و امیدواریم این بودجه مایه خیر و 

برکت برای مردم باشد.
رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه 
۷۸طرح با یک ه���زار و ۴۶۶میلیارد 
تومان اعتبار، مصوبات این سفر برای 
استان سمنان خواهد بود، افزود: اجرای 
این طرح ها می تواند به تحول، رشد و 

پیشرفت استان کمک کند.
وی با اش���اره ب���ه حضور در 
دانشگاه علوم پزش���کی سمنان به 
مناسبت 1۶ آذر و احترام به دانشجو 
و روز دانشجو، تاکید کرد: دانشگاه های 
ما، آزاد ترین دانش���گاه های دنیا از 
لحاظ بیان اظهار نظر و نقد اس���ت و 
در کمتر کشوری می توان سراغ داشت 
که دانشجویان و تشکل های مختلف 
 راحت و آزاد نظ���رات، انتقادات و

 بیانات ش���ان را مطرح کنند.رئیس 
جمهوری اف���زود: همواره عاقه مند 
هس���تیم که در خدمت دانشگاهیان 
باش���یم و تقریبا در این دولت همه 
مراس���م های 1۶ آذر با شور و نشاط 
فراوان در سراسر کشور برگزار شده 
است و سخنرانان و دانشجویان مختلف 

صحبت کردند.
روحانی با اشاره به گزارش سال 
گذشته وزارت کشور مبنی بر برگزاری 
1200 جلس���ه و نشست در 1۶ آذر، 
تاکید کرد: این مایه افتخار ما و امسال 
هم این چنین است و من خوشحالم که 
همیشه در آغاز سال تحصیلی در مهرماه 
و در آذرماه در خدمت دانش���گاهیان 

بوده ایم.
رئیس جمه���وری به برگزاری 
بیست و هفتمین اجاس سراسری 
نماز در استان س���منان اشاره کرد و  
گفت:  از جلسه و نکات مطرح شده 
همه عزیزانی که در جهت ترویج این 
فریضه مهم دینی و اسامی، فعالیت 
دارند و همچنین از جناب آقای قرائتی؛ 
دوست قدیمی که در این باره توفیقات 
خوبی دارند، استفاده کردیم  . مردم ما 
از آغاز همیشه با دین و اهل بیت )ع(

این چنین بودند.وی اظهار داشت: نماز 
همان پرچم به اهتزاز در آمده دین است 
و هر کجا نماز است ما آنجا احساس 

عطر، معنویت و ایمان می کنیم .
 روحانی با قدردانی از استقبال 
بسیار گرم و صمیمانه مردم سرخه، 
اظهار داشت: سفر به سرخه زنده کردن 
خاطرات دوران کودکی است و با همه 

کسانی که در دوران کودکی هم سن و 
سال بودیم  و معلمانی که در دبستان 

تاش کردند، دیدار کردم.
  رئی���س جمهوری ب���ا بیان 
اینکه بسیار خوشحالم که طرح ها و 
پروژه های زیادی در این سفر افتتاح، 
برنامه ریزی و اقدامات اجرایی آن آغاز 
شد، افزود:مهمترین مسأله این استان 
آب است  و همه ما در سراسر کشور 
باید به این نکته توجه کنیم  که باید 
مردم بتوانند، ابتدا از آب سالم پایدار 
آش���امیدنی و سپس از ضرورت های 

صنعت و کشاورزی استفاده کنند.
روحانی با تاکید بر اینکه  همه باید 
به یکدیگر در سراسر کشور کمک کنیم 
و دولت باید تسهیات ازم را آماده کند 
و همچنین سرمایه گذاری های بسیار 
کان انجام گیرد، افزود: اکنون برای 
طرح تامین آب یزد از دریای عمان و 
خلیج فارس اقدامات  و سرمایه گذاری 

بزرگی انجام  شده است.
رئیس جمه���وری گفت: برای 
کرمان و حت���ی اصفهان به دنبال این 
هس���تیم که آب برای این استان ها از 
جنوب تامین شود و اگر سرمایه گذار 
خصوصی در این زمینه وارد ش���ود، 
این سرمایه برگشت دارد و دولت در 
زمینه آب شرب تضمین های ازم را 
انجام می دهد که برای آب شرب مردم 
خریدار خواهد بود و صنعت هم به 

فعالیت های خود ادامه خواهد داد.

روحانی با تاکید بر اینکه پروژه 
تامین آب برای بسیاری از استانهای 
کش���ور که در کم آب���ی و مضیقه 
هس���تند، ازم و ضروری اس���ت، 
اف���زود: با هماهنگی های خوبی که با 
محیط زیست به عمل آمد، طرحی را 
 مصوب کردیم که از نظر دولت برای 
س���رمایه گذاری کاماً آماده است و 
مسائل محیط زیستی حل شده است تا 
چگونه آب به مردم برسد  و آلودگی 
ایجاد نکند که این مهمترین مسأله استان 

بود.
رئیس جمهوری با اش���اره به 
اقدامات دولت برای اجرای تقاضای 
شاهرود مبنی بر حق  یک مرز هوایی 
و فرودگاه بین المللی در استان بویژه 
برای صادرات کااها ، گفت: جلسات 
ازم در تهران در این زمینه برگزار شد 
 و تأکید می کنم این طرح کارشناسی 

شده ، در کمیسیون های دولت مورد 
بررسی قرار گرفته است و قبل از سفر 
هیات دولت به این استان در جلسات 

بحث و تصویب شد.
روحانی اف���زود: وزارت راه و 
شهرسازی کاماً آماده است تا مقدمات 
اجرای این پروژه مهم را انجام دهد و 
این کار هم برای استان و مخصوصًا 
برای شهرس���تان شاهرود ضروری و 
الزامی بود.رئیس جمهوری با بیان اینکه  
خوشحالم بین بخش های مختلف، 
10 هزار میلیارد تفاهم ش���د و اسناد 
تفاهم در این زمینه ها به امضا رسید، 
تاکید کرد: برای اجرای این طرح ها که 
بخش های مختلف خصوصی، دولتی و 
بانک ها سرمایه گذاری می کنند، کمک 
می کنیم تا کاماً اجرایی شود  که در 
این صورت می تواند استان سمنان را 

متحول کند .
روحانی با بیان اینکه امیدوارم  این 
س���فر مایه خیر و برکت برای مردم 
عزیز استان س���منان و کشور باشد، 
افزود: سمنان، چهارراه کشور است و 
از غرب به شرق و از شمال به جنوب 
و بسیار اهمیت دارد و مردم این استان 
همیشه مهمان نواز زائران تربت پاک 

امام هشتم)ع( هستند.
 رئی���س جمه���وری گفت: 
تقریباً این مسیر حدود 500 کیلومتر 
از حرم تا حرم اس���ت و مردم افتخار 
می کنند به آنهای���ی که به زیارت قبر 

امام هشتم)ع( می روند، خدمت کنند و 
همچنین جاذبه های گردشگری سبب 
شود تا مردم مقداری در اینجا توقف، 
اس���تراحت و از آثار بسیار خوب و 

دیدنی این استان بازدید کنند. 
رئیس جمه���وری در ادامه این 
نشست خبری، به سئواات خبرنگاران 

پاسخ داد. 
چگونگی تأمین منابع آب استان 
و اجرای ط���رح بزرگراه حرم تا حرم 
س���ئوال یکی از خبرنگاران از رئیس 
جمهوری بود که وی در پاسخ گفت: 
طرح بزرگراه حرم به حرم بسیار مهم 
است و آزادراهی است که برای مردم 
بس���یار اهمیت دارد، قسمت اول این 
بزرگراه از قم به گرمسار، انجام شده و 
درآمدهای ازم برای سرمایه گذاران را 
هم ایجاد کرده است. بخش دوم این 
طرح از گرمسار به سمنان مشکاتی 

همچون تملک اراضی دارد که وزارت 
راه را مسئول پیگیری آن کرده ایم. این 
طرح ملی است و با توجه به عبور زائران 
امام هشتم)ع( از این مسیر،تاش خود 

را برای اتمام آن مضاعف کرده ایم.
رئیس جمهوری در پاس���خ به 
سئوالی درباره جاده پیوند دهنده شمال به 
جنوب استان و روند اجرای آن ، گفت: 
مسیر اتصال شمال به جنوب کشور از 
طریق استان سمنان نزدیک ترین مسیر 
است و یکی از طرح ها برای این پروژه، 
جاده معلمان است که می تواند شمال 

کشور را به مرکز متصل کند.
روحانی تاکید کرد: متأس���فانه 
با توجه به اینکه س���فر استانی دولت 
یازدهم به سمنان کمی دیر انجام شد در 
اجرای پروژه ها عقب ماندگی داریم که 
البته قرار شد با تأمین اعتبارات ازم 
این عقب ماندگی جبران شود. بخشی 
از آن هم مربوط به همین جاده است.

س���ازمان برنامه و بودجه اعام کرده 
است که 2۴0 میلیارد تومان برای تکمیل 
و اجرای پروژه های عقب مانده استان 

اختصاص داده است.
خبرنگار دیگری در این نشست 
خبری بار دیگر به موضوع انتقال آب 
خزر به سمنان اشاره کرد و از رئیس 
جمهوری زمان آغاز و اتمام این پروژه 
را جویا ش���د، که روحانی در پاسخ 
گفت: دولت برای این طرح برنامه دارد 
و براساس اعام وزیر نیرو مطالعات 

طرح انجام شده است. مشکل موجود 
برای اجرای این طرح مشکل محیط 
زیست در مسیر لوله و بحث آلودگی 

آن بود که البته نگرانی به حقی بود.
روحانی تاکید کرد: هفته گذشته 
سازمان محیط زیست بررسی های خود 
در این رابطه را انجام و نظر نهایی را 
اعام کرد. خوشبختانه دغدغه محیط 
زیستی و بحث آلودگی رفع شده است 
و از نظر دولت مانعی برای این پروژه 
وجود ندارد، سرمایه گذار آن هم اعام 
آمادگی کرده  است که با سرعت عمل، 
اجرای این طرح را پیگیری خواهیم 

کرد.
خبرن���گار دیگ���ری از رئیس 
جمهوری درباره موضوع تورم سئوال 
کرد و با اشاره به اعام خبر افزایش 20 
درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان 
در سال آینده، گفت:  برنامه دولت برای 

کنترل گرانی چیست؟ 
روحانی تاکید ک���رد: یکی از 
مشکات و مسایل مهم امروز تورم 
است، در دولت یازدهم توفیق داشتیم 
که ت���ورم را مهار کنیم که البته معنی 
این مهار، به معنای کند کردن رش���د 
افزایش قیمت بود، امروز بنا به دایلی 
با رشد افزایش قیمت مواجه هستیم 
که البته تاش می کنیم دوباره این رشد 
را متوقف کنیم. البته با کمک همه در 
افزایش تولید و تأمین کااهای اساسی 

این هدف را محقق می کنیم.
رئیس جمهوری افزود: بخش 
بزرگی از تورم امسال به حرکت پرشتاب 
نرخ ارز مربوط می شود که روی قیمت 
کااها تأثیر گذاشت مقداری هم جو 
روانی تأثیر داشت که دشمنان در ایجاد 
آن نقش داشتند.مشکاتی همچون 
افزایش نقدینگی و افزایش نرخ ارز 
بر روی تورم بسیار تأثیرگذار بوده و 
معتقدم اصاح مشکل نقدینگی نیازمند 

اصاح نظام بانکی است.
رئیس جمهوری افزود: تاش 
دولت فقط اضاف���ه کردن 20 درصد 
به حقوق کارکنان نیس���ت، توان ما 
همین قدر است و منابع ما بیش از این 
اجازه نمی دهد و برای افزایش بیش از 
این نیازمند تحواتی هستیم که مردم 
باید برای آن تحوات آمادگی داشته 
باشند. تصمیم فعلی این است که نرخ 
بنزین و گازوئیل افزایش نیابد، همانطور 
که طی این سال های گذشته افزایش 
نیافته است. اما یک طرح این است که 
می توان مقداری قیمت بنزین و گازوئیل 
را افزایش داد و درآمد ناش���ی از این 
افزایش را به اقشار کم درآمد برگرداند 
که البته این طرح هم آثاری به همراه 
خواهد داش���ت.رئیس جمهوری در 
همین رابطه به موضوع قاچاق سوخت 
از کش���ور اشاره کرد و گفت: یکی از 
مشکات ما قاچاق بسیار زیاد بنزین و 
گازوئیل است که رقمی حدود روزانه 
10 میلیون لیتر است و دلیل اصلی آن 
هم ارزان بودن قیمت بنزین و گازوئیل 
در ایران و گرانی آن در کشورهای دیگر 
است که البته مسئوان مرتبط با قدرت 

و شدت با قاچاق مبارزه می کنند .
روحانی با بیان اینکه قاچاق به 

صورت دو طرفه در واردات و صادرات 
انجام می ش���ود، افزود: باید جلو این 
قاچاق گرفته ش���ود تا مردم احساس 

امنیت و آرامش کنند. 
رئیس جمه���وری تاکید کرد: 
تاش ما این است که برای سال آینده 
کااهای اساس���ی بر مبنای ارز ۴200 
تومانی تأمین ش���ود و در بودجه سال 
آینده 1۴ میلیارد دار برای این منظور 
اختصاص یافته است.روحانی همچنین 
به ارایه بس���ته های حمایتی به اقشار 
مختلف جامعه اشاره کرد و گفت: یک 
نوبت از این بسته های حمایتی پرداخت 
شده است و یک نوبت هم در ماه های 
آینده پرداخت خواهد ش���د و تاش 
می کنیم سال آینده هم ادامه داشته باشد. 
بخش خصوصی و دولتی دس���ت به 
دست هم دهند تا مشکات حل شود.

در ادامه این نشس���ت خبری، 
خبرنگاری به موضوع فعالیت احزاب 
و توس���عه فضای سیاسی در کشور 
اشاره کرد و پرسید برای ارتقاء سطح 
عمومی اعتماد مردم به دولت چه تدابیری 

اندیشیده اید؟
رئیس جمهوری در پاسخ گفت: 
نکته اصلی همین است که معتقد باشیم 
کشور از آن مردم است و مردم باید برای 
اداره کشور تصمیم بگیرند. اصل ششم 
قانون اساسی تأکید دارد که حاکمیت 
ملی به عنوان دستاورد بزرگ انقاب 
است و مردم باید در تشکیل و فعالیت 

احزاب آزاد باشند.
روحانی افزود: در گذشته شاهد 
بودیم که خانه احزاب تعطیل و فعالیت 
احزاب با مش���کل مواجه شده بود و 
همچنین روزنامه ه���ا در نوبت های 
طوانی برای دریافت مجوز بودند اما 
امروز دیگر اینگونه نیست. مشکات 
برای چاپ کتاب مثل گذشته نیست. 
س���ازمان های مردم  نهاد با مشکات 
عدیده مواجه نیستند و حضور خانم ها 
در فعالیت های سیاس���ی و اجتماعی 
افزایش خوبی داشته که البته حق آنها 
بوده است. رئیس جمهوری با بیان اینکه 
در این زمینه به دو نکته باید توجه داشته 
باشیم، افزود: نکته اول اینکه رقابت های 
ما باید سالم باشد و احزاب آزادند که در 
انتخابات به بهترین شکل فعالیت کنند 
و محک بخورند. وحدت و هماهنگی 
باید بیشتر شود و رقابت  ها اخاقی باشد.
وی اظهار داشت: نکته دوم این است 
که دول���ت به تنهایی نمی تواند حال 
مشکات باشد. همه دستگاه ها، نهادها، 
بخش خصوصی و دولتی، مردم، اصناف 
و همه و همه باید دست به دست هم 

دهند تا مشکات را رفع کنیم .
رئیس جمه���وری با بیان اینکه 
توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و 
اجتماعی باید در کنار هم باشد، گفت: 
همه بخش ها باید برای دستیابی به این 

توسعه همه جانبه فعال شوند .
وی تأکید کرد: همین 1۶ آذر که 
جامعه دانشگاهی آزادانه نقدهای خود را 
مطرح می کنند، نشان از آزادی سیاسی 
دارد. دولت تاش می کند زمینه را برای 
رشد فعالیت و آزادی احزاب و آزادی 

بیان بیشتر فراهم کند.

خبرنگاری در این نشس���ت به 
موضوع افزایش نقدینگی در کش���ور 
اشاره کرد و گفت دولت چه برنامه ای 
برای هدایت نقدینگی به سمت تولید 
و حل مشکل کمبود نقدینگی بخش 

صنعت دارد؟
روحانی در پاسخ به این سئوال 
با بیان اینکه مشکل نقدینگی موضوع 
درستی است که به آن اشاره شد، افزود: 
در بخش تولید نیاز به گردش نقدینگی 
و تأمین سرمایه تولید داریم و با مشکل 

هدایت نقدینگی مواجه هستیم .
رئیس جمهوری گفت: روزانه 
1000 میلیارد تومان در کشور نقدینگی 
داریم که 2 منبع دارد، یکی برداشت از 
بانک مرکزی و دیگر بانک ها و منبع 
دوم برداشت بانک ها از بانک مرکزی 
است.در مورد اول که موضوع برداشت 
از بانک ها است، دولت منضبط عمل 
کرده و این برداشت محدود بوده و در 
چارچوب قانون و بودجه عمل کردیم 
اما در مورد دوم برداش���ت بانک ها از 
بانک مرکزی بسیار باا بوده که نشان 
از ناسالم بودن سیستم بانکی است و 
مشکل بزرگ در این باره هم مربوط 
به بانک های غیردولتی، خصوصی و 

خصولتی است.
رئیس جمهوری تاکید کرد: پارسال 
برای مهار رشد نقدینگی چارچوبی در 
دولت تدوین و از س���وی معاون اول 
برای اجرا اباغ ش���د که در این مهار 

بی تأثیر نبود.
روحانی با تأکید بر اینکه راه حل 
مشکل نقدینگی اصاح بانک هاست، 
افزود: باید بانک ه���ا را اصاح کنیم، 
س���رمایه در گردش هم باید توسط 

بانک ها تأمین شود .
رئیس جمه���وری تأکید کرد: 
بانک ها باید سرمایه های منجمد خود 
را از انجماد خارج کنند، از بنگاه داری 
دست بردارند و اموال غیرمنقول خود 
را بفروشند  و سرمایه خود را به بخش 

تولید هدایت کنند.
روحانی در همین باره به موضوع 
تخلف یک مؤسسه مالی اشاره کرد و 
گفت: یک مؤسسه متخلف در کشور 
که اموال مردم را تاراج کرده بود دولت 
را مجبور کرد بیش از 30 هزار میلیارد 
تومان به سپرده گذاران پرداخت کند 
و تخلف یک مؤسسه مالی برای کل 

کشور و مردم مشکل ایجاد کرد.
رئیس جمهوری تأکید کرد: جزو 
برنامه های مورد تأکید ما فروش اموال 
دولتی و بانک ها و هدایت نقدینگی به 

بخش تولید و بازار سرمایه است.
روحانی در پایان این نشس���ت 
خبری از مردم شهرستان های استان که 
موفق به حضور در جمع آنان نش���د، 
عذرخواهی کرد و از رسانه ها بخاطر 
نقش بسیار مهمی که برای ایجاد وحدت 
و هماهنگی و همچنین ایجاد انگیزه 
ازم برای فعالیت اقتصادی ایفا می کنند، 

قدردانی کرد.
رئیس جمه���وری همچنین از 
نیروهای انتظامی و امنیتی برای تأمین 
امنیت این سفر و تأمین امنیت و آرامش 

کل کشور قدردانی کرد .

تشریح دستاوردهای سفر رئیس جمهوری به  استان سمنان

 سخنگوی وزارت خارجه: تاش برای مبارزه با پولشویی
 نقطه قوت نظام است

سخنگوی وزارت خارجه گفت: 
تاش برای ایجاد س���اختار مبارزه با 

پولشویی، نقطه قوت نظام است.
بهرام قاس���می گفت: متأسفانه 
برخی رسانه ها با نقل قول اظهارات 
به طور ناقص یا عمدا مخدوش   یا 
حتی با انتشار مطالب ساختگی تاش 
دارند   بر اس���اس آن تحلیل و نتیجه 
گیری کنند  و به مقصود سیاس���ی 
خود دس���ت یابند. بارها بیان شد که 
وجود پولش���ویی در کشور ما مانند 
سایر کشورها، موضوع قابل انکاری 
نیست. آنچه که اهمیت دارد وجود 
اراده مبارزه با جرائم مالی و پولشویی 
است که این اراده از میزان حساسیت 

همه اقشار مردم و مسئوان جمهوری 
اسامی ایران بخوبی قابل درک است. 
قانون، ساختارها و رویه ها در این باره 
از بیش از یک دهه گذشته اجرا  شده و 
مقابله با جرائم پولشویی مطابق قوانین 
داخلی از سوی دستگاه های ذیربط با 

جدیت در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: نهادهای بین المللی 
در ارزیابی کش���ورها دقیقا به وجود 
بسترها، قوانین و سازوکارهای اجرایی 
مقابله با پولش���ویی توجه می کنند تا 
نفس وجود جرم پولش���ویی در هر 
کش���ور و به هر میزان که قوانین و 
بسترها فراگیر و مؤثر باشند، کشورها 
در موقعیت بهتری در ارزیابی های این 

نهادها قرار می گیرند و این موضوع 
ارتباطی به نفس وجود جرم در کشور 
مورد نظر ندارد. برای مثال همانگونه 
که وج���ود قوانین، دس���تگاه های 
مجری قانون و اعام کش���ف موارد 
کان قاچاق مواد مخدر، نقطه قوت 
جمهوری اسامی ایران و همه دست 
اندرکاران مبارزه ب���ا مواد مخدر در 
کشور است، وجود ساختارهای قانونی 
و سازوکارهای مبارزه با جرم پولشویی 
و هرگونه هشدار در مورد وجود این 
جرائم و ض���رورت مقابله با آن، به 
عن���وان اراده حکومت و نقطه قوت 
کشور در برخورد با این گونه جرائم 

است.

بقیه از صفحه اول
با ایران و روسیه فراهم شده است.

روسیه که موفق شده است روابط خوبی با تمام کشورهای 
خاورمیانه برق����رار کند و به علت مداخاتش در اوکراین هدف 
تحریم های آمریکا قرار گرفته اس����ت، از هم اکنون اعام کرده 
اس����ت که به فروش نفت ایران کم����ک خواهد کرد. همچنین 
ایران اخیرا موفق ش����د    نفتش را در ب����ازار بورس داخلی به 
بااترین پیشنهاددهندگان بفروشد. ایران برای دور زدن تحریم ها به 
ترفندهای مختلف از جمله استفاده از نفتکش ها و بیمه های ایرانی 
رو  آورده است. با این حال، صادرات نفت ایران دست کم یک 

میلیون بشکه کمتر از رکورد پیش از تحریم ها خواهد بود.  
برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران  معتقد است 
طی س����ال آینده با بهبود وضع  عرضه نفت در بازار و موقعیت 
بهتر آمریکا برای اعمال تحریم های بیشتر، شاهد کاهش بیشتر 
در ص����ادرات نفت ایران خواهیم بود؛ اما احتمال می رود چین و 
سایر کشورها خواستار تمدید مهلت معافیت های اعطایی شوند. 
»وو« زمانی که در یکی از نشست های شورای آتانتیک شرکت 
کرده بود، گفته بود که "ایران شریک مهمی برای ما در خاورمیانه 
است. چین برخاف آمریکا که با اسرائیل، عربستان و امارات در 
این منطقه متحد شده است، با کشور دیگری غیر از ایران ائتاف 

نخواهد کرد".
رئیس سازمان انرژی اتمی هم گفت: بر اساس وعده ای که 
اروپایی ها داده اند، امیدواریم بسته پیشنهادی اروپا تا پایان سال 

میادی جاری اجرا  شود.
به گزارش   مهر، علی اکبر صالحی   در حاشیه دوازدهمین 
مجمع عمومی حزب موتلفه اسامی با حضور در جمع خبرنگاران 
اظهار داشت: اروپایی ها مدتی است متعهد شده اند   برای جبران 
خأ به وجود آمده در برجام، مکانیسمی را ایجاد کنند تا بهره مندی 

ایران از شرایط اقتصادی برجام محقق شود.
وی افزود: یکی از طرح های آنها مطرح کردن spvبوده که 
این پیشنهاد به گفته مقامات اروپایی در حال نهایی شدن است. 
از آنجا که ایجاد اجماع میان 2۷کش����ور عضو اتحادیه اروپا کار 
آسانی نیست، اروپایی ها اعام کرده اند تمام تاش خود را برای 

به سرانجام رسیدن این پیشنهاد انجام خواهند داد.
صالحی گفت: بر اس����اس وعده ای که اروپایی ها داده اند، 
امیدوار هستیم تا پایان سال میادی جاری، بسته پیشنهادی اروپا 

اجرا  شود.
وی افزود: بر اس���اس خبری که اخی���را دریافت کرده ام 
و کمیس���یونر اروپا هم بر آن تاکید داش���ت، از این پس قرار 
اس���ت تمامی معامات نفتی اتحادیه اروپا با کشورهای دیگر که 
حجمی بالغ بر 300میلیارد ی���ورو را در بر می گیرد، فقط با یورو 
انجام   و دار کنار گذاش���ته شود.صالحی گفت: تا پیش از این 
اتحادیه اروپا ۸5درصد از هزینه نفت خریداری ش���ده از دیگر 
کشورها را به شکل دار پرداخت می کرد که با این مکانیسم، از 
این پس تمامی هزینه ها با یورو پرداخت خواهد شد.رئیس سازمان 
انرژی اتمی اظهار داش���ت: اگر این مکانیسم محقق شود، دار به 

عنوان واحد پولی جهانی در انزوا قرار خواهد گرفت و آمریکا از 
شرایط یکه تازی خود در استفاده از دار جدا می شود.وی در پاسخ 
به این سئوال که اگر بسته پیشنهادی اروپا انتظارات ایران را برآورده 
نکند چه تصمیمی از سوی دولت اتخاذ خواهد شد گفت: بسته 

پیشنهادی اروپا با مشاوره همکارانمان در ایران تدوین می شود.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و »سرگئی اوروف«،  
هم در حاشیه بیست و پنجمین نشست »سازمان همکاری و امنیت 

اروپا« که در »میان« برگزار شد، دیدار کردند.
در بیانیه ای که دفتر موگرینی  صادر کرده تأکید شده است:دو 
طرف در این دیدار بر تاش های ادامه دار برای حفظ »برنامه جامع 

اقدام مشترک« )برجام( تأکید کردند. 
درهمین حال "جنیفر روبین" ستون نویس مشهور روزنامه 
"واشنگتن پست" در نقد عدم سیاستگذاری منسجم دولت ترامپ 
در قبال ایران می نویسد: "پرزیدنت ترامپ همان گونه که وعده 
داده بود از برجام خارج خواهد شد، این کار را انجام داد. ترامپ 
هرگز مش����خص نکرد که با خروج یکجانبه از آن می خواهد به 
چه برس����د و پس از آن چه خواهد شد. به نظر می رسد در زمان 
تصمیم گیری برای خروج از توافق هس����ته ای، او اصا به این 
موضوع توجهی نداشت. این ایده که امریکا می تواند از این طریق 
ایران را پای میز مذاکره بازگرداند صرفا یک توهم و خیال است. 
اروپایی ها هنوز از برجام حمایت می کنند به خصوص از زمانی 
که روس����یه و چین قویا اعام کرده اند که همچنان به تجارت با 
ایران ادامه می دهند. اروپایی ها نمی خواهند در این رقابت عقب 
بمانند. به نظر می رسد ترامپ به اشتباه فکر می کرد که تحریم ها 
ابزاری شبه جادویی و چند منظوره هستند: هم ایران را مجبور به 
توافق هسته ای بهتر خواهند کرد و هم سبب می شوند تا آن کشور 
محدودیت ها بر برنامه موشکی خود و بازرسی نامحدود بازرسان 
را بپذیرد. همچنین از نظر او تحریم ها باعث می ش����دند تا ایران 
مجبور شود به حمایت خود از گروه های منطقه ای پایان دهد و 
حتی ممکن اس����ت کاری کند که مردم ایران به دلیل فشار ناشی 
از وضع دشوار اقتصادی به خیابان ها ریخته و کلیت نظام سیاسی 
ایران سقوط کند. این ها تفکرات فانتزی و خیالی دولت ترامپ 
درباره تاثیرگذاری تحریم ها بوده اند. نتیجه خروج دولت امریکا از 
برجام مشخص بود: ایاات متحده از متحدان خود دور افتاده و 

منزوی تر شده است."
او در ادامه می نویسد: "مایک پمپئو وزیر خارجه امریکا 12 
پیش شرط را برای مذاکره با ایران اعام کرد ؛از برنامه هسته ای 
گرفته تا لزوم اصاح سیاس����ت داخلی ایران تا حضور ایران در 
منطقه ؛اما اهداف امریکا را اعام نکرد. او در ماه آگوست گفت 
که هدف سیاست امریکا تغییر رفتار دولت ایران است و در ماه 
 اکتبر در مصاحبه ای گفت که ایران مثل یک کش����ور عادی رفتار

 نمی کند. 
 حرف های او به همان اندازه مبهم است که مشخص نیست 
دولت ترامپ می خواهد چگونه به این موارد دست یابد. در ماه 
مه ترامپ گفت ک����ه می خواهد فعالیت های تهدیدآمیز ایران در 
خاورمیانه را متوقف کند و پمپئو   گفت که جلو  نفوذ بیش����تر 

ایران را می گیرد. تمام این واژگان یعنی به انزوا کش����اندن، مهار، 
جلوگیری از نفوذ و مسدود کردن یعنی مقاومت در برابر گسترش 
بیشتر حضور ایران. با این حال، تصمیم برای خروج از برجام در 
واقع، پیشرفت در مسائل غیر هسته ای را نیز دشوارتر ساخته است. 
بدون حمایت متحدان امریکا پیشرفتی حاصل نخواهد شد. دولت 
ترامپ اخیرا آزمایش های موشکی ایران را محکوم کرده است اما 
هیچ کاری نتوانسته فراتر از تحریم های غیرموثر برای بازداشتن 

ایران از انجام آن آزمایش ها انجام دهد."
جنیفر روبین می نویسد: "اکنون با شعارهای داغی از سوی 
دولت ترامپ مواجه هستیم که عملی نمی شوند و همین موجب 
بی نظمی بیشتر می شود. بدتر از همه آن که ترامپ و پمپئو همه 
تخم مرغ های خود را در سبد عربستان قرار دادند و امید بیهوده ای 
به این داشتند که سعودی جایگزین امریکا در مهار ایران شوند. 
واقعیت آن است که اکنون وضع  یمن به گونه ای شده که پایان 
دادن به جنگ در آن کش���ور یک اولویت است. سخنان ترامپ 
علیه ایران تنها آن کش���ور را به نفوذ بیشتر در منطقه تشویق 

می کند".
درهمین حا ل سفیر ایران در لندن می گوید شرکت »هواوی« 
بدلیل نقض تحریم های اولیه ایران، توس���ط آمریکا تحریم شده 

است.
بعیدی نژاد در توییتی با اشاره به ابعاد جدید جنگ تجاری 
)امریکا و چین( نوشت: آمریکا به دلیل نقض تحریم های اولیه و نه 
ثانویه علیه ایران، »هواوی« یک رقیب جدی در تکنولوژی ارتباطات 
را تحریم کرد تا سقف پروازی آن را در سطح بین المللی محدود 
کند.وی همچنین اعام کرد: انگلیس هم  چهارشنبه  گذشته تفاهم 
خود با شرکت "هواوی" را به علت حضور یک کشور خارجی در 

»تاسیسات زیربنایی حساس« خود لغو کرد.
 بعد از خروج آمریکا از برجام، این کشور عاوه تحریم هایی 
که به واسطه برجام بازگردانده شد، نه فقط ایران بلکه کشورهای 
مختلف جهان که تعامات اقتصادی ولو کوچک با ایران دارند را 

تحت فشارهای شدید قرار داده است.
آمریکا سعی دارد این کشورها را به ویژه کشورهای باقی مانده 

در برجام را با اهداف یکجانبه گرایانه اش در دنیا همراه کند.
نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا  

یک دیپلمات غربی از برگزاری نشستی بین وزرای خارجه 
کشورهای اروپایی برای بحث درباره ایران در بروکسل خبر داد .

به گزارش فارس، وزرای خارجه کشورهای اروپایی دوشنبه 
در بروکس���ل، پایتخت بلژیک در زمینه روابط با ایران نشستی را 
برگزار خواهند کرد.»خبرگزاری رسمی عربستان« بعد از ظهر جمعه 
با اشاره به این رویداد نوشت که این نشست به تقاضای فرانسه، 

آلمان و انگلیس از جمله حامیان برجام برگزار خواهد شد.
 خبرگزاری رسمی عربستان به نقل از یک دیپلماتیک اروپایی 
مدعی شد که رایزنی     وزرای خارجه کشورهای یاد شده تنها 
محدود به توافق هسته ای با ایران و فعل و انفعاات آن نیست بلکه 
موضوع آزمایش های موشکی، رفتار منطقه ای ایران و تاثیر آن بر 

اروپا نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.

 دکترفاضل رئیس سازمان 
نظام پزشکی استعفا کرد

رئیس سازمان نظام پزشکی ایران، از 
سمت خود کناره گیری کرد.

به گزارش مهر، دکترایرج فاضل رئیس 
سازمان نظام پزشکی ایران، صبح پنجشنبه 
در جلسه هیات مدیره نظام پزشکی تهران، 
استعفای خود از سمت ریاست  سازمان نظام 

پزشکی ایران را اعام کرد.
این تصمیم، ب���ه دنبال صدور حکم 
بازنشس���تگی او از دانشگاه علوم پزشکی 

شهید بهشتی، صورت گرفته است.
این در حالی است که شورای عالی 
سازمان نظام پزشکی کشور، چندی پیش 

مصوبه ای را در راستای قانون منع به کارگیری بازنشستگان به تصویب رسانده بود.
مدیران س���ازمان نظام پزشکی معتقدند که این سازمان به عنوان یک نهاد غیر 
دولتی شناخته می شود و از قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های دولتی 

مستثنی است.
به گزارش فارس ،یک مقام مسئول در سازمان نظام پزشکی هم در ارتباط با دایل 
استعفای رئیس این سازمان اظهارداشت: دکتر ایرج فاضل عضو هیأت علمی و استاد 
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بوده اند که حکم بازنشستگی وی توسط محمد 

آقاجانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی اباغ شده است.

يادداشت

دست پنهان

در چابهار بمب گذاري شده و ماجرا تا آن اندازه که ما در خاطر داریم، 
تقریباً بي سابقه یا کم سابقه است. تردید نباید کرد که دست پنهان برخي دولتها 
و دستگاه هاي امنیتي و شبه نظامي در کشورهاي اطراف مي توانند زمینه پرداز 
و امکان سازِ این جنایت باشند. براي تروریست هایي که نفرت و فقر و خون 
را در کولبارشان دارند تا همراه بمب و گلوله بر بي گناهان ببارند، هیچ چیز 
اهمیتي ندارد. کودکان و زنان و مردم بیگناهي که رهگذر بومي و کارگر و 

مراجعه کننده بودند در اطراف مقّر انتظامي این شهر به خون غلتیدند . 
 آیا باید باور کنیم که جدایي طلبان یا گروه هاي فرقه گرا که مدعاي دفاع 
از حقوق برادران و خواهران سني مذهب را در برخي مناطق بهانه مي کنند، 
این بار هم دست از آستین نفرت و جنایت درآورده اند تا ابراز وجود کنند یا 

دست کشورهاي رقیب در بین است؟
منطقه آبستن حوادث و خش��ونت است و از شمال افریقا تا کشمیر 
و آن سوتر یعني منتهي الیه غربي چین که مناطق مسلمان نشین سینکیانگ و 
مغولهاي شرقي سکونت دارند، التهابات و منازعاتي به نام دین و بنیادگرایي 
خودنمایي مي کند. نتیجه تاکنون یک چیز بیشتر نبوده است و آن شکستن 
مدار توس��عه و پیش��رفت و نابودي آینده و امید و نظم و ثروت در این 
سرزمین هاست. توزیع فقر و جلوگیري از سرمایه گذاري و تجارت، درحال 
ثمر دادن است و سلفیوِن وّهابي نیز با پاشیدن پتروپول و ایجاد مکتب هایي 
که به نام مقدس قرآن، مش��غول ترویج نظرات نیاکان و اخاف بنیادگرا و 
تروریست آنهاست، اکنون دارد نتیجه را مي بیند و فکر مي کنند با رشد کینه و 

خونریزي، دست باا را خواهند داشت . 
اما ایران به چند دلیل از تیررس این پروژه هاي شوم دور مانده و توسعه 
انساني و فرهنِگ متفاوت در کشورمان، دست بنیادگرایان سعودي و متحدان 
نادان و حقیرش��ان را بسته است. کشور ما تنهاست و یک تنه باید در برابر 
غول بنیادگرایي س��لفي و تعصبات کورکورانه بایستد. جالب آن که رژیم 
صهیونیستي با رویکردي امنیتي و تنّزه طلب و ایاات متحده امریکا با تمایات 
و هوس هاي اقتصادي، چشم به روي این متعصبان فناتیک بسته اند و با ایران 

هراسي شدید و تبلیغاتي، آدرس عوضي به دنیا مي دهند. 
هرچند سیاستگذاران رسمي ما هم در این میان گاهي دچار قصور و 
تقصیر شده و مانند حمله مشکوک و ضد منافع کشور به کنسولگري سعودي 
در مشهد، بهانه به دشمن بي خرد داده یا در جریان تضعیف مباني و پایه هاي 
برجام، آب به جام رقبا ریختند. با این همه کینه و گروکشي علیه ایران همچنان 
ادامه دارد و ما بای��د بزرگترین مزیت خود و میهن را که عبارت از امنیت 
نسبي و حفظ منابع انساني است، حفظ کنیم و اجازه ندهیم آنچه در عراق 
و افغانس��تان و پاکس��تان به صورت امري متداول درآمده است و موجب 
نابودي تمام زیرساختهاي اقتصادي و اجتماعي و بحرانهاي امنیتي شده در 

اینجا هم رخ دهد . 
ماجراي چابهار از حیث ش��کل و فرم جنایتي که رخ داده است، تازه 
محس��وب مي شود. دست پنهان رقباي بندري در همسایه شرقي و چندین 
تجارتکده مافیاپرور در میان شیوخ خلیج فارس را مي توان جستجو کرد. اگر 
چابهار و منطقه ساحلي دریاي عمان راهکارهاي ترانزیتي عظیم و امن داشته 
باشد و هند و ایران و افغانستان و چند کشور آسیاي مرکزي و حتي خطوط 
آهن شرقي � غربي بدان متصل ش��ده و در آن رفت و آمد کند، در آینده 
نزدیک به قدرت تجارت و افزایش حیرت انگیز ثروت در پرتو ایجاد شغل و 

مراودات با همسایگان بیشتر پي مي بریم. 
به مردم شریف و بزرگوار چابهار و خانواده هاي شهداي انفجار تروریستي 
پنجشنبه تسلیت مي گوییم. نیروهاي انتظامي، سپاه پاسداران انقاب اسامي، 
دستگاه هاي امنیتي در منطقه و حتي مسئوان وزارت امور خارجه باید درباب 
طرح توسعه چابهار با قدرت عمل کنند و بهترین تصمیمات را در حوزه هاي 
داخلي و خارجي براي تضمین امنیت و تعمیم توسعه دنبال کنند. این براي شرق 

کشور و بلکه کل ایران یک ضمانت ازم و حیاتي است.  

سید مسعود رضوی

يادداشت سردبیر

  تحریم و نظام طبقاتي در ایران
بقیه از صفحه اول 

بنابراین طبقه متوسط موتور محرکه توسعه و پیشرفت کشور محسوب 
مي شود. طبق این اصل، همه دولت ها علي ااطاق تاش مي کنند این 
طبقه تا حد امکان فربه تر شود و از جمعیت طبقه فقیر به جمعیت طبقه 
متوس��ط افزوده شود. ضمن اینکه طبقه متوسط معمواً ضامن نظم و 

امنیت جامعه است.
اما طبقه متوسط در ایران چه میزان درآمد دارد و دقیقا چه کساني با 
چه میزان از درآمد در طبقه متوسط مي گنجند. بر اساس شاخص هاي 
جهاني افراد با درآمد میانگین روزانه بین 10 تا50 دار در طبقه متوسط 
دسته بندي مي شوند اما این معیار بر اساس قدرت خرید است. در ایران 
هم  اکنون آمار رسمي و دقیقي از نقطه آغاز طبقه متوسط یا همان خط 
فقر در دست نیست اما یک اقتصاددان در سال 1396 خط فقر را    4 

میلیون تومان براي یک خانوار 4 نفره محاسبه کرده بود.3
 بر اساس آخرین گزارش مجمع جهاني اقتصاد در سال 2015حدود 34 
درصد از جمعیت ایران در طبقه متوسط قرار داشته اند. این نسبت البته 
در مقایسه با کشورهاي پیشرفته )حدود80 درصد( میزان کمي است اما 
نسبت به کشورهاي همجوار از وضع نسبي قابل قبولي برخوردار است. 
با این حال به نظر مي رسد اتفات اخیر، اقتصاد ایران را درگیر یکي از 
بزرگترین چالش هاي طبقه متوسط کند. کنترل این وضعیت و مدیریت 
بر عوارض بزرگ آن، همراهي همه بخش هاي مدیریتي، دانش��گاهي، 

فرهنگي، قانونگذاري و آگاهي آحاد جامعه را طلب مي کند. 
پي نویس:

1� اینک��ه چ��را در هنگام رکود یا ت��ورم درآمد همه دهک ها کم 
نمي شود، دایل مبسوطي دارد. درآمد برخي ها تابعي از شرایط نامتعادل 
اقتصادي است. في المثل کساني که درآمد رانتي دارند و مي توانند از 
تفاضل نرخ دولتي و بازار سیاه ارز یا کااهاي مشمول حمایت دولت 
برخوردار شوند در این تاطم درآمدشان افزایش مي یابد. در نظر بگیرید 
در جامع��ه بیماري ه��اي اپیدمیک رواج یابد و بخش زیادي از جامعه 
به خاطر هزینه هاي درماني فقیر شوند، در همان حال درآمد پزشکان 

افزایش مي یابد.
2� ممکن است خوانندگان دقیق و نکته سنج این یادداشت ها بگویند 
از کي تا به حال معلمان و اس��تادان و روش��نفکران و دانش��مندان و 
پزش��کان در یک طبقه قرار داش��ته اند؟ البته این گزاره مربوط به یک 

جامعه نرمال است.
3� بر اساس محاسبات دکتر حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه 
الزهرا، این خط فقر باعث شده 33 درصد جمعیت کشوردر سال 96 

زیر خط فقر قرار بگیرند. )گفتگو با ایسنا،  18 فروردین 97 (

رئیس مجلس گفت: آمریکا طی سال گذشته اقدام به 
انتقال تعدادی زیادی از داعشی ها به افغانستان کردهاست  
که می تواند همان دردس���ری را که درعراق و سوریه به 

وجود آورد، در مناطق دیگری از آسیا ایجاد کند .
به گزارش مهر، علی اریجانی عصر پنجش���نبه، 
دردی���دار  »چن زو« نایب رئیس مجلس ملی جمهوری 
خلق چین که برای حضور در دومین کنفرانس رؤسای 
مجالس ۶کشور آسیایی برای مقابله با تروریسم به ایران 
سفر کرده است، افزود که به همین دلیل ، همکاری های 
۶کشور ایران، چین، پاکستان، ترکیه، روسیه و افغانستان در 

مقابله با تروریسم بسیار مهم است .
وی با اش���اره به نقش مهم چین در شرایط پیچیده 
کنونی منطقه و بین الملل گفت: خوشبختانه روابط ایران و 
چین در سطح باایی قرار دارد و رایزنی های سیاسی دو 
کشور در سطوح مختلف نشان دهنده عمق روابط است.

رئیس مجلس   در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ 
برجام از سوی س���ایر کشورهای عضو گروه5+1بعد از 
خروج آمریکا از برجام، اظهارنظرکرد: اگر آمریکا تخلف 
کند و سایر کشورهای عضو اقدامی نکنند، برجام فایده ای 
برای ایران نخواهد داشت از این رو نقش چین، روسیه 
و کشورهای اروپایی در حفظ پیمان هسته ای بسیار مهم 

ارزیابی می شود.
چن زو نایب رئیس مجلس ملی جمهوری خلق چین 
هم با اباغ سام رئیس کنگره ملی خلق چین و تشکر از 
پذیرایی گرم جمهوری اسامی و با اشاره به نقش ریاست 
مجلس در سیاستگذاری در حوزه های مختلف، گفت: 
حفظ ثبات و تقویت همکاری ه���ای تجاری در حوزه 

عملیاتی مهم بوده و امیدواریم با تاش کشورها، کنفرانس 
مجالس ۶کشور با موفقیت برگزار شود. 

نایب رئیس مجلس ملی چین در ادامه س���فرهای 
 دوجانبه میان ایران و چین را در ارتقای س���طح روابط 
مثمر ثمر دانست و افزود: علیرغم وضع  خاص منطقه ای 
و بین المللی، هدف چین برقراری روابط درازمدت با ایران 
است و امیدواریم با همکاری با طرف ایرانی همکاری ها 

در حوزه منطقه ای و بین المللی را افزایش دهیم.
 وی در ادام���ه ب���ا ابراز حمایت چی���ن از توافق 
هسته ای، بیان داش���ت: چین برای حفظ برجام تاش 
کرده اس���ت  چرا که ایران طی س���ال ها بزرگ ترین 
ش���ریک تجاری چین بوده و تفاهمنامه های همکاری 
زیادی میان دو کش���ور وجود دارد. چ���ن زو در ادامه 
از تمایل چین برای س���رمایه گ���ذاری در حوزه های 
 مختلف  در ایران خبر  داد  و افزود: چین در پروژه های
 عمرانی مختلفی در ایران حضور دارد و قطعا مش���کل 
همکاری های بانکی را که دغدغه ایران اس���ت پیگیری 

خواهیم کرد.
نایب رئیس مجلس ملی چین در ادامه با اش���اره به 
موضوع کنفرانس ۶کشور آسیایی برای مقابله با تروریسم 
، بیان کرد: در سال های اخیر ایران و چین همکاری های 

خوبی برای مبارزه با تروریسم داشته اند. 
وی ادامه داد: ازم اس���ت پارلمان های دو کشور در 
 حوزه تبادل تجربیات و قانونگذاری ها به ویژه اصاح قوانین 
فی مابین و امضای تفاهمنامه های بیشتر با یکدیگر همکاری 
بیشتری داشته باشند و در این زمینه اقدام عملی صورت 

دهند.

 اجاس س���ران کشورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 
سن پترزبورگ برگزار شد و در آن 
موافقتنامه ایجاد محدوده آزاد تجاری 

با ایران، مورد تائید قرار گرفت.
به گزارش ایرن���ا به نقل از 
رسانه های روسیه، رهبران کشورهای 
 عضو اتحادیه اقتصادی اوراس���یا 
بسته ای از اسناد را امضا کردند که 
در بین آنها اعتبار اجرایی موافقتنامه 
ایجاد محدوده آزاد تجاری بین این 
اتحادیه و کشورهای عضو آن از یک 
طرف و جمهوری اسامی ایران از 
طرف دیگر وج���ود دارد.در میان 
اسناد تائید شده که تعداد آن 1۸ مورد 

اعام شده است، همچنین استراتژی 
توسعه فرآیند همگرایی در اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، بودجه برای سال 
2019، ایجاد بازار مشترک نفت و 
گاز و اج���رای توافقنامه همکاری 
اقتصادی و بازرگانی میان چین و 
کشورهای عضو این اتحادیه تائید 
شد.اجاس سران اتحادیه اقتصادی 
اوراسیا به ریاست وادیمیر پوتین 
رئیس جمهوری روسیه برگزار شد 
و در آن روسای جمهوری باروس، 
قزاقس���تان و قرقیزستان و نخست 

وزیر ارمنستان شرکت داشتند.
تیگران سرکیس���یان رئیس 
کمیسیون اقتصادی اتحادیه اقتصادی 

اوراسیا در اجاس سن پترزبورگ 
خاطرنشان کرد که کشورهای عضو 
این اتحادیه پیشنهاد ایجاد سیستم 
پرداخت های مالی برای پرداخت های 
دوجانبه بین این کشورها را بررسی 
می کنند.رئیس جمهوری روسیه ، 
هشتم آذر با امضای توافقنامه ایجاد 
محدوده آزاد تجاری میان ایران و 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا، آن را تائید 

و برای اجرا اباغ کرد.
گفتنی است ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا موافقتنامه موقت 
ایجاد محدوده آزاد تجاری را   2۷ 
اردیبهش���ت   در آستانه پایتخت 

قزاقستان امضا کردند.

سفیر ایران در اهه بر فعالیت مستقل و به دور از اغراض سیاسی دیوان کیفری 
بین المللی تأکید کرد.

ب���ه گ���زارش مه���ر، جمه���وری اس���امی ایران در دومی���ن 
 روز از  هفدهمی���ن اج���اس دولته���ای عض���و دی���وان کیف���ری 
بین المللی )ICC( که با حضور هیاتهای نمایندگی کشورهای عضو و ناظر در اهه 
برگزار شد ، ضمن تشریح دیدگاهها و نظرات خود نسبت به آخرین تحوات و 
رویکردهای این دیوان از تهدید آمریکا علیه دیوان بین المللی کیفری ابراز تاسف 
کرد. علیرضا جهانگیری سفیر جمهوری اسامی ایران و سرپرست هیات ایرانی 
شرکت کننده در این اجاس  ، نظرات و مواضع جمهوری اسامی ایران را تشریح 
کرد. سفیر کشورمان با اشاره به بیستمین سالگرد تصویب اساسنامه دیوان کیفری 
بین المللی موسوم به اساسنامه رم، تاسیس دیوان کیفری بین المللی را به عنوان یکی 
از دستاوردهای مهم جامعه بین المللی برای تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان 
جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، جنایت نسل کشی و جنایت تجاوز برشمرد. 
وی در ادامه افزود: صلح و عدالت به عنوان دو ارزش مهم جهانی، از طریق دیوان 
کیفری بین المللی مورد توجه همزمان قرار می گیرد. صلح دائم با استقرار عدالت، 

معنا و مفهوم می یابد.

درگذشت داماد آیت اه شهید 
مصطفی خمینی

روان شاد آقای محمد نخجوان پور همسرگرامی  دکتر سیده مریم مصطفوی 
و داماد آیت اه شهید سید مصطفی خمینی )ره( دار فانی را وداع گفت.

به گزارش جماران، مرحوم محمد نخجوان پور فرزند آیت اه محسن نخجوان 
پور از علمای مشهد بود که پس از دوره ای بیماری بر اثر عارضه قلبی جان به جان 
آفرین تسلیم کرد.  پیکر آن مرحوم یکشنبه در زادگاهش مشهد مقدس تشییع و به 

خاک سپرده خواهد شد . 
مؤسسه اطاعات مصیبت وارده را به خاندان پرافتخار امام خمینی ره بویژه 
همس���ر و فرزند گرامي مرحوم آیت اه حاج سید مصطفي خمیني)حاجیه خانم 
معصومه حائری و  خانم دکتر مریم مصطفوي (تسلیت عرض نموده ، خود را در 

غمشان شریک مي داند.

اریجانی: آمریکا  داعشی ها را به افغانستان انتقال داده است

    اوراسیا موافقت نامه محدوده آزاد تجاري 
با ایران را تائید کرد

 ایران : دیوان کیفری بین المللی 
به دور از اغراض سیاسی فعالیت کند

کانال  مالي اروپا با ایران دي ماه باز مي شود



سومین روز از پنجمین جشنواره 
موس���یقی »نوای خرم« در حالی با 
حضور ویژه چند چهره ش���اخص 
موسیقی برگزار شد که یکی از هیات 
داوران بر پرهیز از تشویق های بیهوده 

هنرمندان کودک تاکید کرد.
به گزارش خبرگ���زاری مهر، 
پنجش���نبه ۱۵ آذرماه در سومین روز 
از برگ���زاری پنجمین جش���نواره و 
جایزه موسیقی همایون خرم )نوای 
خرم( بیش از ۱۰۵هنرمند در بخش 
 »اجرای گروهی«، ۳۲ هنرمند در بخش
 »ت���ک نوازی«، ۵۳ هنرمند در بخش 
»دو و س���ه نوازی« آثار خود را در 
فرهنگسرای نیاوران تهران در معرض 

قضاوت هیات داوران گذاشتند.
یکی از اتفاقات ویژه س���ومین 
روز جشنواره موسیقی »نوای خرم« به 
حضور لوریس چکناواریان آهنگساز 
و رهبر ارکستر پیشکسوت موسیقی 

کشورمان اختصاص داشت.
این هنرمند صاحب نام پس از 
تماشای برخی از اجراهای سومین روز 
جشنواره بیان کرد: آثار ارائه شده در 
این روز فوق العاده بودند و به شخصه 
حس می کنم جش���نواره خرم در این 
دوره نسبت به دوره قبل شاهد پیشرفت 
کمی و کیفی شرکت کنندگان است. این 
جش���نواره جوان ها را تشویق کرده و 
سبب شده تا آنها برای شرکت در آن 

تاش زیادی را انجام دهند.
وی همچنین در پاس���خ به این 
پرسش که چند درصد از شرکت کنندگان 
این جش���نواره را می توان در آینده 
موسیقی ایران دید، گفت: پیش بینی 
این موضوع فقط در اختیار خداوند 
اس���ت و تنها پروردگار مهربان است 
که می تواند در این باره پاسخ بدهند 
اما باید بگویم که شرکت موزیسین 
در چنین جشنواره هایی، کمک روحی 
بزرگ���ی بوده که می تواند در ادامه راه 

کمک آنها باشد.
این هنرمند در پایان گفت: کودکان 
و نوجوانان عاقمند به موسیقی باید 
یاد بگیرند که آثار کاس���یک بزرگان 
را اجرا کنند و از این حیث جشنواره 
خرم فرصت خوبی را در اختیار آنها 
قرار می دهد که باید از دست اندرکاران 

این رویداد قدردانی کرد.
بهناز ذاکری، نوازنده س���نتور و 
یکی از داوران بخش رقابتی پنجمین 
دوره جشنواره خرم هم درباره اجراهای 
ارائه ش���ده گفت: اولین سالی است 
که به عنوان داور در این جش���نواره 
حضور دارم، اما باید بگویم که فضای 
جشنواره خرم بسیار مثبت بوده و رده 
س���نی کودک و نوجوان برای اینکه 
در آن ش���رکت کنند به شدت تاش 
می کنند. من بر این باورم جش���نواره 
نوای خرم آنها را به شدت تشویق به 

تمرین می کند.
وی اف���زود: یکی از بزرگترین 
محاسن این جشنواره یادآوری قطعات 
قدیمی و ماندگار بزرگان موس���یقی 
ایرانی است که توسط شرکت کنندگان 

آن اجرا می ش���ود و به این صورت 
آثار جاودانه بزرگان موسیقی توسط 
کودکان و نوجوان یاد می شود که این 
موضوع ارزشمند است. همچنین پدر 
و مادرهایی که تا این اندازه به بچه های 
خود بها داده و آنها را از شهرستان های 
دور به این جشنواره آورده اند؛ از نکات 
جذاب جشنواره خرم بوده که به شدت 

قابل تحسین هستند.
این هنرمند عنوان کرد: در بین 
شرکت کنندگان، بچه های با استعداد 
بس���یاری حضور داشتند که قطعا 
می توانند آینده خیلی خوبی را برای 
موسیقی ایران رقم بزنند. البته اگر آنها 
را با تشویق های بیهوده و آموزش غلط 
به بیراهه نکشانند. چراکه آموزش در 
به ثمر رسیدن استعدادهای موسیقی از 

اهمیت بسیاری برخوردار است.
ناصر ایزدی دبیر هنری پنجمین 
جش���نواره  موسیقی نوای خرم نیز 
عنوان کرد: جش���نواره موسیقی نوای 
خ���رم در پنجمین دوره خود عاوه 
بر اینکه نسبت به سال گذشته میزبان 
شرکت کنندگان بیشتری است بلکه 

از لحاظ کیفی نیز رش���د خوبی را 
تجربه می کند. از همان ابتدا وقتی فیلم 
های فرستاده شده متقاضیان را می دیدم 
متوجه پیشرفت شرکت کنندگان بودیم. 
ولی اکنون شاهد این هستیم که حتی 
از فیلم هایی که فرستاده اند نیز بهتر اجرا 
می کنند. این موضوع نشان می دهد که 
جشنواره خرم، برای والدین، مربیان 
آموزش���گاه ها و استادان اهمیت پیدا 
ک���رده و آنها تاش می کنند تا هرچه 
بهتر  هنرجویان را برای شرکت آماده 

کنند .
این هنرمند با قدردانی از شرکت 
کنندگان دوره پنجم ادامه داد: در این 
دوره متقاضیانی داشتیم که در شرایط 
به شدت سخت برای ما فیلم فرستاده 
بودند و دلم���ان نمی آمد که آنها را 
قبول نکنیم. ولی واقعا امکانات ما در 
همین حد بود. البته مسلما اگر بتوانیم 
برای سال های آینده امکانات بیشتری 
فراهم کنیم، حتما تعداد شرکت کنندگان 
و کیفیت جش���نواره بااتر خواهد 
رفت. وی همچنین در بخش پایانی 
صحبت های خود اظهار کرد: خیلی از 

اساتید، از بین شرکت کنندگان متعدد 
یک جشنواره، تنها دو سه نفر را جزو  
نوابغ موسیقی آینده ایران معرفی می کنند 
ولی من باتوجه به اینکه در هنرستان 
موسیقی درس می دهم، اطمینان دارم که 
خیلی از شرکت کنندگان این جشنواره، 
موزیسین های خوب آینده ما می شوند. 
چراکه بسیار باهوش، با استعداد و اهل 
ذوق هستند و خوشبختانه موسیقی را 

دوست دارند.
پنجمین جش���نواره و جایزه 
همایون خرم )نوای خرم( توس���ط 
موسسه فرهنگی هنری »راد نواندیش« 
ب���ه مدیریت بردیا صدرنوری از روز 
پنجشنبه ۸ آذر ماه با حضور هنرمندان 
ش���رکت کننده گروه سنی کودک و 
نوجوان آغاز ش���ده اس���ت. مراسم 
اختتامیه این دوره نیز روز پنج ش���نبه 
۲۲ آذر در تاار وحدت تهران برگزار 

خواهد شد.
رقاب��ت گروه طرز در پنجمين 

جشنوارة نواي خرم 
گروه هاي موس���یقي از سراسر 
کش���ور در پنجمین جشنوارة نواي 

خرم که در فرهنگسراي نیاوران برگزار 
مي شود به رقابت مي پردازند. 

محمد عابدي دولت آبادي مدرس 
آواز و از اعضاء گروه موس���قي طرز 
در گفت وگ���و با خبرنگار اطاعات، 
اظهارداش���ت: گروه موسیقي طرز به 
سرپرستي مس���یح وحیدا وابسته به 
آموزش���گاه طرز است. وي همچنین 
بیان کرد: این آموزشگاه در دولت آباد 
اصفهان دایر اس���ت و داراي هفت 
گروه آموزش���ي است که در اغلب 
جشنواره هاي موس���یقي مقام هاي 

متعددي کسب کرده اند. 
ای���ن م���درس آواز در ادامه 
سخنانش بیان داشت: گروه موسیقي 
طرز با توجه به کس���ب مقام ازم، 
مجوز ش���رکت در جشنوارة نواي 
خرم را دریاف���ت کرد. وي گفت: 
حدوداً ۱6۰۰  نفر در قالب گروه های 
موس���یقي براي شرکت در جشنوارة 
موس���یقي نواي خرم اقدام مي کنند 
و این گروه ها م���ورد ارزیابي قرار 
مي گیرن���د، که پس از این ارزیابي ده 
الي پانزده گروه در رقابت جشنواره 
امکان حضور پیدا مي کنند و پس از 
رقابت گروه هایي که مقام اول تا سوم 
را کسب کرده  اند در اختتامیه به اجراي 
برنامه مي پردازند. عابدي دولت آبادي 
همچنین اشاره کرد که از گروه طرز 
دو نوازندة تک نواز پانزدهم آذر برنامة 
خ���ود را اجرا کردند، که عبارتند از: 
محمد فتاحي نوازندة تار و سیدمحمد 
حس���یني نوازندة  سنتور.  وي با بیان 
اینکه؛ این رقابت در رشته هاي مختلف 
موسیقي برگزار مي شود، اضافه کرد 
این رشته ها شامل: رقابت در بخش  
س���ازبندي، فرم ملودي، خوانندگي، 

نوازندگي و ... است. 
گروه طرز روز شانزدهم آذر در 
فرهنگسراي نیاوران به اجراي موسیقي 

 پرداخت.   
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لوریس چکناواریان: کودکان و نوجوانان باید آثار کاسیک بزرگان را اجرا کنند

ش�ركت پااليش نفت �با��� ��نظر ���� موضو� مناقصه ش���ما�� 94/24 �� با مشخصا� � شر�يط كلي مشر�حه �يل �� طريق مناقصه عمومي به 
شركت ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.

برنامه زمان بندي مراحل مناقصهمدتمحل اجراءموضوعشماره مناقصهرديف

1
94/24 مناقصه عمومي 

دو مرحله اي

خدمات مهندسي جهت انجام طراحي بنيادي و تهيه 
شرح كار EPC واحد جديد اسيد سولفوريك شركت 

پااليش نفت آبادان
7ماه شمسيآبادان

الفـ  آخرين مهلت تحويل اسناد ارزيابي كيفي توسط شركت هاي متقاضي: 
15 روز پس از تاريخ انتشار آگهي نوبت دوم

بـ  آخرين مهلت ارائه پيشنهاد فني و مالي شركت هايي كه در ارزيابي 
كيفي تائيد گرديده اند. روز: سه شنبه  مورخ: 1397/11/16

جـ  تاريخ گشايش پيشنهاد فني شركت هاي تاييد شده 
در ارزيابي كيفي روز يكشنبه مورخ: 1397/11/21

 SARP ��بر���� ��ليه ��حد �سيدسولفو�يك جديد با ظرفيت 300تن �� ��� تحت عنو � (EPC) �شر� مختصر: �نجا� طر�حي بنيا�� � تهيه شر� كا
بر�سا� ��نش شركت ها� خا�جي ����� ليسانس � تجربه كافي �� �نجا� موضو� فو� �.... به شر� مند�� �� �سنا� مناقصه

� �� كليه ش���ركت ها� ��جد شر�يط كه �ما�گي � تو�نايي �نجا� موضو� مناقصه مذكو� �� ���ند� �عو� مي شو� �سنا� �ستعال� ���يابي كيفي مناقصه گر�� 
(�فترچه ش���ما��4 � معيا�ها� ���يابي كيفي) موجو� �� شبكه  �طال� �ساني �ين شركت به نش���اني http://www.abadan-ref.ir �� ��يافت �پس 
�� مطالعه � تكميل به همر�� كليه مد��� مو�� نيا�� �س���نا� مناقصه مربو� به �� ش���ركت (منضم به نامه �عال� �ما�گي شركت �� مناقصه)� �فق برنامه 

�ما� بند� فو� به �مو� پيما� ها� شركت پااليش نفت �با��� تحويل نمايند.
� تكميل كليه �طالعا� خو�سته شد� �� فر� ها� ���يابي كيفي مناقصه گر�� به صو�� �قيق � خو�نا � ��سا� تمامي مد��� � مستند�� سو�بق كا�� � مالي 
�... مربو� به صو�� كپي بر�بر �صل (مصد� شد�) كه به �مضا� صاحبا� �مضا� مجا� �سيد� � ممهو� به مهر شركت متقاضي باشد� �� پاكت سربسته �لز�مي 

�ست� �� صو�� عد� تكميل � ��سا� �سنا� �ستعال� ���يابي كيفي � ساير مد��� فو� �الشا��� صالحيت شركت كنندگا� قابل بر�سي نخو�هد بو�.
� نحو� ���يابي كيفي � معيا�ها� مو�� نظر� به شر� مند�� �� فر� ها� مربوطه � پيوست �سنا� �ستعال� ���يابي كيفي مناقصه گر�� فو� �لذكر مي باشد.

� ���ئه مد��� � سو�بق مزبو� هيچ گونه حقي �� بر�� متقاضيا� �يجا� نخو�هد كر� � �سنا� � مد��� ��صله نيز مستر� نمي گر��.
� محل ��يافت �سنا� مناقصه: �با��� � جنب ��� �صلي پااليشگا� �با����  �تا� 13 �مو� پيما� ها� شركت پااليش نفت �با���

 � شما�� تلفن �مو� پيما� ها� شركت پااليش نفت �با��� 53183338�061 � شما�� فكس جهت ��سا� نامه ها�  �عال� �ما�گي: 53264476�061 مي باشد.
 � ضمن���ا �گهي �ين ش���ركت �� ش���بكه �طال� �س���اني ش���انا ب���ه نش���اني www.shana.ir � همچنين پايگا� �طال� �س���اني �ين ش���ركت
 به نش���اني http://www.abadan-ref.ir � نيز پايگا� �طال� �ساني مناقصا� به نشاني IETS.MPORG.IR � سامانه كشو�� نظا�� بر مناقصا� 

�ستگا� ها� �جر�يي WWW.TENDER.BAZRESI.IR ��� � قابل مشاهد� مي باشد.
���بط عمومي � شركت پااليش نفت �با���

فراخوان مناقصه عمومي دومرحله اي (ارزيابي كيفي)
شماره مجوز 4609ـ97   

(نوبت اول)

رديف
شماره و 

تاريخ مناقصه
شرايط داوطلبينموضوع مناقصه

1
97-484

97/09/13

انجام عمليات ساخت يك باب سوله پمپ 
EM گهو همراه با كفسازى و نصب سيستم
در واحد انحالل شركت آلوميناى ايران

الف-در اختيار داشتن امكانات عملياتى و اجرائى، مديريتى، توانايى 
مالى ، ماشين آالت ، و تجربيات مفيد و مكفى در زمينه كار موضوع مناقصه

ب-ارائه صالحيت معتبر از مراجع ذيصالح در رشته مرتبط با موضوع 
مناقصه مطابق با شرايط و اسناد مناقصه

1) نا� � نشانى مناقصه گز��: شركت �لومينا� �ير�� ��بسته به سا�ما� توسعه � نوسا�� معا�� � صنايع معدنى �ير��.
2) مهلت خريد� ��يافت �سنا� مناقصه: �� تا�يخ ��� �گهى نوبت ��� (مو�� 1397/09/19) بمد� 7 ��� مى باشد.

 3) نش�انى محل ��يافت �سنا� مناقصه:�ستا� خر�سا� ش���مالى � شهرستا� جاجر� � شركت �لومينا� �ير�� � ��حد �مو� حقوقي � قر�����ها 
�� ضمن ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت شركت �لومينا (www.iranAlumina.ir)نيز �مكا� پذير مى باشد .

4) قيمت خريد �س�نا�:-//000�1,000 (يك ميليو�) �يا� �س���ت كه بايد به شما�� حسا� فر�گير 4725/85800 نز� بانك تجا�� شعبه جاجر� 
كد 4725 بنا� شركت �لومينا� �ير�� ���يزگر��.

5) نشانى محل تحويل �سنا�: �ستا� خر�سا� شمالى � شهرستا� جاجر� � �بيرخانه �مو� ����� شركت �لومينا� �ير��. 
توضيح �ينكه: ساير شر�يط� �� �سنا� مناقصه مشخص گر�يد� �ست � ���طلبين مى تو�نند جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن 058-32605344  

تما� حاصل فرمايند.
���بط عمومى شركت �لومينا� �ير��

شناسه �گهى:301997

نوبت اول

يك مرحله اي

دوربین های دوره قاجار در کاخ گلستان 
به نمایش در می آید

مدیر مجموعه جهانی کاخ موزه گلس���تان گفت: برگزاری سه نمایشگاه 
ویژه اس���ناد، قالی و عکس از برنامه های آتی این مجموعه اس���ت. همچنین 
۲9 دستگاه دوربین عکاسی متعلق به دربار قاجار در معرض دید عاقه مندان 

قرار می گیرد.
مسعود نصرتی در گفت و گو با ایرنا توضیح داد: در نمایشگاه دوربین 
های قاجار که زمستان امسال برگزار می شود دوربین هایی به نمایش گذاشته 
می شود که شاهان و درباریان قاجار در این کاخ برای عکاسی استفاده کرده 

بودند.
وی افزود: در نمایش���گاه عکس نیز 4۳ قطعه عکس مربوط به حوالی 
تهران که در دوره قاجار گرفته ش���ده اس���ت در معرض دید عاقه مندان قرار 

می گیرد.
به گفته وی، برای این نمایشگاه با شورای شهر تهران همکاری خواهیم 
داشت و زمان آن سه روز خواهد بود. نصرتی گفت: تا پایان سال نمایشگاه های 

قالی با موضوعات مختلف در این مجموعه به طور مداوم برگزار می شود.
مدیر مجموعه جهانی کاخ گلستان چندی پیش به ایرنا گفته بود: داخل 
موزه این مجموعه حدود ۸۲ هزار شیء به نمایش درآمده و هنوز بخش زیادی 
از موجودی مخازن آن در بخش اش���یا و آثار فیلم و موس���یقی به در معرض 

دید عاقه مندان قرار نگرفته است.
مجموعه کاخ گلس���تان، یادگاری به جای مانده از ارگ تاریخی تهران، 
محل اقامت س���ران زندیه و سلس���له قاجار و از زیباترین و کهن ترین بنای 
پایتخت ایران به شمار می آید. سابقه تاریخی ارگ سلطنتی به روزگار صفویه 
می رسد که مکان تاریخی آن از شمال به خیابان و میدان امام خمینی )ره(، از 
غرب به خیابان خیام، از ش���رق به خیابان ناصرخس���رو و از جنوب به خیابان 
پانزدهم خرداد و میدان ارگ محدود بود. دوم تیرماه ۱۳9۲ هجری خورشیدی 
در سی و هفتمین نشست سالیانه کمیته میراث جهانی سازمان آموزشی، علمی 
و فرهنگی ملل متحد )یونس���کو( در کامبوج، کاخ گلس���تان به عنوان میراث 

بشری به ثبت رسید.

کوتاه آموزشي

محدودیت انتقال دانشجویان دکتری خارج به دانشگاه های داخل
اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم ش���رط جدید پذیرش 
مدرک دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور را برای دوره 

دکتری اعام کرد.
به گزارش مهر، اداره کل امور دانش آموختگان وزارت علوم اعام کرد: 
از تیرماه 9۸مقاضیان دکتری خارج از کشور فقط در دانشگاه های ممتاز و 
خوب ثبت نام کنند در غیر این صورت مدارک آنها فقط تا مقطع کارشناسی 
ارشد بررسی می شود.  ضروری است متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری 
در دانشگاه های خارج از کشور از تاریخ یک تیر 9۸، صرفأ در دانشگاه های 
گروه الف )ممتاز( و گروه ب )خوب( قابل مشاهده در پایگاه اطاع رسانی 

این اداره کل، ثبت نام رسمی کنند.
لذا مدارک صادره از دانش���گاه های گروه ج )متوسط( چنانچه پذیرش 
رسمی آنها پس از تاریخ یاد شده باشد، صرفأ تا مقطع کارشناسی ارشد قابل 

بررسی و ارزشیابی است.
 سنجش صاحیت حرفه ای مربیان پیش دبستانی

معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش از ارسال برنامه آموزش 
صاحیت حرفه ای مربیان پیش دبستانی به شورای عالی آموزش و پرورش 
خبر داد و گفت: پس از تصویب،  دوره های آموزشی آناین ترتیب خواهیم 
داد و کلیه مربیان ملزم به شرکت در این دوره آموزشی و کسب مهارت های 

ازم هستند تا بتوانند ادامه فعالیت داشته باشند .
رضوان حکیم زاده در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به برنامه  آموزش و 
پرورش برای توانمندس���ازی مربیان پیش دبستانی اظهار کرد: ورود مربیان 
پیش دبستانی به سیستم تعلیم و تربیت و ادامه فعالیت آنها در مراکز نیازمند 
شاخص ها و ارزیابی هایی است و باید افراد متخصص در این سمت به کار 

گرفته شوند و اطاعات آنها مرتب بروز آوری شود.
مع���اون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه اقدام 
 به تعیی���ن چارچوبی برای تعیین و ارتقای صاحیت های حرفه ای مربیان 
پیش دبس���تانی کردیم ، گفت: در این برنامه به آموزش مقوله های تربیتی 
مختلف پرداخته می شود. شناسایی نیازهای اساسی کودکان، بازی، یادگیری و 
سایر مسائل مرتبط با کودکان از منظر اسام جزو همین برنامه های آموزشی 

هستند . 
 الکترونیکی شدن تصحیح و نمره دهی برگه های امتحانی 

دبیرستانی ها 
معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه از دی ماه امسال تصحیح 
برگه های آزمون و ثبت نمرات به صورت الکترونیکی انجام شده و در نهایت 
در سامانه کارنامه صادر خواهد شد، گفت: این مراحل استانداردسازی شده 

و دیگر امکان شکل گیری مافیا در این حوزه وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، عبدالرسول عمادی با بیان اینکه آخرین تصمیمی که در 
شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای سال 9۸گرفته شد، لحاظ کردن تاثیر 
مثبت سوابق تحصیلی دانش آموزان بود، افزود: اگر سوابق تحصیلی در کنار 
نمرات آزمون های عمومی و اختصاصی کنکور منجر به بهبود رتبه کل داوطلب 

شود، لحاظ خواهد شد و در غیر این صورت تأثیر داده نخواهد شد.
وی در ادامه گفت: س���وابق تحصیلی مطابق تعریف قانون سنجش و 
پذیرش دانش���جو و اصاحیه آن در س���ال ۱۳9۵، مربوط به نمرات دروس 
امتحان نهایی است که مطابق استانداردهای مصوب شورای عالی آموزش و 
پرورش تولید شده باشد. سواات امتحانات نهایی به صورت سراسری طراحی 
و به صورت الکترونیکی ارسال می شوند و امکان لو رفتن سواات منتفی 
است. معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه از دی ماه 
سال ۱۳9۷تصحیح برگه های آزمون و ثبت نمرات هم به صورت الکترونیکی 
انجام ش���ده و در نهایت در س���امانه کارنامه صادر خواهد شد، توضیح داد: 
بنابراین ، این مراحل استانداردسازی شده و دیگر امکان شکل گیری مافیا در 

این حوزه وجود ندارد.
  ثبت نام آزمون ارشد آغاز شد

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور اعام کرد: ثبت نام برای 
شرکت در آزمون کارشناسی ارشد سال 9۸دانشگاه ها و موسسات آموزش 

عالی از ساعت ۱۱جمعه ۱6آذر آغاز شد .
دکتر حسین توکلی در گفت وگو با ایسنا، ضمن اعام این خبر اظهار 
کرد: ثبت نام برای شرکت در آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال 
9۸در تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی از جمله 
دانش���گاه آزاد اسامی و همچنین ثبت نام بیست و چهارمین المپیاد علمی 
دانشجویی کشور از ساعت ۱۱جمعه ۱6آذرماه 9۷از طریق سایت سازمان 

سنجش آموزش کشور آغاز شده و روز یکشنبه ۲۵آذرماه پایان می یابد.
وی در ادامه گفت: داوطلبان برای ش���رکت در این آزمون باید واجد 
شرایط عمومی و اختصاصی باشند که شرایط شرکت در آزمون نیز همزمان 

با شروع ثبت نام، روی سایت سازمان سنجش قرار می گیرد.
مشاور عالی سازمان سنجش خاطرنشان کرد: بر اساس ضوابط هر یک 
از داوطلبان می توانند حداکثر در ۲کدرشته امتحانی طبق ضوابط از رشته های 
امتحانی مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام، متقاضی شرکت در آزمون شوند. 
توکلی افزود: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون کارشناسی ارشد 
و اولین مرحله بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور در 
روزهای پنج شنبه ۵ و جمعه 6 اردیبهشت 9۸در حوزه های امتحانی مربوط 

برگزار می شود .    

جال خالقی مطلق: زبان فاخر فارسی باید از کودکی آموخته شود  

جال خالقی مطلق شاهنامه پژوه 
و ادیب معاصر در ش���ب »شاهنامه و 
کودک و نوجوان« بر لزوم آش���نایی 
ک���ودکان با ادبیات کهن و زبان فاخر 

فارسی تاکید کرد.
به گزارش ایرنا خالقی مطلق در 
خانه گفتمان ش���هر )وارطان( درباره 
کتاب شاهنامه  کودک و نوجوان گفت: 
تاش هایی که تاکنون برای خوانش 
ادبیات کهن برای کودکان انجام شده 
ستودنی است اما کافی نیست، کودکان 
باید با تاریخ، اس���طوره ها، افسانه ها و 

ادبیات ایران آشنا شوند.
وی افزود: اگر ما نتوانیم با یک 
زبان واحد گفت وگو و درد دل کنیم، 
یک ملت و یک فرهنگ نیستیم، البته 
هرگز زبان های قومی را زیر س���ئوال 
نمی برم و ای���ن گویش ها را میراث 
ملی می  دانم اما زبان ملی فرهنگ ملی 
ماست، زبان فارسی زمانی زبان ملی 
ما محس���وب می شود که از کودکی 
آموزش داده شود و بچه ها با آن رشد 
کنند واین وظیفه ملی ماست که آن را 

آموزش دهیم.
خالقی ادامه داد: ش���اهنامه، اثر 
مهمی است اما به آثار دیگر هم باید 
پرداخته شود، این تاش ها بسیار مهم 
اس���ت اما باید ادامه پیدا کند. این که 

کودکان ما از کودکی با شاهنامه آشنا 
شوند، جای خوشحالی دارد اما باید 
دقت کنیم که ساده سازی صورت بگیرد 
و ادبی���ات کتابی که به کودک عرضه 

می شود، مناسب باشد.
استاد دانشگاه هامبورگ افزود: 
زبان این آثار باید در عین س���ادگی، 
پیراس���ته و فاخر هم باشد، نباید به 
زبان عامیانه ادبیات کهن را به بچه ها 
بیاموزیم، باید آنها با زبان فاخر آش���نا 

شوند.
این شاهنامه شناس اضافه کرد: 
کس���انی که این کار را انجام می دهند 
باید کوتاه و خاصه بنویسند، از سوی 
دیگر باید این کارها مصور باش���د و 
نقاشی داشته باش���د، در دوره ای که 
موبایل هس���ت و حتی کودکان کم 
سال آن را در دست می گیرند، کتاب ها 
باید تصویر سازی شوند که مخاطبان 

را جذب کنند.
خالقی مطلق گفت: وقتی این 
هشت جلد کتاب را دیدم، خوشحال 
ش����دم چرا که همه این شروط در 
آن رعایت ش����ده بود. دکتر مودودی 
نویس����نده کتاب نیز ضمن تشکر از 
حضور اس����تاد جال خالقی مطلق 
گفت: اگر بپذیریم کودکی پدر پیری 
اس����ت، حق داریم که نگران کودکی 

فرزندانمان باشیم باید اندوخته هامان 
را واکاوی کنی����م و حواس����مان به 
کودکی فرزندانمان باش����د. مودودی 
گفت: من دوست داشتم این کتاب 
سرمایه کودکان باشد با این اعتقاد که 
کودکان درک حماس����ه و اسطوره را 
دارند. داستانهای تاریخی شاهنامه در 
تاریخ هست اما باید بخش حماسه و 
اسطوره را بازآفرینی کرد. وی گفت: 
 وقتی در شاهنامه اتفاقات را کنار هم 
می گذاریم متوجه می ش����ویم که با 
یک پله یک پارچه، روبه رو هستیم.

این مسیر حتی از دیباچه شاهنامه هم 
مشخص است، این مجموعه به دکتر 
خالقی مطلق و سرکار خانم میرهادی 
تقدیم شده است خوشحالم که این 
کار زیر نظر این دو نفر به سامان رسیده 

از تصویرگران کار نیز سپاسگزارم.

 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 خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، سیامک 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 تریس���ت ایتالیا برگزار ش���د، به عنوان اولین 
ریاضیدان و دومین عضو هیات  علمی دانشگاه تهران لوح عضویت خود در 
 )SISA ( این فرهنگستان را دریافت کرد.  این همایش در مرکز بین المللی
و با حضور بیش از ۵۰۰ نفر از دانش���مندان تراز اول جهان در ش���اخه های 
مختلف برگزار شد.  یکی از بخش های اصلی این همایش معرفی اعضای 
جدید فرهنگستان بود که در این بخش ۵۰ 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.

 »در جستجوی فریده« 
در مشهد  نقد می شود

مس���تند »در جستجوی فریده« ۱۷ آذر در پردیس هویزه مشهد نقدو 
بررسی می  شود.

پردیس هویزه مش���هد روز ش���نبه ۱۷ آذر ساعت ۱۷ میزبان نمایش 
مستند »در جستجوی فریده« است. پس از نمایش فیلم نیز نشست نقد و 
بررسی با حضور آزاده موسوی و کوروش عطایی کارگردان های این فیلم 

برگزار می شود.
»در جس���تجوی فریده« درباره  زنی به نام فریده اس���ت که چهل سال 
پیش در حرم امام رضا )ع( رها شده و بعد از انتقال به شیرخوارگاه توسط 
زوجی هلندی به فرزندی گرفته شده و به هلند برده می شود. فریده که در 
طول این سال ها به خاطر ترس از سفر به ایران و تمایل نداشتن خانواده اش 
به وطن بازنگشته، چند سالی  است از راه دور جست وجویی را برای پیدا 
کردن خانواده  واقعی اش ش���روع کرده و حاا برای اولین بار به ایران س���فر 
می کند تا زادگاهش را ببیند و با س���ه خانواده که مدعی اند خانواده  واقعی 

او هستند، ماقات کند.

داوران جشنواره  سینما حقیقت معرفی شدند

 هیات داوران بخش »مسابقه ملی«، »جایزه شهید آوینی« و »مستندهای معدن 
و صنایع معدنی ایران« دوازدهمین دوره  جشنواره بین المللی سینماحقیقت معرفی 
شدند.در آستانه برگزاری این رویداد هنری نیز سیدمحمدمهدی طباطبایی نژاد دبیر 
جشنواره سینما حقیقت در پیامی از جشنواره سینمای مستند به عنوان آینه  فرهنگ 

و هویت یاد کرده است.
طبق اعام روابط عمومی جشنواره سینما حقیقت، اعضای هیات داوران بخش 
»مسابقه ملی« این دوره  جشنواره که ۷۱ فیلم راه یافته به این بخش، در سه گروه 
مستندهای کوتاه ، نیمه بلند و بلند را داوری می کنند، مهوش شیخ ااسامی )پژوهشگر 
و مستندساز(، علیرضا قاسم خان )مدیر فرهنگی و تهیه کننده(، محمدحسن دامن زن 
)مستندساز(، سودابه مجاوری )پژوهشگر و مستندساز(، وحید موسائیان )مستندساز و 
کارگردان سینما(، سعید عقیقی )نویسنده و منتقد سینما( و آرش اهوتی )مستندساز 

و کارگردان سینما(هستند.
در بخش »جایزه ش����هید آوینی« این جشنواره هم اکبر نبوی )روزنامه نگار و 
تهیه کنن����ده(، محمدهادی نائیجی )فیلمنامه نویس و کارگردان( و پناه برخدا رضایی 
)مستندس����از و کارگردان سینما( ۲9 فیلم راه  یافته به این بخش با موضوع انقاب 

اسامی، دفاع مقدس و حوزه  مقاومت را داوری می  کنند.
هیات داوران بخش مسابقه فیلم های مستند معدن و صنایع معدنی ایران هم فرشاد 
فدائیان )پژوهشگر و مستندساز(، سیدحسین حق گو )مدیر فرهنگی و تهیه کننده( و 

مهرداد زاهدیان )مستندساز( هستند. در این بخش ۱6 فیلم پذیرفته شده است.
دوازدهمین دوره جش����نواره بین المللی فیلم مستند ایران »سینماحقیقت« طی 

روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳9۷ در پردیس سینمایی چارسو برگزار می  شود.

فرج اه حیدری، پیشکسوت سینما 
درگذشت

مراسم تشییع پیکر فرج اه 
فیلمبردار پیشکسوت  حیدری، 
سینما یک ش����نبه )۱۸ آذرماه( از 
مقابل خانه سینما برگزار خواهد 

شد.
بهرام بدخشانی، از اعضای 
هی����أت مدی����ره انجمن صنفی 
فیلمبرداران در گفت وگو با ایسنا 
درباره اعام زمان تش����ییع پیکر 
فرج اه حیدری بیان کرد: مراس����م تشییع این هنرمند، یک شنبه، ۱۸ آذرماه ساعت 
9 صبح از مقابل خانه سینما شماره ۲ واقع در خیابان وصال برگزار خواهد شد. 
فرج اه حیدری از فیلمبرداران مطرح ایرانی، ۱۵ آذرماه در سن 6۲ سالگی بر اثر 
ایست قبلی درگذشت. فرج اه حیدری در سال ۱۳۳۵ در تهران متولد شد. او دارای 
مدرک تحصیلی دیپلم ریاضی بود و فعالیت خود در سینما را با دستیاری فیلمبرداری 
فیلم »کوچه مردها« ساخته سعید مطلبی در سال ۱۳49 آغاز کرد. او تاکنون مدیر 
فیلمبرداری بیش  از ۳۰ فیلم سینمایی و فیلمبردار نزدیک به ۲۰ اثر سینمایی بوده 
است. فیلمبرداری »سام و نرگس« و »می خواهم زنده بمانم« به کارگردانی ایرج قادری 
و »روز شیطان« به کارگردانی بهروز افخمی از جمله کارهای مرحوم حیدری بوده 
است. همکاری با فیلم های »قاعده بازی« احمدرضا معتمدی و »پارک وی« فریدون 
جیرانی در سال ۸۵ از آخرین کارهای این فیلمبردار است. فیلمبرداری فیلم »کارناوال 

مرگ« در سال ۸۷ آخرین کار وی در سینما محسوب می شود.

برگزاری بزرگ ترین رویداد علمی آسیا اقیانوسیه به میزبانی ایران
دومین دوره مس���ابقات ربوکاپ آسیا و 
اقیانوسیه به همت دانشگاه آزاد اسامی قزوین 
و هم���کاری منطقه آزاد کیش از روز ۱6 آذرماه 

آغاز شد و تا ۱9 آذر ماه ادامه دارد.
 به گزارش خبرگ���زاری فارس، مرتضی

 موسی خانی رئیس کمیته ملی ربوکاپ جمهوری 
اسامی ایران در حاشیه مراسم افتتاحیه مسابقات 
روبوکاپ آس���یا اقیانوسیه در جمع خبرنگاران 
گفت: این مس���ابقات در دو بخش دانشجویی 
و دانش آم���وزی و در ۲۲ لیگ با حضور بیش 
از ۲۵۰ تیم از ۱6 کش���ور جهان شامل مالزی، 
روسیه، سنگاپور، چین، ژاپن، آمریکا، انگلیس، 
برزیل، تایلند، استرالیا، آلمان، کره جنوبی، امارات، 
قزاقستان، افغانستان و تیم های قدرتمند جمهوری 

اسامی ایران پیگیری می شود.
وی افزود: در بخش دانش���جویی شرکت 
کنندگان در لیگ های ربات امدادگر واقعی، ربات 
خانگی، ربات صنعتی، ربات فوتبالیس���ت سایز 
کوچک، ربات فوتبالیست سایز متوسط، ربات 
فوتبالیست انسان نما، ربات فوتبالیست استاندارد 
پل���ت فرم، ربات پرنده، ربات زیردریایی، ربات 
شبیه ساز و ربات شبیه ساز امداد و همچنین در 
بخش دانش آموزی در لیگ های ربات امدادگر 
در بخ���ش باز و این، ربات فضای مجازی در 
بخش فضای اولیه و ثانویه، ربات فوتبالیس���ت 
س���بک وزن، ربات فوتبالیست وزن آزاد، لیگ  
Insita، لیگ Rescueو لیگ شبیه ساز با یکدیگر 

رقابت می کنند.
رئیس دانش���گاه آزاد اسامی قزوین اظهار 

داشت: حضور جان چانجیو چو رئیس فدراسیون 
ربوکاپ آسیا و اقیانوسیه، ریبرو و لوی عضو هیات 
امنای فدراسیون جهانی ربوکاپ و مشچریاکوف 
عضو هیات امنای فدراس���یون ربوکاپ آسیا و 
اقیانوسیه و همچنین استادانی از دانشگاه سین جو 
آی چی���ن به عنوان میهمان ویژه، از نکات قابل 
توجه در بزرگ ترین رویداد علمی رباتیک آسیا 

و اقیانوسیه است.
مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای 
اسامی در مراسم افتتاحیه مسابقات روبوکاپ آسیا 
اقیانوسیه در جزیره کیش،گفت: اگر علم از عمل 
خارج شود بالندگی وجود ندارد، ما در دانشگاه ها با 
یک بحران مواجهیم که دانشگاه ها را توسعه دادیم 

و حاا با ظرفیت خالی مواجه شدیم.

 وی اف���زود: چرا جوانان ما با این علم و 
مهارت از کش���ور می روند؟ چرا به این جوانان 
میدان نمی دهیم؟ باور مسؤوان ما اگر بر این قرار 
بگیرد که تمام هستی برای علم بوده و علم برای 

مهارت بوده جوانان ما به خارج نمی روند.
چانجیوچو رئیس فدراسیون روبوکاپ آسیا 
در مراس���م افتتاحیه مسابقات روبوکاپ آسیا و 
اقیانوسیه گفت:  ایران در حوزه روبوکاپ رشد 
بسیار خوبی داشته و این دانش خاق در ایران 

پله های ترقی را طی کرده است.
 وی افزود: امسال ایران میزبان دومین دوره 
از مسابقات روبوکاپ است و مسابقات روبوکاپ 
امسال در ۵ دسته برگزار می شود که تیم ایران در 

تمام حوزه ها کار کرده و دارای مقام است.

 چانجیوچو گفت: حل موضوعات مختلف، 
رفع چالش ها و افزایش دانش مهندسی از جمله 
فعالیت هایی است که ربات ها انجام می دهند که 

سبب پیشرفت و رشد زندگی می شوند.
 رئیس فدراسیون روبوکاپ آسیا گفت: تیم 
روبوکاپ این دانش���گاه در بسیاری از مسابقات 
جهانی برگزیده شده و دانشجویانی که در این 
تیم رش���د کرده اند، همگی دارای مقام و علم 

باایی هستند.
 وی ادام���ه داد: امی���دوارم که در آینده ای 
نزدیک شاهد پیشرفت روبوکاپ در ایران باشیم 
زیرا تیم این کشور دانشجویان بسیار خوبی دارد 
و آینده ایران به وس���یله این ربات ها می تواند 

پیشرفت داشته باشد.
 چانجیوچو با اشاره به دانشجویانی که در 
حوزه روبوکاپ فعالیت می کنند، بیان کرد: امروز 
بیش از ۲ هزار دانشجو در حوزه روبوکاپ در این 
نمایشگاه و در ایران فعالیت دارند و بسیاری دیگر 
از آنها در خارج از کشور ایران فعالیت می کنند 
و ایران می تواند بزرگ ترین خانواده رباتیکی را 

داشته باشد.
درحاشیه این مسابقات، هشتمین سمپوزیوم 
هوش مصنوع���ی نیز با حضور متخصصان و 
صاحب نظران علم رباتیک از جمله ایش���ی از 

دانشگاه کیوتو ژاپن برگزار می شود.
 این سمپوزیوم روز دوشنبه ۱9 آذرماه در 
سالن همایش های جزیره  کیش برگزار و در این 
سمپوزیوم از بین ۷۰ مقاله، ۱4 مقاله  برتر انتخاب 

و ارائه می شود. 
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س����رويس اقتصادي - پیش بینی تعیین نرخ 
5700 توم����ان برای ارز و قیمت 54 دار برای هر 
بشکه نفت،  ،افزايش بودجه عمراني كشور به میزان 
65 هزار میلیارد تومان، برآورد كس����ب درآمدهاي 
مالیاتي دولت تا س����قف 126 هزار میلیارد تومان و 
افزايش 20 درصدی حقوق كارمندان و بازنشستگان 
از جمله ويژگي هاي ايحه بودجه سال 1۳۹۸ كل 
كشور است كه جزئیات آن را رئیس سازمان برنامه 
و بودجه در يك كنفرانس خبري در روز پنج شنبه 

گذشته تشريح كرد.  
ب����ه گزارش خبرنگار اقتصادي اطاعات، دكتر 
محمدباقر نوبخت اظهار داشت: با همکاري مجموعه 
بزرگ سازمان برنامه و بودجه كشور و سازمان هاي 
مديري����ت و برنامه ريزي اس����تان ها و همیاري همه 
دستگاه هاي اجرايي كشور، ايحه بودجه سال 1۳۹۸ 
كل كش����ور براساس مفاد آيین نامه مجلس شوراي 
اس����امي در موعد مقرر قانوني در روز پانزدهم آذر 

۹7 تقديم مجلس شوراي اسامي شد.
وي افزود: آنچه تقديم مجلس شد، يك بخش 
آن اسنادي است كه شامل ماده واحده و كان بودجه 
اس����ت كه پنج پیوس����ت دارد و دركنار آن گزارش 
عملکرد قانون برنامه ششم توسعه و همچنین برنامه 
اجرايي سال 1۳۹۸ بوده و بخشي ديگر هم مشتمل 
بر فعالیت هاي متنوعي است كه قیمت تمام شده هر 

خدمت و فعالیتي را در برمي گیرد.
وی اف����زود: م����ا آثار تحريم در مصارف را در 
ايحه ديده ايم و آنچه توان ما بود 20 درصد است 
و درباره تاثیر تحريم بر ركود تاش شده است كشور 

با رشد اقتصادی مواجه شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينکه 
حتی اگر ارز هم زياد يا كم ش����ود تاش می كنیم 
خانواده ها و مردم را مصون نگه داريم، تصريح كرد: 
بودجه كل كش����ور 1۳۹۸ مبتنی بر عملکرد است و 
برای اينکه نمايندگان مطمئن شوند بودجه مبتنی بر 
عملکرد است، در يك جلد مبانِی قیمت تمام شده 

دستگاه ها را هم به مجلس ارسال كرديم.
وی با اظهار اينکه به صورت شفاف يك كتاب 
هم در رابطه با طرح های عمرانی كه قرار است واگذار 
شوند، تهیه كرده و به مجلس ارسال كرده ايم تا از 
رانت جلوگیری شود، از معرفی تمامی دستگاه هايی 
كه از معافیت مالیاتی برخوردار هس����تند، به مجلس 
خبر داد و افزود: همچنین گزارشی تهیه كرديم مبنی 
بر اينکه غیر از يارانه نقدی پرداختی، چه میزان يارانه 

غیرمستقیم پرداخت می كنیم.
معاون رئیس جمه����وری درباره بودجه يارانه 
نقدی برای س����ال آينده گفت: در ايحه پیشنهادی 
دولت، بودجه يارانه نقدی برای سال آينده 42 هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است در حالي كه در 
قانون بودجه سال ۹7 كل كشور، بودجه يارانه نقدی 
44 هزار میلیارد تومان بود. وی ادامه داد: 4۳۳ هزار 
میلیارد تومان درآمد بودجه ناشی از مالیات، حقوق 
گمركی و ساير است، بنابراين برای پوشش هزينه ها 
مجبور به واگذاری دارايی های س����رمايه ای و مالی 
هستیم كه نفت و گاز از جمله دارايی های سرمايه ای 
اس����ت. همچنین دارايی های مالی از جمله اوراق و 

سهام شركت ها را هم واگذار می كنیم.
نوبخت با اظهار اينکه سال آينده ۳1 هزار و ۹00 
میلیارد تومان برای خريد اوراق در سال های گذشته 
كه امسال بايد بازپرداخت كنیم، هزينه خواهیم كرد، 
گفت: اوراقی كه طی س����ال های گذشته  فروختیم 
صرف طرح های عمرانی كرديم و امسال ۳۸ هزار 
و 500 میلیارد تومان اوراق فروختیم و س����ال آينده 

۳2 هزار میلیارد تومان آن را می خريم.
وی ب����ا بیان اينکه يك ريال از خزانه پرداخت 

نمی ش����ود مگر برای تخصیص، گفت: با توجه به 
اينکه انضباط مالی داريم، اوراقی كه منتشر می شود 

را در زمان سررسیدشان پرداخت می كنیم.
رئیس س����ازمان برنامه و بودجه در پاس����خ به 
اين س����وال كه ب����رای مقابله با تحريم چه تدبیری 
انديشیده ايد، گفت: فروش روزانه نفت كه امسال 2 
میلیون و 410 هزار بشکه بود را برای سال آينده 1/5 
میلیون بشکه در نظر گرفته ايم و وابستگی بودجه به 
نفت حدود 27 درصد خواهد بود. در مصارف هم در 
دو حوزه هزينه ای و عمرانی تفکیك ايجاد كرديم. 
به همین جهت در بخش هزينه ها برای ساير رشد 

صفر و برای حقوق و دستمزد هم 20 درصد افزايش 
درنظر گرفته شد؛ البته حرف آخر را مجلس می زند 

اما توان ما در حد 20 درصد است.
وی گفت: س����عی كرديم تورم را از دو جهت 
كنت����رل كنیم. خانوارهای ايرانی همه كااها را با ارز 
4200 تومانی از دولت دريافت خواهند كرد تا مردم 
از تحريم ها مصون باشند. همچنین  برای بنگاه ها 
ما به التفاوت س����ود تسهیات در نظر گرفتیم تا از 
ركود تولید جلوگیری كنیم. بنابراين در مصارف، منابع 
و اه����داف بودجه، اثر تحريم را پیش بینی كرديم و 

امیدواريم با اين بودجه از تنگناها عبور كنیم.
معاون رئیس جمهوری درباره سازوكار ساماندهی 
ياران����ه های نقدی، گفت: مقدار يارانه نقدی اعم از 
آنچه كه به صورت نقدی به خانوارها يا به بخش های 
ديگر می دهیم را ما تعیین نمی كنیم بلکه بر اساس 
مابه التفاوتی اس����ت كه قانون هدفمندی مشخص 

كرده است.
وی به حذف افراد غیرنیازمند اشاره كرد و گفت: 
امسال برای اين اقدام تصمیم گرفتیم اين مسئولیت 
را به اس����تان ها بسپاريم زيرا آنها وضع مردمی كه 
در اس����تان ها زندگی می كنند را بهتر می شناسند تا 
خانوارهای غیرنیازمند را حذف كنند و هرچه می ماند 

را در طرح های عمرانی استان هزينه كنند. 

نوبخت همچنین با اش����اره به اينکه امسال بر 
خاف گذشته يك ريال از خزانه برای واريز يارانه هاي 
نقدي برداشت نشده است، در پاسخ به اينکه سازوكار 
آشکارس����ازی يارانه پنهان چیست؟ گفت: رقم قابل 
توجهی است و عدد دقیق را قبل از اينکه بودجه در 

مجلس به بحث گذاشته شود، منتشر می كنیم.
وی همچنین سهم صندوق توسعه ملی را برای 
سال آينده ۳4 درصد ذكر كرد و درباره قیمت فروش 
هر بشکه نفت در بودجه سال آينده گفت: برای هر 
بشکه 54 دار در نظر گرفته ايم ضمن آنکه وابستگی 
بودجه به نفت برای سال آينده 27 درصد است. 

رئیس سازمان برنامه و بودجه با تاكید بر اينکه 
امري����کا و بدخواهان ملت هركاری بخواهند بکنند، 
بودجه طوری تنظیم شده كه كشور قابل اداره خواهد 
بود؛ البته سختی هايی وجود دارد، ادامه داد: هر گونه 
افزايش مطالبات مردم از جمله مس����ائل عقب مانده 
همچون معوقات بازنشسته ها را در نظر گرفته ايم. 
وی به قیمت خريد تضمینی گندم اش����اره و 
تصريح كرد: قیمت خريد تضمینی هر كیلوگرم گندم 
را 1600 توم����ان در نظر گرفتیم. اما حرف آخر را 
مجلس می زند؛ حال اگر مجلس احساس كند می 
توان����د منابع ديگری برای افزايش اين نرخ در نظر 

بگیرد، در اختیار خودش است.
معاون رئیس جمهوری در پاسخ به اين سوال كه 
چه برنامه ای برای بومی سازی تولیدات داريد، گفت: 
ت����اش های ما برای گروه بندی كااها، ممنوعیت 
واردات و ارزهای ترجیحی نشان می دهد ما به تقويت 
تولید ملی می انديشیم.به طوری كه در سال آينده هم 

به حمايت از تولید ادامه خواهیم داد.
وی درباره بسته های جبرانی و حمايتی، اظهار 
داشت: ريالی از ما به التفاوت پتروشیمی ها را برای 
دولت در نظر نگرفتیم بلکه تمام اين مبلغ را برای 
بس����ته های حمايتی منظور كرديم و تاكنون يکی از 
بسته ها اعطا شده و تا پايان سال هم بسته ديگری 

اعطا خواهیم كرد.
نوبخت درباره قیمت حامل های انرژی گفت: 
قیمت حامل ها ثابت مانده و بنزين همان لیتري 1000 
تومان است، البته اگر اين نرخ تغییری كند اضافه آن 
در قانون هدفمندی ديده می شود و صرف مايحتاج 

مردم خواهد شد.
وی در رابطه با مالیات سکه و ارز اظهار داشت: 
اين مسائل همان تیغ دو لبه است كه می تواند تاثیرات 
متعددی داشته باشد،از يك سو با اين اقدام هر نوع 
درآمد اتفاقی و رانتی به نفع مردم مصادره می شود 
اما از سويی ديگر اگر مالیات اخذ شود، باعث می شود 
اي����ن افراد به فعالیت های زيرزمینی و اقتصاد پنهان 
بپردازند، از اين رو بايد در اين مورد پخته عمل كرد 

كه فعا به جمع بندی نرسیده ايم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در رابطه با قیمت 
بنزي����ن گفت: افزايش قیمت بنزين آثار مثبتی مانند 
كاهش مصرف و كاهش قاچاق را به دنبال دارد اما از 
سويی آثار سويی مانند افزايش سطح عمومی قیمت ها 
را به دنبال دارد كه به همین خاطر در شرايط فعلی 

از اين مورد دوری كرده ايم. 
وی در رابطه با  منابع عمومی درآمدي دولت 
گفت: به طور متوسط رشد منابع عمومی در بودجه 
12 درصد اس����ت كه با اين اوصاف برای سال ۹۸ 
بالغ بر 65 هزار میلیارد تومان برای طرح های عمرانی 

پیش بینی شده است.
وی گف����ت: دولت برای اين كه بتواند فش����ار 
تورمی را از روی خانوارها و بنگاه ها كاهش دهد، 
درخصوص خانوارها مقید است 14 هزارمیلیارد دار 
كه بخش عمده درآمدهای ارزی دولت است با نرخ 
4200 تومان برای هر دار برای كااهای اساسی و 
مايحتاج روزمره مردم اختصاص دهد. دولت همچنین 
از مابه التفاوتی كه از پتروشیمی ها، پاايشگاه ها و 
فواد بدست می آورد، به صورت بسته های جبرانی 

در بین مردم توزيع می كند.
معاون رئیس جمهوری تصريح كرد: همچنین 
براساس تبصره 1۸ دولت مقید است كه با 14 برنامه 
اجرايی خود فرصت های شغلی جديدی ايجاد كند؛ 
در عی����ن حال با تخصی����ص يك میلیارد داری از 
منابع صندوق توسعه ملی از ريزش اشتغال موجود 

جلوگیری كند.
وی با اش����اره به اينک����ه اعتبارات كل منابع و 
مصارف 4۳۳ هزارمیلیارد تومان با رش����د 12 درصد 
نسبت به سالجاری تلقی می شود، درباره يارانه ها 
تصريح كرد: آن بخش از يارانه های مستقیم كه در 
چارچوب قانون هدفمندی يارانه ها برای سال 1۳۹۸ 
لحاظ ش����د، در تبصره 14 منظور كرديم و در اينجا 
منابعی كه از محل افزايش قیمت ها تسهیل می شود 

در مجموع در حد 142 هزار میلیارد تومان است.
نوبخت اظهارداشت: طبق تبصره 14 اين مبلغ 
از يك سو از منابع افزايش برق، گاز و بنزين و از 
س����وی ديگر مصاديق مصرف نقدی برای هر ايرانی 
45 هزارو 500 تومان پرداخت می شود كه مجموع 
آن 42 هزار میلیارد تومان است. همچنین در بخش 
ديگر 7 هزارمیلیارد تومان برای كاهش فقر مطلق و 
4 هزارمیلیارد تومان برای بیمه سامت خواهیم داد و 
بخشی هم مرتبط به پرداخت كمك زنان سرپرست 
خانوار است.وی ادامه داد: البته آن بخش كه مربوط 
به تس����هیات از وجه قرض الحسنه است در بانك 
مركزی اعمال می شود و مشابه سنوات گذشته است. 
ب����رای رفاه اجتماعی هم بودجه خانوارها را افزايش 
داديم تا جايی كه مستمری خانواده های بهزيستی و 
كمیته امداد بین س����ه تا پنج برابر نسبت به دو سال 

گذشته افزايش يافت.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينکه 

ت����اش داريم همین مقادير منابع محدود بودجه را 
به نوعی مصرف كنیم كه توجه به اقشار كم درآمد 
افزايش يابد، تصريح كرد: دولت س����عی دارد برای 
بیش از 76 هزار پروژه ناتمام استانی و ملی موجود 
از مش����اركت مردم برای واگذاری ها و مش����اركت 
با بخش غیردولتی اس����تفاده كند. به طوری كه از 
مجموع 14 جلدی كه به مجلس ش����ورای اسامی 
ارسال شد، برای عبور از شرايط تحريم ها در يك 
جلد همه طرح ها و پروژه هايی كه سال آينده قرار 
اس����ت واگذار يا با مش����اركت مردم انجام شود، به 
صورت علنی در سايت منتشر شده تا كسی از رانت 

اطاعاتی استفاده نکند.
وی با اش����اره به ش����فافیت ايحه بودجه سال 
1۳۹۸ كل كش����ور گفت: همه دس����تگاه هايي كه از 
معافیت هاي مالیاتي برخوردار هس����تند، در بودجه 

مشخص شده اند.
مع����اون امور اقتص����ادي و هماهنگي برنامه و 
بودج����ه هم از تعیین رديفی براي رتبه بندي معلمان 
با اختصاص 2 هزار میلیارد تومان در ايحه بودجه 
۹۸ خبر داد وگفت:  براي اولین بار دستورالعمل هاي 
بودجه ريزي براساس عملکرد به تمام نهادها، بخش ها 
و دستگاه هاي دولتي كشور اباغ و ايحه بودجه ۹۸ 

بر همان اساس تدوين شد.
دكتر سیدحمید پورمحمدي با اشاره به شرايط 
خاص منابع كشور متاثر از تحريم ها علیه ايران، افزود: 
مهمترين ويژگي بودجه ۹۸ برهمین اساس، حمايت 
از معیشت عمومي، سامت و عدالت اجتماعي است 
و در كنار آن به حمايت از تولید و اش����تغال توجه 
ويژه اي ش����ده است و براي پايداري بودجه در برابر 
تحريم ه����ا بحث اصاحات مالیاتي و هدفمندكردن 
دقیق يارانه ها را در دستور كار داريم و دستگاه ها با 

حداكثر صرفه جويي عمل خواهند كرد.
وی در ادامه از اختصاص 14 میلیارد دار براي 
تامین كااي اساس����ي با نرخ دار 4200 توماني در 
س����ال آينده خبر داد و اظهار داشت: پرداخت يارانه 
45 هزار و 500 توماني، رش����د 20 درصدي حقوق 
كارمندان و بازنشس����تگان، اختصاص 2 هزار میلیارد 
تومان براي همسان سازي حقوق بازنشستگان، استمرار 
طرح تحول سامت با اعتبار ۳5 هزار میلیارد تومان، 
اختص����اص 7 هزار میلیارد تومان براي مقابله با فقر 
مطلق و افزايش 20 درصدي يارانه واحدهاي تولیدي 
و كش����اورزي از جمله تصمیمات ايحه بودجه ۹۸ 
است.معاون سازمان برنامه و بودجه اعام كرد: برنامه 
نوسازي و بازسازي واحدهاي مسکوني در بافت هاي 
فرسوده از 100 هزار واحد در سال ۹7 به ۳00 هزار 
واحد مسکوني در سال آينده خواهد رسید و بودجه 
طرح ه����اي عمراني از 62 هزار میلیارد تومان به 65 

هزار میلیارد تومان افزايش يافته است.
وی همچنین از اختصاص هزار میلیارد تومان 
براي حمايت از صادرات غیرنفتي خبر داد و اضافه 
كرد: 2 هزار میلیارد تومان براي رتبه بندي معلمان در 
نظر گرفته شده و اعتبارات هزينه اي ادارات آموزش 
و پرورش با 2۸ درصد رش����د به 4۳ هزار میلیارد 

تومان مي رسد.
دكتر پورمحمدی در ادامه به رشد 20 درصدي 
طرح هاي تامین و انتقال آب شرب و افزايش حدود 
70 درصدي اعتبارات خريد تضمیني آب اشاره كرد 
و گف����ت: هزين����ه حفاظت از محیط بانان را هم در 

بودجه ۹۸ حدود 7۸ درصد رشد داده ايم.
وی به رشد ۸4 درصدي اعتبارات محیط زيست 
و 100 درصدی اعتبارات مربوط به بحث گردشگري 
اشاره كرد و  گفت: بودجه دستگاه هاي ملي كه مبتني 
بر عملکرد بوده از۳0 درصد امس����ال به 100 درصد 

افزايش يافته است.

اجتماعی:  سرويس سیاسی – 
خطیب جمعه تهران گفت: امروز 
آمريکا ركوردار شکست در مقابل 
مردم ش���جاع و بصیر ايران است و 
دانشجويان و دانشگاهیان ما پرچمدار 
مبارزه با ظلم و ستم آمريکا به شمار 

می روند.
ب���ه گزارش ايرن���ا، آيت اه 
محمدعلی موحدی كرمانی در جمع 
نمازگزاران جمعه در مصای تهران 
افزود: ظلم ستیزی، استکبارستیزی، 
عدال���ت خواهی و مبارزه با آمريکا 
جزو جدايی ناپذير جنبش دانشجويی 

ايران است .
وی گف���ت: آمري���کا چه 
در توطئه ه���ای داخل���ی و چه در 
عرصه ه���ای بین المللی و توطئه 
های اخیر در مقابل مردم ايران هم 

شکست می خورد .
خطیب جمعه تهران به جنايات 
آمريکا در س���ركوب سرخپوستان، 
بمباران اتمی هیروشیما و ناكازاكی 
ژاپن و رفتارها در زندان گوانتانامو 
اشاره و تاكید كرد: متاسفانه آنها با اين 
جنايات ها خود را مدافع حقوق بشر 

و پرچمدار صلح می دانند.
به گفت���ه وی، آمريکا تاكنون 
از حمايت از حکومت اس���تبدادی 
و ظال���م پهلوی و حمله صدام به 
ايران، سرنگونی هواپیمای مسافربری 
و اعمال تحريم علیه ملت ما كوتاهی 

نکرده است.
 موح���دی كرمان���ی درباره 
تصويب و تقديم بودجه س���ال ۹۸ 
به مجلس ش���ورای اسامی گفت: 
دشمن همه تاش خود را معطوف 
كرده است تا اقتصاد كشور را فلج 
كن���د  كه دولت و مجلس و همه 
مسئوان اجرايی كشور بايد با اتخاذ 
تدابیر مناسب و همدلی و هماهنگی 
اين توطئه دش���من را خنثی كنند.
همچنی���ن بايد به حفظ و افزايش 
اشتغال، رونق كسب و كار و تولید 
و بهبود میزان صادرات توجه شود 
و اين موارد جهت و رويکرد اصلی 

بودجه ۹۸ باشد.
وی از نماين���دگان مجلس 
خواست در تصويب بودجه نگاه ملی 
حاكم باشد و منافع عمومی، رضايت 
و رفاه عمومی مردم ايران مورد نظر 
قرار دهند ؛ زيرا آنها نمايندگان همه 

مردم ايران هستند.
خطیب جمعه تهران تاكید كرد: 
از نمايندگان مجلس می خواهم به 
پروژه های جديد عمرانی رای ندهند 
تا اعتبارها به طرح های نیمه تمام 

و آن هم با اولويت و بر اس���اس 
ضرورت اختصاص يابد. البته بايد 
بخش خصوص���ی را در واگذاری 
طرح های نیمه تمام لحاظ كرد كه 
ه���م در كاهش هزينه های دولت 
و ه���م در رونق اقتصادی و ايجاد 
اشتغال بسیار موثر است. وی از سه 
قوه و همچنین دس���تگاه های نظام 
خواست هزينه های جاری را كاهش 
دهند و افزود: ريخت و پاش ها و 
س���فرها و ماموريت های خارج از 
كش���ور و سمینارها و نشست ها و 
پذيرايی ها و بس���یاری از اين امور 
كه در شرايط فعلی كشور ضرورت 
ندارد بايد كم شود؛ اختصاص بیت 
المال به بسیاری از اين موارد حتی 
در زمان غیر تحريم هم قابل تامل 
اس���ت.  موحدی كرمانی به پیش 
بینی دولت برای افزايش 20درصدی 
حقوق كاركنان در سال آينده اشاره 
كرد و گفت: افزايش حقوق كاركنان 
بايد بر محور عدل و انصاف انجام 
گی���رد و كارمند مرفهی كه حقوق 
بااتر دارد نبايد افزايش حقوقی بیشتر 
از كارمند ضعیف تر داشته باشد؛ اين 

نه عدالت و نه انصاف است. 
امام جمعه موقت تهران تاكید 
كرد: بانك مركزی جمهوری اسامی 
با تدبیر مناسب به مديريت بازار ارز 
پرداخت كه ثمره آن كاهش نرخ ارز 
و طاست؛ اين اقدام قابل قدردانی 
است و امیدواريم تداوم يابد اما وقتی 
قیمت دار روند صعودی داش���ت 
همه كااها گران ش���د و اكنون با 
اف���ت قیمت دار، بايد بهای كااها 

هم كاهش يابد.
وی گفت: دولت بايد همانگونه 
كه بازار ارز را كنترل كرد بازار آشفته 
قیمت اجناس را هم مديريت كند 
و اصناف متعهد بازار، دولت را در 

اين امر ياری كنند.
مس��اله یمن، آزمون جامعه 

بشری است
امام جمعه موقت تهران گفت: 
مساله يمن موضوع آزمون جامعه 
بشری به ويژه آمريکا و كشورهای 

غربی اس���ت؛ آنها با ادعای دفاع از 
حقوق بشر و دموكراسی و آزادی 
انسان ها سخن می گويند اما كشتار 
بی رحمانه به دست رژيم آل سعود 
و برخی كش���ورهای عربی و رژيم 
صهیونیس���تی و حمايت بی دريغ 
غرب و آمريکا از آنان نش���ان داد 
ادعای آنها چی���زی جز فريب و 

دروغ نیست.
موح���دی كرمانی تاكید كرد: 
تخريب زيرساخت های اقتصادی 
و نابودی مراكز درمانی و بهداشتی 
و بمباران بی وقفه منازل مسکونی 
مردم يمن و محاصره زمینی، هوايی 
و دريايی و كشتار مردم بی دفاع و 
زنان و كودكان يمنی، پاسخ مدعیان 
دروغگوی غربی به مطالبات بحق 

مردم يمن است.
وی افزود: بحران يمن وخیم 
ترين بحران انسانی است. 22 میلیون 
مردم يمن به كمك، نیاز فوری دارند 
اما هواپیماهای آمريکايی آل سعود 
ه���ر روز مردم يمن را به خاک و 
خون می كشند و آمريکا با نمايش 
مضحك، ايران را به ارسال موشك 
ب���ه يمن متهم می كند. امام جمعه 
موقت تهران از دستگاه ديپلماسی 
ايران خواست درباره يمن نقش فعال 
ت���ری را ايفا كند و با حضور موثر 
و جدی در عرصه های بین المللی 
ضمن محکوم كردن جنايات رژيم 
های صهیونیستی و سعودی و آمريکا 
حمايت های ازم را برای برون رفت 
مردم يمن از محاصره و شرايط فعلی 
پیگیری كند.صدا و سیما و جامعه 
هنری هم بايد با حمايت بیشتر از 
مبارزات مردم يمن اهمیت بیشتری 
به اين موضوع دهند و شرايط يمن 
را به تصوير بکشند و جامعه بشری 
را از بروز يك فاجعه انس���انی در 

يمن آگاه كنند.
وی راه ح���ل بحران يمن را 
توقف جنگ نابرابر و پايان كشتار 
مردم بیگناه دانس���ت و افزود: بايد 
يمنی آغاز شود و  مذاكرات يمنی– 
گروه ها و تش���کل ها و احزاب و 
جريان های سیاس���ی و آحاد مردم 
در حمايت از مردم مظلوم يمن هر 
طور كه می توانند ايفای نقش كنند.
موحدی كرمانی همچنین نکته هايی 
درباره ش���هادت آيت اه مدرس، 
میرزاكوچ���ك خان جنگلی، احمد 
كش���وری و آيت اه دستغیب بیان 
كرد و وادت حضرت عبدالعظیم 
حسنی)ع( را به ملت ايران تبريك 

گفت.

اسامی: نباید اجازه دهیم تحریم به 
منافع ملي آسیب بزند

ورودی آب سدهاي كشور 2 برابر شده است

قطار مسافری تهران- دمشق راه اندازي مي شود

 رئیس كل بانك مركزی بر توجه به تولید و 
رش���د اقتصادی در جهت تقويت ارزش پول ملی 
تاكی���د كرد و در اين جهت تمركز جدی بانك ها 
به تامین سرمايه در گردش بخش تولید را كلیدی 

خواند.
به گزارش ايسنا، عبدالناصر همتی با اشاره به 
ثبات نسبی در بازار ارز، بر تقويت تدريجی ارزش 
پ���ول ملی تاكید كرد و گفت: در كنار برنامه های 
بانك مركزی اكنون توجه جدی به تولید و رشد 
اقتصادی بايد جزو اولويت های اصلی سیاست های 

اقتصادی كشور باشد.
وی افزود: در ش���رايط فعلی، تمركز جدی 
بانك ها به نحوه تأمین س���رمايه در گردش تولید 

بسیار كلیدی است.
وی تصريح كرد: توجه داشته باشیم ضرورت 
اصاح نظام بانکی كه امری فوری است، ما را در 
مس���یر تضعیف بانك ها كه ۹0 درصد تأمین مالی 
را بر دوش دارند، قرار ندهد، بلکه سیاست پولی 
به طور هدفمند در راس���تای تقويت اين كاركرد 

تغییر يابد.

رئیس كل بانك مركزی همچنین با اش���اره 
به دريافت خبرهايی مبنی بر باز ش���دن كانال های 
مالی با كش���ورهايی كه نفت ايران را در اين برهه 
برداش���ت می كنند، اظهاركرد: با توجه به خبرهايی 
مبن���ی بر عزم جدی صادركنندگان در وارد كردن 
ارز صادرات���ی خود به چرخ���ه اقتصاد، نیازهای 
 وارداتی تولید به سرعت، تخصیص و تأمین خواهد

 شد.
وی خاطرنش���ان كرد: در سخت ترين شرايط 
تحريمی و جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داريم.

تشريح ويژگي هاي بودجه 98

* منابع درآمدی دولت 4۳۳ هزارمیلیارد تومان
* رشد 12 درصدی منابع بودجه

* وابستگی 27 درصدی بودجه به نفت
* قیمت نفت هر بشکه 54 دار

* نرخ دار 4200 تومان 
* نرخ تسعیر ارز 5700 تومان
* نرخ بنزين لیتری 1000تومان

* يارانه نقدی 42 هزار میلیارد تومان
* افزايش حقوق كارمندان كشوری و لشکری20 درصد
*همسان سازی حقوق بازنشستگان 2000میلیارد تومان

* مقابله با فقر مطلق 7000 میلیارد تومان

* بودجه عمرانی كشور 65 هزار میلیارد تومان
* طرح تحول سامت ۳5 هزار میلیارد تومان
* افزايش اعتبارات بخش كشاورزی20 درصد

* يارانه گندم ۸000 میلیارد تومان
* رتبه بندی معلمان 2000 میلیارد تومان

 * اعتب���ارات هزين���ه ای آم���وزش و پ���رورش 
4۳ هزارمیلیارد تومان

* اختص���اص ۹00 میلی���ارد تومان به مدارس مناطق 
محروم

* رشد ۸4 درصدی اعتبارات محیط زيست
* رشد 100 درصدی بودجه مربوط به گردشگری

ایحه بودجه ۹۸ در یك نگاه

آیت اه موحدي كرماني: افزایش حقوق باید بر مبناي عدالت باشد

بقيه از صفحه اول
در همی���ن زمینه به گفته نمايندگان در اوپك، اين 
توافق نهايی يك سوپرايز است و ايران برنده اين مذاكرات 
پرمنازع���ه بود زي���را معافیت از كاهش تولید را دريافت 

كرده است. 
به گفته نمايندگان در اوپك، از آنجايی كه مذاكرات 
بر پیش���نهاد كاهش تولید اوپك و هم پیمانانش به میزان 
حدود يك میلیون بشکه در روز و سهم 650 هزار بشکه ای 
 اوپك متمركز ش���ده بود، اين توافق نهايی يك سوپرايز

است. 
 در همین حال خبرگزاری رويترز گزارش داد: قیمت 
نفت در بازارهای جهانی پس از انتشار خبر توافق اوپك 

برای كاهش تولید نفت با افزايش شديدی روبرو شد.
به گزارش جمعه ش���ب ايرنا به نقل از خبرگزاری 
رويترز، با توافق كشورهای عضو و غیرعضو اوپك برای 
كاهش تولید نفت خود از سال آينده میادی، قیمت جهانی 

نفت ناگهان افزايش پیدا كرد.
در حالی كه با ابهام در حصول توافق نهايی توسط 
اعضای اوپك قیمت نفت صبح ديروز رو به كاهش رفته 
بود، پس از انتشار خبر توافق برای كاهش تولید، قیمت 
نفت با افزايشی 5 درصدی روبرو شد.به طوری كه نفت 
برنت كه پیشتر به زير 60 دار افت كرده بود، با افزايش 
۳/26 داری به 6۳/۳2دار در هر بشکه رسید. همچنین 
نفت سبك آمريکا با 2/62 دار صعود به 54/11 دار در 

هر بشکه رسید.
ب���ه گزارش ايرنا، توافق اعضای اوپك و غیراوپك 
برای 6 ماه است و قرار شده اعضای اوپك 2/5 درصد از 
تولید ماه اكتبر)مهر-آبان( 201۸ خود را كاهش دهند. ايران، 

لیبی و ونزوئا از كاهش عرضه معاف شدند.
وزير نفت كشورمان همچنین پیش از آغاز مذاكرات 
گفته بود: صحبت از كاهش 1/۳ تا 2/4 میلیون بشکه ای 
س���طح تولید مطرح و قرار است درباره اين ارقام بحث 

شود.
وی با بیان اينکه تهران با كاهش تولید اوپك مشکلی 
ندارد و اين مساله به تصمیم اكثريت اعضا وابسته است، 
يادآور ش���د: ايران تا زمان رفع كامل تحريم  ها به هیچ 

توافقی برای كاهش تولید ملحق نمی شود.
همچنین زنگنه در گفتگو با ش���بکه سی ان بی سی 
آمريکا اظهار داش���ت: كاهش تولید نفت و مشاركت در 
كاهش تولید جديد، خط قرمز ايران اس���ت .در ماه های 
اخیر ايران نفت بیشتری تولید نکرده و وظیفه ايران نیست 

كه اين وضع را مديريت كند.
به گزارش ايس���نا، وی در ادامه تصريح كرد: اين 
وظیفه كشورهايی است كه نفت بیشتری تولید كرده و 
بازار را با نفت بیشتر و بیشتر دچار فروپاشی كردند و 

ايران هیچ مسئولیتی در قبال اين وضع ندارد.
زنگن���ه تأكید كرد: كاهش ندادن تولید نفت، خط 
قرمز ايران اس���ت و ايران بايد از هرگونه تصمیمی در 

كاهش تولید معاف  شود.

گفتني است: عربستان سعودی و روسیه تولید نفت 
خود را در تابستان به منظور جلوگیری از افزايش بیش 
از حد قیمت ها در آستانه وضع مجدد تحريم های آمريکا 
 علیه ايران كه در نوامبر به اجرا گذاش���ته ش���د، افزايش
 دادند.اظهارات وزير نفت كشورمان در شرايطی مطرح 
شد كه تولیدكنندگان نفت اوپك روز پنج شنبه گذشته 
در وين به منظور مذاكره درباره استراتژی تولید خود در 

بحبوحه افت شديد قیمت های نفت ديدار كردند.
تولید كنندگان غیراوپك شامل روسیه هم ديروز به 
مذاكرات درباره كاهش تولید نفت يا حفظ سطح تولید 

فعلی به اوپك ملحق شدند.
زنگنه همچنین در جمع خبرنگاران درباره مواضع 
ايران در نشست 175 اوپك اظهار داشت: ايران همیشه 
از اوپ���ك و مواض���ع آن برای ثبات بازار حمايت كرده 
است، اما در اين مقطع همانطور كه پیشتر هم گفتم تا 
زمانی كه ايران با تحريم روبه روس���ت در هیچ توافقی 

برای تولید شركت نمی كند.
 وی با تاكید بر اين كه ايران بايد از هر تصمیمی 
درباره سطح تولید مستثنا باشد،  تصريح كرد: پیشنهادهای 
زيادی درباره كاهش تولید مطرح اس���ت و اعضايی كه 
می خواهن���د تولیدش���ان را كاهش دهند بايد درباره آن 

تصمیم بگیرند.
وزير نفت درباره میزان تولید و صادرات نفت ايران 
هم پاس���خی نداد و گفت: اين موضوع سبب می شود 

فشار آمريکا بر روی ايران افزايش يابد.
وی قیمت مناس���ب برای هر بشکه نفت را 60 تا 
70 دار بیان كرد و درباره ديدار نماينده وزارت خارجه 
آمريکا در امور ايران با نمايندگان برخی كشورهای عضو 
اوپك هم گفت: اگر آقای هوک برای درخواست عضويت 
آمريکا در اوپك به وين آمده و به همین دلیل با اعضای 
اوپك ماقات می كند اين درخواست قابل بررسی است، 
اما اگر می خواهد از طريق اوپك فشار بیشتری به ايران 

وارد كند،  غیر حرفه ای است.
زنگنه تصريح كرد: اوپك سازمانی مستقل است و 
بخش���ی از وزارت انرژی آمريکا نیست كه از واشنگتن 

دستور بگیرد. 
وی همچنی���ن درباره خروج قطر از اوپك گفت: 
ايران از خروج قطر از اوپك خوشحال نیست و از دلیل 

اين تصمیم بی خبر است.
وی درباره ماقات با نواک وزير انرژی روسیه هم 
پاس���خ داد: از اين ماقات برای تبادل ديدگاه دو كشور 

استقبال می كنم.
زنگنه درباره پیوستن ايران به كمیته وزارتی نظارت 
ب���ر توافق اوپك و غیراوپك )JMMC(  تصريح كرد: 

اين تصمیم نیاز به بررسی دارد.
وی با بیان اين كه كمیته وزارتی نظارت بر توافق 
اوپك و غیراوپك سال گذشته فراتر از اختیاراتش عمل 
كرده است،  در پاسخ به اينکه آيا ايران سال آينده به اين 

كمیته می پیوندد، پاسخ منفی داد. 

 توافق اعضاي اوپك و غیراوپك براي كاهش تولید 
1/2 میلیون بشكه نفت 

سرويس شهرستانها: امام جمعه موقت قم با تاكید 
بر اينکه امنیت جمهوري اسامي خط قرمز همه ما است 
گفت: دشمنان بدانند با اين ترورهاي كور، آرزوي بر هم 
زدن امنیت جمهوري اسامي را همچون اين تروريست 

عامل حمله كور در چابهار به گور خواهند برد . 
  آيت اه س���ید محمد سعیدي در خطبه هاي نماز 
جمعه قم در مصاي قدس اين شهر، با محکومیت حمله 
انتحاري تروريس���تي چابهار افزود: مردم ايران اسامي 
سال هاست با جان، مال و تقديم شهداي عالیمقام خود 
پاي اين نظام ايس���تاده اند و در آستانه چهلمین سالگرد 
انقاب با اين ترورهاي كور نه تنها دست از حمايت از 
نظام خود برنمي دارند بلکه با همت دستگاه هاي امنیتي 
و انتظامي درس فراموش نشدني به عوامل اين جنايت 

و اربابانشان خواهند داد .
 وي با تبريك روز دانشجو گفت: 16 آذر ياد آور 
حماسه انقابي دانشجويان، دخالت آمريکا و انگلیس در 
ايران، ناديده گرفتن استقال، آزادي، پیشرفت و عزت 

ملي توسط بیگانگان و مستکبران است  .
 او با بیان اينکه بايسته است كه دانشجويان متعهد و 
انقابي در مسیر انقاب، اقتدار و پیشرفت ايران اسامي 
و مقاومت در برابر دشمن خیره سر و پلید حركت كرده 
و موضع گیري كنند افزود: مواضع سیاسي دانشجويان 
زماني موجب پیشرفت علمي مي شود كه همراه با روحیه 
ايمان، توجه به انسجام ملي، كمك به دولت و مردم در 

رش���د و شکوفايي مادي و معنوي، تضمین استقال و 
آزادي باشد و چنین مواضع سیاسي ارزشمند است .

 خطیب جمعه قم با اشاره به فرمان امام)ره( براي 
تش���کیل بسیج طاب و دانشجويي افزود: امام)ره( به 
نقش بي بديل دانش���جويان و طاب در مقابل طمع 
دش���منان همواره تاكید داش���تند و در اين مسیر بسیج 
دانشجويي و طاب وظیفه مهم پاسداري از »نه شرقي 
و نه غربي« به عنوان اصل تغییر ناپذير انقاب اسامي 

را برعهده دارند .
 تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه)س(، 
همچنین ش���وراي عالي انق���اب فرهنگي را قرارگاه 
فرماندهي فرهنگي كشور دانست و تاكید كرد: ماموريت 
اصلي اين ش���ورا در ش���رايط حاضر مقابله با تهاجم، 

شبیخون، ناتو، رخنه و نفوذ فرهنگي دشمن است .
 سعیدي افزود: شوراي عالي انقاب فرهنگي بايد با 
رصد، ديد باني و پايش فرهنگي مستمر نسبت به تغییر 
فرهنگي جامعه در مس���یر تحقق اهداف انقاب اسناد 

راهبردي تصويب كند .
 خطی���ب جمعه قم در ادامه با انتقاد از رها كردن 
طرح نیمه تمام منوريل در قم گفت: طرح هاي نیمه تمام 
تا كي بايد رها باشد؟ چیزي در وسط رودخانه ساخته 
شده است، بايد آن را تمام كرد اينکه رها كنیم درست 
 نیس���ت و اگ���ر رها كنند پ���س از مدتي بي خاصیت

 مي شود .

خطیب جمعه قم:   امنیت جمهوري اسامي با ترورهاي كور 
خدشه دار نمي شود

تاكید رئیس كل بانك مركزی بر توجه به تولید و رشد اقتصادی   

ورودی آب سد ها از ابتدای سال آبی جاری تا نیمه آذر در مقايسه 
با مدت مشابه پارسال بیش از دو برابر رشد داشته است.

وحید عس���گری نژاد سرپرست گروه بهره برداری سدهای كشور 
درگفتگو با خبرگزاری صداوس���یما گفت: از ابتدای س���ال آبی جاری 
تا نیمه آذر، ورودی آب س���د ها حدود 6/5 میلیارد مترمکعب ش���ده 
 كه اين رقم درمدت مش���ابه پارس���ال حدود ۳ میلیارد مترمکعب بوده

 است.
عسگری نژاد با اشاره به اينکه هم اكنون 17۸ سد مهم با ظرفیتی 
معادل 50 میلیارد متر مکعب در حال بهره برداری در كشور است، افزود: 
خروجی آب از سدها تاكنون 4 میلیارد مترمکعب شده كه اين رقم در 

مدت مشابه پارسال 5/5 میلیارد مترمکعب بوده است.
وي موجودی فعلی آب درمخازن س���دهای كشور را 22/5میلیارد 
مترمکعب بیان كرد و ادامه داد: اين رقم در مقايسه با مدت مشابه پارسال 

با ۸ درصد افزايش مواجه است.
عسگری نژاد با اشاره به اينکه هم اكنون 55 درصد مخازن سدهای 
كش���ور خالی اس���ت، گفت: 17 سد بیش از ۹0 درصد ظرفیت خود و 

111 سد كمتر از 50 درصد ظرفیت خود موجودی دارد.
وی میزان بارش ها از ابتداری مهر تا نیمه آذر را بطور متوسط در 
كل كش���ور 7۸ میلی متر بیان كرد و ادامه داد: در مدت مش���ابه پارسال 

اين رقم معادل 25 میلی متر بوده است.

مع���اون هماهنگ���ی توزيع ش���ركت 
مادرتخصصی توانیر زمان آغاز اجرای برخورد 
تعرفه ای با مشتركان پرمصرف برق را ابتدای 
خ���رداد ۹۸ اعام كرد و گفت: هزينه قبوض 
مش���تركان پرمصرف برق بین 50 تا 70 درصد 

افزايش می يابد
به گزارش تسنیم ، محمودرضا حقی فام با 
اشاره به اينکه در تابستان به خاطر مصرف باای 
برق به خصوص بار مصرفی وسايل سرمايشی، 
با مشکل تولید برق روبه رو هستیم، افزود: مردم 
ش���ريف ايران شاهد بودند كه در تابستان سال 
جاری به خاطر مصرف بسیار زياد برق در كشور 
و همچنین كاهش بارش ها كه روی میزان تولید 
نیروگاه های برق آبی تأثیر گذاش���ته بود، باعث 
شد كه ما نتوانیم بار كامل را برای شبکه برق 

كشور تأمین كنیم.
مع���اون هماهنگ���ی توزيع ش���ركت 
مادرتخصص���ی توانیر با اظهار اينکه در زمان 
پیك سراسری شبکه برق كشور تقريبا 52 درصد 
بار شبکه مربوط به بار مصرف برق خانگی است 
كه عدد بسیار بزرگ و قابل توجهی است، گفت: 
تصمیم بر اين شد تا به جای آنکه قسمت های 
مولد مثل بخش های صنعتی و كش���اورزی را 
تحت فش���ار قرار دهیم، به الگوی مصرف به 
ويژه در بخش خانگی توجه كنیم. هدفگذاری 
ما بر اين اساس است كه در ارتباط با بارهای 
خانگی بتوانیم بدمصرف ها را به جرگه خوش 

مصرف ها وارد كنیم.
حقی فام اذعان داشت: وزارت نیرو شاخصی 
را تعیین كرد كه اصوا پرمصرفی را تعريف كند 
و بدانی���م اگر بااتر از چه ارقامی مصرف برق 
صورت بگیرد، مشترک به عنوان يك مشترک 
پرمصرف شناخته می شود كه در اين خصوص 

در مناطق عادی ماهانه ۳00 كیلووات ساعت و 
در مناطق گر مسیر ماهانه 2000 كیلووات ساعت 
به عنوان الگوی مصرف لحاظ شده است.معاون 
هماهنگی توزيع شركت مادرتخصصی توانیر در 
خصوص جزئیات پیش���نهاد وزارت نیرو برای 
برخورد با پرمصرف های برق گفت: پیش���نهاد 
وزارت نی���رو اي���ن بود كه تا حد رعايت اين 
الگوی مصرف، با يك نظام سوبس���یدی قابل 
توجه برق را به دس���ت مردم برساند و برای 
بااتر از آن نرخ هايی تعیین كنیم كه بازدارندگی 

داشته باشد.
سخنگوی صنعت برق ايران با اظهار اينکه 
طبق بررس���ی هايی كه م���ا انجام داديم عمده 
مصرف برق مشتركان پرمصرف در بخش وسايل 
سرمايشی است،تصريح كرد:  برای آنکه برخورد 
تعرفه ای با مشتركان پرمصرف به صورت كامل 
مبتنی بر واقعیات و آمار صحیح باشد، شهر به 
ش���هر اقدام به بررسی، مطالعه و استخراج آمار 
مشتركان كرده ايم و در حال حاضر می دانیم كه 
در هر شهر چه تعداد از مشتركین پرمصرف و 

چه تعداد خوش مصرف هستند.
وی ادام���ه داد: در حالت كلی، نزديك به 
۸5 درصد مشتركان برق كشور خوش مصرف 
هستند و اين يك رقم عالی در بخش مصرف 
برق اس���ت و در خصوص اين ۸5 درصد از 
جمعیت كشور اصا نظام تعرفه گذاری جديد 
اثری نخواهد داش���ت؛ چرا كه تمام تصمیمات 
تعرفه گذاری جديد برای 15 درصد از جمعیت 

كشور است كه خوش مصرف نیستند.
سخنگوی صنعت برق كشور در خصوص 
سازوكار اعمال تعرفه های جديد برای تشويق 
مشتركین بدمصرف به پیوستن به جمع مشتركان 
خوش مصرف گفت: هدفگذاری صورت گرفته 

برای برخورد تعرفه ای با مش���تركان پرمصرف 
4 ماهه اس���ت؛ يعنی از ابتدای خرداد هر سال 
تا انتهای شهريور همان سال، زمان هدفگذاری 
شده اجرای برنامه جديد تعرفه گذاری خواهد 
بود و برای بقیه ماه های سال ما هیچ هدفگذاری 

در بخش تغییر تعرفه گذاری نکرده ايم.
وی افزود: برای اين 4 ماه كاری كه انجام 
می شود بر اين اساس است كه برای مشتركان 
پرمصرفی كه شناس���ايی شده اند، در صورت 
اباغ تصويب دولت در اين زمینه، ابتدا به اين 
مش���تركین اطاع رسانی می شود كه شما به 
عنوان مشترک پرمصرف شناسايی شده ايد و در 
صورت ادامه روند مصرف بدين شکل، قبوض 
برق شما با ارقام بیشتری صادر خواهد شد. 

حقی فام تصريح كرد: ما اقدام بی نظیری 
در بخش ص���دور قبوض در برنامه داريم كه 
برای اولین بار اقدام به صدور پیش قبض كنیم، 
بدين صورت كه الگوی مصرف سال گذشته هر 
مشترک پرمصرف با تعرفه های جديد محاسبه 
ش���ده و برای وی ارسال می شود تا بداند اگر 
امسال هم همچون گذشته پرمصرف باشد، چه 
ارقامی بابت مصرف برق بايد بپردازد و در واقع 
پی���ش از مصرف، از نتیجه كار خود در هزينه 
قبوض برق مطلع شود كه فکر می كنیم صدور 
اين پیش قبض ها بسیار كمك خواهد كرد كه 
مشترک اقدام به اصاح رفتار مصرفی خود كند.
وی ادام���ه داد: میزان افزايش تعرفه برق برای 
پرمصرف ها را برای شهرهای مختلف حساب 
كرده ايم، اين رقم تقريبا به طور متوس���ط در 
مورد مش���تركانی كه الگوی مصرف را رعايت 
نکنند و آخرين پله مصرفی را داش���ته باشند، 
يعنی بس���یار پرمصرف باشند، نزديك به 50 تا 
70 درصد، مبلغ پرداختی در قبوض برق ش���ان 

افزايش خواهد يافت كه می توانند با مختصری 
كنترل مصرف خود، به اين بحث ها و افزايش 

تعرفه ها وارد نشوند.
معاون هماهنگی توزيع شركت مادرتخصصی 
توانیر در خصوص زمان تصويب اين پیشنهاد 
وزارت نیرو برای برخورد تعرفه ای با مشتركان 
پرمصرف برق گفت: قطعا اجرای اين طرح برای 
سال ۹۸ )ابتدای خرداد سال آينده( در دستور كار 
است؛ تا امروز هم كمیسیون زيربنايی دولت اين 
ط���رح را تصويب كرده و اكنون به دولت رفته 
ت���ا ماحظات هیات دولت در اين طرح لحاظ 
شود و اگر بحث خاصی در مورد آن نباشد، من 
فکر می كنم تا انتهای آذر تکلیف طرح برخورد 
تعرفه ای با مشتركان پرمصرف نهايی شود؛ كه در 
اين صورت ما زمان مناسب 5 تا 6 ماهه ای را در 
اختیار داريم تا هم راهکارهای مديريت مصرف 
را به مردم گوشزد كنیم و هم فرصتی باشد كه 

بتوانیم پیش قبض ها را صادر كنیم.
  وی با اش���اره به اينکه فکر می كنیم با 
تصويب اين پیشنهاد و اجرايی شدن اين طرح، 
پیش بینی ما اين است كه حدود 1500 مگاوات 
از پیك بار ش���بکه برق در زمان پیك مصرف 
تابستانه كم شود، در خصوص ديگر برنامه های 
مديريت ش���بکه برق كشور برای پیك مصرف 
برق تابستان ۹۸ اذعان داشت: ما برنامه ای راآماده 
ك���رده ايم كه در اين زمینه می توان به برنامه 
تغییر ساعت اداری ارگان های دولتی، قطع برق 
4 ساعت پیك برای بخش كشاورزی و استفاده 
رايگان 20 ساعته اين بخش از برق در ساعات 
غیرپیك، رصد مصرف مشتركان دولتی و الزام 
به كاهش مصرف نسبت به سال قبل، تأمین 20 
درصد بار مجموعه های اداری كشور از طريق 

انرژی های نو و ... اشاره كرد.

جزئیات نحوه برخورد با مشتركان برق پرمصرف  اعام شد 

مديرعامل راه آهن سوريه با 
بیان اينکه قطار تهران- دمشق در 
مسیر راه اندازی قرار دارد، گفت: 
س���فرهای بین دو كشور از طريق 
محور »تنف« از سر گرفته خواهد 

شد.
محمد علی حسنین در گفتگو 
با مهر اظهار داشت:با تاش نیروهای 
سوری و همکاری برادران ايرانی 
و مقامات هر دو كش���ور، قسمت 
اعظم زمین های سوری از دست 
تروريست ها آزاد شده و در حال 
حاضر وزارت حمل و نقل سوريه 
و موسس���ات ريلی، بازسازی راه 
آهن را از س���ر گرفته اند.به گفته 

وي، فعالیت در بعضی از محورها 
مانن���د محور اذقیه- طرطوس به 
سمت حمص بی وقفه در جريان 
اس���ت. از سويی نوسازی خط به 
سوی دمش���ق و همچنین محور 
دمش���ق- زبدانی )سیاحتی( تقريبا 
تکمیل شده. همچنین خط فسفات 
از حمص- طرطوس هم از خطوط 
ديگری است كه نوسازی آن را آغاز 
خواهیم كرد.  مدير عامل راه آهن 
سوريه اضافه كرد: اين خط، محوری 
امن و شريانی حیاتی بین ايران،عراق 
و ساحل س���وريه خواهد بود، ما 
برای اتصال به ايران در سريع ترين 
زمان ممکن تاش خود را معطوف 

می كنیم اما اين مساله به پايان يافتن 
جنگ در سوريه و خروج نیروهای 
آمريکايی از شرق سوريه بستگی 
دارد.وي در پاسخ به اينکه امکان از 
سر گیری راه اندازی قطارتهران-
دمش���ق چه زمانی محتمل خواهد 
بود؟ گفت: ما مشغول نوسازی اين 
محور به صورت كامل هس���تیم و 
ب���ه كمك و ياری ايران امیدواريم 
سفرهای بین دو كشور در اين محور 
در اسرع وقت از طريق محور جديد 
»تنف« از سر گرفته خواهد شد و 
امیدواريم سفرهای سیاحتی و حمل 
و نقل بار هم همچون گذش���ته و 

بهتر از آن شود.

وزير راه و شهرسازی با بیان 
اينک���ه هدف آمريکا جلوگیری از 
پیشرفت ايران است، گفت: نبايد 
اجازه دهیم كه به بهانه تحريم، به 

حقوق و منافع ما ضربه بزنند.
به گزارش مهر، محمد اسامی 
در مراسم تجلیل و تکريم نخبگان 
و متخصصان صنعت هوانوردی كه 
به مناسبت روز جهانی هواپیمايی 
كش���ور برگزار شد، اظهار داشت: 
م���ا نیاز داريم كه از آينده صنعت 
هوانوردی تصويرسازی كنیم و برای 
رسیدن به آن با اراده ای مستحکم 
حركت كنیم. شأن ملت ما نیست كه 
در سطح نامناسبی در هرم مشاغل 
هوانوردی باقی بمانند. حضور در 
اين هرم، از قاعده تا راس، يعنی از 
اپراتوری تا سطح خلق فناوری ها 
و س���امانه های پیشرفته شأن ملت 
ما اس���ت و ما بايد به اين سمت 

حركت كنیم.
وی با اشاره به مزاحمت هايی 
كه برای ملت ايران در راه توسعه 
فن���اوری، به خصوص در صنعت 
هوانوردی ايجاد می ش���ود، گفت: 
ايجاد فرصت برای خلق فناوری های 
پیش���رفته و با ارزش افزوده باا 
موجب می ش���ود كه ايران بخشی 
از پتانسیل های پیشرفت كشورهايی 
مانند آمريکا را به خود تخصیص 
دهد؛ بنابراي���ن بايد ظرفیت های 
مغزها و نیروهای ارزشمند خود را 
به كار بگیريم و فرصت را به سادگی 

در اختیار رقبا قرار ندهیم.
وزير راه و شهرسازی افزود: 
ايران از دهه 70 در كش���ور برای 
توسعه صنعت هوانوردی برنامه ريزی 
كرده و اين مهم در قانون های برنامه 
هم ديده ش���ده است. اما چون در 
اين امر اتحاد و يکپارچگی وجود 
نداشت يا به دايل گوناگون نسبت 
به اين هدف اهتمام نش���ان داده 
نشد، به رغم آنکه اقداماتی انجام 
ش���د، در اين زمینه عقب ماندگی 
وجود دارد.وی با اش���اره به اينکه 
ايران امروز در مقطعی تاريخی قرار 
دارد، گفت: صرف نظر از هرگونه 
برداشت و تحلیلی كه هر شخص 
می تواند داشته باشد، مشخص است 
كه موانع گوناگونی كه آمريکايی ها 
بر س���ر راه ايران ايجاد می كنند، 
به اين دلیل اس���ت كه ما در هیچ 
يك از مسیرهای پیشرفت، موفقیت 

نداشته باشیم.
اين عضو كابینه دولت افزود: 
پیش���گیری از جريان موفقیت و 
رسیدن به نتايجی كه اين كشور را 
به سمت توسعه می برد، برای آمريکا 
يك هدف مهم اس���ت كه برای 
آن برنامه ريزی كرده  اس���ت؛ حتی 
در كشورهايی كه دارای حق وتو 
هستند هم هنگامی كه مستقا يك 
شخص حقیقی يا حقوقی بخواهد 
با ايران معامله ای انجام دهد، آمريکا 

در آن مداخله می كند.
وی ب���ا بیان اينکه هوانوردی 
يکی از مهم ترين قطب های علم و 
فناوری است، گفت:فارغ التحصیان 
ما با هزينه های اين كشور تربیت 
نمی شوند كه برای ديگران كار كنند. 
آن ها به شغل نیاز دارند. نیروهای 
متخصصی كه در مقاطع گوناگون 
به ويژه كارشناسی و ارشد فراوانند 
كه تحصیات دارند، اما شغلی برای 

آن ها وجود ندارد.
اس���امی ادام���ه داد: اگر 
شركت های ما تقاضا مطرح نکنند 
و از ظرفیت ها استفاده نشود، اين 
جوانان كجا بايد مش���غول شوند؟ 
ظرفیت های علمی و پژوهش���ی 
دانش���گاه ها كجا بايد به كار گرفته 
شوند؟ اينها جزو مواردی است كه 

بايد به آن بپردازيم.
وي افزود: بايد س���ندی را در 
مقابل خود قرار دهیم كه مشخص 
كند هوانوردی كشور قرار است به 
كجا برسد؟ الزامات و ملزومات هم 
شناسايی كرده و به سمت توسعه 
حرك���ت كنیم. ما نیاز داريم كه به 
اين سمت حركت كنیم چراكه در 
اين صنعت سرمايه داريم و مهمترين 

سرمايه ما، سرمايه انسانی است.
وزير راه و شهرسازی با اشاره 
به اهمیت س���رمايه انسانی در امر 
هوانوردی گف���ت: ما نبايد اجازه 
دهیم كه به راحتی گران ترين نیروی 
انسانی ما كه خلبان های ما هستند، 
به دايل گوناگون ترجیح دهند كه 
در جای ديگری خدمت كنند. نبايد 
اجازه دهیم نیروهای تحصیل كرده 
ما كه ثروت مهم كش���ور هستند، 
در كشورهای ديگر به فکر شغل 
باش���ند.  بنابراين بايد برنامه ريزی 
كنیم. بايد خط مشی تعیین كننده 
 داشته باش���یم و با چشم اندازی

10 ساله تاش كنیم.



ايـــن روز ها خريد دارو مشـــكالت و 
معضالت خاص خود را دارد. كمبود دارو باعث 
شده اســـت كه بيماران براي تهيه داروي هاي 
ضروريشـــان از اين داروخانه به آن داروخانه 
بروند و جالب هم اينجا اســـت كه به بهانه 
تحريم هر داروخانه اي مقررات خاص خود 
را دارد و داروها را به هر قيمتي كه مي خواهند 
بفروش مي رسانند. داروهاي خارجي اگر در 
دسترس باشـــد2 تا 3 برابر قيمت واقعي به 
فروش مي رسند ووقتي پاي پول به ميان مي آيد 

ديگر نيازي به نسخه هم نيست. 
بسياري از كارخانه هاي دارويي از تاريخ 
1 آبان ماه سال جاري 35 تا 70 درصد قيمت 
داروهايشـــان را افزايش داده اند و همچنان 
مســـئوالن معتقدند كه كمبود دارو نداريم و 
حجم زيادي از دارو ها در داخل كشور توليد 
مي شـــود. البته آمار هاي متفاوت مسئوالن از 
توليد داخلي دارو خالي از لطف نيست. دكتر 
قاضي زاده  هاشـــمي وزير بهداشت درمان و 
آموزش پزشـــكي اعالم كرده كه 70 درصد 
داروهاي ايراني از توليدات داخلي اســـت و 
داروهاي توليد داخلي 90 درصد بازار كشور 
را در دست دارند. به گفته دكتر ايرج حريرچي 
سخنگوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشكي با وجود تحريم هاي دشمنان، ميزان 
خودكفايي در توليد دارو در سال هاي اخير 
افزايش يافته اســـت به طوري كه 88 درصد 
مقدار عددي و 70درصد مقدار ريالي داروي 
مصرفي مردم ايران، توليد داخلي است وهم 
اكنون سهم مواد اوليه و موثر ايراني در توليد 
داروي كشـــور به 67 درصد رسيده است 
كه در مقايسه با كشـــور هاي هم سطح مان، 

ركورد كم نظيري است، در سال 95 اين سهم 
54 درصد بوده است. دكتر كيانوش جهانپور 
سخنگوي سازمان غذا و داروهم آمارديگري 
ذكر كرده و افزوده: نسبت توليدات دارويي 
كشـــور كه مواد اوليه و مؤثره آن، توليد ملي 
است افزايش چشمگيري يافته و در راستاي 
اقتصاد مقاومتي با رشد افزون بر 24 درصد، 
به 67 درصد از كل داروي توليدي كشور در 

ماه هاي اخير رسيده است.  
وي با بيان ايـــن مطلب كه كمبود دارو 
نداريم و كمبود كاذب به علت ذخيره سازي 
است مي گويد: برخي اقالم را براي مصرف 
3 ماه در كشور توزيع مي كنيم اما ظرف 5 روز 
موجودي آن به پايان مي رسد چون تعدادي از 

افراد اقدام به ذخيره سازي دارو مي كنند.  
براستي چرا عرضه دارو شرايط بحراني 
دارد آيا دارو تحريم اســـت و يا مردمي كه 
كمرشان زير بار هزينه ها خم شده است دارو ها 
را انبار مي كنند آيا زمان آن فرا نرسيده است 
كه مسئوالن واقعيت ها را ببينند و به داد مردم 
برســـند يا اينكه همچنان سر در گريبان فرو 

ببرند و آمار متناقص ارائه دهند.  

رقابت ناسالم در صنعت دارو سازي 
دكتر محمدرضا شانه سازـ  عضو هيات 
مديره انجمن داروسازان تهران به گزارشگر 
روزنامـــه اطالعات مي گويـــد: دارو كاالي 
اقتصادي است كه اهميت زيادي در درمان 
مردم دارد و با شعار دادن نمي توان اقتصاد دارو 
را احيا كرد و اين در حالي اســـت كه وجود 
رقابت ناسالم در داخل كشور مشكالت زيادي 

را براي اين صنعت بوجود آورده است.  
وي مي افزايد: ما دانش ساخت دارو و 
زيرساخت هاي آن را در داخل كشور داريم به 
طوري كه بيش از 3 تا 3/5 برابر اقالم دارويي 
مورد نياز كشور را توليد مي كنيم. ولي متاسفانه 
نمي توانيم در عرضه صادرات خودمان را نشان 
دهيم. زيرا كه شركت هاي داروسازي از نظر 
اقتصادي بشـــدت در تنگنا هستند و قدرت 
رقابت با دارو هـــاي خارجي را در بازار هاي 
بين المللي را ندارند كه بسيار آزاردهنده است. 
قيمت دارو پايين نگه داشته مي شود و صنايع 
دارويي براي اينكه بتوانند به حيات اقتصادي 
خودشان ادامه دهند كيفيت دارو ها را پايين 

مي آورند. 

عدم برنامه  ريزي مناسب  
دكتر عباس كبريايي زادهـ  عضو هيات 
مديره ســـنديكاي صاحبان صنايع داروهاي 
انســـاني ايران نيز در نشست دارو و تحريم 
اظهار داشته است: برنامه دولت براي مديريت 
حوزه دارو در شرايط تحريمي كنوني مناسب 
نيست و به نظر من برنامه جامع و كاملي ندارد، 
خروجي هايي كه از برنامه دولت بيرون مي آيد 
داراي درايت الزم نيســـت و در ستاد تامين 

داروي دولت فرماندهي واحدي نمي بينيم.
وي با بيان اين مطلب كه شاهد بحران 
مالي در صنعت دارو هستيم مي گويد: دوره 
وصول مطالبـــات از 300 روز به 500 روز 
رســـيده و دولت در جريان اجراي طرح 
تحول سالمت عمال دســـتش را در جيب 

صنعت كرد.  
دكتر كبريايي زاده مي افزايد: پول دارو 
در جاهاي ديگر هزينه مي شود بدهي دارو 
را كه پرداخت نكردنـــد هيچ اوراق قرضه 
دادند كه صنعت مجبور شد 20 تا 30 درصد 
زير قيمت بفروشد و تازه بعد از آن مشكالت 

مالياتي هم ايجاد شد.  

شرايط نامناسب و ناپيوسته توزيع دارو
دكتر سيد مهدي سجاديـ  دبير انجمن 
دارو ســـازان ايران در نامه اي به دكتر عبده زاده 
مديـــر كل اداره امور دارو و مواد تحت كنترل 
 سازمان غذا و دارو آورده است كه از آنجايي 
كه همواره دغدغه همكاران داروساز موسسين 
محترم داروخانه ها تامين به موقع دارو در جهت 
دسترسي آسان بيماران به دارو هاي مورد نياز 

بوده و با توجه به شرايط نامناسب و ناپيوسته 
توزيع دارو در سراســـر كشور سبب شده كه 
داروخانه ها مجبور به خريد بيش از نياز روزانه و 
ماهانه اقالم داروي خود در مقاطع مختلف بسته 
به ميزان موجودي شركت هاي توزيعي باشند، از 
اينرو متاسفانه موضوع ذخيره سازي و انبار كردن 
اقالم دارويي در داروخانه ها امري بديهي بوده كه 
مي بايست موردتوجه مسئولين محترم بويژه در 

حوزه هاي غير مرتبط قرار گيرد. 

هزينه هاي جانبي عرضه دارو  
دكتر شهاب الدين جنيديـ  عضو انجمن 
داروسازان تهران در مورد افزايش قيمت دارو 
به گزارشگر روزنامه اطالعات مي گويد: در حال 
حاضر قيمت دارو كنترل شده است و به نسبت 
كشور هاي ديگر دارو گران نيست و اگر قيمت 

دارو واقعي شود قطعا جلوي مصرف خودسرانه 
دارو هم گرفته مي شود. 

وي با بيان اين مطلب كـــه در صنايع 
دارو سازي تنها مواد اوليه با ارز دولتي خريداري 
مي شوند و بقيه هزينه ها از جمله بسته بندي، 
مقوا، برچسب، نايلون، هزينه حمل و نقل و 
دستمزد ها باال رفته است و بر اساس دالر آزاد 
محاسبه مي شـــود مي افزايد: حدود 40 درصد 
قيمت دارو ها را مواد اصلي و 60 درصد بقيه به 
فرآورده هاي جانبي اختصاص مي يابد كه شامل 

ارز حمايتي نيست. 
اين عضو انجمن دارو سازان خاطرنشان 

مي كند: قيمـــت دارو 30 تا 40 درصد افزايش 
يافته است كه اين مســـاله به علت نوسانات 
بازار ارز اســـت و اين در حالي است كه عدم 
پايداري نظام اقتصادي تا زماني كه ثبات پيدا 
كند مشكالت زيادي را بوجود مي آورد. ما براي 
تهيه مواد اوليه دارو ها با مشكل انتقال پول مواجه 
هستيم و بدون تامين ارزفرآورده هاي جانبي دارو 

صنايع دارويي از بين مي روند.  
وي با اشاره به اين مطلب كه هنوز قيمت 
دارو به نسبت كشور هاي همسايه ارزان است 
به طوري كه ما با قاچاق دارو مواجه هســـتيم 
يادآوري مي كند: مشكل اصلي عدم توانمندي 
قشر متوسط و آسيب پذير جامعه است كه قادر 
به خريد دارو نيستند از اينرو دولت بايد بسته هاي 
حمايتي دارو براي اين افراد تهيه كند و همچنين 
بيمه ها به كمك بيايند. خوشبختانه دارو سازان 

ايراني توانايي صادرات دارو به كشور هاي ديگر 
را دارند اما با مشكالت زيادي روبرو هستند از 
اينرو بايد سرمايه داران در بخش توليدي دارو 
سرمايه گذاري كنند تا بتوانيم صنايع دارويي را به 
روز كنيم و از اين طريق ارزآوري داشته باشيم.  

وي مي گويد: بيمه سالمت بدهي فصل بهار 
امسال را پرداخت كرده اند و بدهي بيمه نيروي 

مسلح نيز به داروخانه ها پرداخت نشده است.  

كمبود نقدينگي  
دكتر آرش محبوبيـ  داروساز و عضو 
هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي به گزارشگر 

روزنامه اطالعـــات مي گويد: در حال حاضر 
مهمترين مشكل كمبود نقدينگي است زيرا كه 
اولين موتور محركه هر طرح حمايتي، نقدينگي 
است و طرحي موفق است و رضايت مردم را 
كسب مي كند كه منابع مالي درستي براي آن 
پيش بيني شده باشد. از اينرو در طرح تحول 
سالمت بايد هزينه هاي دارو لحاظ مي شد كه 
متاسفانه به دست فراموشي سپرده شد. مشكل 
از آنجا شروع شد كه بيمه ها به علت كمبود 
بودجه نتوانستند هزينه ها را بدرستي تامين كنند 
و قســـمت عمده اي از بودجه بخش دارو به 
بخش درمان تزريق شد در نتيجه كمبود بزرگ 
مالي در بخش دارويي اتفاق افتاد و از آن زمان 

به بعد پرداخت ها به تعويق افتاد. 
مشكل داروسازان اين است كه نقدينگي 
ندارند در حال حاضر شرايط پرداختي دارو ها 

به دليل باال رفتن قيمت ارز و سود كاالها فرق 
كرده است. به طوري كه بسياري از شركت هاي 
دارويي به صورت نقدي داروها را مي فروشند 
و متوسط پرداخت پول به شركت هاي توزيع 
دارويي يك چيزي كمتر از 30 روز است و اين 
در حالي است كه  سازمان هاي بيمه گر 7 تا 8 
ماه بعد مطالبات را پرداخت مي كنند در نتيجه 
به علت محدوديت هاي مالي خود تحريمي 
بوجود مي آيد.    اين دارو ساز در مورد مشكالت 
طرح تحول سالمت مي افزايد: در بحث طرح 
تحول سالمت داروخانه ها از معدود جاهايي 
بودند كه مشـــتري و قيمت گذار يك نفربود 

يعني اشخاصي كه مي خواستند قيمت خدمات 
دارويي را پرداخت كنند. همان كساني بودند 
كه خدمات دارويي را قيمت گذاري كردند و 
به هيچ وجه هم به فكر روزآمد كردن صنعت 
دارويي نبودند كه همين مســـاله باعث ركود 
صنعت داروسازي كشـــور شد. مساله ديگر 
عدم حمايت دولت از شركت هاي داروسازي 
است اي كاش دولت يك هزارم حمايتي را كه 
ازصنعت خودرو مي كند از صنعت دارو سازي 
مي كرد. صنعت داروسازي عليرغم اينكه در 
چهل سال اخير جان خيلي از افراد را نجات 
داده است و بسياري از مردم داروي توليد داخل 
را مصرف مي كنند باز از صنعت داروسازي 
حمايت نمي شود و هيچ بسته حمايتي براي 

صنايع دارويي ديده نشده است.  
 وي خاطرنشان مي كند: يكي از مهمترين 

مشكالت صنعت داروســــازي قيمت گذاري 
است. در چند سال اخير بخش تحقيق و توسعه 
در داروسازي بشدت ضربه خورده است كه 
علت آن نبود سرمايه اي است كه بايد صرف 

تحقيق و توسعه شود. 
به عنوان مثال مشــــكالت مالي باعث 
شده است كه كارخانه هاي داروسازي نتوانند 
دنبال توليد محصول جديد بروند بعضي ازاين 
كارخانه هاي داروسازي عليرغم داشتن پروانه 
توليد، دارو ها را توليد نمي كنند زيرا كه نمي توانند 
سرمايه و نقدينگي آن را فراهم كنند و همه اينها 
مشكالت صنعت داروسازي در كشور است 

كه وجود دارد از اينرو وزارت بهداشت،درمان 
و آموزش پزشكي بايد راهكارهايي براي برون 

رفت از اين مشكالت پيدا كند. 

چرخه معيوب توزيع دارو 
ميثم رضايي عضو هيات مديره انجمن 
تاالسمي هم مي گويد: داروخانه هاي تامين كننده 
دارو هاي تاالسمي در ليست سياه شركت هاي 

توزيع  كننده قرار گرفته اند.
وي با بيان ايـــن مطلب كه بيش از 97 
درصد داروخانه هايي كـــه داروي بيماران 
تاالســـمي را توزيع مي كنند دولتي هستند و 
متاســـفانه به دليل بدهي هاي داروخانه ها به 
شركت هاي توزيع  كننده در ليست سياه اين 
شركت ها قرار گرفته اند مي افزايد: بر اساس 
گزارش هاي رســـيده از سوي شركت هاي 
دارويي،بيماران تاالســـمي تا پايان سال با 
مشكالت دارويي مواجه نخواهند بود و بيشتر 
مشكالت بوجود آمده به دليل چرخه معيوب 

توزيع دارو است.  

محدوديت هاي انتقال ارز 
دكتر محمدمهدي گويـــا رئيس مركز 
مديريت بيماري هاي واگير وزارت بهداشت 
درمان و آموزش پزشـــكي نيز در نامه اي به 
معاونين بهداشت دانشگاه هاي علوم پزشكي 
آورده اســـت كه به علت كاهـــش توليد 
داروي «گلو كانتيم» (دارويي سالك) توسط 
شركت سازنده (ساتوفي فرانسه) و همچنين 
محدوديت ايجاد شده در انتقال دارو از خارج 
به داخل كشور به منظور پيشگيري از ايجاد 
اختالل درروند درمان ســـالك از درمانهاي 

جايگزين استفاده كنيد.  

 انبار كردن دارو ها  
مديرمالي يكي از شركت هاي دارويي 
كه نخواست نامش فاش شود به گزارشگر 
روزنامه اطالعات مي گويـــد: كمبود دارو 
نداريم و اين بازي داروخانه ها اســـت كه 
دارو ها را انبار كرده اند و از فروش خودداري 
مي كنند تا آن را با قيمت بيشـــتري بفروش 
برسانند. بسياري از داروخانه ها فاكتور هاي 
خريد را به قيمت روز صادر مي كنند از اينرو 
از ارائه اين محصوالت در بازار خودداري 

مي كنند.  
وي با بيان اين مطلب كه چند روز قبل 
داروي كمياب بيماران قلبي و كليوي كه ماده 
اوليه آن دركشور سوئيس ساخته مي شود در 
تهران توزيع شده است و قرار است با چند 
برابر قيمت بفروش برسد مي افزايد: متاسفانه 
هميشه كساني هستند كه از شرايط نابسامان 
سوء اســـتفاده مي كنند تا جيب هاي خود را 

پر كنند.
اين مديـر مالــي خاطـرنشان مي كند: 

بســـياري از داروخانه ها حدود يك سوم
دارو ها را در انبار داشـــتند و به خاطر سود
بيشتر از ارائه دارو به مردم خودداري كردند
و اين در حالي اســـت كه هر داروخانه اي
داروهايش را به هـــر قيمتي كه مي خواهد
بفروش مي رســـاند و هيچ ضابطه اي وجود
ندارد به عنوان مثال قيمت يك دارو كه بايد
ثابت باشد در خياباني كه 3 داروخانه وجود
دارد دارويي كه عرضه مي كنند ســـه قيمت

متفاوت دارد.  
وي با بيان اين مطلب كه وقتي جلوي
دزدي ها گرفته نمي شـــود بتدريج اين كار
در جامعه عادي مي شـــود و قبح آن از بين
مي رود مي گويد: تنها كســـاني مي توانند از
رانت استفاده كنند كه وابستگي داشته باشند
مسئوالن در ظاهر ســـنگ مردم را به سينه
مي زنند ولي در عمل خون آنان را مي مكند.  

درد دل هاي مردم
يكي از پزشكان مي گويد: در ماه هاي اخير
صد ها ميليون دالر صرف واردات خودرو از
طريق ثبت سفارش غيرقانوني شده است. اين
ميزان ارز مي توانست قبل از آغاز تحريم هاي
جديد، صرف تامين داروي مورد نياز هزاران

بيمار شود. 
يكي از متخصصان سرطان هم مي گويد:
داروي خارجي شيمي درماني در بازار موجود
نيست و اين در حالي است كه بيماران بايد
از كشور هاي ديگر اين دارو را تهيه كند اين
دارو ها از نظر ماهيت بسيار حساس هستند و
حتما بايد در يخ نگهداري شوند و مشخص
نيســـت دارو هاي خريداري شده با ضوابط

استاندارد نگهداري مي شوند يا خير.  

خانمي كه براي دارو به داروخانه آمده
است مي گويد: قرص ويتامين سي و روي كه
تا يك ماه قبل 22 هزار تومان بود به 50 هزار
تومان و قطره چشمي كه براي خشكي چشم

استفاده مي شد هم دو برابر شده است.  
مردي جوان كه براي فرزندش اسپري
نازونكس كه مخصوص بيماري آلرژي است
خريداري كرده است مي گويد: سال گذشته
اين دارو كه 25 هزار تومان و امسال آن را 39

هزار تومان تهيه كرده ام.  
مرد مسن ديگري كه به خاطر گرفتگي
عروق به داروخانه آمده اســـت مي گويد:
داروي «كاپتوپريل» ســـال گذشته 12 هزار
تومان و االن 52 هزارو 800 تومان شده است
و دقيقا 3 برابر شده است از كجا هزينه آن را
تامين كنم. اين در حالي است كه محل كارم
حقوقم را اقســـاطي كرده است و 2 ميليون
تومـــان را در 4 دفعه پرداخت مي كند و تازه

زمان پرداخت آن هم معلوم نيست.  
بيتا مهدوي

55شنبه  17  آذر  1397 ـ   30 ربيع االول 1440ـ   8 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27165 گزارش

* دكتر شهاب الدين جنيدي  ـ عضو انجمن داروسازان تهران: حدود 40 
درصد از قيمت دارو ها را مواد اصلي و 60درصد بقيه به فرآورده هاي جانبي 

اختصاص مي يابد كه شامل ارز حمايتي نيست
* دكتر  آرش محبوبيـ    داروساز و عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي: 
در حال حاضر مهمترين مشكل كمبود نقدينگي است زيرا كه اولين موتور 
متحركه هر طرح حمايتي نقدينگي است و طرحي موفق است كه عالوه بر 

كسب رضايت مردم منابع مالي درستي هم براي آن پيش بيني شده باشد

كمبود دارو از واقعيت تا تحريم

داروسازان  انجمن  مديره  هيات  عضو  ـ  شانه ساز  محمدرضا  دكتر    *
تهران: دارو كاالي اقتصادي است كه اهميت زيادي در درمان مردم دارد و با 

شعاردادن نمي توان اقتصاد دارو   را  احيا كرد
* دكتر عباس كبريايي زادهـ  عضو هيات مديره سنديكاي صاحبان صنايع 
داروهاي انساني ايران: برنامه دولت براي مديريت حوزه دارو در شرايط 

تحريمي كنوني مناسب نيست و به نظر من برنامه جامع و كاملي ندارد  
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2

3
5

5
6

ل 
و

د
ج

ل 
ح

افـقـى: 

  1 - سرگردان و معطل ! - از رشته هاى دو و ميدانى 
2 – درياچه اى در آلمان - ملى و قومى

 3 – عنصر شيميايى - خوش چهره - دريغ خورده 
4 - قصد - مقواى نازك در قطع كوچك - ســبزى 

پيچيده - نام تركى
 5 - دليل هاى روشن و آشكار - نفع و فايده - چه بسيار

 6 - سر مربى تيم ليورپول - بهانه جويى - از گياهان 
دارويى

 7 - مرد شمشير زن - وطنى - حرف ندا
 8 - كشف مادام كورى - نوعى مسابقه دو استقامت
 9 - خبر افشاگرانه - خوشخوى و نرم گونه - نام شاعرى
10 - كم خونى - پيش نام دو ماه عربى - بخشيدن

 11 - از درختان جنگلى با چوب مرغوب - وسنى- 
محصول گياه گون

   12 - نصف نسيم - ربودن ، گرفتن - به ذهن افكندن -
 وسيله شكار جانور

 13 - فلز نقره اى - عقب افتاده – پيشوند فقدان
 14 - ديواره موج شــكن دريايى - محل نوشــتن 

قيمت كتاب
 15 - به طور تصادفى! - شهر و تيم فوتبالى در فرانسه

عـمـودى:

 1 - اثرى از ايوان تورگنيف - شهرى در قبرس 
2 - ســال گاو از سال هاى تركى - گياه رنگرزى - 

فرمان خودرو
 3 - آغــوش - كنايــه از راحت طلب - نوعى رنگ 

مو - زباندار بى زبان
 4 - خرد و كوچك - همه گيرى - بخش باالى بدن

 5 - ورقــه معــرف مشــخصات كاال - طايفه - 
برافروخته

 6 - سوره 34 - گروه ها - اسب جنگى و تيز تاز
  7 - كفش پاشــنه دار - رود و شــهرى در ايالم -

 بازنده شطرنج
     8 - رود اروپايى - دما ســنج اقتصادى - پناهگاه - 

بى پرده
 9 - غذاى شب - هميشه - از قبايل قاجار    

10 - شــهرى در هرمزگان - روستايى - استخوان 
پاچه گوسفند

11 - استان -  بها - لباس زمستانى     
12 - وقت و هنگام - اوهام - مخفف ستايش 

 13 - بينــى - اردك ، مرغابــى - تبديل ماده جامد 
به گاز - موجود نامرئى 

14 - پيشوند نفى - سپهر- پايتخت ليبى 
15 – سرمربى تيم سايپا - مايوس بودن

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

نوبت دوم
شركت مجتمع صنعتي اسفراين در نظر دارد مناقصه عمومي همزمان با ارزيابي كيفي 

(فشرده) دو مرحله اي، خدمات مربوط به پخت و سرو غذا، به شماره 200971469000013 
را از طريق ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاري مناقصه 
از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشـــنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكت ها از طريق درگاه 
سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 
شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در سايت مذكور 
و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار 

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

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

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

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

* اطالعات تماس جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 02141934 و اداره كل صنعت، 
معدن و تجارت خراسان شمالي با شماره 05832225955 داخلي 210 ، آقاي مروتي

روابط عمومي مجتمع صنعتي اسفراين 

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

آگهي تجديد مناقصه (نوبت دوم)
شـهرداري سـاوه در نظر دارد احداث كمربندي شرق را از طريق 
مناقصه عمومي به پيمانكار واگذار نمايد. لذا داوطلبان واجد شـــرايط 
مي توانند از تاريخ 97/9/17 تا 97/9/28، ضمن اخذ شـــرايط مناقصه 
از دبير كميســـيون معامالت شهرداري پيشـــنهاد خود را در پاكت 
ممهورشده سربســـته تا تاريخ 97/9/29 تحويل دبيرخانه شهرداري 

نموده و رسيد دريافت نمايند.
1ـ قيمت برآورد اوليه مبلغ 15/000/000/000ريال مي باشد.

2ـ مبلغ ســـپرده شركت در مناقصه 750/000/000ريال است كه بايد 
به حساب شماره 011711289001 نزد بانك ملي شعبه مركزي ساوه 
واريز يا ضمانتنامه بانكي در وجه شـــهرداري ساوه باشد. (اصل فيش يا 

ضمانتنامه پيوست پيشنهاد الزامي است.)
3ـ تاريخ بازگشـــايي و قرائت پيشنهادهاي رســـيده 97/10/1 رأس 
 ســـاعت 10صبح در محل دبيرخانه كميســـيون معامالت شهرداري 

خواهد بود.
4ـ برندگان اول و دوم و ســـوم مناقصه به ترتيب هرگاه حاضر به انعقاد 

قرارداد نشوند سپرده آنان ضبط خواهد شد.
5ـ شهرداري ساوه در رد يك يا كليه پيشنهادهاي رسيده مختار است.

6ـ ســـاير اطالعات و جزئيات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است و 
در صورت نياز متقاضيان مي توانند با شـــماره تلفن 42222820ـ086 

تماس حاصل نمايند.
سيد مهدي حسيني
شهردار ساوه

آگهـي مزايـده
نوبت دوم

بدينوســيله به اطالع مي رســاند شــركت لوله گستر 
اسفراين در نظر دارد بخشي از لوله هاي فوالدي بدون 
درز موجود در ســايت خود را از طريق مزايده عمومي 
با نرخ پايه كارشناســي به فروش برساند. متقاضيان 
 مي تواننــد بــا مراجعــه به ســامانه ســتاد به نشــاني

 www.setadiran.ir جهت رويت و ارائه پيشنهاد 
و توديع سپرده شركت در مزايده اقدام نمايند.

كميسيون معامالت شركت لوله گستر اسفراين

شركت توزيع نيروي برق استان بوشهر 

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

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

«آگهي ابالغ اتهام غيبت»
شماره مجوز:1397.4604

آقاي: سيدابراهيم ربانيـ  كارمند شماره 572583، 
فرزند سيداحمد

پرونده شـــما به اتهام غيبت متوالي در اين هيات مطرح گرديده است. 
لذا به علت عدم دسترســـي و به تجويز ماده 73 قانون آئين دادرســـي 
مدني مراتب در يك نوبت منتشر مي شود تا ظرف مدت يك ماه از تاريخ 
نشـــر آگهي در يكي از روزنامه هاي اداري به محل امور اداري ذيربط يا 
 اين هيات واقع در تهران، خيابان مالصدرا، خيابان شيخ بهائي شمالي،
 ضلع جنوب غربي ميدان شيخ بهائي، پالك 144، طبقه چهارم شرقي، 

هيات پنجم بدوي، مراجعه فرمائيد.
هيات پنجم بدوي رسيدگي به تخلفات اداري 
كارمندان وزارت نفت

بدينوسيله به اطالع مي رساند شركت سيمان خوزستان(سهامي عام) 

در نظر دارد انجام عمليات نظافت محوطه و كليه دپارتمان هاي خطوط 

توليد خود را به مدت يكسال از طريق مناقصه عمومي دومرحله اي و با 

توجه به شرايط مندرج در اسناد مناقصه به پيمانكار واجد شرايط واگذار 

نمايد. لذا از كليه شركت ها و پيمانكاران معتبر كه داراي سابقه مرتبط 

مي باشـــند دعوت به عمل مي آيد با مراجعه به سايت شركت سيمان 

خوزستان، به شرح ذيل، نسبت به دريافت اسناد مناقصه و ارائه پيشنهاد 

اقدام به عمل آورند.

الزم به ذكر اســـت به منظور آشنايي شـــركت كنندگان در مناقصه با 

شرايط و محل هاي ارائه خدمات، از روز شنبه مورخ 97/09/24 لغايت 

دوشنبه مورخ 97/09/26 از ساعت 8:30 الي 12 جهت بازديد شركت 

كنندگان از محل كارخانه ســـيمان خوزستان در نظر گرفته شده است. 

بازديد از محل جهت شركت در مناقصه الزامي مي باشد.

آخرين مهلت ارائه پيشنهاد ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 97/09/28 

مي باشد.
WWW.KHCCO.COM

شركت سيمان خوزستان(سهامي عام)

آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي 
انجام نظافت محوطه و كليه 

دپارتمان هاي كارخانه  سيمان خوزستان

بدينوسيله به اطالع مي رساند شركت سيمان خوزستان (سهامي عام) 
در نظر دارد مقدار 115/000 تن(يكصد و پانزده هزار تن) ســـنگ آهن 
مـــورد نياز خود را از طريق مناقصه عمومي و با توجه به آناليز مورد نياز، 
به شرح مندرج در اســـناد مناقصه خريداري نمايد. لذا از كليه معادن، 
شـــركت ها و پيمانكاران واجد شرايط كه داراي سابقه مرتبط مي باشند 
 دعوت به عمل مي آيد با مراجعه به ســـايت شركت سيمان خوزستان، 
به شرح ذيل، نسبت به دريافت اسناد مناقصه و ارائه مدارك الزم جهت 

ارزيابي و پيشنهاد اقدام به عمل آورند.
الزم به ذكر است آخرين مهلت ارائه پيشنهاد ساعت 14 روز چهارشنبه 

مورخ 1397/09/28 مي باشد.
WWW.KHCCO.COM 

شركت سيمان خوزستان(سهامي عام)

آگهي مناقصه عمومي دومرحله اي 

خريد 115/000 تن سنگ آهن

 شـركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ درنظر دارداجراي عمليات انتقال نيرو و برق رســـاني به شـــبكه توزيع در محدوده منطقه برق افســـريه و پاســـداران خود را به پيمانكاران 
واجدشرايط واگذار نمايد.

شرح مختصري از كار:

پاسدارانافسريه نام منطقه برق

971610610971310640شماره مناقصه

اجراي عمليات انتقال نيرو و برق رسانيموضوع مناقصه

3/878/035/8004/336/452/800مبلغ برآورد انجام كار(ريال)

319/000/000342/000/000مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه(ريال) 

97/09/18 لغايت 97/09/22مهلت فروش اسناد

تا ساعت 13 روز دوشنبه تاريخ 97/10/03تا ساعت 13 چهارشنبه تاريخ 97/10/05تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران

ساعت 14 روز دوشنبه تاريخ 97/10/03ساعت 14 روز چهارشنبه تاريخ 97/10/05تاريخ بازگشايي اسناد مناقصه

محل تحويل و بازگشايي اسناد 
تهرانـ  خيابان 17 شهريورـ  اتوبان شهيد محالتيـ  نبش خيابان 
مخبر جنوبيـ  منطقه برق افسريه اداره دبيرخانه و محل گشايش 

سالن جلسات منطقه

تهرانـ  باالتر از سه راه فرمانيهـ  خيابان اقدسيهـ  سه راه نسترنـ   منطقه 
برق پاسدارانـ  اداره دبيرخانه و محل گشايش سالن جلسات منطقه

نوع سـپرده شـركت در مناقصه: به صورت ضمانت نامه بانكي و يا چك تضمين شـــده بانكي يا واريز وجه به حساب جاري شماره 0101801171004  به نام شركت توزيع نيروي 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.

http://moamelate.tbtb.ir مبلغ فروش اسناد: جهت شركت در هر مناقصه، مبلغ 1/500/000 ريال به صورت الكترونيكي صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني 
ـ  بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند.

به پيشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط،  مخدوش و پيشنهادهايي كه بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل مي شود، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه:

ـ داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري در رشته نيرو از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري(سازمان مديريت و برنامه ريزي) الزامي مي باشد.
ـ هزينه درج دو نوبت آگهي در روزنامه اطالعات به عهده برنده يا برندگان مناقصه مي 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 ملي مناقصات

http://moamelat.tbtb.ir :روابط عمومي سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ
شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ(سهامي خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي(نوبت اول)

آگهى تغييرات موسسه حسابرسى و خدمات مديريت حساب گستر پويا
 به شماره ثبت 12183 و شناسه ملى 10100473895 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/01 و نامه شماره 97/29485 
جامعه حســـابدرارن رسمى تصميمات ذيل اتخاذ شد : تعداد اعضاى هيئت مديره موسسه از 

چهار نفر به سه يا پنج نفر تغيير يافت و ماده 26 اساسنامه از اين بابت اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287061)
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بحث درباره سورة حشر  اشــاره:
به اينجا رســـيد كه «ملك» مبالغه در 
مالكيت اســـت، «قدوس» يعنى خدا 
از ناپاكىهاي حدود امكانى مبّراست، 
«سالم» يعني به كسي آسيب نميزند، 
«مؤمن» يعني خدا ايمنيبخش است 
و هيمنه هم دارد: «المهيمن» و صاحب 
كبريا و علو و اعتال نيز هست. اينك

ادامه سخن: 
البته «كبر» در اينجا معادل «كبريا»ست. 
در چندين جاى قرآن آمده اســت: «و 
لـُه الكبرياُء فى السموات واالرض و هو 

العزيُز الحكيم» (جاثيه، 37).
درســـت است. بزرگى و رفعت 

آسمان و زمين هم از اوست. پس كبريايى از آن اوست و هيچ شخص 
ديگرى نمىتواند متكبر به اين معني باشد، مگر كسى كه مظهر كبريايى 
حق باشد كه او كبير است. مظهر كبريايى حق بودن، ظهور كبريايى حق 
است؛ اما اگر كسي واجد اين كبريا نباشد و بگويد من كبيرم، مستكبر 
و عنود است، مثل فرعون. انسان حدود و ثغورش معلوم است. حادث 
بودنش كفايت ميكند و معلوم نيست كه چند صباح ديگر خواهد بود 
يا نه. انساني كه به تعبير قرآن از پس يك مگس برنميآيد، به چه كسى 
تكبر ميكند؟! جالب اينكه انسان به كسى كبر ميكند كه درست مانند 
خودش اســـت و در عدمالكبر مســـاوىاند. و اين حماقت مضاعف و 

نهايت بالهت است كه البته مرتكبش ميشويم!
در آيه شــريفه بعد از ذكر اوصافي كه گذشــت، وصفي ديگر ميآيد: 

«ُسبحان اهللا عما يُشركون».
اينجا فرموده اســـت: «ُســبحان اهللا عما يُشــركون». در جاى ديگر 
مىفرمايد: «ُسبحانُه و تعالى عما يصفون» (انعام، 100) اين هر دو يك معنى 
دارد. آيه مىخواهد بگويد: اين اســـمهايي كه ما تاكنون گفتيم، باز هم 
شايسته مقام حقتعالى نيست. من هم مىگويم: خدايا! من اين صفات 
را در مـــورد تـــو گفتم و طبق فهم خودم معنى كردم؛ ولى تو پاكتر از 

آنى كه من معنى ميكنم.
به ديگر سخن، سبوحيت او بر قدوسيتش ميچربد. و اگر بخواهيم بيان 

شما را ادامه دهيم، بايد بگوييم: خدايا، آنهايى كه ما مىگوييم، تو نيستى!
بله، خداوند از آنچه به ذهن ما مىآيد، باالتر است. او پاكتر از آن 
است كه به ذهن من بيايد. و اگر پاكتر از اين هست (كه هست)، آنچه 
من ميگويم، شرك است! اگر او باالتر از آن است كه به ذهن من آمد 
و من بر زبان آوردم، پس آنچه من گفتم شركى بيش نبود و او از هر 
شركى پاك و مبراست. اين چيزي است كه در حاشيه «سبحان» بودن 
خدا ميتوان نوشت. خداي متعال از هر آنچه هر كسى بگويد، پاكتر و 
باالتر است. خداوند نه تنها از آنچه من ميگويم منزه است، بلكه از هر 
آنچه كسى بگويد و تاكنون گفته شده است و در آينده گفته خواهد شد، 
منزه و مبراست. خداوند اساسا در وصف نمىگنجد و به زبان نمىآيد. 

ما با زباني كردن او، حد او را تنزل ميدهيم. 
اما آيه پاياني ســوره حشــر: «هو اهللاُ الخالُق البارُئ الُمصوُر لُه االسماُء
الُحسنى يُسبُّح لُه ما فى السموات واالرض و هو العزيُز الحكيم» (حشر، 24)

معناي «خالق» روشن است. «بارئ» هم به معناى خالق است و هر 
دو يك معنى دارد؛ اما خلق، آفرينش و ابداع است، ولي در بارئ، ابداع 
لحاظ نميشود. اين فرق ريز معموال در كتابهاي لغت به صورتهاي 
مختلف ذكر ميشـــود. محتواى هر دو صفت يكى اســـت. نكتهاي كه 
هست، ابداع خداست كه خلق و آفرينش و ايجاد او را داراي اشكال 
گوناگون ميكند، چون او مصّور است. بر همين اساس، خداوند به آنچه 

ميآفريند، شكل و صورت ميبخشد.
در اين عالم همه چيز شكل دارد، از پشه تا كهكشان. ممكن است 
در اينجا نظريهپرداز الهيات اشكال كند: «موجوداتى مانند مجردات داريم 
كه شكل ندارند.» من عرض ميكنم آنها هم شكل دارند. شكل مخصوص 
آنها، شكل ماهوىشان است. ماهيت امكانى، شكل آنهاست. بهطور كلي 
غير از حقتعالى، همه چيز شـــكل دارد. اگر چيزي در عالم ماده باشد 
كه شكل صورى دارد، مانند در و ديوار و گل كه الى غيرالنهايه شكل 
داريم. آيا اشـــكال قابل شـــمارش است؟ در عالم مجردات هم شكل 
وجود دارد اال اينكه در دسترس ما نيست، چون به عالم مجردات راه 
نداريم. اگر به عالم مجردات برويم، اشكال را ميبينيم و بينشان تفكيك 

هم قائل ميشويم. 
اگر چيزي را مجرد از صورت بدانيم كه ديگر شكل نخواهد داشت! 
مجرد از صورت شكل ندارد، ولي مجردات الزاما مجرد از صورت 

نيستند، بلكه صورشان منحصر به خودشان است.
شكل يعنى خيال. عقل به هر صورتى كه باشد، شكل ندارد حتى اگر 

در جهان مجردات به رؤيت شما برسد.
عقل در اين جهان كه ما صرفا اَشـــكال مجسم را ميبينيم، شكل 
ندارد. در جهان ديگر ميتواند شـــكل داشـــته باشد. در جهان ما صرفا 
ماهيت دارد و شكلش ماهيت آن است. بنده اين را روي ميزان فلسفى 
عرض كردم. «شكل ماهوى» خودش شكل است؛ اما اگر بخواهيد به آن 
شكل دهيد، موضوع به عالم برزخ مىرود. در آن عالم، شكل هست، 
اما مادى نيست. در آنجا بحث عالم «خيال منفصل» مطرح ميشود كه 
شـــيخ اشـــراق مطرح كرده و ما نيز همان را عرض كرديم. شما ممكن 
است در بهشت هم شكل ببينيد، ولى آن شكل برزخى است؛ اما عقل 
شكل ندارد. طبق موازينى كه ما در الهيات داريم و گفتيم شكل ماهوى 
دارد و ماهيت، خودش شكل است. پس اثبات ميشود كه چيزى غير 
از حقتعالى بىشـــكل نيســـت و اگر خودش مىفرمايد «هو المصور»، 

سخن صحيحى است. 
به غير از خدا چه كســى ميتواند شــكل دهد و مصور باشــد؟ او 

صاحباالشكال است.
هيچكس. حال بگوييد ببينم: آيا شكل از شكل مىآيد؟ مثال شكل 

اين صندلي از كجا ميآيد؟
شكل صندلى از شكل آهن مىآيد.

ولي اين شكل نمىتواند اين شكل را بدهد. اگر شكلش را بدهد، 
خودش نابود ميشود. هيچ شكلى نمىتواند شكلش را بدهد و آن را 

داشته باشد. مثلث نميتواند مربع بسازد.
ولى شكل مثلث كوچك را ميتواند بدهد.

مثلث كوچك و بزرگ هم نمىتواند شـــكلش را بدهد. شكل تا 
ملصق است، نه كوچكش و نه بزرگش نمىتواند شكلش را دهد. هيچ 
شكلى، شكل ديگر نمىدهد چون در اين صورت خودش نابود ميشود. 
پس شكل از «بىشكلى» مىآيد. شكل، شكل نمىسازد. اين يك برهان 
اســـت. «هو المصّور» يعني او شكل ميدهد، چرا شكل ميدهد؟ چون 

بىشكل است.
اجازه بدهيد قدرى باالتر بروم. حضرت عالي سخن مىگوييد و جمله 
مىسازيد. جملههاي شما شكل دارد و از موضوع و محمول ساخته شده 
است. سخن از بىسخنى مىآيد. سخن، شكل و لفظ و مفهوم دارد؛ اما 
مفاهيم از كجا مىآيند؟ از يك مفهوم، مفهوم ديگر درنمىآيد. تازه اين 
هم محل بحث است كه آيا يك مفهوم، مفهوم ديگر را مىزايد يا نه. 
در منطق، «صغرى» و «كبرى» و «نتيجه» مطرح است. ميگوييد: «عالم 
حادث است»، «هر حادثى فانى است»، «پس عالم فانى است». ارسطو 
و ارســـطوييان گفتهاند: نتيجه توليد ميشود؛ يعنى دو مفهوم صغرى و 
كبرى، مفهوم سومى را ميزايد. يعنى مفهوم سوم، از آن دو درميآيد. به 
همين جهت به آنها «صغرى» و «كبرى» مىگوييد، نه «اصغر» و «اكبر»، 
چون بايد حامله باشند و به حد وسط حامله شوند. حد وسط، صغرى 
و كبرى را حامله ميكند و نتيجهاي از اين دو متولد ميشود. افالطون 
اين سخن را نمىپذيرد و مىگويد: صغرى و كبرى مولّد نيستند. از نظر 
افالطون، هيچ مفهومى مفهوم ديگر را نمىزايد، بلكه مفهوم ســـوم، يا 

نتيجه استعداد پيدا ميكند و از عالم غيب نازل ميشود.
خوب گفته. ابنسينا كه گفته است: «فبضاعته فى العلم مزجاه»، در حق 

افالطون ظلم كرده است.
درست است كه صغرى و كبرى اين نتيجه را ميدهد، ولى اينها 
نمىزايند و قدرت وضع حمل ندارند. ترتيب اين است و همين ترتيب 
يك آمادگى ميدهد و بالفاصله از جهان بىشكلى و غيب، يك مفهوم 
مىآيد. بر اساس «هو المصور»، آيه را اينگونه تفسير ميكنيم. در واقع آيه 
را افالطونى معني كرديم. پس «شكل» از «بىشكلى» مىآيد و «سخن» از 

«بىسخنى». عجب حرفهايى در ذيل آيات قرآن مستور است!
بعد از «المصور» آيه ميفرمايد: «لُه االسماُء الُحسنى».

خداوند اسماء دارد. آيه نمىگويد: خداوند اَشكال دارد. صور و اشكال 
از اسماي حق مىآيند. رحمت او يك اسم است، عليم يك اسم است 
و به همين ترتيب. به مقتضاى هر صفت و هر اسمى، چيزى در اين 
عالم ظاهر ميشود. هر آنچه صَور است، از اسما بيرون مىآيد. بنابراين 
آنجا كه مىفرمايد: «و َعّلم آدم االسماء ُكلها ثُم عرضُهم على المالئكه...» 
همين را مىخواهد بگويد كه چون او مصور است، له االسماء. بعد هم 
مىفرمايد: «الحسنى». يعني اسماي او َحسن است و اسم غيرحسن ندارد. 
اينجا چون «اسماء» آمده است، ضمير مؤنث آورده است. «ُحسنى» جمع 
«احســـن» است و همه اسماي خداوند هم نيكو هستند. خداوند اسم 
غيرنيكو ندارد. مظاهر اسماي خداوند هم نيكو هستند. در نتيجه عالم 

نيكوى مطلق خواهد بود، چون او حق است.
ادامه دارد

اشاره: در فضاى مجازى دگرانديشان گاهى اصول 
اقتصادى و سياسى نظام اسالمى را نشانه مى گيرند، و 
احيانا با طرح شبهاتى در صدد ايجاد تزلزل در باورهاى
جوانان هســـتند. در اين مقاله يكى از شـــبهات آنان 

پىگيرى شده است.
مقدمه

 برهان نظم يكى از براهين روشن بر اثبات صانع و 
در عين حال همگانى است؛ يعنى هم حكيم از آن بهره 
مى گيرد و هم ديگر طبقات، و شايد يكى از ديرينهترين 
براهينى باشد كه الهيون به آن دست يافتهاند، حتى قرآن 
كريم و روايات معصومان بر آن تأكيد دارند و در «توحيد 
مفضل» كه به امالي امام صادق(عليهالسالم) و نگارش 
شاگردشـــان «مفضل» صورت پذيرفته است، محور در 
نقد الحاد، همين برهان نظم است؛ بنابراين شايسته است 
قبال به تشريح برهان بپردازيم، سپس شبهه ديگران را 
مطرح سازيم كه از برخى از فالسفه غرب اقتباس شده 

است.
تعريف نظم

نظـــم در يك
موجـــود طبيعى يا 
صناعى چيســـت؟ 
نظْم وجود رابطهاي 
هماهنگ ميان اجزاي 
يك مجموعه براى
تحقق يافتن هدفي 
مشـــخص است، به 
گونهاى كه هر جزئى
از اجزاي مجموعه، 

مكمل اجزاي ديگر است، و فقدان هر جزئى از اجزاي 
آن، سبب فقدان اثر مطلوب از مجموعه مى شود.

براي نمونه، نظم به اين معنى در ساختمان چشم 
كامال آشـــكار و هويداست. تمام تشكيالت چشم از 
مردمك گرفته تا پردههاى مختلف و آبهاى گوناگون و 
اعصاب بينايى و عضالنى آن، چنان دست به دست هم 
مى دهند كه هدف معينى به نام بينايى محقق مى شود، و با 
آسيب ديدن جزئى از اين مجموعه، هدف دچار اختالل 

ميشود و گاهى به نابينايى كشيده مى شود.
سازندة مصنوعى به نام ساعت يا ماشين حساب با 
طى سه مرحله توانسته است به هدف خود (گاهشمارى

يا حل محاســـبات)، جامه عمل بپوشاند. اين مراحل 
عبارتند از: «برنامهريزى»، «ســـازماندهى» و «همكارى
اجزا» كه هدف خاص را به دنبال دارند. اگر برنامهريزى
صحيحى در كار نبود، و يا اجزاي فلزى از كوچك و 
بزرگ ســـازماندهى نمى شد، و همكارى در ميان اجزا 
صورت نمى پذيرفـــت، هرگز مخترع به هدف خود 

نمى رسيد.
عقل سليم هر انسانى داورى مى كند كه: اين مراحل 
بدون مدخليت يك فاعل آگاه و دانا و توانا امكانپذير 
نيســـت؛ زيرا هر نوع محاســـبه و اندازهگيرى، سپس 
سازماندهى، آنگاه همكارى و هماهنگى ميان اجزا براى
رسيدن به هدف، پيوسته مالزم با وجود علم و آگاهى

و هدفمندى است.
ماهيت «كار نظم» با زبان تكوينى كه از هر زبانى

گوياتر است، گواهى مى دهد كه در پيدايش من، عقل 
و خرد، علم و آگاهى مدخليت داشته و من محصول 

عاملي ناآگاه به نام «تصادف» نيستم.
برهان نظم يك برهان عقلى است

ساختار برهان گواهى مى دهد كه از مقولة براهين 
عقلى اســـت كه صغـــراى آن (وجود نظم در جهان 
آفرينش) از حس گرفته شـــده و كبراى آن (گردش 
مراحل سهگانه تحقق نظم، بدون وجود فاعل آگاه دانا و 
توانا امكانپذير نيست) از احكام قاطع عقل است. اصوال 
هدفگرايى كه از ويژگى هاى برهان نظم است، خود 
گواه بر دخالت فاعل آگاه و دانا و توانا در ساختار آن 
است. اين حقيقت در پديدههاى صناعى مانند كامپيوتر 
و صدها نمونه آن كامال روشن است و سراسر جهان 
طبيعت شاهد هدفمندى آفرينش است و باز به عنوان 

نمونه، مطلب زير را يادآور مى شويم:
همزمان با تولد نوزاد، شيرى در پستان مادر پديد 
مى آيد. پيدايش اين شـــير، معلول فعاليت سلولها و 
بافتها و ترشـــح هورمونها و خون موجود در بدن 
مادر است و كسى در اين مطلب ترديد ندارد. سخن 
اينجاست كه اين بافتها و رگها و هورمونها با اين 
كيفيّت و كميّت، به صورت يك حلقه زنجيرى در كنار 
هم قرار گرفته و دست به دست هم دادهاند تا در همان 
موقع كه نوزاد متولد مى شـــود و فقط با شير مى تواند 
زندگى كند، از همان اشياى مادى از طريق پستان مادر، 
شيرى ترشح شود كه كامال با دست و آغوش مادر و 

دهان و گلوى كودك متناسب است و شّدت و مقدار 
ترشح كامال با مجارى غذاى كودك مناسب ميباشد. 
مطالعه اين پديده حاكى از هدف گرايى در خلقت زن 

و نوزاد است.
برهان نظم در انديشه فيلسوفان غربى

برخى از فيلســـوفان غربى ماننـــد ديويد هيوم 
1776م) دچار اشتباه شده و آن را در  انگليسى(1711ـ
بوته نقد قرار داده اســـت و ديگران همينها را تكرار 

مى كنند:
1. آيا برهان نظم از مقوله تمثيل است

او برهان نظم را چنين تقرير مى كند كه جهان از 
نظر نظم و هماهنگى شبيه مصنوعات بشرى (مانند خانه 
و كشتى) است و لذا بايد مانند مشابه خود (مصنوعات 
بشرى) سازندة دانا و توانا داشته باشد. آنگاه به نقد اين 
تقريـــر پرداخته، مى گويد: برهان نظم بنا بر اين تقرير، 

«تمثيل» است كه اساس آن را تشابه تشكيل مى دهد و 
مسلما يقينآور نيست؛ زيرا ممكن است دو متشابه دو 

حكم متفاوت داشته باشد.1
2. آيا برهان نظم از مقوله تجربه است؟

هيوم بار ديگر برهان نظم را به اين صورت تبيين 
مى كند: تجربه و آزمون ثابت كرده اســـت كه نظم در 
مصنوعات بشـــرى بدون دخالت عقل و شعور، پديد 
نمى آيد، زيرا هيچگاه ديده نشده كه كارخانهاى يا خانهاى

بدون دخالت اســـتادِ آگاه ســـاخته شود. سپس نتيجه 
مى گيرند و مى گويند: در نظم جهان، شعور و علم به 

حكم تجربه دخالت داشته است.
آنگاه هيوم به نقد اين تقرير ميپردازد و مى گويد: 
مقايسه عالم طبيعت با مصنوعات بشرى صحيح نيست؛ 
زيرا مصنوعات بشرى را تجربه كرديم كه بدون دخالت 
قدرت و محاسبه پديد نمى آيد؛ ولى در مورد پديدههاى

طبيعى چنين تجربهاى صورت نپذيرفته اســـت؛ زيرا 
جهانى كه ما در آن زندگى مى كنيم، نخســـتين جهانى

است كه با آن روبرو مى شويم.2
توضيح نظر هيوم به زبان علمى چنين است:  علماي 
منطق براى كشف حقايق، راههايى بيان كردهاند كه به 

دو تاى از آنها اشاره مى شود: 
الف) «تمثيل»: حكم مشـــابه را از مشـــابه ديگر 
استنباط كنيم؛ مثال اگر حكم حرمت آبجو را از حرمت 
شـــراب به دست آورديم، اين نوع استنباط يقينآفرين 
نيست؛ زيرا ممكن است دو متشابه دو حكم گوناگون 

داشته باشند.
ب) «تجربه»: موضوعى را آنقدر در بوته آزمايش 
قرار دهيم تا به حد يقين برسيم؛ مثال دانشمندان آنقدر 
آنتى بيوتيك را آزمايش كردهاند تا به يقين رسيدهاند كه 

در تمام قارهها كشندة ميكروب است.

هيوم مى گويد: اگـــر بخواهيم مدخليت عقل و 
شـــعور را در خلقت جهان از طريق تشبيه به صنايع 
بشرى به دست آوريم، تمثيل خواهد بود كه يقينآفرين 
نيست؛ زيرا امكان دارد حكم موجود طبيعى غيرصناعى

باشـــد. و اگر از طريق تجربه باشـــد، تجربه در امور 
صناعى محقق شـــده است و كراراً ديدهايم كه مصنوع 
بشـــرى بدون دخالت عقل، تحقق نمى پذيرد، ولى در 
عالم طبيعت چنين تجربهاى رخ نداده است؛ زيرا اين 
نخســـتين بار است كه طبيعت با نظم تحقق پذيرفته 

است، نه بارها و بارها.
نقد هر دو تقرير

بايد گفت: هيوم هرگز برگى از فلســـفه اسالمى
نخوانده و لذا چنين تقريرهاى سستى را در مورد برهان 
نظم مطرح ميســـازد و سپس نقدشان ميكند؛ به قول 
معروف: «خود مى كشى و خود تعزيه مى خوانى»! زيرا 

برهان نظم نه برهان حســـى است كه همه مقدماتش 
از حس گرفته شده، يعنى نه از مقولة تمثيل است كه 
مالك قضاوت «مشابهت» دو موضوع به يكديگر باشد، 
و نه برهان تجربى است كه مالك قضاوت «تماثل» و 
به تجربههاى متعدد نيازمند باشد، بلكه يك برهان صد 
درصد عقلى است كه خرد پس از تصور ماهيت نظم 
كه مالزم با طى مراحل سهگانه است بر دخالت علم 
و قدرت گواهى مى دهند كه بيانش گذشت. مهم نقد 
سوم اوست كه آنهم تازگى ندارد و مادى هاى عصر 

امامان معصوم(ع) بر آن تكيه مى كردند.
حاصل نقد

الهيـــون مى خواهند نظم جهان را از طريق علت 
بيرونى تفسير كنند، در حالى كه مى توان آن را با عامل 
داخلى (خاصيت ماده) تفسير و توجيه كرد؛ يعنى ماده 
نخســـت داراى ويژگى هايى بود كه بهتدريج آن را به 
حد تعامل برســـانيد و انواعى پديد آورده است. و به 
اصطالح اين خاصيت ماده است كه از طريق حركت 

به كمال رسيده است.3
از آنجا كه اين اشكال در اذهان برخي نفوذ كرده 
است، در نقد آن از بيانات والد معظم بهره مى گيريم: 
«هر گاه مقصود از خاصيت ماده اين اســـت كه هر 
عنصرى براى خود اثرى دارد كه در پرتو تركيب آن، 
پديده سومى به وجود مى آيد، جاى بحث و گفتگو 
نيست؛ مثال در پديدههاى نباتى، هر گلى بويى و هر 
گياهى خاصيتى دارد و اثر فلفل غير از شكر و اثر هر 
دو غير از زعفران است. هرگز انسان عاقلى منكر اين 
آثـــار ويژه و اين كه از تركيب آنها، چيز چهارمى به 
وجود مى آيد، خواه مطلوب و خواه نامطلوب، نيست؛ 
ولى برهان نظم بر اســـاس انكار اين خواص طبيعى
نيست. اساس برهان نظم، هماهنگى و همكارى اجزاي 
هر موجودى براى دستيافتن به هدف خاصى است 
كه حاكى از مداخلة شـــعور در تركيب اين موجود 
است و خاصيت هر يك از عناصر نمى تواند توجيهگر 
اين نوع نظم (نظم غايى) باشد؛ مثال در ميان اجزاى
ساختمان يك چشم، چنان هماهنگى و همكارى وجود 
دارد كه كمترين خلل در آن عمل بينايى و هدف آن 
را خنثى مى سازد. هماهنگساختن دهها جزء به هم 
پيوســـتة چشم (از آبها و پردهها و اعصاب و غيره)، 
فقط مى تواند معلول دخالت عقل و شعور باشد كه 
با محاســـبه بتواند اين تركيب را پيشبينى كند و به 

وجود آورد.
مثال مى گوييم: «افالطون استاد ارسطو بوده است» 
اين جمله از 24 حرف تركيب يافته اســـت (همچون: 
الف، فا، الم، طا و...). هرگاه كســـى بگويد هر يك از 
اين حروف داراى صدا و آهنگ خاصى است، سخن 
درســـتى گفته است؛ ولى در اين جمله عالوه به اين 
آهنگها و صداها، نوعى تناســـب و انسجام مشاهده 
مى شـــود كه در ساية آن، معنى و مقصود با آن بازگو 
مى شود. هر گاه كسى بگويد: اين هماهنگى و همكارى

معلول خواص اين حروف اســـت (يعنى اين حروف 
عالوه بر اين خواص، توانايى آن را دارند كه برخيزند 

جملهاى بسازند كه معنى خاصى را مى رساند، سخنى
را گفتـــه كه هيچ خردمندى باور نمى كند. اگر چنين 
تفسيرى درباره اين جمله مورد پذيرش نيست، چگونه 
مى توان گفت كتاب بزرگ طبيعت با داشـــتن عناصر 
بى شمار كه هر كدام تك تك اثر مخصوصي دارد، بدون 
دخالت عامل درك و شعور، چنين نظم شگفتآور و 

هدفمندى يافته است؟»4
* مدرس سطح در حوزه علميه

پينوشتها:
1. كليات فلسفه، ترجمه دكتر سيد جاللالدين مجتبوى، 

ص212.
2. همان.

3.كليات فلســـفه، ص216، با توضيح از نويسنده، در 
اين كتاب در صفحات بعدى به برخى از نقدهاى هيوم نيز 

پرداخته شده است.
4. الهيـــات، ج1، ص 58، واهللا خالق الكْون، ص220

به بعد.

برهـان نظـم نه برهان حسـى اسـت كـه همه 
مقدماتش از حس گرفته شده، يعنى نه از مقولة 
تمثيل اسـت كه مالك قضاوت، «مشـابهت» دو 
موضوع به يكديگر باشـد، و نه برهان تجربى 
اسـت كه مالك قضاوت، بـه تجربههاى متعدد 
نيازمنـد باشـد، بلكـه يـك برهان صـد درصد 

عقلى است

توبه امري واجب اســـت و 
هيچكس حتي پيامبر اكرم(ص) با آن 
مقام و منزلت واالي معنوي، خود 
را بينيـــاز از توبه به درگاه خداوند 
متعال نميدانست. بررسي اجمالي 
در آيات و روايات نشـــان ميدهد 
كه آمرزش الهي اســـبابي دارد كه 
برخي از آنها، در راستاي توبه است. 
بهطور كلي ميتوان گفت: خداوند 
همواره مشتاق بازگشت بندگان به 
ســـوي خود و آمرزش آنهاست. به 
هر سبب و بهانهاي به دنبال بخشيدن 
بندگان و سوق دادن آنان به بهشت 
و برخوردار نمودن خاليق از نعمتهاي بهشتي است و اشتياقش به 
توبة بندگان نيز از اين ناحيه است. توفيق توبه را نيز خود حق تعالي 
بـــه بنـــدگان عطا ميفرمايد و به قول عالمه طباطبائي، هر توبة بنده، 
پيچيده شده در دو توبه حقتعالي است. اوست كه ابتدا عطف توجه 
ميكند و بدين وســـيله توفيق ميدهد و سپس، توبه بنده خويش را 
ميپذيرد. گاهي نيز بندگان را به سوي مقربان درگاهش كه اهلبيت(ع)

هستند، سوق ميدهد تا با توسل به ايشان و بهرهمندي از شفاعت آن 
بزرگواران، به توبة مقبول دست يابند و از اين رهگذر، به پيروي از 

سيرة عملي اهلبيت(ع) تشويق گردند.
اما آنچه شايستة توجه جدي است، اين است كه جذب توفيق 
توبه، يا بهرهمندي از بركات توســـل و شـــفاعت و يا استفاده از ساير 
اسباب آمرزش، نياز به لياقت و شايستگي دارد. هر بندهاي با هر ميزان 
گناهي كه دارد، شايستة آمرزش الهي نيست و همة اسباب آمرزش، 
بهانة دستيابي به لياقت ميباشد. به عبارت رساتر، انسان بايد يك حداقل 
تالشي را كرده باشد و به نحوي شايستگي خود را به اثبات رسانيده 
باشد تا لياقت آمرزش را بيابد. اگر چنين باشد، ميتوان گفت: سعي 
بنده و فعلي كه انجام داده، سبب جذب رحمت الهي و برخورداري از 
مغفرت و آمرزش شده است. در حقيقت بندهاي كه آمرزيده ميشود، 
با تالش خود، سلسلة علل و اسباب آمرزش را طي كرده است؛ وگرنه 
خداوند اهل تبعيض و بيعدالتي نيست كه بنابر دلخواه خود، گروهي 
را به بهانهاي ببخشـــد و گروهي ديگر را به عذاب گرفتار نمايد. او 
حقيقتا به آمرزش بندگان تمايل دارد و از اين جهت براي دســـتيابي 

آنان به لياقت آمرزش، زمينهسازي ميكند.
برخي از عوامل آمرزش

از بين عوامل و اســـباب آمرزش الهي كه در تعاليم ديني مطرح 
شده است، سه عامل به صورت ويژه مطرح گرديده است:

اجتناب از گناه: بر اســـاس آيهاي از قرآن شريف، اجتناب از  1ـ
كبائر، سيئات را ميپوشاند: «إن تجتنبوا كبائر ما تُنهون عنُه نُكّفر عنُكم 
سيئاتُكم و نُدخلُكم ُمدخال كريما:اگر از گناهان بزرگى كه از آنها نهى
مى شويد دورى گزينيد، ما گناهان كوچكتان را از شما مى زداييم و شما 

را به جايگاهى گرامى درمى آوريم.» (نساء، 31) 
اجتناب از گناه و معصيت، به معناي دوريگزيدن از فعل حرام 
است و تفاوت آشكاري با گناه نكردن دارد. اجتناب از گناه هنگامي رخ 
ميدهد كه زمينة گناه براي انسان فراهم باشد و مانعي در كار نباشد، 
اما براي رضاي خدا و به امر حق، از گناه دوري كند و به اصطالح 
«اجتناب» ورزد. براي مثال، در قصه حضرت يوسف(ع) ميخوانيم كه 
او با وجود همة اسباب و زمينههاي گناه بزرگ، از آن دوري گزيد و 
مصائب ناشي از آن را تحمل نمود و بدين سبب به مقامات وااليي 
دست يافت؛ بنابراين نميتوان گفت كه حضرت يوسف(ع) به خاطر 
گناه نكردن، به آن مقامات عاليه رسيد. زيرا بسياري از افراد مرتكب 
فحشا نشدهاند، ولي اثري از آنان بر جاي نمانده است، چون آنان زمينة
ارتكاب فحشا نداشتهاند. پس مهم آن است كه انسان وقتي در معركة

گناه واقع شد، از گناه اجتناب كند.
فضيل عياض بر اثر چشمپوشي از گناه، به مقامات عرفاني دست 
يافت. دست كشيدن از گناه و دوري از معصيتي كه زمينة آن فراهم 
است، موجب جذب رحمت الهي ميشود و شايد بتوان گفت نوعي 
توبه است؛ زيرا اگر توبه را به معناي خروج انسان از زير پرچم شيطان 
و ورود به زير پرچم خداوند در نظر بگيريم، اجتناب از گناه، نوعي 
توبه تلقي ميگردد. وقتي كه انسان در معركة گناه واقع شود و مانعي 
براي انجام معصيت نداشته باشد، ولي مرتكب گناه نشود، در حقيقت 
به شيطان و اعوان و انصار او پشتپا زده و به سوي خداوند بازگشته 
اســـت و اين همان معناي توبه اســـت. با اين فرض، آية شريفة قرآن 
كريم به اين صورت معنا ميشود كه: «هر كس از گناهان بزرگ دست 
بكشد و به سوي خدا بازگردد، خداوند تعالي گناهاني را كه به نسبت، 

كوچكتر هستند ميبخشد.»
نكتهاي كه بايد به آن توجه شود، اين است كه آية شريفه بين 
«كبائر» و «ســـيئات» تفاوت قائل شـــده است؛ يعني با قرار دادن واژة
«ســـيئات» در مقابل واژة «كبائر»، معناي گناهان كوچك يا كوچكتر 
را براي واژة «ســـيئات» اراده فرموده است. البته همة گناهان در برابر 
خداى عظيم، كبيرهاند و فقط نســـبت به يكديگر، بعضى صغيره و 
برخى كبيره مى باشند. در واقع ميتوان گفت: گناهاني كه به نسبت، 
كوچكتـــر از فواحـــش يا كبائرند و يا گناهاني كه آدمي قبال مرتكب 
شده است و اكنون فراموش كرده و يا متوجه انجام آن گناهان نشده 
است، با اجتناب از گناهان بزرگ، پوشانده و بخشيده ميشود. چنانكه  
ميفرمايد: «الذين يجتنبُون كبائر اإلثم و الفواحش اال الَلَمم إن ربك واسُع
المغفره: آنان كه از گناهان بزرگ و اعمال زشت دوري ميگزينند، مگر 
گناهان خرد و اندك [يا گناهي كه اتفاقا رخ ميدهد]، همانا پروردگار 

تو فراخآمرزش است.» (نجم، 32)
«لمـــم» در لغت به معناي لغزشهاي كوچك و يا انجام گناه به 
صورت تصادفي و اتفاقي يا به معناي نزديك شدن به چيزي بدون 
ارتكاب آن ميباشـــد. به عبارت روشـــنتر، خداوند از سر لطف و 
مهرباني و از آنجا كه براي بخشش و آمرزش بندگان خويش به دنبال 
بهانه ميگردد، وقتي ميبيند كه بندهاش با اجتناب از گناهان بزرگ به 
سوي او بازگشته و در مقابل مكر و فريب شيطان ايستادگي ميكند، 
از گناهان و لغزشهاي كوچك او ميگذرد و او را ميبخشد. پس در 
اين صورت، نميتوان تصور كرد كه انسان بينياز از توبه است؛ زيرا 
اوال آيه به پوشاندن و بخشيدن گناهان كوچك اشاره ميفرمايد و نسبت 
به كبائر و فواحش چنين اشارهاي ندارد. و ثانيا پرهيز از گناهان بزرگ 
موجب بخشيدن و ناديده گرفتن گناهان كوچك ميشود و اجتناب، 

خود نوعي بازگشت به سوي خداست و مستقل از توبه نميباشد.

(حسنات):  2. اعمال نيك
قرآن كريم به صراحت ميفرمايد كه اعمال نيك، گناهان را محو 
و نابود مينمايد: «إّن الحسنات يُذهبن السيئات: به يقين خوبيها، بديها 
را از ميان مى برد.» (هود، 114) اعمال نيك و اعمال بد انسان، به انحاء 
مختلف در يكديگر اثر ميگذارند؛ يعني همانطور كه حسنات، سيئات 
را محو و نابود ميكنند، برخي از اعمال ناشايست و گناهان نيز، حسنات 
آدمي را حبط ميكنند و اثر آن را از بين ميبرند: «إن الذين يكُفرون 
بĤيات اهللا و يقتُلون النبيين بغير حق و يقتُلون الذين يأُمرون بالقســط من 
الناس فبشّرُهم بعذاب اليم. اولئك الذين حبطت أعمالُهم في الدنيا و اآلخره 
و ما لُهم من ناصرين: كسانى كه به آيات خدا كفر مى ورزند و پيامبران 
را بهناحق مى كشند و دادگستران را به قتل مى رسانند، آنان را از عذابى

دردناك خبر ده. آنان كسانى اند كه در دنيا و آخرت، اعمالشان تباه و 
باطل شده و برايشان هيچ ياورى نيست.» (آلعمران، 21ـ22)

اثرپذيري و تأثير و تأثر متقابل اعمال در يكديگر، گاهي موجب 
ميشود كه گناهان آدمي محو گردد و باعث آمرزش او شود. مهمترين 
حسنهاي كه قرآن شريف نيز بدان اشارة  مستقيم دارد، نماز است. به اين
صورت كه ابتدا امر به اقامة نماز ميفرمايد و زمانش را نيز مشخص 
ميكند، سپس ميفرمايد كه حسنات، سيئات را نابود ميسازد: «و أقم 
الصاله طرفي النهار و ُزلفا من الليل. إّن الحســنات يُذهبن الســيئات ذلك

ذكري للذاكرين: در دو طرف روز و نخســـتين ســـاعات شب نماز را 
برپا دار، زيرا خوبيها (كه نماز در رأس آنهاســـت) بديها را از ميان 

مى برد. اين تذكري است براي يادكنندگان.» (هود، 114)
نماز بركات و آثار فرواني در زندگي و در سلوك معنوي انسان 
نقل  دارد و از جمله، موجب نابودي و حبط گناهان ميشود. سلمان
ميكند كه با پيامبر اكرم(ص) زير درختي بوديم. آن حضرت، شـــاخة

خشـــكي از درخت كندند و تكان دادند تا برگهايش ريخت. سپس 
فرمودند: «هنگامي كه مســـلمان وضوي خود را بهخوبي گرفت و 
نمازهاي پنجگانه را به جاي آورد، گناهانش ميريزد، چنانكه اين برگها 
بـــر روي زميـــن ريخت.»1 در برخي از روايات ديگر نيز نماز، كفارة

گناهان شمرده شده است.2
ادامه دارد

پينوشتها:
1. مجمع البيان في تفسير القرآن، ج5، ص307

2. ر.ك: الكافي، ج3، ص266

امتداد امكان
امتداد مفهومي است كه خود 
به خود آشكار است. از نظر دكارت 
لزومي ندارد كه اين مفهوم ســـاده 
دوباره تعريف شود. مفهوم بدن يا 
امتداد بديهي است؛ اما اگر انديشه 
وجود نداشـــته باشد، شناخت ما 
نسبت به بدن ممكن نخواهد بود. 
به عـــالوه از آنجا كه خواص آن 
محدودتر است، همچنين شناخت 
ما از بدن يا امتداد موجب شناخت 
بيشتر از نفس يا انديشه ميشود؛24
اما عكس آن صادق نيســـت و با 
شناخت نفس نميتوان به شناخت 
بدن نايل شـــد. چنانچه يك شئ 
مادي را كه ممتد اســـت، لمس و 
احســـاس كنيم، وجود دارد، پس 
نتيجه ميگيريم: انديشة من وجود 
دارد، زيرا حتي اگر آن شـــئ مادي 
موجود نباشد، اما ممكن نيست كه 
«من» كه از آن شـــئ مادي تصور 
يا انديشـــهاي دارد، وجود نداشته 
باشد. انديشه بهتر از امتداد شناخته 
ميشـــود، اما به هر حال امتداد نيز 

مفهومي بديهي است.      
نكتة ديگر اين كه: ذهن تصور 
بديهـــي از امتداد دارد؛ اما در اين 
تصور چيزي كه داّل بر ضرورت 
وجود امتداد باشد، نميبيند. مسأله 

اين نيســـت كه وجود بدن يك 
وجود ممكن است و نه يك وجود 
ضروري و ابدي. مشكل اين است 
كه در ذات تصور ما از امتداد هستي 
ضروري و هميشگي نهفته نيست 
و بنابر اين تصور امتداد عين وجود 
امتداد نيست. برخالف تصور ما از 
وجود مطلق كامل كه عين وجود 
اوســـت، وجود امتداد يك وجود 
ضروري نيســـت كه وجود جزء 
ذاتي تصور ما از امتداد باشـــد. آن 
يك وجود ممكن است. البته تصور 
امتداد در مـــا يك تصور موهوم 
نيست كه معلول خود ذهن ما باشد؛ 
ولي اين تصور ميتواند بدون تصور 
وجود آن باشد و بنابر اين امتداد يك 

امر ممكن و نه ضروري است.
ضرورت در امتداد

ذكر اين موضوع مهم اســـت 
كه بخش پيشـــيني يـــك امتداد 
رياضي نسبت به بخش پسيني آن، 
عليالسويه و بدون ترجيح نيست؛ 
براي مثال، مسلم است كه اين قطعه 
اخير bc از يك امتداد خطي قابل 
ترسيم و تصورشدني نيست، مگر 
آنكه قطعه ab قبل از آن ترســـيم 
و تصور شود. در اينجا مفهومي از 
ضرورت در تعريف امتداد كشف 
ميشـــود: هر بخش پسيني از يك 
امتداد ولو آنكه بسيار اندك باشد، 
متأخر به بخشي ديگر است كه پيش 
از آن آمده است و بدون اين تقدم و 
تأخر يك امتداد ضرورت نمييابد. 
پس اين ضرورت قسم خاصي از 
ضرورت است كه با علت و معلول 
ســـر و كاري ندارد و امري صرفًا

ماهوي است و نسبتي با وجود ندارد 
كه در آن امور حقيقي و عيني است. 
ميتوان گفت ضرورت امتداد يك 
ضرورت ماهوي و مفهومي است و 

پيش از مرحله وجودي است.
در يك امتداد پيوند اجزا نسبت 
به همديگر ضروري به نظر نميرسد؛ 
ولي نســـبت هر جزء پيشيني به 
جزء پسيني و بالعكس، يك نسبت 

ضروري از به هم پيوستگي است. 
با رويـــداد امتداد برخالف عقيده 
هيوم دربـــاره جدايي ضرورت از 
به هم پيوســـتگي در رويدادهاي 
طبيعي، ضرورت و به هم پيوستگي 
با هم گره خورده است. ضرورت 
فـــي مابين اجزاي يك امتداد، يك 
ضرورت عّلي طبيعي نيست كه در 
اشياي طبيعي صادق است. آن يك 
ضرورت صريح و روشن نهفته در 
تعريف امتداد است. تا هنگامي كه 
جزء مقدماتي «الف» نيامده باشد، 
جزء بعدي كه متأخر است، يعني 
«ب» نخواهـــد آمد. از نظر تجربي 
چنانچه الف شرط مقدم بر ب باشد، 
اين ضرورت هيچگاه قابل تجربه

نيســـت؛ اما در جهان هندسي اين 
چنين است كه بدون الف نميتوان 

ب را يافت و تعريف كرد. 
اين ضرورت نهفته در اجزاي 
امتداد يك ضرورت منطقي است 
كه انكارش موجب تناقض ميگردد. 
چيزي امتداد خوانده نميشود (و 
نخواهد بود) مگر آنكه داراي وضع 
تقدم نقطه متقدم به نقطه مؤخر باشد 
و بالعكس. اين مفهوم از ضرورت 
در امتداد از ضرورتي كه در طبيعت 
ورويدادهاي طبيعي يافت ميشود، 

بديهيتر و جّديتر است.
به نظر ميرسد در اين مفهوم 
از ضرورت هندسي، قوانين مفهومي 
كه ماهيت امتداد را در همه شقوق 
خطـــي، ســـطحي و حجمي آن 
وصف ميكند آنچنان طردنشدني 
و تخطيناپذير و غيرقابل انصراف 
اســـت كه در آن گويي اصطالح 
«بايد» مخصوص قوانين تجويزي 
ظاهر ميشـــود. «بايد» كه بخش 
پيشيني ab پيش از بخش پسيني 
bc درآيد. گويي شبيه حكم خداوند 
است كه به اراده او پديدارها آنگونه 
رخ ميدهد كه رخ ميدهد. اين نظم 
غيـــر وجودي يا ماهوي در جهان 

هندسي آنچنان بيچون و چراست 
كه حكم الهي را در وجود و هستي 

مانند و شبيه است.
ضرورت هندسي

هيوم در نفي ضرورت «علت 
طبيعـــي» ميگويد: هنگامي كه در 
پيرامون خويش بنگريم و به عمل 
علتها توجه كنيم، هيچگاه نميتوانيم 
در يك مـــورد نيرويي با پيوندي 
ضروري مشاهده كنيم؛ كيفيتي كه 
معلول را به علت ببندد و يكي را 
پيامد بيچون و چراي ديگري كند. 
ما تنها درمييابيم كه درواقع يكي 
از پس ديگري ميآيد. نيروي مؤثر 
يك توپ بيليارد حركت در توپ 
دومـــي را در پي دارد. اين همة آن 
چيزي است كه بر حواس بيروني 
ظاهر ميشود. ذهن هيچ احساسي 
يـــا تأثير دروني از اين توالي امور 
دريافـــت نميكند. بنابر اين هيچ 
نمونـــه و مصداق خاصي از علت 
و معلول (چيزي كه بتواند ايدهاي 
از نيرو يا نسبت ضروري را مطرح 
كند)، وجود ندارد. از پديدارشدن 
يك شئ هرگز نميتوانيم بپنداريم 
كه چه معلولـــي از آن به وجود 
ميآيد. اما اگر ذهن ميتوانســـت 

نيرو يا انرژي علتي را كشف كند، 
ميتوانستيم معلول را حتي بدون 
تجربه پيشبيني كنيم و ممكن بود 
در آغاز با صرف تفكر و تدبر آن 

را به حكم اظهار كنيم.25
در مقام مقايسه با هيوم، يادآور 
ميشويم دكارت قائل به ضرورت 
هندسي اســـت. او ميگويد الزم 
نيست مثلثي را تخيل كنم، اما همين 
كه خواستم شكل راستپهلويي را 
كه فقط از ســـه زاويه تركيب يافته 
است در نظر بگيرم، كامال ضرورت 
دارد كه تمـــام خواصي را كه به 
استنتاج تســـاوي مجموع زواياي 
مثلث با دو قائمه كمك ميكند، به 
آن نسبت دهم. روشن است كه اين 
ضرورت در حاق مفاهيم و خواص 
مربوط به مثلث در ذهن اســـت و 
هيچ تكافوي يك ضرورت وجودي 
مربوط به اشكال خارجي هندسي 
در عالم طبيعت نيست. دكارت خود 
معترف است كه هيچ چيز ديگري 
غير از خدا را نميتوان تصور كرد 
كه وجود او بالضروره به ماهيتش 

تعلق داشته باشد.26
نتيجه

 امتداد هرگز واقعي نيست و 
تنها يك توتولوژي دكارتي است. 
دكارت تحقيـــق ميكند كه: آيا از 
امتداد كـــه مفهومش در ذهن ما 
هســـت، چيزي در خارج وجود 
دارد؟ مفهوم امتداد به عنوان حالت 
و كيفيتـــي از فكر با مفهوم فكر 
اختالفي ندارد؟ اما امتداد صورتي 
است كه حاكي از يك چيز و فكر 
و انديشـــه صورتي ديگر و حاكي 
از هر چيز ديگر اســـت. بديهي 
است اينها با يكديگر فرق ميكنند. 
آيا امتداد كه مفهومي اســـت كه از 
جوهر جسم مادي حكايت ميكند 
همچون انديشه كه مفهومي است 
كه از جوهر ضميرشناختي حكايت 

ميكند، داراي واقعيت است؟
دكارت معتقد است مفاهيمي 
كه از جوهر حكايت ميكنند، حاوي 

واقعيت ذهني بيشــــتري هستند تا 
مفاهيمي كه فقط از حاالت يا اعراض 
حكايت ميكنند (تأمل سوم)؛ اما در 
اين كه آيا واقعيت نفس در نفساالمر 
وجودي آن از واقعيت امتداد در عالم 
عيني طبيعت واقعيتر اســــت و يا 

برعكس، سخني نميگويد. 
دكارت بر اين عقيده است كه 
مفهومي كه از خداوند قادر مطلق 
در ذهن است، مشتمل بر واقعيت 
ذهني بيشتري است تا مفاهيمي كه 
از جواهر متناهي حكايت دارد (تأمل 
سوم). مسلم اين معني از ذهن كه 
تأكيد بر حقيقت روانشناختي آن 
دارد، از آن وجوه وجودشـــناختي 
و فلســـفي كه دكارت در استدالل 

كوژيتو انتظار دارد، مغاير است.
به عقيدة دكارت واقعيت امتداد 
با مفهوم امتداد نسبت دارد و واقعيت 
من با مفهوم من. خداوند ميل بسيار 
شديدي در من نهاده است كه انتقال 
مفاهيم مربوط به امتداد را با اشياي 
جسماني بدانم و اگر منشأ و علت 
صدور اين مفاهيم غير از اشـــياي 
جسماني ميبود، خداوند در معرض 

اتهام فريبكاري قرار ميگرفت.
معذلك ميتوان امتداد را تصور 
كرد بدون آنكه آن را واقعي بدانيم. 
ضرورتي ندارد تـــا آن را واقعي 
بدانيم مگر آنكه آن را واقعي فرض 
كنيم [تأكيد از من است]، اما واقعي 
فـــرض كردن امتداد به آن واقعيت 
نميبخشد، زيرا ضرورتي ندارد تا 
امتداد را واقعي بدانيم، حتي چنانچه 
الزم باشـــد با تصور شئ در ذهن 
خويـــش مفهوم امتداد را به خاطر 
خطور دهيم، الزمـــه اين واقعي 
دانستن امتداد نيست. حتي چنانچه 
امتداد را با وضوح و تمايز تصور 
كنيـــم باز بينياز به تصور [وجود] 
ذهني امتداد است. هيچ مانعي وجود 
ندارد تا امتداد را يك صورت ذهني 

محض ندانست.   
 ادامه دارد

پينوشتها:
24.انگيزه شـــناخت هر چيزي كه 
بتوان آن را تصور كرد هميشه مايهاي 
است براي پيدا كردن يقين بيشتري 
نسبت به انديشه خودمان.( فلسفه 
دكارت، اصـــل يازدهم در اصول 

معرفت انساني، ص234)

26. تأمالت در فلسفه اولي، ص88.

دكارت بر آن اسـت كـه مفهومي كه از خداي قـادر مطلق در ذهن 
است، مشـتمل بر واقعيت ذهني بيشتري است تا مفاهيمي كه از 
جواهر متناهي حكايت دارد. مسلم اين معني از ذهن كه تأكيد بر 
حقيقت روانشناختي دارد، با آن وجوه وجودشناختي و فلسفي 
كه دكارت انتظار دارد، مغاير است. به عقيدة او واقعيت امتداد با 

مفهوم امتداد نسبت دارد و واقعيت من با مفهوم من



7 اقتصادى

بحث ”استارت آپ “ها و شركت هاى خالق هم 
اكنون در ايران تبديل به يك بحث روز شـــده اند و 
اين شـــركت ها كه با ورود به عرصه هاى مختلف در 
حال تغيير ســـازوكارهاى كسب وكار در كشور هستند، 
مىتوانند راهى براى نيل به اهداف تعيين شده در اقتصاد 

مقاومتى باشند.
به گزارش ايرنا، اســـتارت آپ ها امروزه به بخش 
جدايى ناپذير صنعت و اقتصاد كشورهاى پيشرفته تبديل 
شده اند و نقشى موثر در توسعه اقتصادى اين كشورها 

ايفا مى كنند.
منظور از استارت آپ، شركت ها و كسب و كارهاى 
نوپايى هستند كه طراحان آن ها، مراحل گسترش مخاطبان 
و كاربران را در پيش گرفته و هنوز در بازار تثبيت نشدهاند. 
اغلب اين كسب و كارها و استارت آپ ها با فناورىهاى 
نوين و به ويژه فناورى هاى حوزه فضاى مجازى پيوند 

خورده اند و در اين بستر رشد مى يابند.
با توجه به نو بودن حوزه فناورى هاى ارتباطات، 
امـــكان رقابت در آن بيش از صنايع ديرپايى همچون 
صنايع نفتى، خودروسازى، ساختمان سازى، بانكدارى يا 
مانند آن مهيا است و شركت هاى تازه تاسيس استارت 
آپى، امكان موفقيت بيشترى در اين حوزه دارند. تاسيس 
يك شركت در حوزه فناورى هاى ارتباطى بطور حتم 
نيازمند بودجه هاى بسيار كمتر بوده و با فناورى هاى 

پيچيده و بسيار تخصصى روبرو نخواهد بود.
در همين راستا كشورهاى آسيايى همچون هند، چين 
و مالزى با سرمايه گذارى هايى عظيم در زمينه استارت 
آپ ها و به ويژه استارت آپ هاى حوزه فناورى اطالعات 
و ارتباطات تالش كرده اند تا در اين حوزه بيش از پيش 
پيشرفت كنند.در اغلب كشورهاى جهان، حمايت ها و 
زمينه ســـازى ها توسط دولت ها، باعث رشد استارت 
آپ ها شـــده است. كشورهاى جنوب و جنوب شرق 
آسيا، نمونه اى از كشورهايى هستند كه با ايجاد بسترها 
و شرايط الزم، فرصت را براى رشد و پيشرفت استارت 
آپ ها فراهم ســـاخته و باعث گسترش شركتهاى 

نوظهور و قدرتمند در اين عرصه شده اند.
در ايران «معاونت علمى و فناورى» و ستادهاى زير 
مجموعه آن همچون «ستاد توسعه فناورى هاى نرم و 
هويت ساز»، بار مسئوليت ايجاد زيربنا و پيش شرطهاى 
توسعه استارت آپ هاى كشور را بر دوش گرفته اند. 
همانطور در معرفى ســـتاد توسعه فناورى هاى نرم و 
هويت ســـاز آمده است؛ اين ستاد تشكيل شده است 
تا يكپارچگى  هاى الزم براى توســـعه و تجارى سازى 

فناوريهاى نرم و هويت ساز صورت پذيرد .
در ارتباط با فعاليت هاى اين ستاد و نقش استارت 
آپ ها به ويژه استارت آپ هاى فرهنگى و هويتساز، 
سيد محمد حسين سجادى نيرى دبير اين ستاد ابتدا به 
تشريح ماموريت هاى معاونت علمى و فناورى پرداخت 
و گفـــت: ماموريت اصلـــى معاونت علمى و فناورى 
رياســـت جمهورى پيگيرى تحقق اقتصاد دانش بنيان 
و رســـوخ و توسعه فناورى و نوآورى در عرصههاى 

مختلف كشور است.
وى با بيان اينكه اين معاونت با رويكردى نوآورانه 
به عرصه هاى سياســـتگذارى نگاه مى كند و موضوع 
فناورى هاى نرم هم از همين جنس است، عنوان كرد: 
انجام اين ماموريت ها به اقتصاد دانش بنيان منجر خواهد 
شـــد. در اين اقتصاد، پايه اصلى و ارزش افزوده اى كه 
اقتصاد بر آن بنا شده است، نه حوزه هاى خام فروشى 
كه حوزه هاى فناورى و نوآورى هستند. به عبارت ديگر 
ما در اين اقتصاد مى توانيم از منابع خام كشور به نحو 
درســـتى استفاده كرده و پس از بهره بردارى از آن ها، 
ارزش افزوده ايجاد كنيم و آن ارزش افزوده، اقتصاد ما 

را به پيش ببرد.
ســـجادى نيرى اشاره كرد كه اين رويكرد باعث 
مىشود ما از خام فروشى و توجه صرف به منابع سنتى 
فاصله بگيريم و به سمت توجه به منابع جديد حركت 
كنيم و افزود: مهمترين اين منابع جديد در اين رويكرد، 
نيروى انسانى است. در اقتصاد دانش بنيان بهترين منبع 
توســـعه، نيروى انسانى اســـت؛ از همين رو مهمترين 
ماموريت معاونت علمى و فناورى هم شـــكل دادن به 

اقتصاد دانش بنيان است.
سجادى نيرى با اشاره به نقش و وظايف ستاد توسعه 
فناورى هاى نرم و هويت ساز، مى گويد: شكل گيرى 

اين ستاد مثل ستادهاى ديگر معاونت علمى و فناورى 
رياست جمهورى به اولويت هاى فناورى در نقشه جامع 
علمى كشور باز مى گردد. در نقشه جامع علمى كشور، 
اولويت هايى احصاء و برشـــمرده شده است بخشى از 
آن اولويت ها در حوزه فناورى اســـت و از همين رو 
است كه نقشه جامع علمى كشور قطب نماى اين ستاد 
است.وى اضافه مى كند: مقام معظم رهبرى، اخيرا تاكيد 
فرمودند كه اين سند بايستى مورد بررسى قرار گرفته و 
به روز شود. براساس همين سند، بايستى سازمان هاى 
مسئول به صورت يكپارچه و با هماهنگى هم به سمت 

توسعه فناورى هاى نرم حركت كنند.
سجادى نيرى ضمن بيان توضيحاتى در مورد نقش 
ســـتاد فناورى هاى نرم و هويت ساز تصريح مى كند: 
اين ستاد تنها ستادى است كه فناورى هاى حوزه علوم 

انسانى و فرهنگ و هنر را پوشش مى دهد.
وى در پاســـخ به اين پرســـش كه تفاوت ميان 
فناورىهاى ســـخت و نرم چيست، مى گويد: تفاوت 
حوزه فناورى هاى سخت و نرم آن است كه در فناورى 
سخت، ما با تغييرى در ماده به نتيجه مى رسيم؛ در حالى 
كه در حوزه فناورى هاى نرم ما با تغييراتى در رفتار و 
روحيه افراد، به يك توانمندى خواهيم رسيد. شبكه هاى 
اجتماعى، نرم افزارهاى فرهنگى و دايره المعارف هاى 
مجازى نمونه اى از فناورى هاى نرم و هويت ساز هستند. 
اين گونه فناورى ها، اقداماتى را محقق و مشكالتى را 

از جامعه حل مى كنند كه با روال هاى سنتى بايستى با 
استفاده از منابع عظيم دولتى و به شكل سازمانى براى 
حل آن اقدام مى شد؛ اما امروزه با رويكردهاى نوآورانه، 

شهروندان درگير حل مسائل جامعه مى شوند.
ســـجادى نيرى ادامه مى دهد: مـــا امروزه با با 
فناورىهايى مواجه هستيم كه با تغييرى در رفتار اعضاى 
جامعه، ايجاد توانمندى مى كنند و اين توانمندى قابليت 

بهبود و تسريع در حل مشكالت را هم دارد.
ســـجادى نيرى در پاســـخ به اين سوال كه ستاد 
فناورىهاى نرم براى نيل به اهداف خود چه راهكارهايى 
را در پيش گرفته اســـت، مى گويد: راهكار اول اين 

ســـتاد، گفتمان سازى و ترويج است؛ يعنى آنكه بتوان 
توجه دولتمردان و آحاد جامعه را به اين مفهوم جلب و 
اجماعى را حول محور مفهوم فناورى هاى نرم و هويت 
ساز ايجاد كرد.دبير ستاد فناورى هاى نرم و هويت ساز 
راهكار دوم اين ستاد را طراحى يك سياست گذارى و 
برنامه ريزى جامع دانسته و از نگارش نسخه اوليه اين 
سند و تصويب آن در ستاد راهبرى نقشه جامع علمى 
كشور در سال گذشته خبر مى دهد و مى افزايد: اميدواريم 
اين سند به زودى در شوراى عالى انقالب فرهنگى نيز 

مطرح و تصويب شود.
سجادى نيرى سومين راهكار را ايجاد نمونه هاى 
موفق مى داند و مى گويد: اين ســـتاد تالش دارد تا با 
ســـاخت و اجراى نمونه هاى موفق براى شركت هاى 
خصوصى ايجاد انگيزه و الگو نمايد تا اين شركت ها 

بتوانند هرچه بهتر در مسير مورد نظر به پيش بروند.
دبير ســـتاد فناورى هاى نرم و هويت ساز تاكيد 
مىكنـــد: وقتى ما صحبت از صنايع فرهنگى مى كنيم، 
بايستى توجه داشته باشيم كه اين صنايع ناظر به اقليم 
و منطقه رشـــد پيدا مى كنند. بطور مثال ظرفيت استان 
كردستان براى گســـترش صنايع فرهنگى، متفاوت از 

ظرفيت استان تهران است. در اين سرزمين اقليم، پوشش، 
موسيقى و غذا متفاوت است و اين تفاوت ها است كه 
ظرفيت برجسته سازى يك منطقه جغرافيايى در حوزه 
صنايع خالق را افزايش مى دهد. از همين رو دفاتر بنياد 
نخبگان در استان ها، مجموعه هاى استانى همچون پارك 
هاى علم و فناورى و مراكز نوآورى وظيفه دارند بر كشف 
و تقويت ظرفيت هاى بالقوه در هر منطقه تمركز كرده و 
حلقه ارتباط افراد در استان هاى مختلف با ستاد مركزى 
هم باشند.وى اضافه مى كند: در چند سال گذشته اين 
مراكز در ســـطح دانشگاه ها و استان ها ايجاد شدند و 
اين ستاد به صورت گسترده از شتاب دهنده ها حمايت 

كرد. اولويت اين ستاد، تشويق بنگاه هاى خصوصى براى 
سرمايه گذارى در اين حوزه است.

دبير ستاد فناورى هاى نرم و هويت ساز همچنين 
مى گويد: استارت آپ ها مجموعه هايى هستد كه حول 
رفع يك مشكل شكل مى گيرند. تالش آنها اين است 
كه مشكلى را حل كنند و از طريق حل آن مشكل به 
يك درآمد پايدار برسند. در عين حال تمام اين تالش 
هم از طريق بخش خصوصى انجام مى گيرد. به واقع 
استارت آپ ها برآمده از بخش خصوصى و توانمندى 
مردمى هستند و اين همان ويژگى است كه يك اقتصاد 
مقاومتى دنبال مى كند. در چنين اقتصادى به توانمندى 

مردمى توجه مى شود.
وى مى افزايد: دومين ويژگى استارت آپ ها آن 
است كه بدون رفع نياز مردم، درآمدى بدست نمى آورند 
و سومين ويژگى استارت آپ ها اين است كه استارت 
آپ ها بايد نوآور باشـــند تا بتوانند در عرصه رقابت 
اقتصادى باقى بمانند؛ از همين رو مسايل را با روشهاى 
خالق تر حل مى كنند. پس ما از طريق استارت آپها 
مى توانيم بهتر از گذشـــته يك مسئله را حل كنيم. در 
عين حال استارت آپ ها اشتغال آفرين هم هستند و به 

اقتصاد مقاومتى كمك مى كنند.
نيزى تصريح مى كند: استارت آپ ها سازوكارهاى 
ســـنتى براى حل يك مشـــكل را به چالش مى كشند. 
ســـازوكارهاى سنتى ممكن است در طول زمان دچار 
فســـاد هم شده باشند. راه حل ايجاد شده توسط يك 
استارت آپ مى تواند بيشتر متناسب با نياز مردم باشد. 
بطور مثال بســـيارى از استارت آپ ها، در حوزه هاى 
مختلف، واسطه ها و دالالن را از چرخه اقتصادى حذف 
اند. از همين رو، با رويكرد نوآورانه استارت آپ ها  كرده
بسيارى از مفسده ها از بين مى روند و فرايندهايى در 
رقابت باقى مى مانند كه اتفاقا توانسته اند سازوكار سنتى 

كسب و كار را برهم بزنند. از همين رو استارت آپها 
يكى از ابزارهاى مناسب براى جايگزينى با مكانيزمهاى 

سنتى هستند.
وى اضافه مى كند: به همين علت معاونت علمى 
و فناورى رياست جمهورى بر اين باور است كه عمده 
اعتراضات به فعاليت استارت آپ هاى جديد، از سوى 
افراد داراى رانتى مطرح مى شـــود كه منافعشان مورد 
هجمه واقع شـــده است. از همين رو يكى از اقدامات 
معاونت علمى و فناورى، مقابله با اعتراضاتى از جنس 
رانت و البى است. هرچند برخى مواقع ممكن اعتراضاتى 

هم به حق هم باشد.
دبير ستاد فناورى هاى نرم و هويت ساز در پاسخ 
به اين ســـوال كه مشكالت اصلى پيش روى استارت 
آپها و فناورى هاى نرم و هويت ساز چيست؟ جواب 
مى دهد: اين زيست بوم 5 مشكل اصلى دارد كه با رفع 

آن ها اتفاقات خوبى در كشور خواهد افتاد.
وى اولين چالش را عدم تناسب فرايندها و درك 
درست سازمان امور مالياتى از حوزه استارت آپ ها در 
كشور دانسته و اضافه مى كند: سازمان امور مالياتى با 
فضاهاى جديد استارت آپى آشنا نشده و سازوكارهاى 

بررســـى پرونده هاى مالياتى در حوزه استارت آپ ها 
به روز نيست.

نيرى دومين چالش پيش رو در حوزه اســـتارت 
آپ ها را ناظر بر نظام ها و فرايندهاى حاكم بر حوزه 
ســـازمان تامين اجتماعى دانســـته و مى گويد: شرايط 
شركتهاى استارت آپى و كارآفرينان با قوانين حاكم بر 
تامين اجتماعى همخوانى ندارد و نظام تامين اجتماعى 
كشـــور بايد قواعدى جديد را براى پوشش هرچه بهتر 
بيمه اين شركت ها وضع كند.البته اخيرا تفاهم نامه اى 
با سازمان تامين اجتماعى در همين خصوص امضا شده 

است؛ اما تا انجام تغييرات، زمان نياز است.

دبير ستاد فناورى هاى نرم و هويت ساز سومين 
چالش پيش روى اقتصاد استارت آپى را مديران برخى 
كســـب و كارهاى ســـنتى، انجمن ها، اتحاديه ها و 
ســـازمانهاى دولتى مى داند كه با تعريف مجوزهاى 
جديد وخلق الساعه مانع از شكل گيرى كسب و كارهاى 
استارت اپى مى شوند و با شكايت از استارت آپ ها، 
فعاليت آن ها را با چالش مواجه مى كنند.وى چهارمين 
چالش را عدم بلوغ نظام سرمايه گذارى در اين حوزه 
دانســـته و مى گويد: نوپا بودن اين زيســـت بوم، بروز 
برخى تالطم ها در اقتصاد و وابستگى اقتصاد كشور به 
نفت باعث مى شود كه سرمايه گذاران از سرمايه گذارى 
در اين حوزه بهراسند.نيرى كمبود نيروى انسانى كيفى 
و متناســـب با اين حوزه را پنجمين چالش پيش روى 
شركت هاى استارت آپى برشمرده و مى افزايد: از يك 
طرف دانشگاه ها در اين زمينه چندان موفق نبوده اند و 
از طرف ديگر هم رويكرد مدرك گرايى مانع از توسعه 

نيروى انسانى مطلوب شده است.
وى به گسترش مهارت گرايى در كشور اشاره كرده و 
ادامه مى دهد: اخيراً نيروهايى در شركتهاى استارتآپى 
به كار گرفته مى شوند كه فاقد مدرك دانشگاهى هستند؛ 
اما مهارت دارند، امرى كه در شركتهايى همچون گوگل 
و آمازون هم رايج بوده و نشان مى دهد كه مهارت بسيار 

مهمتر از مدرك است.
دبير ســـتاد فناورى هاى نرم و هويت ساز اضافه 

مىكند: اين ستاد برنامه دارد تا براى مهارت افزايى افراد
با كمك بخش خصوصى اقداماتى صورت دهد. آزمون
استخدامى «فناورد» يا شكل گيرى «بوت كمپ ها»، از
جمله برنامه ها اجرا شده توسط اين ستاد براى مهارت

افزايى در افراد است.
دبير ستاد فناورى هاى نرم و هويت ساز همچنين
مىگويد: در معاونت علم و فناورى برنامه هاى گستردهاى
براى حمايت از شركت دانش بنيان پيگيرى مى شود و
در نتيجه همين برنامه ها بوده است كه ما امروز بيش از
3500 شركت دانش بنيان ثبت شده در كشور داريم؛ اما
اين حمايت ها نمى توانست به دو گروه از شركت ها
كمك كند: گروه اول شامل شركت استارت آپى خدمات
محور بودند كه روش جديد عرضه مى كردند و گروه دوم
شركت هاى فعال در حوزه صنايع فرهنگى و خالق بودند
كه تحت پوشش معاونت قرار نمى گرفتند.وى تصريح
مى كند: از پايان سال گذشته برنامه جديدى در معاونت
علمى تحت عنوان «توســـعه زيست بوم شركتهاى
خالق» طراحى شـــد كه مخاطب آن شركت هاى فعال
حوزه صنايع فرهنگى و شركتهاى استارت آپى كسب

و كارهاى خدماتى آى تى محور هستند.
نيرى مى افزايد: اين برنامه سه هدف را دنبال مىكند:
اولين هدف رفع موانع و تســـهيل گرى براى كسب و
كارهاى مورد نظر از طريق گفتمان ســـازى و ترويج و
معضالت اســـت. دومين هدف تالش براى تبديل اين
برنامه به يك برنامه ملى و همكارى با دســـتگاه هاى
ديگر همچـــون وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى و
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى است تا استارت آپ ها
از خدمات اين دستگاه ها هم بهره مند شوند و سومين
هدف تخصيص حمايت هاى معاونت علمى وفناورى
به شركت هاى خالق است. حمايت هايى نظير يارانه،
دوره آموزشى، بحث تسهيالت سربازى، در اختيار قرار

دادن امكان ادارى و مانند آن.
آنچه مسلم است اينكه به نظر مى رسد ستاد توسعه
فناورى هاى نرم و هويت ساز راهى را آغاز كرده است
كه طى كردن آن بطور حتم، بدون همراهى ساير دستگاهها
ممكن نيست. به ويژه آنكه چنين فناورىهايى برهمزننده

و انقالبى هستند.
از آغاز فعاليت اســـتارت آپ هاى حوزه فناورى
و ارتباطات مدت زمان چندانى نمى گذرد. اســـتارت
آپ هايى كه در حوزه هايى همچون برقرارى ارتباطات
اجتماعى، حمل و نقل درون شـــهرى، خريد و فروش
كاال، گردشـــگرى، فرهنگ و رسانه، تبليغات و خريد
و فروش كاالى دســـت دوم، آموزش كودكان، خريد و
فروش بليط، رزرو هتل، معرفى محصوالت مختلف و
نقد آن و ده ها بخش ديگر، راه خود را آغاز كردند و
اغلب از همان روزهاى اول با موجى از انتقاد و حتى
تخريب مواجه شـــدند؛ اما به مسير خود ادامه دادند و
در شرايط تحريم باعث شدند تا هزاران فرصت شغلى
در كشـــور ايجاد شده و بخش بزرگى از واسطه ها در

بازار حذف شوند.
اگرچه بايد گفت: امروز راه چنين شـــركت هايى
بسيار هموارتر از گذشته است؛ اما هنوز نمايندگان بخش
سنتى و قديمى تجارت و صنعت در كشور به اين باور
نرسيده اند كه استارت آپ ها يك فرصت هستند نه يك
تهديد و به نظر مى رسد نقش معاونت علمى و فناورى
رياست جمهورى و ستادهاى آن كه خود بخشى جوان و
نوپا در دولت است؛ در اين رشد و توسعه غيرقابل انكار
است. حال بايد ديد در روزهايى كه شمشير تحريم ها
به روى ايران كشيده شده است، سپر اقتصاد مقاومتى تا
چه اندازه مى تواند با فعال شدن اين حوزه نو در اقتصاد

كشور، تقويت و ضربه تحريم ها را دفع كند.

؛ ظرفيتى براى رونق اقتصادى  استارت آپ ها
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استارت آپ ها مجموعه هايى هستند كه حول 

رفع يك مشكل شكل مى گيرند. تالش آنها اين 

است كه مشكلى را حل كنند و از اين طريق به 

يك درآمد پايدار برسند؛ به واقع استارت آپ 

ها برآمده از بخش خصوصى و توانمندى 

مردمى هستند و اين همان ويژگىاى است كه 

يك اقتصاد مقاومتى دنبال مى كند.

* امروز راه استارت آپ ها بسيار هموارتر 

از گذشته است؛ اما هنوز نمايندگان بخش 

سنتى و قديمى تجارت و صنعت در كشور 

به اين باور نرسيده اند كه آنها در حقيقت يك 

فرصت هستند نه تهديد. 

*در اغلب كشورهاى جهان، حمايت ها و 

زمينه سازى ها توسط دولت ها، باعث 

رشد استارت آپ ها شده است. كشورهاى 

جنوب و جنوب شرق آسيا، نمونه اى از 

كشورهايى هستند كه با ايجاد بسترها 

و شرايط الزم، فرصت را براى رشد و 

پيشرفت استارت آپ ها فراهم ساخته و 

باعث گسترش شركت هاى نوظهور و 

قدرتمند در اين عرصه شده اند

* استارت آپ ها امروزه به بخش جدايى 

ناپذير صنعت و اقتصاد كشورهاى 

پيشرفته تبديل شده اند و نقشى موثر در 

توسعه اقتصادى اين كشورها ايفا مى كنند.
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تاريخ درج آگهى نوبت اول 

روزشنبه 1397/9/17

آگهي مناقصه عمومى 

روابط عمومي پتروشيمي مارون
Subject

WWW MPC IR

تضمين شركت در مناقصه نحوه دريافت اسناد 
آخرين مهلت ارسال 

پيشنهادها توسط فروشندگان
آخرين مهلت 
دريافت اسناد 

شماره تقاضا  شماره مناقصه نوع مناقصه  موضوع مناقصه  رديف

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

                            braeesi@mpc.ir

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAS-970555 97-T-218 تجديد مناقصه "AMINE BFW "NALCO 1

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

                            braeesi@mpc.ir

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAS-970556 97-T-219 تجديد مناقصه "PH NEUTRALIZER "NALCO 2

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

braeesi@mpc.ir

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAS-970560 97-T-220 تجديد مناقصه DMDS 3

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

braeesi@mpc.ir

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAS-970557 97-T-221 تجديد مناقصه

ANTIOXIDANT for

"Gasoline"BETZDEARBORN
4

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

braeesi@mpc.ir

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAS-970368 97-T-222

 مناقصه 
عمومى 

MAPAG" BUTTERFLY VALV" 5

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

braeesi@mpc.ir

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAD-973433 97-T-223

 مناقصه 
عمومى 

Spare part for DECANTERCENTRIFUGE 6

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه با عنوان شماره تقاضا: 
( KAS-970103  ) به آدرس   

amarvi@mpc.ir  ايميل

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  

KAS-970103"

"
97-T-224 تجديد مناقصه

BIG جامبوبگ در آرم هاى مختلف واحدهاى مارون
BAG,100X100X150CM

CAPACITY:1000KG

CAPACITY:1000KG

7

 ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در 
مناقصه به ارزش 2% مبلغ پيشنهادي 

"ارسال نامه اعالم آمادگى 
شركت در مناقصه به آدرس ايميل 

msayahi@mpc.ir

تلفن:  06152295254"

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  
KAO-963169 97-T-225

 مناقصه 
عمومى 

آجر نسوز 8

آگهي مناقصه عمومي شماره 97/11

آگهى تغييرات شركت رهساز بناى چم چم با مسئوليت محدود 
به شماره ثبت 2650 و شناسه ملى 14006897739

آگهى تغييرات شركت روان سيكلت سهامى خاص
 به شماره ثبت 178864 و شناسه ملى 10102211117



رئيس عمليــــات بازار فرآوردههاى 
هيدروكربورى بورس انرژى گفت:تداوم 
عرضه نفت خــــام در بورس از اهميت 
باالترى نســــبت به تمركز صرف بر لزوم 
معامله شــــدن يك محموله عرضه شده 

برخوردار است.
محمــــد صالحى فر پيرامون آخرين 
اقدامهــــا براى تداوم عرضه محمولههاى 
نفت خام در اين بورس گفت: بزودى و 
پس از اصالحات جديد در اطالعيه عرضه 
و انعطاف بيشتر در شرايط معامله، عرضه 

محمولههاى جديد نفت خام در بورس انرژى آغاز خواهد شد.
صالحى فر بر اهميت قيمت گذارى نفت خام به عنوان كاالى استراتژيك 
كشــــور در اطالعيه عرضه، بر لزوم تداوم عرضه اين كاال در بورس انرژى 

تاكيد كرد. 
رئيس عمليات بازار فرآوردههاى هيدروكربورى بورس انرژى افزود: بر اين 
اساس براى جذب اعتماد بيشتر در بازار پيشنهادهايى براى افزايش انعطاف در 

اطالعيه عرضه به وزارت نفت ارائه شده كه با استقبال روبرو بوده است.
وى با بيان اينكه پيشنهادهاى موجود براى اصالح اطالعيه عرضه نفت در 
بورس انرژى، مىبايست به لحاظ عملياتى و تكنيكى بررسى شود، افزود: فرصت 
ايجاد شده از زمان معامله دومين محموله نفت خام در بورس انرژى باعث شد 
تا بررسىهاى جامع ترى براى افزايش جذابيت و مشاركت بخش خصوصى 

به ويژه در زمينه تعيين قيمت پايه نفت خام در بورس صورت گيرد.

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 
گفت:گرفتن مجوز در مورد فروش نفت 
خام به تشخيص خود وزارت نفت است، 
بازار ســــرمايه راجع به مقررات و قوانين 

خودش متولى است. 
شــــاپور محمدي در پاسخ به اين كه 
عرضه نفت در بورس دقيقا از چه زمانى 
آغاز خواهد شــــد، گفت: فكر مى  كنم اين 
كار به زودى و در كمتر از يك ماه آينده 

انجام شود.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار 

در گفتگو  با فارس گفت: سازمان بورس پيشنهاد داده كه يك برنامه عرضه منظم 
مثال هر هفته يا هر دو هفته يكبار از سوى وزارت نفت تعيين شود و در آن 
زمان بندى عرضه را انجام دهد كه وزارت نفت  هم در حال بررسى است. 
شاپور محمدى با بيان اينكه اين آمادگى از نظر بازار سرمايه وجود دارد، 
گفت: وزات نفت مالحظات فنى و بررسىها را بايد انجام دهد و زمان عرضه 
را اعالم كند. وى در پاسخ به اين سوال كه آيا براى عرضه نفت در بورس 
مصوبه جديدى الزم است، بيان داشت: اگر مصوبهاى الزم باشد، وزارت نفت 

آن مصوبه را مىگيرد، اما از نظر بازار سرمايه مصوبات ما كامل است. 
مصوبه راجع به اين مســــائل را  وزارت نفت براساس اختيارات قانونى 
كه دارد يا بايد از دولت بگيرد، يا بايد از مراجعى كه  مركب از ســــه قوه 
هستند و يا مراجعى كه اختيارات قانونى راجع به فروش نفت خام به صورت 

ريالى بگيرد.

8 اقتصادى

در حال حاضر خيلى از شـــركت هاى خارجى از اقصى نقاط جهان 
از آمريكاى شمالى، اروپاى غربى و كشورهاى آسيايى به خصوص ممالك 
همســـايه در بورس انرژى ايران كدهاى معامالتى داشـــته و از اين طريق

 توانسته اند حامل هاى انرژى مورد نياز خود را خريدارى كنند.
مديرعامل بورس انرژى ايران گفت: به طور مشخص و بر اساس مكاتبات 
و مقررات موجود راه اندازى بازار نفت خام مبتنى بر توانمندى هاى ملى از 
16 سال قبل يعنى از برنامه سوم توسعه در دستور كار مسئوالن و مقامات 

كشور قرار داشته است.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، سيد على حسينى تصريح 
كرد: بورس انرژى از ابتداى سال 1392 فعاليت خود را با عرضه ساير حامل 
هاى انرژى مانند فرآورده هاى ويژه پااليشگاهى نخست بوسيله پااليشگاه بزرگ 
آغاز و به تدريج شركت هاى بخش خصوصى به جرگه عرضه كنندگان در 
اين حوزه ملحق و همينطور خريداران زيادى به مرور كد معامالتى دريافت 

و وارد فرآيند معامالت شدند.
وى كه در برنامه رهيافت راديو سخن مى گفت، افزود: در حال حاضر 
خيلى از شركت هاى خارجى از اقصى نقاط جهان از آمريكاى شمالى، اروپاى 
غربى و كشورهاى آسيايى به خصوص ممالك همسايه در بورس انرژى ايران 
كدهاى معامالتى داشته و از اين طريق توانسته اند حامل هاى انرژى مورد 

نياز خود را خريدارى كنند.
مدير عامل بورس انرژى ايران گفت: براى عرضه نفت خام به بورس يك 
بستر قانونى مستحكمى مورد نياز بود كه خوشبختانه اين بستر در بند (ح) ماده 
چهار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه فراهم شد. وى تصريح كرد: دولت 
بر اساس اين قانون به صراحت مكلف شده كه عرضه نفت خام، ميعانات 
گازى و فرآورده هاى نفتى را در بورس انرژى ايران انجام دهدو همچنين در 
تقويت راه اندازى ابزارهاى مهندسى مالى مبتنى بر حامل هاى انرژى يارى 
كننده بورس باشد. حسينى با بيان اينكه سال 96 براى نخستين بار اوراق سلف 
موازى استاندارد مبتنى بر نفت خام در بورس انرژى عرضه شد، اظهار داشت: 

اوراق مزبور هنوز سررسيد نشده و در حال معامله است.
وى ضمن اشـــاره به اينكه در نهايت ششـــم آبان سال جارى نخستين 
محموله عرضه نفت خام ســـبك صادراتى از طريق بورس انرژى ايران با 
موفقيت عملياتى شد، ابراز داشت: ناگفته نماند شايد در گذشته همكاران در 
وزارت نفت به اهميت اين موضوع به خوبى واقف نبوده يا عزم راسخى در 

بخشى از بدنه وزارت نفت وجود نداشته است.
مديرعامل بورس انرژى ايران افزود: خوشبختانه به قولى مصوبه ستاد 
هماهنگى امور اقتصادى و سران سه قوه همه را به خط كرد كه اين هدف 
بايد عملياتى شود. وى در ادامه يادآورشد: به طور كلى در دو مرحله عرضه 
نفت خام سبك در رينگ صادراتى بورس انرژى يعنى ششم و بيستم آبان ماه 
سال جارى در مجموع 980 هزار بشكه طالى سياه مورد معامله قرار گرفت و 

خوشبختانه اين روند با موفقيت به سمت جلو در حال حركت است.
يك كارشناس حوزه نفت و گاز هم گفت: عرضه نفت در بورس تكليف 

قانونى است و بايد مستمر باشد.
محمدصادق كريمى در گفتگو با فارس با اشاره به ضرورت تداوم عرضه 
نفت در بورس گفت: بخش خصوصى كه مى خواهد فعال شود، بايد بداند 
كه هميشه اين عرضه نفت هست بايد روابط ايجاد كند، مشترى دائم پيدا 
كند، سيستم بانكى خودش را درست كند، اينها نياز به سرمايه گذارى دارد و 
وقت صرف كردن مى خواهد و اين زمانى مى صرفد كه بخش خصوصى 

مطمئن باشد اينجا نفت هست.
كارشناس حوزه نفت و گاز افزود: مثل اينكه شما بروى پااليشگاه بزنى اما 
مطمئن نباشى خوراك دارى پس بايد وزارت نفت اعالم كند كه عرضه نفت 
در مستمر است االن تكليف قانونى هست اما بايد تكليف قانونى مشخص 
درباره عرضه نفت با حجم مشـــخص با دوره زمانى ثابت با ســـازوكارهاى 

كنونى وجود داشته باشد.
كريمى در باره امكان تسويه ريالى پرداخت ها گفت: اگر اين كار فراهم 
شود آن كسى كه نفت را خريده، دستش باز مى شود براى اينكه كااليى كه 
در بازار شما مورد نياز است را تامين كند و فقط مالكيت ارز عوض شده 
است همچنين كاالهاى ديگر مثل ميعانات هم بايد وارد بورس شود نفت 
خام سنگين هم همين طور اين تنوع باعث مىشود مشترىهاى بيشترى وارد 
شوند. وى اضافه كرد: همچنين يك محور داخلى هم جداگانه بايد در ذهنمان 
باشد هرچند االن شايد دغدغه نباشد اينكه براى توسعه زنجيره ارزش بازارى 
داشته باشيم كه هر كسى خواست در اين زنجيره سرمايه گذارى كند بداند 
اينجا نفت خام هســـت، اين هم راهبردى اســـت از منظر خام فروشى شايد 
اين راهبرد موثرتر هم باشد ولى بايد به فكرش بود. اين نكات در راستاى 

تكميل و توسعه است.

پس از خروج آمريكا از برجام و بازگشت مجدد تحريمهاى نفتى، روز 
به روز ميزان صادرات نفت كشور كاهش يافت كه اين موضوع با توجه به 
وابســـتگى اقتصاد ايران به درآمدهاى نفتى چالشهاى جدى براى كشور به 

همراه خواهد داشت. 
به گزارش فارس، شوراى عالى هماهنگى اقتصادى راهكارى براى مقابله 
با تحريمهاى نفتى آمريكا به تصويب رساند؛ بدين صورت كه بخشى از نفت 
كشور در بورس انرژى عرضه شود و شركتهاى خصوصى داخلى و خارجى 
كه توانايى دور زدن تحريمهاى نفتى را دارند به بازار جهانى نفت ورود پيدا 

كرده و نفت ايران را به فروش برسانند.
 سرانجام با همكارى شركت ملى نفت ايران و بورس انرژى، يك ميليون 
بشكه نفت خام سبك ايران در دو مرحله در بورس عرضه شد كه با استقبال 

گسترده شركتهاى خصوصى همراه شد. 
عرضه اول در تاريخ ششـــم آبان انجام شـــد كه طى آن هشت محموله
35 هزار بشكهاى (مجموعا 280 هزار بشكه) به قيمت 74/85 دالر به فروش 

رسيد.
روز 20 آبان موعد دومين عرضه نفت خام ايران در بورس انرژى بود 
در اين عرضه 700 هزار بشكه نفت با قيمت 64/97 دالر به فروش رسيد 
البته بايد توجه داشت كه كاهش قيمت معامله ناشى از افت قيمت جهانى 
نفت بود و به طور كلى در دو عرضه به ترتيب 1/6 دالر و دو دالر نسبت 
به قيمت جهانى به خريداران از بورس تخفيف داده شد كه اين تخفيف هم 

با توجه به هزينههاى دور زدن تحريمها معقول به نظر ميرسد.
پـــس از موفقيت اين راهكار ضدتحريمى، تحوالت بازار جهانى نفت 
باعث شد كه قيمت نفت روندى نزولى به خود بگيرد در اين بين شبهاتى 
ناظر به ايجاد ضرر و زيان براى بخش خصوصى مطرح شد كه ممكن است 
در تصميم شـــركتهاى خصوصى براى خريد نفت در عرضههاى بعدى 

ترديد ايجاد كند. 
طبق شبهه مطرح شده با توجه به جريان پرنوسان قيمت نفت و روند 
نزولى آن، اين ريســـك به خريداران خصوصى تحميل مىشـــود كه در روز 
عرضه، نفت را به قيمت باالترى بخرد و با توجه به فاصله زمانى 30 روزه 
بين زمان معامله و روز بارگيرى و كاهش قيمت نفت ايران در اين بازه زمانى، 
مجبور شود نفت را به قيمت پايينترى نسبت به قيمت خريدارى شده به 
فروش برساند كه اين موضوع زيان هنگفتى را براى شركتهاى خصوصى 

سبب مىشود.
براى پاسخ به اين شبهه بايد توجه داشت كه سازوكار پوشش ريسك 
ناشى از افزايش يا كاهش قيمت جهانى در سازوكار عرضه نفت در بورس 

در نظر گرفته شده است. 
طبق اطالعيه بورس انرژى قيمت نفت خريدارى شده در روز معامله، 
هنگام بارگيرى در ضريبى به نام ضريب تعديل قيمت نفت ضرب شده و 
بدين صورت قيمت نهايى نفت خريدارى از بورس با توجه به نوسانات قيمت 

جهانى به روزرسانى مىشود. 
براى درك بيشتر كاركرد ضريب تعديل قيمت نفت بهتر است فرمول 
محاسبه اين ضريب بررسى شود، ضريب تعديل قيمت برابر است با ”قيمت 
نفت خام برنت يك روز تقويمى قبل از صدور صورتحساب موقت“ تقسيم 
بر ”قيمت نفت خام برنت يك روز تقويمى قبل از صدور اطالعيه عرضه“. 
در صورتى كه در بازه زمانى خريد محموله از بورس تا بارگيرى، قيمت 
جهانى نفت كاهش يابد، ضريب تعديل عددى كوچكتر از يك مىشود و 
بدين صورت با ضرب ”ضريب تعديل قيمت“ در قيمت نفت معامله شده 
در بورس، قيمت نهايى نفت كه صورت حسابهاى موقت و نهايى بر مبناى 
آن صادر مىشود، كمتر از قيمت نفت معامله شده در بورس مىشود و بدين 
صورت ريسك كاهش قيمت براى خريداران پوشش داده مىشود و متناسب 

با كاهش قيمت جهانى، قيمت نفت معامله شده نيز كاهش مىيابد.
به بيان ديگر طبق فرمول در نظرگرفته شده براى تعيين قيمت نهايى نفت 
براى صدور صورت حسابهاى نهايى و موقت، در صورتى كه قيمت نفت 
كاهش يابد، ضريب تعديل قيمت كوچكتر از يك مىشود و اين ضريب 
در قيمت نفت معامله شده ضرب شده و قيمت نهايى كاهش مىيابد و براى 

خريداران پوشش ريسك مىدهد. 
در صورتى هم كه قيمت نفت در بازه زمانى ذكر شـــده افزايش يابد، 
ضريب تعديل قيمت بزرگتر از يك شده و قيمت نهايى بزرگتر از قيمت نفت 
معامله شده ميشود و بدين صورت ريسك افزايش قيمت براى شركت ملى 

نفت پوشش داده مىشود.
در مجموع به نظر مىرسد كه ذكر شبهاتى مانند تاثير كاهش قيمت نفت بر 
ايجاد زيان براى خريداران خصوصى نفت ايران از بورس ناشى از نبود مطالعه 

دقيق اطالعيه بورس انرژى و فهم نادرست از مفاد اين اطالعيه است.

عرضه نفت در بورس با موفقيت
پيش مى رود

پوشش ريسك با ضريب تعديل
بورس انرژي

صاحب نظران اقتصادى معتقد 
هســـتند كه عرضه موفق نفت خام 
در بورس انرژى به ميزان ملى شدن 
صنعت نفت مهم اســـت و به همين 
دليل كارشناسان و مديران بازار سرمايه 
بر ضرورت استمرار داد و ستد طالى 

سياه در بورس تاكيد مى كنند.  
محسن خدابخش مدير نظارت 
بر بورس هاى سازمان بورس و اوراق 
بهادار به پايگاه خبرى بازار ســـرمايه 
(سنا) گفت: هدف از عرضه كاال در 
بورس انرژى و بورس كاال كشـــف 
قيمت حقيقى محصوالت است. اگر 
بتوانيم با سرعت بيشترى نفت خام 
را در بورس انرژى عرضه كنيم، قطعا 
مرجع تعيين قيمت طالى ســـياه در 

منطقه مى شويم. 
مدير نظـــارت بر بورس هاى 
ســـازمان بورس تاكيد كرد به نظر 
مىرســـد رفع برخى محدوديت ها 
و همچنين انعطاف شركت ملى نفت 
باعث شد اين مرحله از عرضه نفت 
خام در بورس انرژى با موفقيت همراه 

باشد. 
حميدرضا مهـــرآور مديرعامل 
كارگزارى بانك ســـامان در پاسخ به 
اين سوال ســـنا كه آيا عرضه نفت 
خـــام در بورس انرژى موفق بود يا 
خير؟ گفت: اين مرحله از عرضه نفت 
در بورس انرژى بسيار مثبت ارزيابى 
مى شود. وى با بيان اينكه مدير عامل 
بورس انرژى ايران، سال هاى زيادى 
تـــالش كرد تا با وزات نفت ارتباط 
خوبى را برقرار كند، اظهار كرد: معموال 
در بدنه وزارتخانه ها نسبت به اتفاقاتى 
كه قرار است براى نخستين بار صورت 
گيـــرد، مقاومت هايى وجود دارد اما 
بايد قبول كرد كه اين اقدامات به نفع 

اقتصاد ملى است. 
مديرعامل كارگزارى بانك سامان 

افـــزود: براى عرضه نفت در بورس 
انرژى تـــالش هاى زيادى صورت 
گرفت و اكنون مى توانيم نفت خود 
را در بازار سرمايه به صورت رقابتى 
عرضه كنيـــم.  به گفته محمدرضا 
پورابراهيمى رييس كميسيون اقتصادى 
مجلس شوراى اسالمى، عرضه نفت 
خام در بورس انرژى بايد ســـال ها 
قبل انجام مىشد و اكنون كه طلسم 
آن شكسته شده هر گونه كارشكنى و 
تعلل در بحث استمرار عرضه از سوى 
كميسيون اقتصادى پيگيرى مى شود. 
به گفته رييس كميسيون اقتصادى 
مجلس شوراى اسالمى، عرضه نفت 
در بورس انـــرژى با هدف افزايش 
شفافيت، ورود بخش خصوصى به 
اين صنعت و مديريت فضاى تحريم 

صورت گرفته و اكنون آنچه اهميت 
دارد عرضه مستمر طالى سياه در بازار 
سرمايه كشور است. پورابراهيمى ابراز 
اميدوارى كرد در ماههاى آينده شاهد 
افزايش ميزان معامالت نفتى و عرضه 

بيشتر نفت در بازار سرمايه باشيم.
ياسر فالح مدير امور بين الملل 
سازمان بورس و اوراق بهادار درباره 
اهميت عرضه نفت در بورس انرژى 
به سنا گفت: سال 1332 با ملى شدن 
صنعت نفت اين ثروت ملى از انحصار 
خارجى ها، مشخصا انگليس خارج 
شد و در اختيار دولت قرار گرفت و 
اكنـــون با عرضه نفت خام در بورس 
انرژى تجارت طالى سياه با نظارت 

مستقيم مردم انجام مى شود. 
ياســـر فالح ضمن بيان اينكه 

عرضه نفت در بورس انرژى يك گام 
بسيار مثبت و حياتى در اقتصاد كشور 
بود، ابراز اميدوارى كرد وزارت نفت 
از داد و ستد اين محصول در بورس 
انـــرژى حمايت كند و عرضه آن در 

بازار سرمايه ادامه داشته باشد. 
مهدى طحانى كارشناس بازار 
سرمايه هم در باره اهميت عرضه نفت 
در بـــورس انرژى گفت: در فضاى 
فعلى بين المللى مدل كسب و كار ما 
تغيير كرده اســـت.  تا پيش از شروع 
مرحله جديد تحريم ها، دولت خود 
كار تبادل نفت را انجام مى داد اما در 
دوران تحريم الزم اســـت كه شركت 
هـــاى كوچك و افراد وارد اين حوزه 

شوند. 
همچنين بابك باقرى كارشناس 

بازار ســـرمايه گفت: نخستين بار 17
فروردين ســـال 1393 طالى سياه در 
رينگ داخلى بورس انرژى عرضه شد 
و نگاهى به آمار و معامالت نشـــان 
مى دهد، جلسات معامالتى ابتدايى 
عرضـــه ها موفق بود امـــا در ادامه 
مشـــكالتى ايجاد شد. بعد از عرضه، 
خريداران و كارشناسان بازار سرمايه 
براى اصالح شـــرايط و نحوه تسويه 
نقد هايى را مطرح كردند.  وى افزود: 
عرضه نفت در بورس مانند ملى شدن 
صنعت نفت يـــك روز تاريخى در 
اقتصاد ايران است و اگر عرضه نفت 
و محصوالت وابســـته آن در بورس 
ادامه داشـــته باشد، بورس نفت ايران 
در منطقـــه مى تواند جايگاه ويژه اى 

پيدا كند. 
همايون دارابى كارشناس بازار 
سرمايه هم با تاكيد به اهميت استمرار 
عرضه نفت در بورس انرژى گفت: 
بازار نفت و انرژى براى ايران بسيار 
مهم است.  ما با ذخيره 157 ميليارد 
بشكه اى نفت و 33 تريليون متر مكعبى 
گاز جايـــگاه مهمى در انرژى جهان 
داريـــم و به عنوان يكى از بزرگترين 
توليد كنندگان نفت و گاز نقش مهمى 
در آينده انرژى دنيا بازى مى كنيم. وى 
ادامه داد: اين شرايط ايجاب مى كند 
ايران در بحث فروش مستقيم نفت، 
قيمت گذارى و عرضه با ثبات مصون 
از تحريم برنامه ريزى كالن داشته باشد 
و براى رسيدن به اين اهداف بورس 

انرژى بهترين گزينه است. 
ميثم باقرى عضو هيات مديره 
كارگزارى بانك مســـكن، مهمترين 
مزيت عرضـــه نفت خام در بورس 
انرژى را شـــفافيت معامالتى براى 
فروشنده و خريدار دانست و گفت: 
در بورس انرژى مكانيزم هاى معامالتى 

كامال مشخص و شفاف است. 

استاد دانشگاه با تاكيد بر اينكه 
استمرار عرضه نفت در بورس انرژى 
ضرورى است، بيان كرد: در اين ميان
به نظر مى رسد كه شناسايى و آموزش 
واســـطه ها و تريدرهاى داخلى و 
بين المللى در مورد معامالت بورس 
انرژى، شناسايى مصرف كنندگان نهايى 
و افزايش انگيزه هاى كارمزدى براى 
كارگزاران مى تواند به توسعه و استمرار 

اين بازار كمك شايانى كند.
اســـداهللا قره خانى سخنگوى 
كميســـيون انرژى مجلس شوراى 
اسالمى گفت: اگرچه عرضه نفت خام 
در بورس دير اتفاق افتاد، ولى حركتى 
مثبت و ضرورى بود.  وى ادامه داد: 
گرچه ممكن اســـت قدم هاى اوليه 
عرضه نفت خام در بورس انرژى با 
ضعف هايى همراه باشد اما به مرور 

نقاط ضعف برطرف مى شود. 
سخنگوى كميســـيون انرژى 
مجلس شوراى اسالمى افزود: در حال 
حاضر زيرساخت ها آماده شده و اراده 
تـــداوم عرضه نفت در وزارت نفت 
و بازار سرمايه وجود دارد. مصطفى 
صفارى مديرعامل شركت سبدگردان 
سرمايه ايرانيان ضمن تاكيد بر اهميت 
تداوم عرضـــه نفت خام در بورس 
انرژى گفت: متاسفانه دولتها به دليل 
تفكرات خاص از ايجاد بورس نفت 
پرهيز كرده اند اما اكنون اين طلســـم 
شكسته شده است.  كفاش پنجه شاهى 
مديرعامل شركت كارگزارى خبرگان 
سهام هم گفت: عرضه نفت در بورس 
انرژى عامل تثبيت كننده اى براى اين 
صنعت به شمار مى رود و مى تواند 
به اقتصاد كشور كمك كند.  وى ادامه 
داد: پـــس از دو دوره عرضه نفت در 
بورس، سرانجام طلسم شكسته شد 
و داد و ستد اين ثروت ملى در بازار 

سرمايه به خوبى انجام شد.

استمرار عرضه نفت در بورس از نگاه كارشناسان
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علل تعويق عرضه نفتمعامله نفت به زودي
كارشــــناس بازار سرمايه گفت:اگر 
حجم مشــــخصى از نفت را در بازار تك 
محموله اى SPOT مىتوان فروخت اما 
در بازار مشــــتقه حجم فروش تا چندين 
برابر حجم معامالت فيزيكى قابل افزايش 

است.
محمد اسكندرى استفاده از ظرفيت 
بخش خصوصى براى فروش نفت و در 
عين حــــال كنار رفتن حاكميت انحصار 
دولتى در فروش اين كاال را از مزيتهاى 
عرضــــه نفت در بورس انرژى در دوران 

تحريمها بيان كرد. 
اســــكندرى با ابراز اينكه نبايد بورس به عنوان ابزارى موقت در دوران 
تحريمها براى فروش نفت به كار گرفته شود به واكنش منفى رسانههاى خارجى 
از عرضه نفت در بورس اشاره كرد و گفت: با وجود برخى موارد، اطالعيه 
عرضه نفت خام در بورس انرژى بطور حرفه اى تبيين شــــده اســــت و اگر 
اراده اى براى ادامه عرضه نفت خام بويژه در بخش تسويه و تحويل كاال وجود 
داشته باشد، ادامه عرضه نفت خام در بورس با همت دستگاههاى نظارتى قابل 
انجام است. به گفته وى، دولتها هميشه در دنيا وقتى بزرگ مىشوند دخالت 
كردن براى آن ساده تر مىشود. دولت نه رقيب بخش خصوصى است و نه 

براى درآمد زايى بايد فكر كند.
اسكندرى مطالبه رسانهها براى تداوم عرضه نفت خام در بورس انرژى را 

با هدف استفاده بيشتر از ظرفيت بخش خصوصى مورد تاكيد قرار داد.

جذابيت هاي فروش نفت
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زاهدان- خبرنگار اطالعـــات: وزير فرهنگ و 
ارشاد اســـالمي گفت: 2/5 درصد بودجه كشور به 
حوزه فرهنگ اختصاص دارد كه سهم اندكي را شامل 

مي شود.
ســـيد عباس صالحي در نشست شوراي اداري 
شهرستان ايرانشهر در جنوب سيستان و بلوچستان 
اظهار داشت: ســـرانه مصرف خانوار در حوزه هاي 
فرهنگ، تفريحي و اوقات فراغت در كشـــور زير 
3 درصد اســـت و از اين روهمه بايد تالش كنيم تا 
سهم فرهنگ در سبد خانوارها افزايش يابد. همچنين 
بايد به طرفي برويم كه ايران فقط تهران نيست، كما 
اين كه موضوع مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمي است.
صالحي گفت: عليرغم اينكه بودجه فرهنگي در 
كشور كم است، فضاي حوزه هاي فرهنگي استانها را 

افزايش مي دهيم.
وي افزود: در بودجه فرهنگ و ارشـــاد اسالمي 
براي همه معاونت ها و ســـازمان هاي تابعه، بودجه 

استاني تنظيم شده است.
وي با تأكيد بر اين كه توسعه فضاهاي فرهنگي 
و هنري بايد مورد توجه مديريت شـــهري باشـــد، 
اظهارداشت: بايد توجه داشت كه مكان هاي فرهنگي 
و هنري در شـــهرها دريچه هاي تنفسي روح انسان 
است  و مديران شـــهري به اين مهم توجه خاصي 

داشته باشند.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با بيان اينكه اتمام 
پروژه هاي نيمه تمـــام در اولويت وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســـت گفت: از كلنگ زني هايي كه به جايي 

نمي رسند، بايد خودداري كرد.
صالحي بر آمادگي وزارت فرهنگ و ارشـــاد 
اسالمي براي تكميل مراكز فرهنگي و هنري سيستان 
و بلوچســـتان خبر داد و افزود: اين وزارتخانه  آماده 
برگزاري جشنواره تئاتر مرزي در جنوب سيستان و 

بلوچستان است.
* 30هزار فرصت شــغلي در حوزه فرهنگ 

و هنر 
وزير فرهنگ و ارشـــاد اســـالمي در ديدار با 
اصحاب فرهنگ و هنر بلوچستان در ايرانشهر گفت: 
بر اساس توافق وزارتخانه با سازمان برنامه و بودجه، 
زمينه اشتغال 30 هزار نفر در حوزه فرهنگ و هنر از 

طريق اعطاي تسهيالت اشتغالزايي فراهم مي شود.
ارائه اين تسهيالت كمك مي كند تا زمينه اشتغال 

فعاالن حوزه فرهنگ و هنر كشور فراهم شود.
وي افـــزود: خريد آثار توليدي در فضاي حوزه 
فرهنگ و هنر مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشـــاد 

اسالمي است.
وزير فرهنگ و ارشـــاد اســـالمي با اشاره به 
اقدامات انجام شده در حوزه بيمه اصحاب فرهنگ 
و هنر و رســـانه گفت: شمار بيمه شدگان اين حوزه 
از حدود 17هزار نفر هم اينك به 30هزار نفر افزايش 

يافته است.
صالحي ارتقاي سرانه فرهنگي، تكميل طرح هاي 

نيمه تمام، ايجاد فرصت هاي مكمل براي گســـترش 
فضاهاي فرهنگي و افزايش سرانه فرهنگ و هنر در 
سيستان و بلوچستان را از مهمترين برنامه هاي وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اسالمي در اين استان مرزي عنوان 
كرد و  گفت: در حمايت از هنرمندان مسيري را شروع 
كرده ايم كه طي آن با وجود منابع محدود مالي دولتي، 

راحت نيست.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: زبان بلوچي 
به عنوان يك زبان ايراني و تاثير گذار در منطقه بايد 

بيش از گذشته مورد حمايت هاي علمي قرار گيرد.
صالحـــي اضافه  كرد: مكتب خانه موســـيقي 
كه مكمل اســـتوديو در فضاي شهرهاي سيستان و 
بلوچستان است مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسالمي است و موسيقي محلي سيستان و بلوچستان 
به ويژه بلوچـــي مي تواند به عنوان مزيت عمومي و 

منطقه اي باشد و مورد حمايت قرار گيرد.
وي گفت: مشكل نگارخانه هاي فرهنگي و هنري 

سيستان و بلوچستان را نيز برطرف خواهيم كرد.
صالحي با بيان اينكـــه مركز پژوهش مرتبط با 
حوزه سفال كلپورگان مورد حمايت اين وزارتخانه 
قرار گرفـــت گفت: حضور هنرمندان سيســـتان و 
بلوچســـتان در تهران و حتي كشورهاي منطقه در 
اين دوره در وزارتخانه لحاظ شده است تا هنرمندان 
فرصت حضور بيشـــتري را داشته باشند و در حوزه 
آموزشگاه ها و مراكز آموزشي سيستان و بلوچستان نيز 

تدابير خاصي مدنظر قرار گرفته است.
صالحي تاكيد كرد: مســـائل مربـــوط به بيمه 
و معيشـــت هنرمندان كشـــور و به ويژه سيستان و 
بلوچستان مورد توجه وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
قرار دارد. سيســـتان و بلوچستان آنقدر ظرفيت دارد 
كه اگر پرده ها كنار رود اين دارايي ها به سرمايه هاي 

پرباري براي استان بدل مي شود.
وي با محكوميت حادثه تروريســـتي درچابهار 
گفت: تروريســـت ها به عنوان بدخواهان نظام و اين 

منطقه مي خواهند چهره زيباي سيستان و بلوچستان را 
زشت جلوه دهند، تا دارايي هاي اين استان شناسايي 
نشود. سيستان و بلوچستان با جذابيت هاي بي نظير و 
پيشينه تاريخي بي مانند بايد بدرخشد و زمينه استفاده 

از اين فرصت ها فراهم شود.
وي تاكيد كرد: آناني كه در اين چند دهه كوشيدند 
كه چهره سيستان و بلوچستان را سرشار از خشونت 
و حمل و نقل مواد مخدر نشان بدهند خيانت جبران 

ناپذيري به اين منطقه كرده اند.
صالحي گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي 
نگاه خاصي به سيستان و بلوچستان به عنوان حلقه 

ارتباطي ايران با آن سوي مرزها دارد.
وي ارتقـــاي شـــاخص هاي فرهنگي و هنري 
سيستان و بلوچستان را از مهمترين برنامه هاي وزارت 
فرهنگ و ارشـــاد اسالمي برشمرد و گفت: حمايت 
از آثار تصويري اعم از عكس و فيلم هاي ســـينمايي 
براي معرفي ظرفيت هاي اين منطقه در دستور كار اين 
وزارتخانه قرار دارد.وزير فرهنگ و ارشـــاد اسالمي 
تاكيد كرد: عكاسان و فيلمسازان داخلي و خارجي، 
سيستان و بلوچستان را آنگونه كه هست نشان دهند نه 

آنگونه كه دشمنان مي خواهند.
صالحي اضافه كرد: بايد توجه گردشـــگران و 
سرمايه گذاران را به اين اســـتان معطوف كرد.اگر 
مي خواهيم نگاه توسعه اي را در سيستان و بلوچستان 
قوي كنيم، ابتدا تصورات نادرست درباره اين منطقه را 

از طريق فيلم و عكس بايد تغيير دهيم. 
 * توسعه چابهار رويكرد ملي است

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در ديدار با اصحاب 
فرهنگ و هنر شهرستان هاي چابهار، كنارك، سرباز 
و قصرقند در ســـالن همايش هاي بندرچابهار گفت: 
توسعه چابهار رويكرد ملي است كه نقش موثري در 

ديپلماسي شمال و جنوب دارد.
صالحي افزود: چابهار از اهميت بســـيار زيادي 
برخوردار است، به طوري كه رئيس جمهوري تاكيد 

ويژه اي براي توسعه اين شهرستان دارند وي با تأكيد 
بر اين كه چابهار ويژگي هاي فرهنگي و هنري بسيار 
زيادي دارد كه نيازمند نگاه ويژه است، گفت: تمامي 
توجه ها به توســـعه چابهار معطوف شده است زيرا 

توسعه سيستان و بلوچستان را در پي دارد.
وي ادامه داد: چابهار اهميت خاصي در زمينه هاي 
گوناگون دارد و هنرمندان آن نيز نقش آفرين خوبي 

هستند و هميشه خوش مي درخشند.
صالحي گفت: اهتمام و نگاه ويژه دولتمردان به 
پروژه هاي توسعه اي منطقه سال به سال در حاكميت 
و دولت تقويت مي شود و با توجه به اينكه چابهار را 
دريچه توسعه ملي مي دانيم، بايد نسبت هاي آن را با 

فرهنگ و جامعه رصد كنيم.
وي از استاندار سيستان و بلوچستان، نمايندگان 
مجلس و فرمانداران اســـتان خواست با نگاه هاي 

فرهنگي و مثبت، بسياري از مشكالت را حل كنند.
صالحي با اشـــاره به تهيه تفاهم نامه اي با منطقه 
آزاد چابهار افزود: بايد چابهار به يكي از پايگاه هاي 
مدولباس و مدرســـه هنر تبديل شود و در اين رابطه 

همكاري هاي الزم را انجام مي دهيم.
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي از ساير وزارتخانه ها 
خواست با پيوست هاي فرهنگي، پروژه هاي توسعه 

فرهنگي را همراه با توسعه اقتصادي پيش ببرند.
وي ادامه داد: حوزه فرهنگ و هنر بايد يكي از 
مهمترين محرك هاي اقتصادي سيستان و بلوچستان 
باشد تا مســـائلي مانند بيمه هنرمندان، حمايت از 
فرهنگ هاي بلوچي، حمايت از هنرمندان و معيشت 
آنان و اقتصاد فرهنگ و هنر به صورت طبيعي تر در 
گردش باشـــد.وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: 
رئيس جمهوري هميشه برتوسعه چابهار تأكيد دارد 
و مسئوالن نگاه خوب و توســـعه اي به اين منطقه 
دارند. استاندار سيســـتان و بلوچستان نيز با تسليت 
حادثه چابهار اظهار داشت: دشمنان فكر مي كنند كه 
با اين اقدامات مي توانند در روند پيشـــرفت جامعه 

تاثير گذار باشند.
احمدعلي موهبتي افزود: اتفاقات چابهار بايد به 
طور جدي پيگيري شود، زيرا تاثيرات زيادي در كشور 
دارد.وي اضافه  كـــرد: چابهار ظرفيت هاي فرهنگي 
خوبي دارد كه بايد از آن هـــا به خوبي بهره برداري 
شود. استاندار سيستان وبلوچستان تاكيد كرد: سيستان 
و بلوچستان در خط مقدم امنيتي، سياسي، اجتماعي و 
فرهنگي قرار دارد.موهبتي گفت: به دنبال تفاهم نامه 
6جانبه با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي در زمينه 

فرهنگ و هنر سيستان و بلوچستان هستيم.
وي گفت: بـــا اقدامات فرهنگي مي توان تمامي 

اقدامات دشمنان را در دو سوي مرزها خنثي كرد.
رئيس شـــوراي اسالمي شهرســـتان چابهار و 
شماري از هنرمندان هم در اين جلسه خواستار توجه 
بيشتر به راه اندازي ســـينما، حمايت از هنرمندان، 
توجه به اصل 15 قانون اساســـي و حمايت از چاپ 
كتاب و راه اندازي اســـتوديو براي ضبط شعرهاي 

خوانندگان بلوچي شدند. 

وزير ارشاد: 30هزار فرصت شغلي در حوزه فرهنگ و هنر ايجاد مي شود 70 درصد موقوفات آستان قدس استان سمنان 
دردامغان است

دامغانـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل موقوفات كشـــاورزي آستان 
قدس استان سمنان گفت: استان سمنان 16 هزار هكتار موقوفه دارد كه از 
اين ميزان70 درصد در دامغان است به همين دليل دفتر مركزي موقوفات 

و كشاورزي آستان قدس در دامغان استقرار يافته است. 
حقدادي افزود: براي آبياري باغ ها و زمين هاي كشـــاورزي 6 حلقه 

چاه زده شده است. 
او گفت: هزار و150 هكتار از زمين هاي كشـــاورزي و باغ هاي برم 
سهم موقوفات است كه در آن گندم، جو، ذرت و پسته كشت مي شود. 
سال گذشته آبياري زمين هاي كشاورزي به صورت غرقابي بوده است اما 

امسال با آبياري تحت فشار به سطح عملكرد بهتري رسيده ايم. 
 او اضافه كرد: 137 هكتار باغ پسته و به عبارتي60 هزار درخت پسته 
دربرم موقوفه اســـت كه 75 هكتار بارده، 31 هكتار نوبرانه و سي و يك 

هكتار آن جديداً ايجاد شده است. 
وي گفت: امســـال براي اولين باركشت خاويار گياهي به صورت 
آزمايشـــي انجام شده است كه اگر به نتيجه برسيم در ابعاد وسيع تري به 

كشت اين محصول پرداخته خواهد شد. 
حقدادي ادامه داد: 110 نفر روزانه برداشت پسته را در باغ ها برعهده 

دارند و ناظر باغ ها مهندس فرازي است. 
او افزود: در زمينه پرورش شتر مرغ، شتر و بلدرچين تمايل به واگذاري 
بخش خصوصي داريم. وي همچنين گفت: درآمد باغ هاي موقوفه صرف 
احيا و توسعه مزارع و مراتع كشاورزي آستان قدس شهرستان مي شود و 

هيچ درآمدي به مشهد فرستاده نمي شود.   

 ضرورت ساخت كتابخانه مركزي دردامغان  
*رئيس اداره كتابخانه هاي عمومي دامغان با اعالم اينكه ساختمان 
كتابخانه هاي عمومي اين شهرفرسوده است گفت: كمبود يك كتابخانه 
مركزي دردامغان احساس مي شود و ســـاخت كتابخانه مركزي دراين 

شهرتاريخي و فرهنگي ضروري است. 
 محمد سلطانيه افزود: باتوجه به مصوبه انجمن كتابخانه هاي شهرستان 
دامغان و پيگيري هاي انجام شده مقررشدكه شهرداري دامغان قطعه زميني 
درمكان مناســـب به نهادكتابخانه هاي عمومي شهرستان واگذار كند كه 

اميدواريم اين امرهرچه زودترازطرف شهرداري دامغان محقق شود. 
 وي همچنين اضافه كرد: تا پايان سال جاري و با پيگيري دهياري و 
اهالي روستاي «جزن» دامغان واخذمجوزهاي الزم كتابخانه عمومي اين 

روستا ساخته خواهد شد.  

لكه گيري و آسفالت معابرعمومي بيشترين تقاضاي 
قرچك است

قرچك - خبرنگار اطالعات: شـــهردار قرچك گفت: لكه گيري و 
آسفالت معابر عمومي موضوع بيشـــترين تماس هاي مردم با شهرداري 

است. 
محسن خرمي شريف با تشـــريح عملكرد سامانه 137 شهرداري 
قرچك و اين ضرورت تقويت مشـــاركت شهروندان با مديريت شهري 
افزود: 2870 تماس با سامانه 137در 6 ماه اول سال جاري به ثبت رسيده 

است. 
وي افزود: بر اســـاس گزارش آماري سامانه مديريت شهري 137، 
در 6 ماه اول امسال موضوعاتي مانند لكه گيري و آسفالت معابر عمومي 
با 550 تماس، مرمت جداول خيابان ها با 380 تماس، رفع ســـد معبر با 
280 تماس، جمع آوري زباله، نخاله و نظافت معابر عمومي با 180 تماس 
و طعمه گذاري براي مبارزه موش و ديگر حيوانات مزاحم با 85 تماس، 

پرشمارترين مطالبات شهروندان بوده است.
شهردار قرچك گفت: شهرداري با متخلفان تخليه زباله و نخاله هاي 

ساختماني در معابر عمومي برخورد قضايي مي كند.
محسن خرمي شريف همچنين در حاشيه بازديد از خيابان و حاشيه 
رودخانه صالح آباد قرچك، در باره پاك سازي و ساماندهي خيابان ارتباطي 
اين روستا در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برخي افراد اقدام به تخليه 
زباله و نخاله هاي ســـاختماني در معابرعمومي مي كنند كه مشكالتي در 

سطح شهر به  وجود مي آورد.
وي افزود: طبق ماده 16 قانون مديريت پســـماند، تخليه و ريختن 
هرگونه زباله و نخاله هاي ساختماني در حاشيه، نزديك شهرها و در مناطق 
مشخص نشده شـــهرداري جرم محسوب و با متخلفان برخورد قضايي 
مي شود. براين اساس با تمهيداتي كه انديشيده شده است، امكان تخلف در 
تخليه نخاله هاي ساختماني به حداقل مي رسد و با خودرو هاي متخلف و 

افرادي كه نخاله مي ريزند، برخورد قانوني و قاطع صورت مي گيرد.

بدهي 249 ميليارد ريالي مشتركين به شركت آب و فاضالب استان مركزي
اراكـ  خبرنگار اطالعات: معاون خدمات 
مشتركين و درآمد شــــركت آب و فاضالب 
استان مركزي گفت: مشتركين آب و فاضالب 
شــــهرهاي اســــتان به دليل عــــدم پرداخت 
قبوض آب با احتســــاب بدهي ســــال هاي 
گذشته مبلغ 249 ميليارد ريال به اين شركت 

بدهكارند. 
علي صادقي افزود: 39 هزار مشترك آب 
در بخش خانگي و غيرخانگــــي با توجه به 

نداشتن هيچگونه پرداختي در سال جاري، مبلغ 
123 ميليارد ريال به شــــركت آب و فاضالب 

بدهكارهستند.
وي با اشــــاره به اينكه شــــركت آب و 
فاضالب بين شــــركت هاي خدمات رســــان 
كمترين هزينه را دريافت مي كند، اظهارداشت: 
با عدم پرداخت به موقع قبوض آب از سوي 
مشتركان ارائه خدمات پايدار به مردم با كندي 
مواجه مي شــــود.او به مجموع مطالبات اين 

شركت از مشــــتركان دربخش هاي خانگي و 
غيرخانگي با احتساب بدهي سال هاي گذشته 
به مبلغ 249 ميليارد ريال اشــــاره كرد و گفت: 
77 ميليارد و 500 ميليون ريال از اين مطالبات 
از بخش خانگــــي و      172 ميليارد ريال آن 
از بخش غيرخانگي است.463 هزار مشترك 
آب و 272 هزار مشــــترك فاضالب در استان 
مركزي از خدمــــات آب و فاضالب بهره مند 

مي شوند. 

   استفاده از ظرفيت انجمن معتادان گمنام 
براي پيشگيري از اعتياد  

يزدـ  خبرنگار اطالعات:  سرپرست فرمانداري يزد بر ضرورت استفاده 
از ظرفيت انجمن معتادان گمنام براي اجراي برنامه هاي آموزشي و پيشگيرانه 

از آسيب اجتماعي اعتياد، تاكيد كرد. 
عباس حيدري در نشست شوراي هماهنگي مبارزه و پيشگيري مواد 
مخدر يزد ضمن تقدير از اقدامات انجام شده در حوزه پيشگيري از اعتياد و 
مبارزه با موادمخدر افزود: متأسفانه آسيب هاي اجتماعي ناشي از مواد صنعتي 
و سنتي مخدر در حال فراگير شدن است كه توقف آن عزمي همگاني را 

مي طلبد. 
سرپرست فرمانداري يزد با تأكيد بر اهميت آشنايي جوانان و افراد در 
معرض خطر بيان كرد: ضروري اســـت پيشگيري توأمان با آموزش براي 
همه شهروندان در دســـتور كار قرار گيرد تا آسيب هاي ناشي از اين مواد 

كاهش يابد. 
وي با بيان اينكه خودداري از آموزش، زمينه درگيري شمار بيشتري 
از جوانان را به دنبال خواهد داشت، بر لزوم بهره گيري از ظرفيت سمن ها، 

خطبا و روحانيون به منظور كاستن از آسيب هاي اجتماعي تأكيد كرد. 
حيدري ادامه داد: با آگاهي بخشي از خطرات و مشكالت بهداشتي و 
آشنايي با عواقب ناشي از مصرف مواد مخدر مي توان پيش از وقوع بسياري 

معضالت اجتماعي، از آن ها جلوگيري كرد. 
سرپرست فرمانداري يزد با اشاره به فعاليت انجمن معتادان گمنام بيان 
كرد: اين انجمن مي تواند به عنوان يك ظرفيت مناسب در مسير پيشگيري از 
اعتياد همچنين ارائه آموزش هاي الزم در اين زمينه مورد استفاده قرار گيرد. 
حيدري ادامه داد: انجمن معتادان گمنام به علت تحمل آالم ناشي از 
مصرف مواد مخـــدر و ابراز همدردي با معتادان، مي توانند تأثير مثبتي در 

آموزش ترك اعتياد در جامعه داشته باشد. 
وي با اشـــاره به اهميت شركت در نشســـت گروه هاي هدف از 
متخصصان و افراد آموزش ديده خواست با حضور در محالت و جشن ها 
زمينه را براي آگاهي بيشـــتر شهروندان از مضرات اين بالي خانمان سوز 

فراهم كنند. 
حيدري تاكيد كرد: اجراي طرح هاي پيشگيرانه با مشاركت خانواده ها 
به طور قطع مي تواند گامي در مسير پيشگيري از شيوع موادمخدر به ويژه 

مخدرهاي صنعتي است. 

حيدري: آماده ارتقاي كيفي فضاهاي ورزشي
 در محله هاي يزد هستيم

يزدـ  خبرنگاراطالعات: سرپرســـت فرمانـــداري يزد اعالم كرد: با 
مشاركت شهرداري ها و دهياري هاي سطح شهرستان يزد، آماده ارتقاي كيفي 

فضاهاي ورزشي در محله هاي يزد هستيم. 
عباس حيدري در نشست كارگروه تخصصي نقش ورزش در توسعه 
فرهنگي و اجتماعي جامعه با اشاره به اينكه سرانه ورزشي كل استان يزد، 
فاصله چنداني با استاندارد كشوري ندارد، افزود: اما وضع در شهرستان يزد 
متفاوت است و بر خالف بسياري از استان ها، در يزد، مركز استان كمترين 

سرانه ورزشي را دارا است. 
وي اعالم كرد: ســـرانه ورزشي شهرســـتان يزد يك چهارم متوسط 
كشوري است و با توجه به اينكه نيمي از جمعيت استان در مركز شهرستان 
ساكن هستند، سرانه ورزشي شهرســـتان يزد به لحاظ كمي و كيفي بايد 

افزايش و ارتقا پيدا كند. 
حيدري با اشـــاره به فرا رســـيدن روز معلوالن بيان كرد: يكي از 
سرگرمي هايي كه مي تواند منجر به توانمندسازي معلوالن نيز شود، ورزش 
است اما كمبود سرانه ورزشي شهرستان يزد براي معلوالن، بسيار جدي است. 
سرپرست فرمانداري يزد گفت: هم دستگاه ها و هم خيران بايد در اين زمينه 
ورود كرده و اهتمام جدي براي كاهش مشكالت و تامين نيازهاي ورزشي 
معلوالن داشته باشند. او گفت: فرمانداري يزد نيز حاضر است به سهم خود، 
با مشاركت شهرداري ها و دهياري ها، نسبت به ارتقاي كمي و كيفي فضاهاي 

ورزشي در مركز استان يزد اقدام كند. 
وي با اشاره به اينكه تعداد زيادي زمين باير در شهرستان موجود است، 

افزود: از اين زمين ها نيز مي توان براي ايجاد فضاهاي ورزشي بهره برد. 
سرپرســـت فرمانداري يزد با اشاره به اينكه براي اراضي وقفي نيز به 
داليل مختلف ديگر امكان استفاده با كاربري قبلي نيست، بيان كرد: مي توان 
با تغيير كاربري، از زمين هاي وقفي با رعايت و طي مراحل قانوني و شرعي، 

در اين راستا استفاده كرد. 
اوبا اشاره به تدوين نظام  نامه فرهنگي ورزش و اقدامات تئوري و عملي 
انجام  شده در اين زمينه اضافه  كرد: دستگاه هاي اجرايي بايد اهتمام ويژه اي 
به اجراي مصوبات اين نظام  نامه به ويژه در زمينه تامين نيازهاي ورزشـــي 

معلوالن داشته باشند. 

دستگيري توزيع كننده مواد مخدر 
نيشابورـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي نيشابور از شناسايي و دستگيري 
توزيع كننده مواد مخدر و كشف 4 كيلو و 400 گرم ترياك و 580 گرم سوخته ترياك 

در اين شهرستان خبرداد. 
سرهنگ حســـين دهقان پور گفت: با كسب خبري مبني بر فعاليت گسترده 
فردي سابقه دار در امر تهيه و توزيع مواد مخدر در يكي از مناطق شهر، موضوع در 
دستور كار مأموران پليس مبارزه با مواد مخدر اين فرماندهي قرار گرفت. وي افزود: 
مأموران دايره عمليات پليس مبارزه با مواد مخدر پس از تحقيقات ميداني و اطمينان 
از صحت موضوع با هماهنگي مقام قضايي متهم 32 ساله را دستگير و در بازرسي 
از مخفيگاهش مقدار 4 كيلو و 400 گرم ترياك به همراه 580 گرم سوخته ترياك 

كشف كردند. 

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها  تلفني آگهي مي پذيرد

021-22225333 
نن

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساالنه (نوبت اول)
شركت تعاوني مصرف كاركنان وزارت كشور 

با شماره ثبت 11564 و شناسه ملي 10100455602
با احترام، به اطالع مي رساند؛ جلسه مجمع عمومي عادي ساالنه (نوبت اول) 
در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1397/10/12 در محل سالن اجتماعات 
وزارت كشور واقع در خيابان دكتر فاطمي، ساختمان وزارت كشور تشكيل 
خواهد شــــد، لذا از كليه اعضاء محترم دعوت مي گردد با در دست داشتن 
كارت عضويت، رأس ساعت مقرر در محل مذكور حضور به هم رسانده و 
يا وكيل/ نماينده خود را كتبًا معرفي نمايند. * ضمنًا الزم به ذكر است:  1ـ به 
موجب ماده 19 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي، تعداد آراء وكالتي هر 
عضو حداكثر سه رأي و هر شــــخص غيرعضو تنها يك رأي خواهد بود و 
اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي مي بايست به همراه نماينده خود، حداكثر 
تا پايان ساعت اداري روز شنبه مورخ 97/10/08 در محل دفتر تعاوني حاضر 
و پس از احــــراز هويت و تأييد وكالت، برگ ورود بــــه مجمع را دريافت 
دارند.  2ـ به موجب ماده 2 دستورالعمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاوني ها 
و اتاق هاي تعاون، داوطلبان تصدي ســــمت بازرسي موظفند حداكثر ظرف 
مدت يك هفته از انتشــــار اين آگهي دعوت، (پايان ساعت اداري روز شنبه 
مورخ 97/09/24) درخواست كتبي خود را برابر فرم پيوست تكميل شده، 
تحويل دفتر تعاوني نمايند.  دســتور جلسه:  1ـ اســــتماع گزارش هيأت 
 مديره(شــــامل وضعيت كلي تعاوني، تغييرات اعضاء و سرمايه) و بازرسين

2ـ طرح و تصويب صورت هاي مالي ســــال1396 و بودجه ســــال جاري 
شركت و تقسيم سود  3ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل

هيات مديره

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت تالشگران نيرو 
(سهامي خاص) شماره ثبت 207194 و شناسه ملي 10102488044

بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت تالشـــگران نيرو يا نمايندگان قانوني آنها 
دعوت مي شـــود در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه در روز 
 يكشـــنبه مورخ 97/10/09 ساعت 10/30 صبح به نشـــاني: ميدان ونكـ  خيابان 
برزيل شرقيـ  ساختمان مركزي شـــركت توانير سالن كنفرانس تشكيل مي شود، 
حضور به هم رسانند.  دستور جلسه: 1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني  
 2ـ تصويب صورت هاي مالي منتهي به پايان سال1396   3ـ انتخاب هيئت مديره

4ـ انتخاب بازرس قانوني
هيئت مديره شركت تالشگران نيرو

كارت شناسايي و سند مالكيت پژو 206 
مدل82 به شماره پالك 33ـ365ق24 و شماره 
موتور10FSE33962872 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط گرديده است.(ساري)

اصل كارت هوشمند رانندگي به شماره 
1338170 به نام نادر رستگار تمرين 

صادره حمل و نقل اردبيل مفقود از 
درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

سند كمپاني خودروي سواري پژو پارس به 
ش انتظامي 146ط46ايران82 مدل93 ش 

موتور124K0419391 ش شاسي849768 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني، شناسنامه خودروي سواري تاكسي سمند 
به ش انتظامي 24ت938ايران62 مدل86 به ش 

موتور12486173493 ش شاسي 72509218 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مجوز حمل سالح شكاري يك لول گلوله زني 
گلنگلدن به شماره سالح 2511ـ28 به 

نام قباد شريفي هرگالن مفقود گرديده از 
اعتبار ساقط است.(مراغه)

برگ سبز و كمپاني پژو405 مشكي92 
به ش پالك291ن34ايران68 و ش 
موتور3498 به نام كوثر نيك رنجبر 

مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز سواري رنو لوگان L90 رنگ سفيدـ  روغني مدل1390 شماره 
 NAPLSRALD01141062 و شماره شاسي W093338موتور
به شماره انتظامي 25ص967ـ57 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. «دليجان»

سند كمپاني، برگ خريد MVM550 به 
رنگ مشكي شماره شاسي1005448 
موتور005450 به نام عباس ضابطي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري رنو TONDAR90+AT رنگ سفيدـ  شيريـ  روغني 
مدل 1396 شماره موتور100016216RR077467 و شماره شاسي 

NAALSRBYWHA600459 به شماره انتظامي 76هـ 396ـ  55 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. «دليجان»

شناسنامه پرايد131 
پالك251ج47ايران84 موتور4433600 

شاسي S3412290390436 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است.

اصل كارت هوشمند كاميون كشنده 
ولوو ان10 مدل1983 به شماره 

انتظامي 562 ع66ايران91 مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل 

سند مالكيت موتورسيكلت بهرو رنگ مشكي شماره 
پالك 753ايران54381 شماره تنه 8311543 
شماره موتور2906831 به نام رضا گليني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

آگهي مفقودي بدينوسيله اعالم مي دارد بارنامه دريايي به شماره 
380810112439 صادره به نام شركت توسعه تجارت اكباتان 

سهامي خاص به شماره شناسه ملي 10103655371 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني و شناسنامه اتومبيل سواري 
MVM550 مدل 1399 به شماره شهرباني 
498ق95ـ ايران72 به رنگ سفيد مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز خودرو سمند سواري تيپ LX رنگ سفيد 
روغني مدل1389 موتور12489067321 
شاسي NAACA1CB0AF221770 پالك 

24ـ272ن53 مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب حميد خان 
جان زاده فرزند كاظم به شماره شناسنامه 

1521 صادره از تهران در مقطع كارشناسي 
رشته مهندسي مكانيك طراحي جامدات 
صادره از واحد دانشگاهي خميني شهر با 

شماره 138818800217 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد از يابنده تقاضا 

مي شود اصل مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد خميني شهر به نشاني اصفهان 

ـ خميني شهرـ  منظريهـ  بلوار دانشجوـ  
صندوق پستي 119ـ84175 و كدپستي 

8418148499 و تلفن
 33660011 الي14 ارسال نمايد.

اينجانب مجتبي زيراني مالك خودرو 
پژو تيپ206 مدل1390 انتظامي 

ايران56ـ155ل43 به شماره شاسي 
NAAP03ED0BJ525112 و شماره 

موتور14190030848 به علت فقدان 
اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني 

اسناد مذكور را نموده ام لذا چنانچه هركس 
ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 
ده روز به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو 
واقع در كيلومتر14 جاده مخصوص تهران 

كرج شهرك پيكان شهر ساختمان سمند 
طبقه 1 مراجعه نمايد. بديهي است پس 
از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر 

اقدام خواهد شد. فومن

اينجانب امير بيگ زاده ساميان مالك سواري 
پژو405 مدل1392 به شماره شاسي023911 و 
شماره موتور124K0347796 به شماره انتظامي 
686هـ37 ايران91 بعلت فقدان اسناد فروش 
سند كمپاني تقاضاي رونوشت (المثني) اسناد 

مذكور را نموده است. لذا چنانچه هركس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور را دارد ظرف مدت ده روز 
به دفتر سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع 

در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق مقررات 
اقدام خواهد شد. در ضمن اصل سند مالكيت 

خودرو برگ سبز فوق مفقود از درجه اعتبار ساقط 
است. اردبيل

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
عظيم جوادي صفا فرزند محمدعلي 
به شماره شناسنامه 2577 صادره 
از رشت در مقطع كارشناسي رشته 

مهندسي كامپيوترـ  نرم افزار صادره 
از واحد دانشگاهي الهيجان با 

شماره 168420200506 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 

را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
الهيجان به نشاني الهيجانـ  خيابان 

كاشف شرقيـ  خيابان شقايقـ  
دانشگاه آزاد اسالمي الهيجان 

ارسال نمايد.

برگ سبز و كارت ماشين سمند 
مدل88 به شماره انتظامي 

ايران79ـ917ت25 شماره 
موتور12488164764 

و شماره شاسي 
 NAAC61CA7AF058822
به نام حسن رضا زارعي مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

آگهي مفقودي
اصل سند كمپاني شناسنامه و كارت 
سوخت خودرو سواري سيستم پژو 
تيپ 405GLX-XU7 به شماره 
موتور124K0401932 و شماره 

 NAAM01CA9EH478842 شاسي
و شماره پالك 94ـ  846ط33 به نام 

محمد بزه فرزند ابراهيم مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. بستك

تسلسل اسناد، بنچاق، كارت 
شناسايي، سند مالكيت و سند 

كمپاني كيا اپتيما مدل2010 به 
شماره پالك ايران 16ـ647س77 و 
 G6EAAA491630شماره موتور

و شماره شاسي 
 KNAGH414BA5450286

مفقود و از درجه اعتبار ساقط گرديده 
است (ساري)

كليه اسناد شامل برگ سبز 
و سند كمپاني خودرو سواري 
پرايد مدل1391 به شماره 
پالك 17ـ572ط37 و شماره 
موتور04674178 و شماره 
شاسي 141229113171 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.
 اروميهـ  علي تراب پورمرادعلي

برگ سبز خودرو سواري 
سايپا پرايد مدل1385 به 
شماره پالك 17ـ581م18 
و شماره موتور1591411 

و شماره شاسي 
 S1412285226513
مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 
اروميهـ  امير هادي زاده

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
سواري پيكان i1600  مدل1382 

به شماره پالك 17ـ557ب48 و 
شماره موتور11282003206 

و شماره شاسي 82487618 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اروميهـ  شوراي سياستگذاري 

ائمه جمعه استان آغ

كارت هوشمند كاميون دانگ 
فينگ مدل2009 به شماره 
انتظامي 436ع43 ايران84 
به شماره موتور69558818 

به شماره شاسي 
 LGAGLMYM291829693

مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. (شيراز)

كارت كيا اسپورتيج 
به شماره شاسي 

 KNAPC8129E7597276
موتور 

 G4EDH441086
پالك 526ي43ايران44 

مفقود و فاقد اعتبار 
مي باشد.

شناسنامه مالكيت 
خودرو (برگ سبز) و 
سند فروش كارخانه 

پاترول 4درب به شماره 
شاسي P900374 موتور

P003850Z پالك 
634ج93ايران47 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است.

شناسنامه مالكيت خودرو 
(برگ سبز) و برگه كمپاني 

پرايد131 به شماره شاسي 
 NAS412100F3376916

شماره موتور5389954 
پالك 745د87 ايران99 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط 
است.

مفقودي
اصل سند كمپاني خودرو سواري 

سيستم پرايد تيپ جي تي ايكس آي 
به شماره موتور01364899 و شماره 

شاسيS1412284710287 و 
شماره پالك 94 798ط 42به نام يوسف 
پناهي به شماره ملي 3489893283 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. بستك

شناسنامه مالكيت و سند 
و فاكتور فروش سواري 

سوزوكي مدل گرند 
ويتارا2400 شماره شاسي 

 NAAS39S33JK901229
 J24B1334790شماره موتور
پالك473ج13 ايران20 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط است.

اصل كارت هوشمند راننده 
به شماره 2368790 به 

نام فردين زند كريمي 
فرزند ايوب به شماره ملي 
3732915123 مفقود 
گرديده، لذا هرگونه سوء 

استفاده يا جعل از آن را خود 
عهده دارم و پايانه هيچ گونه 

مسئوليني ندارد. سنندج

كارت و سند مالكيت (برگ 
سبز) وانت مزدا دو هزار كارا 
مدل96 نقره اي آبي متاليك 

پالك59ـ395د88 شماره موتور
E2J4A2330 شماره شاسي 

 NAGP2PC31HA252345
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد. گرگان

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پرايد دي ام (هاچ بك) 

انژكتوري مدل: 1388 به شماره 
 S1442288202779 :شاسي
به شماره موتور: 2850371 به 
شماره پالك: 22ايران 852ط89 

به نام معصومه الياسي زرين 
قبائي مفقود گرديده و فاقد اعتبار 

مي باشد.

برگ كمپاني (صورت مجلس 
تحويل) تراكتور كشاورزي 

تيپ MF-285 رنگ 
قرمز مدل1373 شماره 

موتور1164C شماره سريال 
204ـ60468 شماره فاكتور 
خريد88691 به مالكيت نبي 
كاظمي مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

پاسدارانـ  گلستان
5 م هروي خ موسوي 

پ68 كلنگي، 
در تجاري ترين نقطه 
پاسداران 570متر 

دو بر 
با قابليت تجاري شدن

 1ـ الي 09301112370

سند و برگ سبز يك دستگاه 
خودرو پرايد مدل1386 

به رنگ نوك مدادي ـ 
متاليك به شماره پالك 56 
ايران864م63 به شماره 

موتور2229603 به شماره 
 S1412286413674شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساط است. لنگرود

برگ سبز، برگ فروش و 
مبايعه نامه خودرو سواري پرايد 

تيپ جي ال ايكس آي رنگ مشكي 
متاليك مدل1386 به شماره 
انتظامي 313ل21ايران44 

شماره موتور1907875 شماره 
شاسي S1412286065894 به 
مالكيت محسن حميدي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند مالكيت خودرو سواري 
سيتروئن تيپ زانتيا سوپر لوكس 

رنگ سورمه اي تيرهـ  متاليك 
مدل1381 به شماره انتظامي 

829ط44ايران11 شماره 
موتور02003661 شماره شاسي 
S1512281105168 به مالكيت 

برات وظيفه دميرچي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.

نوبت سوم
«آگهي فقدان مدرك تحصيلي»

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب پگاه 
مرادي فرزند احمد به شماره شناسنامه 

4120288579 صادره از بروجرد در مقطع 
كارداني ناپيوسته رشته معماري صادره از 

واحد دانشگاهي اسالمشهر- مركز رباط كريم 
با شماره 1937/م دا مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
دانشگاهي اسالمشهر- مركز رباط كريم به 
نشاني رباط كريم، ميدان شهيد آبشناسان، 
بلوار دانشگاه، بلوار دانشجو، كد پستي: 

16461-37616 ارسال نمايد. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مهدي آذرهوشنگي 
فرزند جالل الدين به شماره شناسنامه 10516 
صادره از تهران در مقطع كارشناسي رشته حقوق 
قضايي صادره از واحد دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

نراق با شماره 155608 مفقود گرديده است و 
فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود. اصل 

مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد نراق به 
نشاني دانشگاه آزاد اسالمي واقع در استان مركزي 

شهر نراق بلوار امام خميني ارسال نمايد.

 مدرك كارشناسي 
پايان تحصيالت مجتبي 

بهراهيمي فرزند امير حسين 
صادره اهواز به شماره 

تاييديه 158518700187 
به تاريخ 86/1/25 از 

دانشگاه آزاد اسالمي اميديه 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

مي گردد. اميديه

استخدام منشي 
با روابط عمومي باال مسلط به كامپيوتر 
دفتر كار جردن ساعت كار 10 الي 18 

تلفن: 88878764

يك دستگاه پرشيا مدل93 متعلق به يك شركت 
ساختماني از طريق مزايده به فروش مي رسد.

كسب اطالعات: 88776584

آگهى تغييرات موسسه صندوق پس انداز كاركنان رسمى راه آهن جمهورى 
اسالمى به شماره ثبت 7990 و شناسه ملى 10100350031 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/06/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
- روزنامه كثيراالنتشــــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. -موسسه حسابرسى 
وخدمات مديريت داريا روش به شناسه ملى 10320272938 به عنوان بازرس اصلى براى مدت يك  

سال مالى انتخاب گرديدند. -حساب سود و زيان منتهى به 97/3/31 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (286999)

آگهى تغييرات شركت پشتيبانى آتيه سازان دى سهامى خاص
 به شماره ثبت 433723 و شناسه ملى 10320841473 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/19 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل 
شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-
محله جردن-خيابان وليعصر-خيابان شهيد حميد طاهرى-پالك -12طبقه همكف- كدپستى: 

1966944651 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287001)

آگهى تغييرات شركت جى آى سى اينترنشنال ايرانيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 502776 و شناسه ملى 14006429391 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/12/12 تصميمات ذيل اتخاذ شد : موسسه 
حسابرســــى شاخص انديشان شناسه ملى 10100573323 به سمت بازرس اصلى و موسسه حسابرسى 
ارقام نگر آريا شناســــه ملى 10100617632 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب 
گرديدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى شركت انتخاب شد.ترازنامه و حساب سود و 

زيان سال مالى منتهى به 1396/08/30 به تصويب رسيد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287002)

آگهى تغييرات شركت تدبير سرمايه سهند سهامى خاص
 به شماره ثبت 324004 و شناسه ملى 10103617605 

به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/13 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 96/12/29 تصويب گرديد. - روزنامه كثيراالنتشار 
اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب شد. - احمد دشتى به شماره ملى 1280289112 به سمت 
بازرس اصلى و حســــن داودى ديلمى به شماره ملى 0061602280 به سمت بازرس على البدل براى مدت 

يك سال مالى انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287003)

آگهى تغييرات شركت گسترش شبكه ارتباطات پيشاهنگ سهامى خاص
به شماره ثبت 272684 و شناسه ملى 10103036278 

به اســــتناد صورتجلســــه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/26 تصميمات ذيل اتخاذ 
شــــد : سرمايه شــــركت از مبلغ 100000000ريال به مبلغ 1537060000000ريال منقسم به 
1537060000سهم 1000 ريالى با نام از محل مطالبات حال شده افزايش يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه اصالح و ذيل ثبت در تاريخ فوق الذكر از لحاظ افزايش سرمايه تكميل امضاء گرديد .
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287005)

آگهى تغييرات
 شركت ريخته گر و آهنگر فن آور سهامى خاص

 به شماره ثبت 170777 و شناسه ملى 10102132465 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/04/25 و 
تنفس هاى مربوطه تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : ترازنامه و صورتهاى مالى 
براى سال مالى منتهى 95/12/29 به تصويب رسيد . موسسه حسابرسى 
آتيه انديش نمودگر شناسه ملى 10103297965 بعنوان بازرس اصلى و 
موسسه حسابرسى و خدمات مديريت هژيران حسابداران رسمى شناسه 
ملى10100327020 بعنوان بازرس على البدل شــــركت براى دوره مالى 
1396 انتخاب گرديدند . روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثيراالنتشار جهت 

درج آگهى هاى مربوط به شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287004)

آگهى تغييرات شركت صنايع چينى خزر سهامى خاص
 به شماره ثبت 46114 و شناسه ملى 10100913452 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/12/19 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : موسسه حسابرسى برنا انديشان رايان به شماره شناسه ملى 14006667386 
 به سمت بازرس اصلى و خانم كبرى فالحتى به شماره ملى 0057011524 به سمت بازرس

 على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (286998)

آگهى تغييرات 
شركت پشتيبانى آتيه سازان دى سهامى خاص

به شماره ثبت 433723 و شناسه ملى 10320841473 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/06/19 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : موسسه حسابرسى وخدمات مديريت اصول 
پايه فراگير به شناســــه ملى 10100517106 و موسسه حسابرسى احراز 
ارقام حسابداران رسمى به شناسه ملى 10320294749 به ترتيب به سمت 
بازرس اصلى و بازرس على البدل براى مدت يكســــال مالى انتخاب شدند 
ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 1396/06/31 به تصويب 
رســــيد. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثير االنتشار شركت انتخاب 

گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287000)

 آگهى تغييرات شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران سهامى خاص
 به شماره ثبت 119123 و شناسه ملى 10102762471 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/28 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1 - امضاى اوراق بهادار، اسناد تعهدآور و قراردادها، چك ها و نيز 
انجام عمليات بانكى (نحوه برداشــــت) در مجتمع زغال سنگ گلندرود در 
چارچوب ضوابط قانونى و اختيارات تفويض شده با امضاى آقاى سيد نوراهللا 
موسوى به شماره ملى 2259802907 يا آقاى محمود عباسيان به شماره 
ملــــى 0049089315 (به عنوان امضاى اول) به اتفاق امضاى آقاى مهدى 
حسين زاده كتى لته به شماره ملى 5779882991 يا آقاى حسن جبارى 
به شماره ملى 5899622296 (به عنوان امضاى دوم) همراه با مهر مجتمع 
زغال سنگ گلندرود معتبر است2 - انتخاب بانك جهت افتتاح حساب جارى 

براى مجتمع مزبور در اختيار مديرعامل شركت قرار مى گيرد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (286996)

آگهى تغييرات
 شركت سرمايه گذارى آتيه مداران سهامى خاص

 به شماره ثبت 417481 و شناسه ملى 10320692094 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1396/10/30 
ومجوز شماره 122/31462 مورخه 1396/11/16 اداره امور نهادهاى مالى 
ســــازمان بورس واوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب 
سود و زيان ســــال مالى منتهى به 1396/7/30 مورد تصويب قرار گرفت. 
موسسه حسابرسى آرمان آروين پارس به شناسه ملى 10103538953 
به سمت بازرس اصلى و موسسه حسابرسى خدمات مالى فاطر به شناسه 
ملى 0100188574 1به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى 
انتخاب گرديدند. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثير االنتشار شركت 

انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (286997)
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سي وسومين جلسه شوراي عالي مركز 
كرمان شناسي شامگاه چهارشـــنبه در تاالر 
كنفرانس موسسه اطالعات برگزار شد. اين 
نشست به رياســـت دكتر محمدجواد فدائي 
استاندار و رئيس شورايعالي مركز كرمان شناسي، 
مدعويـــن و نيز اعضاي شـــورا:ـ  مهندس 
محمدرضا باهنر ـ  دكتر مظاهري، رئيس مؤسسه 
فرهنگي كشورهاي عضو اكو در ايران ـ  دكتر 
اسعدي رئيس مؤسسه چهره هاي ماندگارـ  
استاد هوشنگ مرادي كرمانيـ  دكتر اميري و 
حسن پور نمايندگان مردم زرند و سيرجان ـ  
عالمزاده شهردار و فرشاد رئيس شوراي شهر 
كرمانـ  سيدحسين مرعشيـ  محسن جالل پور 
ـ دكتر مجيد تفرشي پژوهشگر و محقق تاريخ 
ـ عليزاده و فرخي مديران كل ارشاد و ميراث 
فرهنگي ـ  رفيع پور رئيس سازمان اسناد ملي 
ـ سياوشـــي مديرعامل بنياد علويـ  محمد 
حجتي كرماني- سيد محمود دعائي و جمعي 
از مديران كل و مسئولين اجرايي استان كرمان، 

تشكيل شد.
در اين نشســـت، ابتدا سيدمحمدعلي 
گالبزاده مدير مركز كرمان شناســـي به ارائه 
گزارشـــي از فعاليت هاي اخير پرداخت و 
گفت: در اين فاصله مركز كرمان شناسي 14 
اثر جديد منتشـــر كـــرده و 12 اثر ديگر در 
دست چاپ و انتشار دارد. همچنين با همراهي 
شهرداري كرمان، مقدمات راه اندازي شعبه اي 
از شهر كتاب را فراهم ساخته، به پيگيري امور 
مربوط به طرح مســـئله ديلمون در هبيتات 
پرداخته، مجموعه ارزشمند «به رنگ كوير» 
شامل اسناد كرمان در كنسولگري انگليس را به 
پايان برده و هم اكنون توسط حوزه هنري در 
دست چاپ است. با بهره گيري از همراهي هاي 
بنياد ايران شناسي، بخش هاي ديگري از مطالب 
مربوط به دانشنامه كرمان تهيه و ارائه گرديد. با 
سفر به سيرجان و پيشگامي فرماندار و مجتمع 
گل گهر و فرهنگدوستان اين شهرستان، مركز 
سيرجان شناسي، كار خود را آغاز كرد. مراسم 
رونمايي از كتاب پيوندهاي يزد و كرمان، در 
دانشگاه هنر تهران و با حضور شخصيت هاي 
مختلف يزدي و كرماني برگزار شـــد. مراسم 
رونمايي از كتاب ناموران كرمان با همكاري 

اداره كل ارشاد كرمان انجام شد.
حضور در دانشگاه ولي عصر رفسنجان 
و ايراد ســـخنراني در مراسم نكوداشت دكتر 
تجدد، باني دانشكده ايران شناسي و شركت در 
جلسات مختلف انديشكده فردوسي، شركت 
در جلسات مراســـم بزرگداشت چهلمين 
سالگرد پيروزي انقالب اسالمي، كتابخانه هاي 
عمومي، جلسات گردشگري كرمان، تهيه 15 
مقاله براي روزنامه ها و فصلنامه ها، همراهي 
با پژوهشـــگران و دانشـــجويان براي تهيه 
پايان نامه ها، تشكيل جلسات گوناگون و آماده 
كردن كميته هاي مختلف براي برگزاري مراسم 

سي  امين سال تأســـيس مركز كرمان شناسي، 
حضور در نمايشگاه هاي كتاب تهران و كرمان، 
تهيه مقاله هاي متعدد جهت انتشار ويژه نامه 
كرمان در فصلنامه خليج فارس و فعاليت هاي 

مختلف ديگري از اين دست است.
ســـپس دكتر مظاهري، رئيس مؤسسه 
فرهنگي اكو، ضمن اشـــاره به جمعيت 420 
ميليـــون نفر جمعيت اكو در هفت كشـــور 
گفت: براســـاس گفتگوهايي كه با شهردار و 
رئيس شوراي شهر كرمان به عمل آمد، امكان 
خواهرخواندگي كرمان و شهرستان هاي استان 
با شهرهاي كشورهاي عضو اكو وجود دارد، 
قرار شد پس از بررسي هاي مشترك، اين اقدام 

صورت گيرد.
دكتر مظاهري همچنين از ادامه فعاليت ها 
براي طرح مسئله ديلمون كرمان، به عنوان يكي 
از خاستگاه هاي نخستين تمدن بشري ادامه دارد 
گفت: اميد است با اين اقدام، ارزش تاريخي 

كرمان، اين كهن سرزمين ايران، افزون شود. 
رئيس مؤسسه اكو اظهار اميدواري كرد كه با 
توجه به تفاهمنامه موجود بين استانداري كرمان 
و اكو، راه براي همكاريهاي بيشـــتر فرهنگي 
فراهم شود. دكتر بهرام زاده عضو هيئت علمي 
بنياد ايران شناسي و از ياوران اكو و پيگير طرح 
ديلمون گفت، در دوره پيش از ايران شهري 
به عنوان خاستگاه دوره هاي تاريخي، بيشترين 
نمونه را در كرمان داريم، اختراع خطـ  تجارت 
دريايي و وجود ديلمون خاستگاه اوليه تمدن 
بشـــري از جمله اين نمونه هاست. به سخني 
ديگر، ايران در مؤلفه هاي توســـعه فرهنگ 
و تمدن بشري بيشـــترين تعداد را به خود 
اختصاص داده و كرمان در اين راه بيشـــترين 
سهم را دارد، اميد است با طرح اين مسائل در 
مجامع بزرگ جهاني، اين حقوق مغفول مانده، 

احقاق شود.
دكتر اسعدي، رئيس مؤسسه چهره هاي 
ماندگار با اشـــاره به اينكه تعدادي از بزرگان 
كرمان، از جمله هوشنگ مرادي كرماني، دكتر 
رجبعلي پور و دكتر روح االميني جزو چهره هاي 

ماندگار هستند و تاكنون كتابها و فصلنامه هاي 
زيادي براي معرفي چهره هاي ماندگار و ارزشي 
ايران منتشر شده است، اظهار اميدواري كرد 
كه اين مؤسســـه بتواند با همكاري انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگي و مركز كرمان شناسي، 
باب تازه اي در اين راه بگشـــايد و همچون 
اســـتانهايي مانند اصفهان و همدان، گام هاي 
بلندتري بردارد.حسن پور نماينده مردم سيرجان 
و بردسير، با اشاره به راه فلفل يا ادويه به عنوان 
يكي از راه هاي مهم ابريشـــم كه گذر آن از 
سيرجان نيز بوده است و توجهي كه جهانيان به 
اين امر مهم دارند گفت آماده هستيم تا پذيراي 
مشعل و مشعلداران صلح در راه ابريشم باشيم، 
هزينه هاي آن را نيز تأمين خواهيم كرد. در اين 
رابطه رياست مؤسســـه اكو و نيز چهره هاي 
ماندگار، براي هرگونه همكاري اعالم آمادگي 

كردند.
دكتر مجيد تفرشي با ياد استاد باستاني 

پاريزي در بيســـت و پنج ســـال پيش و در 
دانشگاه كمبريج و آرزوي او براي داشتن اسناد 
كرمان در انگليس گفت، خوشبختانه با طرح 
اين موضوع، آقاي مرعشـــي پيشنهاد كرد كه 
برآورنده اين آرزومندي باشد، به اين ترتيب 
15 هزار برگ از اين اســـناد آماده و در اختيار 
مركز كرمان شناسي قرار گرفت كه با همكاري 
آقايان گالبزاده و مجيد نيكپور، نخستين مجلد 
آن به اتمام رســـيده و در دست چاپ است. 
او همچنين در مـــورد تاريخ محلي و تاريخ 
خانواده ها و رّد پايشـــان در مراكز فرهنگي 
انگليس توضيحاتي داد و دسترسي به آنها را 

بسيار مهم و اساسي خواند.
در اينجا مســـئله برگزاري مراسم ويژه 
سي  امين سال تأســـيس مركز كرمان شناسي 
مطرح شـــد و گالبزاده مدير مركز گفت، به 
خواست خدا و همت دلسوزان فرهنگي كرمان 
سي  سال از فعاليت هاي اين مركز گذشت، در 
اين مدت با دست خالي و كمترين امكانات 
كوشيديم تا بيشترين ارزشها را رقم بزنيم. او به 
مجموعه عملكرد اين سي سال در اثري به نام 

«گنج سي ساله» اشاره كرد و گفت اين اثر در 
هفته كرمان رونمايي مي شود

 آنگاه شهابي رئيس كميته اجرايي مراسم 
با يـــادي از دكتر بصيري رئيس كميته علمي 
به تشـــريح برنامه ها پرداخت و گفت: به جز 
همايش سي امين سال، يك هفته و با همكاري 
فرمانداران استان، مراسم ويژه اي كه نشان دهنده 
فرهنگ، سنت ها، موسيقي، صنايع دستي و ساير 
ارزشهاي محلي اســـت، برگزار خواهد شد. 
اين مراسم از هفتم ارديبهشت سال آينده آغاز 
خواهد شـــد، او جزئيات اين مراسم را نيز 
برشمرد.سياوشي رئيس كميسيون گردشگري 
اتاق بازرگاني كرمان پيشنهاد كرد كه باتوجه 
به اهميت مسئله گردشگري، در هفته كرمان 
به اين مهم توجه بيشتري بشود، كليپ هايي 
به زبان هاي مختلف تهيه گردد و نمايشـــگاه 
گردشـــگري تهران برگزار شود. فرخي مدير 
كل ميراث فرهنگي كرمان نيز ضمن اشاره به 
جاذبه هاي گردشگري، صنايع شهر جهاني، آثار 
تاريخي و ارزش هاي ديگري از اين دســـت، 
برنامه هاي اين مديريـــت را براي برگزاري 
هفته اي به ياد ماندنـــي اعالم كرد. او دعوت 
از سفراي كشـــورهاي مختلف، دعوت از 
آژانس هاي بين المللي، پوشش كامل برنامه ها 
با همكاري صداوسيما را از جمله اين برنامه ها 
خواند.محســـن جالل پور، فعال اقتصادي و 
رئيس ســـابق اتاق ايران با اشاره به خدماتي 
كه در سال هاي اخير در بخش فرهنگي انجام 
داده از جمله تاريخ شفاهي كرمان، آمادگي خود 
را براي تقويت بنيه مالي مركز در ســـاختار 
پيشـــنهادي اعالم كرد و يادآور شد كه اين 
مجموعه شـــامل هيئت امناءـ  هيئت مديره  
و مدير خواهد بود. او بـــه ايجاد زمينه هاي 
وقف، درآمدهاي مقطعي و درآمدهاي ساالنه 
نيز اشاره كرد. با توضيحات مرعشي و مهندس 
باهنر، مقرر شد مدير مركز، با ابطال اساسنامه 
پيشين و ايجاد ساختار حقوقي و گزينش افراد 

شايسته به ساماندهي آن همت بگمارد.
دكتر اميري نماينـــده زرند و كوهبنان، 
برگزاري مراسم هفته كرمان در ديگر استان ها را 
پيشنهاد و درخصوص تأمين مكان مناسبي براي 
سازمان اسناد ملي و در صورت امكان استفاده 

از بناي كنسولگري كرمان توضيحاتي داد.
عالم زاده شهردار كرمان، در ادامه بحث 
خواهرخواندگي شـــهرهاي كرمان گفت: با 
همكاري ميراث فرهنگي، كميسيون گردشگري  
و مركز، اين كار را به سامان خواهيم رساند. او 
ضمن تأكيد بر كيفيت برنامه هاي سي سالگي 
مركز، آمادگي خود را براي هر نوع همكاري 

اعالم داشت.
خانم رفيع پور رئيس ســـازمان اسناد 
ملي درخصوص استفاده از زمين معروف به 
اَُشيدري در جوار كتابخانه ملي و تخصيص 
اعتبار آن توضيحاتي داد و آمادگي رياســـت 

كتابخانه و اســـناد ملي را در اين مورد اعالم 
كرد. با توضيحات فرخي مدير كل ميراث قرار 
شـــد موضوع ساختمان در اين زمين و ايجاد 
بنا در زمين ديگري با وجود اعتبارات دوگانه 
سازمان اسناد و ميراث فرهنگي و استفاده بهينه 
در اعتبارات اختصاص داده شـــده در جلسه 
ديگري مورد بحث و بررسي و اتخاذ تصميم 

قرار گيرد.
 استاد هوشـــنگ  مرادي كرماني، با بيان 
ارزش هاي فرهنگي كرمان خواســـتار توجه 
بيشتر به شخصيت هاي تأثيرگذار و قدرداني 
از آنها شد. او با اشـــاره به نكته اي از ارسطو 
گفت: ببينيد هر شهر و ديار، چه كساني را در 
دامان خود پرورش داده است. هوشنگ مرادي 
درباره فيلم «شـــما كه غريبه نيستيد» از روي 
كتابي به همين نام، دشـــواري هاي بر سر راه 
تهيه آن را مطرح ساخت كه سياوشي، رئيس 
كميسيون گردشگري، تأمين هزينه هاي اين فيلم 

را پذيرا شد.
حسن پور نماينده سيرجان نيز هزينه هاي 
ساخت فيلم زندگي خانم صفارزاده را تقبل كرد 
و خواستار برگزاري مراسم گذر از جاده ابريشم 
در پاريز شد و آمادگي شهرداري پاريز را نيز 
اعالم كرد.مهندس باهنر، با توجه به وضعيت 
كنوني اقتصادي، خواستار خودكفائي نهادهاي 
فرهنگي شد و از همراهي هاي مادي و معنوي 
جالل پور با مركز كرمان شناسي، سپاسگزاري 
كرد. او به امكان اســـتفاده از كمك هاي مس 
ايران و مجتمع گل گهر نيز اشـــاره كرد و از 
استانداركرمان خواستار همراهي در جلب اين 
كمك ها شد. وي همچنين تهيه فيلم و مستندي 
كه به معرفي ابعاد گوناگون كرمان بپردازد را 

يك ضرورت دانست.
دكتر فدائي با اظهار خوشحالي از گذر 
سي ساله مركز كرمان شناسي در عرصه فرهنگي، 
خواستار تعيين تكليف و روشن شدن جايگاه 
قانوني آن شد. وي خواست تا مركز برنامه هاي 
ساالنه خود را براساس امكانات مالي تهيه و در 

جلسات ابتدائي هر سال به تصويب برساند.
شيخ بهائي، مدير فصلنامه جامعه كريمان 
پيشـــنهاد كرد كه همچون اصفهان و برخي 
شهرهاي ديگر، كرمان نيز به برگزاري هفته اي 

در كشورهاي ديگر بيانديشد.
در پايان ســـيد محمود دعائي خواستار 
تسريع در ســـاخت مسجد و مقبره سرهنگ 
سخائي شد و گفت: با تاييد مراتب شهادت 
اين سرباز خدمتگزار، بجاست كه در اين امر 
سرعت بيشتري نشان داده شود. شهردار كرمان 
پس از توضيحاتي درخصوص اقدامات انجام 
شده، پيگيري سريع و راه اندازي دوباره طرح 
را تقبل كرد. دعائي از تأخير در امر ساماندهي 
بهارستان هنرمندان و توقف چندساله آن گله 
كرد، شـــهردار كرمان در اين مورد نيز قول 

تسريع داد.  

برگزاري سي وسومين نشست شوراي عالي كرمان شناسي رئيس انجمن علوم خاك آذربايجان غربى:

تاخير در احياى درياچه اروميه شورى خاك منطقه را 
به دنبال خواهد داشت

ســـرويس شهرســـتان ها: رئيس انجمن علوم خاك آذربايجان غربى 
گفت: تاخير در احياى درياچه اروميه شورى خاك منطقه را بدنبال خواهد 

داشت.
سپهر در مراسم روز جهانى خاك كه درسالن اجتماعات اداره حفاظت 
محيط زيست شهرستان اروميه برگزارشد بابيان اينكه آلودگى خاك يكى از 
چالش هاى بشرى است كه بصورت سونامى خاموش عمل مى كند باتاكيد 
بر اينكه آلودگى موجود در خاك با وارد شدن به آب هاى زيرزمينى وارد 
چرخه غذايى انسان شده وبيمارى هايى همچون سرطان و نازايى رابدنبال 
خواهد داشت تصريح كرد: براى زندگى سالم بايد كود دهى به خاك براساس 

آزمون خاك انجام شود و به آلودگى خاك توجه شود.
رئيـــس انجمن علوم خاك آذربايجان غربى با اشـــاره به اينكه خاك 
برعكس آب غير قابل تصفيه است خاطرنشان كرد: بايد در تصفيه پساب ها 
و فاضالب ها دقت شود زيرا اگر وارد خاك شوند غير قابل تصفيه خواهند 

شد و مشكالت غذايى زيادى به دنبال خواهند داشت.
سپهر ادامه داد: براى كاهش پسماند و آاليندگى نيازمند فرهنگ سازى 

و كمك شهردارى ها براى تفكيك زباله ها هستيم.
وى تغييرات اقليمى و فرسايش خاك را از ديگر چالش هاى پيش روى 
جامعه دانست و باتاكيد بر اينكه فرسايش خاك دراستان بيشتر از توليد خاك 
است اظهاركرد: در كل كشور مشكل فرسايش خاك وجود دارد و درجنوب 
آذربايجان غربى شاهد فرسايش بيشتر خاك هستيم بطورى كه از متوسط 
كشـــورى نيز بيشتر است.رئيس انجمن علوم خاك آذربايجان غربى احياى 
درياچه اروميه را براى حفظ حيات درمنطقه الزم دانست وافزود : عدم توجه 
به منابع خاكى وآبى باعث خشك شدن درياچه اروميه شده كه اگر احيا به 

تاخير بيافتد با پديده شورى خاك درمنطقه روبرو خواهيم شد.
ســـپهر تصريح كرد: تغيير الگو كشـــت،آبخوان دارى، اصالح الگوى 
كاشـــت، روش هاى نوين آبيارى و كشـــاورزى حفاظتى از راههاى احياى 

درياچه اروميه است.

معاون وزير كشور از بازارچه مرزي كوهك سراوان 
ديدن كرد

زاهدان- خبرنگار اطالعات: بابك دين پرســـت معاون هماهنگي و امور 
اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور از بازارچه مرزي كوهك، روستاي 
كلپورگان و سد ماشكيد شهرستان سراوان در جنوب شرق سيستان و بلوچستان 

ديدن كرد. 
وي در بازديد از بازارچه مرزي كوهك اظهار داشت: ايجاد محدوديت 

زماني براي پذيرش كاميون هاي حامل بار پذيرفتني نيست. 
او اضافـــه كرد: معطلي يك هفته اي كاميون هاي حامل بار صادراتي در 
شهرستان سراوان و مرز كوهك به بهانه كمبود نيرو در دستگاه هاي مسئول و ايجاد 

محدوديت زماني چندساعته براي پذيرش به هيچ عنوان پذيرفتني نيست. 
وي افزود: دســـتگاه هاي مسئول موظفند با رفع موانع موجود نسبت به 

تسهيل تشريفات اداري و امور تخليه بار اقدام كنند. 
او در بازديد از منطقه مرزي كوهك سراوان بر تسهيل روند تخليه بار 

صادراتي كاميون ها تاكيد كرد. 
دين پرســـت همچنين از ســـد ماشكيد سفلي واقع در بخش بم پشت 

شهرستان سراوان ديدن كرد. 
وي با حضور در كارگاه اين سد از نزديك در جريان روند اجراي ساخت 

و ميزان پيشرفت فيزيكي آن قرار گرفت. 
اين ســـد به منظور تامين آب آشاميدني،كشاورزي و صنعتي شهرستان 

سراوان در حال ساخت است. 
معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت كشور در ادامه 
سفر به جنوب سيستان و بلوچستان وارد سيب و سوران شد و در نشست 
مشورتي نخبگان، دانشگاهيان و معتمدان اين شهرستان حضور يافت و از نزديك 

از دغدغه هاي آنان در خصوص مسائل توسعه اي شهرستان مطلع شد. 
وي در اين نشست مشورتي هدف از سفر خود به سيستان و بلوچستان 
را تدوين سند جامع توسعه جنوب اين استان و ارائه گزارش به رئيس جمهوري 

اعالم كرد. 
دين پرست اظهار داشت: در اين سفر مصوبات سفر هاي گذشته مقامات 
كشور به سيستان و بلوچستان و شهرستان سيب و سوران بررسي و پروژه هاي 
نيمه تمام پيگيري مي شود و رونق بخشيدن به پروژه هاي كشاورزي و توليدي 

مورد توجه قرار خواهد گرفت. 
وي همچنين در سفر به شهرستان هاي مختلف جنوب استان از جمله 
ســـراوان، ايرانشـــهر، نيكشهر، قصرقند، كنارك و چابهار به بررسي مسائل و 

مشكالت و محروميت هاي اين منطقه خواهد پرداخت. 

دستگيري فروشندگان 120 قطعه زمين 
دولتي در البرز

سرويس شهرستان ها: سرپرست پليس آگاهي البرز از دستگيري 2 
زمينخوار و فروشنده 120 قطعه زمين دولتي 200 متر مربعي در شهرستان 

ساوجبالغ اين استان خبرداد.
 ســـرهنگ محمد نادربيگـــي افزود: اين افراد با جعل اســـناد، 
زمين هاي دولتي را تصاحب و در قطعه هاي 200 متر مربعي به فروش 

مي رساندند.
وي اضافه كرد: در پي شكايت هاي متعدد درخصوص مشكالت 
سند ثبتي چند قطعه زمين توسط خريداران، موضوع توسط پليس در 
دستور كار قرار گرفت و مشخص شد كه دريك بنگاه معامالتي اراضي 

دولتي در قطعات 200متري به فروش رفته اند.
او گفت: فروشندگان امالك با ارائه اسناد جعلي دولتي به مشتريان 
خود وعده داده بودند كه ظرف مدت يك ماه اســـنادثبتي اين امالك 
تحويل خريداران خواهد شداما پس گذشت يك ماه هيچ اقدامي  انجام  
نگرفت. وي اضافه كرد:ماموران درتحقيقات تكميلي مطلع شدند كه تمام 

امالك فروخته شده هيچ مجوز و نقشه اي ازشهرداري ندارند.
نادربيگي افزود: متهمان با جعل نامه مراجع قانوني و تغييرمشخصات 
آن به عنوان مالك اقدام به تهيه نقشـــه برابر اصل دردفتر اسناد رسمي 
مي كردند. سرپرســـت پليس آگاهي استان البرز گفت: در بررسي هاي 
بعدي ماموران مشخص شد كه اعضاي اين شبكه  پس از عمل مجرمانه 
خود فراري شده اند كه با اقدامات اطالعاتي ماموران پليس آگاهي استان 

البرز دستگير شدند.
وي افزود: 12 نفر ازشكات شناسايي و متهمان با قرار وثيقه روانه 

زندان شدند. 

2تصادف رانندگي در استان بوشهر با4كشته  
سرويس شهرستان ها: رئيس پليس راه استان بوشهر گفت: 2سانحه 

رانندگي در اين استان چهار فوتي و 2 مجروح بر جا گذاشت.
سرهنگ جابر پاپري افزود: در محور اهرمـ  دلوار (سه كيلومتر مانده 
به دلوار) برخورد زنجيره اي يك تندر ال90 با 3 تندر 90، وانت آريسان 

و سواري سمند سه فوتي و 2مجروح برجا گذاشت.
وي اضافه  كرد: خودروهاي تندر 90 و وانت آريســـان پس از 

برخورد با يكديگر دچار آتش سوزي شدند.
پاپـــري گفت: در ديگر حادثه رانندگي كه در محور گناوهـ  ديلم 
(ســـه راهي بويري) بين يك پژو پارس و يك تريلر رخ داد، سرنشين 

سواري فوت كرد.

كشف 1/2 تن ترياك در بندر ديلم 
سرويس شهرستانها: فرمانده درياباني استان بوشهر گفت: با انجام 
اقدامات اطالعاتي و عملياتي يكهزار و 200 كيلوگرم ترياك كه در نقاط 
كور ساحل بندر ديلم مخفي شده بود، با تالش ماموران اين فرماندهي 

كشف شد. 
ســـردار ولي اهللا رضايي نژاد افزود: ماموران درياباني محل اختفاي 
مواد مخدر را شناسايي و در بازرسي از اين مكان اين ميزان ترياك را 
كشف كردند.  او گفت: در اين عمليات يك متهم دستگير و تحويل 

مقام هاي قضايي شد. 

اهداي اعضاي بدن دانش آموز 
مرگ مغزي در ياسوج 

ســـرويس شهرســـتانها: هفت عضو بدن دانش آموز مرگ مغزي 
كهگيلويه و بويراحمدي با اقدامي خداپسندانه با رضايت خانواده دانش آموز 
مرگ مغزي در بيمارســـتان شهيد بهشتي ياسوج به بيماران نيازمند اهدا 

شد. 
مادر اين دانش آموز گفت: فرزندم آرمين زارع دانش آموز پايه دوم 
ابتدايي دبستان آب گردوي دلي اوالد علي مومن از توابع ياسوج در حال 
پياده شـــدن از خودرو در سه راهي جاده روستا در نزديكي دشت روم 
بر اثر برخورد خودرو دچار مرگ مغزي شـــد.  آبيجان عزيزي افزود: 
حال كه فرزندم را از دســـت داده ام، بســـيار خوشحالم كه خانواده هاي 
نيازمندي با اقدام ما خوشحال مي شوند.  رابط پيوندي اعضاي دانشگاه 
علوم پزشكي استان كهگيلويه و بويراحمد هم گفت: با تالش تيم پيوند 
اعضاي دانشگاه هاي علوم پزشكي ياسوج و شيراز اين اعضا از بدن وي 
جدا و براي پيوند به بيمارستان ابن سيناي شيراز انتقال يافت. سيدسينا 
سعيدي سوق افزود: 2 كليه، روده كوچك، كبد و 2 قرنيه اين دانش آموز 
مرگ مغزي به بيماران نيازمند اهدا مي شود. وي گفت: اين مورد هفدهمين 

اهداي عضو در سال جاري در كهگيلويه و بويراحمد است. 

آگهى تغييرات 
شركت مهندسى فوالد گستر خاورميانه شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 294631 و شناسه ملى 10103306921
 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1396/12/24 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقايـــان مهرداد محموديان 
 ك.م0046600221 ، ســـيد مهرياد مقدســـى ك.م0053530470 و

 عزت اهللا منصف شكرى ك.م 2669208576 براى مدت 2 سال به عنوان 
 اعضاء هيئت مديره انتخاب شدند موسســـه حسابرسى و خدمات مالى
 آداك آئين به شناسه ملى 14005488958 به سمت بازرس اصلى و آقاى 
حميد رضا دادمان به كد ملى 0050751417 به سمت بازرس على البدل 
براى مدت يك سال انتخاب شدند . روزنامه اطالعات جهت نشر آگهى هاى 

شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287027)

تاسيس شركت سهامى خاص رازى انرژى ابهر 
درتاريخ 1397/08/07 به شماره ثبت 533255 به شناسه ملى 14007917812 
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى مى گردد. موضوع فعاليت :تاسيس،توسعه، نگهدارى وبهره بردارى در زمينه 
احداث نيروگاههاى تجديدپذير و پاك شامل بادى ،خورشيدى،زمين گرمايى،برق 
آبى،زيست توده وگازى براى توليد برق وحرارت (سيكل هاى تركيبى) بمنظور توليد 
 انرژى الكتريكى،حرارت ، سرما وبخارآب . انجام كليه فعاليت هاى توليدى، اجرائى ،
 اقتصادى ، مديريتى ،خدماتى،بازرگانى، مشـــاوره اى، نظارتى . همچنين خريد و و 
اردات تجهيزات و ملزومات ، لوازم يدكى و مواد اوليه، ماشـــين االت مرتبط از داخل 
و خارج كشـــورو بطور كلى انجام كليه فعاليت هاى مشاوره سرمايه گذارى، انجام 
مطالعات امكان ســـنجى وتهيه طرحهاى توجيهى فنى ، مالى واقتصادى ،نظارت 
بر تطبيق عمليات ومصرف منابع در طرحها در زمينه نيروگاههاى مقياس كوچك 
وتجديد پذيروهرگونه فعاليت در ارتباط با مواردمذكور از قبيل واردات كاالهاى مجاز 
 وتكنولوژى صنايع مادروانتقال دانش فنى،حق العمل كارى،پيمانكارى خدمات .
ضمنا شركت مى تواند تمام يا قسمتى از فعاليت خود را راسا“ويا با مشاركت شخص ويا 
اشخاص حقيقى وحقوقى اعم از داخلى ويا خارجى پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع 
 ذ يصالح انجام دهد. فروش وصادرات برق توليدى وانعقاد قراردادها واخذ نمايندگيها .

 اخذ تســـهيالت ريالى وارزى از بانك هاى داخلى وخارجى. صادرات و واردات كليه 
كاالهاى مجاز بازرگانى . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط 
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : استان تهران - شهرستان 
تهران - بخش مركزى - شهر تهران-محله قيطريه-كوچه شهيد مجيد نامى-خيابان 
35مترى قيطريه-پالك 70- طبقه هفتم- كدپســـتى 1938863131 سرمايه 
شخصيت حقوقى عبارت است از مبلغ 100000000 ريال نقدى منقسم به 1000 
 ســـهم 100000 ريالى تعداد 1000 سهم آن با نام عادى مبلغ 100000000 ريال
 توسط موسسين طى گواهى بانكى شماره 330-2255 مورخ 1397/07/21 نزد 
بانك سپه شعبه اندرزگو با كد 2255 پرداخت گرديده است اعضا هيئت مديره آقاى 
حسين نجفى اصل به شماره ملى 0042485266و به سمت رئيس هيئت مديره به 
مدت 2 سال و به سمت مديرعامل به مدت 2 سال خانم ماندانا نجفى اصل به شماره 
ملى 0440172438و به ســـمت عضو هيئت مديره به مدت 2 سال خانم فريماه 
نجفى اصل به شـــماره ملى 0453682871و به سمت نايب رئيس هيئت مديره به 
مدت 2 ســـال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد تعهد آور شركت از قبيل چك 
ســـفته بروات قراردادها و عقود اسالمى و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى با 
امضاء مدير عامل و يكى از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت معتبر مى باشد 
اختيارات مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان آقاى فخراله رضاخانى به شماره ملى 
0035151501 به سمت بازرس على البدل به مدت يك سال مالى آقاى سيد جعفر 
حسينى به شماره ملى 3992062651 به سمت بازرس اصلى به مدت يك سال مالى 
روزنامه كثير االنتشـــار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. ثبت 

موضوع فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287031)

آگهى تغييرات شركت پترو نيك پليمر غرب سهامى خاص
 به شماره ثبت 418916 و شناسه ملى 10320705886 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/14 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
كليه سرمايه تعهدى شركت توسط صاحبان سهام با گواهى بانكى شماره -541-97
1095 مورخ 97/07/17 بانك پارسيان شعبه استاد مطهرى پرداخت گرديده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287019)

آگهى تغييرات شركت فربت سهامى خاص
 به شماره ثبت 11771 و شناسه ملى 10100461753 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - ترازنامه 
و حســـاب سود وزيان شركت منتهى بهسال مالى 1396 به تصويب رسيد. - موسسه حسابرسى و خدمات 
مديريت هژيران به شناســـه ملى 10100327020 بعنـــوان بازرس اصلى و اميد على تيمورى به كد ملى 
3978682605 بعنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب شدند . - روزنامه كثيراالنتشار 

اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287022)

آگهى تغييرات شركت دال گستر بيستون سهامى خاص
 به شماره ثبت 131949 و شناسه ملى 10101752389 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/11/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : كليه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شركت از قبيل چك ، سفته ، برات ، قراردادها و عقود با امضاى مديرعامل 
به تنهايى همراه با مهر شركت و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل به تنهايى همراه با مهر 

شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287023)

آگهى تغييرات موسسه صندوق سرمايه گذارى مشترك پويا به
 شماره ثبت 29966 و شناسه ملى 10320819954 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/25 و مجوز شماره 38826/ 122 
مورخ 12/ 6/ 97 ســـازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : تراز مالى و عملكرد 
صندوق منتهى به 1396/12/29 به تصويب رســـيد . روزنامه اطالعـــات به عنوان روزنامه 

كثيراالنتشار صندوق انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287024)

آگهى تغييرات شركت داماش ترابر ايرانيان سهامى خاص
 به شماره ثبت 348013 و شناسه ملى 10103960902 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/16 و 
مجوزشـــماره 11/26698 مورخ 1397/05/13 اداره كل راهدارى و حمل 
و نقل جاده اى اســـتان تهـــران تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : - تراز نامه و 
حساب سود وزيان براى ســـال مالى منتهى به تاريخ 1396/12/29 مورد 
تصويب قرار گرفت . -موسسه حسابرســـى آئين تراز آريا به شناسه ملى 
10861897870به ســـمت بازرس اصلى و موسسه حسابرسى كاربرد 
تحقيق به شناسه ملى 10260103000 به سمت بازرس على البدل براى 
مدت يك سال مالى انتخاب شدند . - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت 

درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287020)

آگهى تغييرات شركت شيميايى مدبران شيمى سهامى خاص
 به شماره ثبت 267616 و شناسه ملى 10103121942 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/11/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
محل شـــركت به آدرس استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزى - شهر تهران-محله 
داووديه-كوچه اول-بلوار ميرداماد-پالك -346طبقه ششـــم-واحد جنوب غربى كد پستى 
1549944932 انتقال يافت و مركز اصلى شـــركت به هر شهر ديگر در داخل كشور منوط به 
تصويب مجمع عمومى فوق العاده مى باشد، ليكن تعيين و تغيير نشانى در همان شهر، بنا به تصويب 
هيئت مديره صورت خواهد گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. موضوع 
شـــركت به شرح ذيل تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد: ايجاد و بهره ايجاد 
 و بهره بردارى از كارخانجات توليد انيدريدمالئيك (MAN) اسيد فوماريك (fA)رزين هاى 
غير اشباع ( UPR)پتروشيميايى و شيميايى, خريد و فروش, صادرات و واردات انواع كاالهاى 
مجاز، ايجاد شعب در شهرهاى مختلف ايران و كشورهاى خارجى و خدماتى از شركتهاى مختلف 
ايرانى و خارجى براى واردات و صادرات انواع كاالها و ارائه مشاوره در ارتباط با موضوع شركت. (در 
صورت ضرورت قانونى انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهاى الزم) اساســـنامه جديد شركت 

مشتمل بر 51 ماده و 8 تبصره به تصويب و جايگزين اساسنامه قبلى گرديد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287021)

آگهى تغييرات
 شركت گوگلر تجارت سهامى خاص

 به شماره ثبت 444591 و شناسه ملى 14003700285 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/21 تصميمات ذيل اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زيان سال 
مالى 96 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسى و بهبود سيستمهاى مديريت 
مفاهيم حساب جامع حسابداران رسمى به شناسه ملى 10103564803 
به عنوان بازرس اصلى و آقاى احمديوســـف زنجانى فرد به شـــماره ملى 
0036634069 به عنوان بازرس على البدل براى يك ســـال مالى انتخاب 
گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات به عنوان روزنامه كثير االنتشار جهت 

درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287025)

آگهى تغييرات شركت آميكو يسنا پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 199774 و شناسه ملى 10102415599 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/02/09 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -ترازنامه 
و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به 96/10/10تصويب شد - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج 
آگهى هاى شركت تعيين شد. - موسسه حسابرسى هادى حساب تهران به شماره ملى 10100556857 
به عنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى و خدمات مديريت ارقام پويا به شماره ملى 10380112106 به 

عنوان بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287012)

آگهى تغييرات شركت تهيه و توليد مواد معدنى ايران
 سهامى خاص به شماره ثبت 119123 و شناسه ملى 10102762471 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
صورتهاى مالى سال مشتمل بر ترازنامه، صورت سود وزيان سال مالى 96 به تصويب رسيد. سازمان 
حسابرســـى ش.م 10101136332 به عنوان بازرس قانونى براى يكسال مالى انتخاب شد. روزنامه 

اطالعات وصمت به عنوان روزنامه هاى كثير االنتشار جهت نشرآگهى هاى شركت تعيين شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287015)

آگهى تغييرات شركت بانك پاسارگاد سهامى عام
 به شماره ثبت 254300 و شناسه ملى 10102946956 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه (نوبت دوم ) مورخ 1396/12/26 و مجوز شماره 
97/253164مورخ 1397/7/21 بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران تصميمات ذيل اتخاذ شد : موسسه 
حسابرسى و خدمات مديريت دايا رهيافت به شناسه ملى10380076460 به عنوان بازرس اصلى و موسسه 
حسابرســـى بهمند به شناسه ملى 10100174390 به عنوان بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى 

انتخاب شدند روزنامه كثيراالنتشار اطالعات براى درج آگهى ها و اطالعيه هاى رسمى بانك انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287016)

آگهى تغييرات شركت توليدى آرين مه باد سهامى خاص
 به شماره ثبت 192539 و شناسه ملى 10102344922 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/02 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه 
شركت از مبلغ 525 ميليارد ريال به مبلغ 650 ميليارد ريال منقسم به1000 سهم650 ميليون ريالى كه 960 
ســـهم آن با نام و 40 سهم آن بى نام مى باشد از محل نقدى بموجب گواهى بانكى شماره 313/1369 مورخ 
97/6/24 بانك توسعه تعاون شعبه مستقل مركزى افزايش يافت و ماده مربوطه اساسنامه اصالح گرديد . ذيل 

ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضا گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287017)

آگهى تغييرات 
شركت روكش آريا پويا سهامى خاص 

به شماره ثبت 251529 و شناسه ملى 10102920022 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/30 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : خانم فرناز سالمت ( كد ملى شماره 0040677771 ) بعنوان رئيس 
 هيئت مديره خانم فرشته طباطبائى مقدم ( كد ملى شماره 0040868044 )
 بعنوان نايب رئيس هيئت مديره آقاى محمد على عاصمى ( كد ملى شماره 
0453314351 ) بعنوان عضو هيئت مديره تعيين گرديدند . آقاى محمد 
رضا صالحى (كدملى شماره 0043685617 ) به مدت 2سال خارج از اعضاى 
هيات مديره به عنوان مدير عامل تعيين مى گردد كليه اوراق واسناد تعهدآور 
وچك ها وسفته ها وبروات وقراردادها وغيره با امضاء منفرد مدير عامل ويا هر 

يك از اعضاى هئت مديره وبا مهر شركت معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287013)

آگهى تغييرات موسسه خيريه معلولين محبان صادق( ع)
 به شماره ثبت 13211 و شناسه ملى 10100504170 

 به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/03/20 و مجوز شماره
 289/ 8930/ 1302/ 53/ 14 مـــورخ 7/ 11/ 1396 پليـــس اطالعات 
و منيت عمومى ناجا تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى ســـيدرضا كروبى 
ش م 0039938727 رئيـــس هيئت مديره آقاى حســـين فروزيده ش 
م 0041622650 نايـــب رئيس هيئت مديره آقـــاى ناصر كالرى ش م 
0038320797 مديرعامل و عضو اصلى هيئت مديره آقاى سيدعزيزاهللا 
نصراللهى ش م 0579872599 خزانه دار و عضو اصلى هيئت مديره آقاى 
محمدمهدى رضاخان خواجـــه ش م 0044483821 عضو اصلى هيئت 

مديره 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287014)

آگهى تغييرات 
شركت اتحاد كار پايدار سهامى خاص

 به شماره ثبت 520453 و شناسه ملى 14006447078
 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1396/10/12 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : اعضاى هيات مديره بشـــرح 
ذيل براى مدت دو ســـال انتخاب شـــدند : - آقاى محسن رومى كد ملى 
0073864293 به سمت نايب رئيس هيئت مديره - آقاى على سورى كد 
ملى 0067239498 به سمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره امضاء كليه 
اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك سفته بروات و قراردادها 
و عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاء مديرعامل منفردا همراه با مهر 

شركت معتبر مى باشد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287018)

آگهى انتقال شركت ويرپاالر سهامى خاص به شناسه ملى 10260389612 
به موجب نامه شـــماره 95/38/140 مورخ 1395/1/24 مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى اصفهان ومســـتندبه صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1394/02/01 
 مركزاصلى شركت مذكوربه نشانى ” تهران خيابان بهار شمالى كوچه ورزنده پالك 3طبقه 2
كدپستى 1573636435 ” انتقال يافت ودراداره ثبت شركتهاوموسسات غيرتجارى تحت 

شماره 490411 به ثبت رسيده است.
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287009)

آگهى تغييرات شركت روكش آريا پويا سهامى خاص
 به شماره ثبت 251529 و شناسه ملى 10102920022 

به استناد صورتجلســــه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شــــد : ترازنامه و صورت ســــود و زيان براى سال مالى 
منتهى به پايان اسفند 1396 به تصويب رسيد. اعضاى هيئت مديره به مدت 
2ســــال به قرار زير انتخاب گرديدند: خانم فرشته طباطبايى مقدم ( كد ملى 
004-086804-4) خانم فرناز سالمت (كد ملى 004-067777-1) آقاى 
محمد على عاصمى (كد ملى 045-331435-1) موسسه رايمند وهمكاران 
شناسه ملى 10100505999 به عنوان بازرس اصلى و آقاى محمد مهدى 
نهان دست با كد ملى 0030719828 به عنوان بازرس على البدل براى يكسال 
مالى انتخاب شدند روزنامه كثير االنتشار روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه 

كثير االنتشار جهت درج آگهى هاى مربوط به شركت تعيين گرديد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287008)

آگهى تغييرات شركت طلوع درياى آبى سهامى خاص
 به شماره ثبت 417486 و شناسه ملى 10320690829 

 به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/02/25 و مجوز شماره
  12904/ ص / 97 مورخ 97/4/12 سازمان بنادر و دريانوردى تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
- حسين مهر پور دارنده كد ملى 2691094618 به عنوان رئيس هيئت مديره و 
على چوپانى دارنده كد ملى 0872375498 به عنوان نايب رئيس هيئت مديره و 
على گل امينى دارنده كد ملى 2649239931 به عنوان مدير عامل و عضو هيئت 
مديره انتخاب گرديدند. -كليه اوراق و اسناد تعهد آور شركت، از قبيل چك، سفته 
و بروات، عقود و قراردادهاى تعهد آور با امضاء متفق مدير عامل و يكى از اعضاى 
هيئت مديره همراه با مهر شركت و در غياب مدير عامل با امضاء متفق دو نفر از 
اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شـــركت و همچنين اوراق و مكاتبات عادى و 

ادارى با امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287010)

تاسيس موسسه غير تجارى انجمن شركتهاى بيمارستان ساز ايران
 درتاريخ 1397/02/04 به شـــماره ثبت 44526 به شناسه ملى 14007545536 
ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع عموم 
آگهى ميگردد. موضوع : به منظور ساماندهى امور مربوطه و حفظ توازن و نظم و فراهم 
كردن امكان بهره بردارى بيشتر از سرمايه گذارى و توليد ، اعتالى كميت و كيفيت 
ساخت و نگهدارى بيمارستان ها و مراكز بهداشتى درمانى در سطح كشور، استفاده 
و انتقال تجربيات علمى و عملى دســـت اندركاران و به هنگام نمودن آن براى نيل به 
 اهداف قانونى توسعه در اينگونه موارد ، حمايت از بهبود فضاى كسب و كار و پاسخ گويى
 به مشكالت و نارسائيها در چارچوب قوانين موضوعه كشور و دفاع از حقوق و منافع 
مشروع و قانونى اشخاص حقيقى و حقوقى عضو، انجمن شركتهاى بيمارستان ساز 
ايران به اســـتناد بند (ك) ماده (5) قانون تشـــكيل اتاق بازرگانى، صنايع،معادن و 
كشاورزى ايران و ماده ( 5 ) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار مطابق با مفاد زير 
تشـــكيل مى گردد. ” انجمن شركتهاى بيمارستان ساز ايران ” كه در اين اساسنامه 
اختصـــاراً ” انجمن“ ناميده مى شـــود، در اجراى بند (ك ) مـــاده ( 5 ) قانون اتاق 
بازرگانى، صنايع ، معادن و كشـــاورزى ايران (مصـــوب 15/12/1369 و اصالحيه 
15/9/1373) و ماده 5 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار و با موافقت و نظارت 
اتاق ايران تشكيل ميشود و داراى شخصيت حقوقى و مالى مستقل مى باشد و بصورت 
صنفى، حرفه اى، تخصصى، غيرسياســـى و غيرانتفاعى فعاليت مى نمايد. مدت : از 
تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : اســـتان تهران - شهرستان تهران - بخش 
 مركزى - شـــهر تهران-آرژانتين-خيابان اهورامزدا-خيابان سى و هفتم-پالك 5 
-طبقه اول- كدپســـتى 1516935411 اولين مديران : آقاى هوشنگ رسته به 
شماره ملى 0036277142 و به سمت عضو اصلى هيئت مديره آقاى جعفر محانى 
به شماره ملى 0047004649 و به سمت عضو على البدل هيئت مديره آقاى على 
قرشى به شماره ملى 0532074106 و به سمت عضوعلى البدل هيئت مديره آقاى 
محمدعلى تخم پاش به شماره ملى 0651635810 به سمت خزانه دار و عضواصلى 
هيئت مديره آقاى مجيد شجيعى به شماره ملى 0700569022 و به سمت عضو 
اصلى هيئت مديره آقاى اســـداله احمدى به شماره ملى 1699160015 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره آقاى محمدنبى گوهرگانى به شماره ملى 4269643838 
به ســـمت رئيس هيئت مديره براى مدن دو سال تعيين گرديدند . دارندگان حق 
امضا : كليه اسناد و مدارك مالى تعهدآور با امضاى رئيس يا نائب رئيس هيات مديره 
همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود.كليه اوراق و مكاتبات ادارى و عادى با امضاى 
رئيس يا نائب رئيس هيت مديره همراه با مهر انجمن معتبر خواهد بود. آقاى ابراهيم 
كوهى به ك م1971168793 بسمت بازرس اصلى و آقاى محمود سرو قد طوسى 
به ك م0938327682 بســـمت بازرس على البدل براى يكسال تعيين گرديدند. 
اختيارات مدير موسسه : طبق اساسنامه بموجب مجوز شماره 43/156/ص مورخ 

97/1/18اتاق بازرگانى صنايع معادن وكشاورزى ايران آگهى شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(287011)

آگهى تغييرات شركت توسعه ساختمانى سلين شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 333977 و شناسه ملى 10103757175 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/08/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت 

در واحد ثبتى تهران به آدرس: شهرتهران- جهان كودك-خيابان ديدار شمالى-خيابان پديدار-

پالك -44طبقه پنجم-كدپستى 1518843516 تغيير يافت. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287006)

آگهى تغييرات شركت توليد پراكنده برق غدير شركت 
سهامى خاص به شماره ثبت 501025 و شناسه ملى 14006306773 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/03 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : اعضاء هيأت مديره به شرح ذيل براى بقيه مدت تصدى انتخاب گردند: آقاى 
شووان دستجانى فراهانى به شـــماره ملى 0079786421 به عنوان رئيس هيأت 
مديره - آقاى على مالئى به شماره ملى 0046717838 به عنوان نايب رئيس هيأت 
مديره - آقاى حميد محمدى نيكو به شـــماره ملى 1263311814 به عنوان عضو 
هيأت مديره و مديرعامل - كليه اسناد و اوراق بهادار و بانكى با امضاء مديرعامل و يكى از 
اعضاى هيأت مديره و در غياب مديرعامل با امضاء دو نفر از اعضاى هيأت مديره همراه با 
مهر شركت معتبر خواهد بود و ساير نامه هاى ادارى و اوراق عادى با امضاء مديرعامل و 
يا جانشين تعيين شده از سوى مديرعامل و مهر شركت معتبر مى باشد. هيأت مديره 
اختيارات خود در بندهاى 15،14،13،12،10،9،8،7،4 و 16 ماده 40 اساسنامه را به 

مديرعامل تفويض نمود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (287007)
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سرويس شهرستانها: وزير راه و شهرسازي از تصويب 
راهاندازي صندوق توســـعه حمل و نقل كشور با سرمايه 

اوليه190 هزار ميليارد ريال در هيات دولت خبر داد.
محمد اسالمي در حاشيه حضور در ايستگاه راه آهن 
«اينچه برون» گنبدكاووس افزود: اين صندوق كه اساسنامه 
آن در هيات دولت تصويب شـــده است با هدف پشتيباني 
مالي از طرحهاي حوزه حمل و نقل تشكيل ميشود عالوه 
بر اعتبـــارات اين صندوق، بخش خصوصي نيز ميتواند با 
تمهيدات پيشبيني شده توسط دولت در اجراي طرحهاي 

حوزه حمل و نقل همكاري و مشاركت كند.
اسالمي با اشاره به ظرفيت ريلي كريدور شمال جنوب 
كشور گفت: تسريع در ايجاد زيرساختها براي راه آهن و 
بندر خشك اينچه برون ميتواند به بهرهبرداري افزونتر از 
اين ظرفيت براي توســـعه حمل و نقل شمال شرق كشور 

منجر شود.
وزير راه و شهرســـازي ادامه داد: بايد زيرساختهاي 
تخليه و بارگيري ايستگاه راه آهن اينچه برون افزايش يابد و 
استفاده از سرمايههاي بخش خصوصي ميتواند رسيدن به اين 

هدف را آسانتر كند.
اسالمي افزود: طرح برقي كردن راه آهن اينچه برونـ 

گرمسار به وسيله شركت روسي مراحل نهايي را طي ميكند و 
موانع حقوقي آن، درحال برطرف شدن است.

وزير راه و شهرســـازي از رفع موانع ساخت راه آهن 
گرگانـ  گنبدـ  مشـــهد خبر داد و گفـــت: در اين طرح 
عالوه بر بهرهبرداريهاي مسافرتي، جابجايي كاال با توجه به 
ظرفيتهاي بخش كشاورزي و معدني شمال شرق كشور 
مورد نظر است و اجراي آن را توجيه پذير ميكند.وزير راه و 
شهرسازي از وجود 3 هزار و300 نقطه حادثه خيز جادههاي 
كشور خبر داد و گفت: نيمي از اين نقاط در اولويت اول قرار 

دارد و ايمن ميشود.
وي اظهار داشت: رفع نقاط حادثه خيز با اولويت اول 
مورد توجه وزارت راه و شهرسازي قرار دارد و رفع 20 نقطه 
آن در اســـتان گلستان هفته گذشته آغاز شده است.اسالمي 

به برنامـــه دولت براي خانه دار كردن مردم اشـــاره كردو 
گفت: اجراي طرح مسكن مهر براي مدتي متوقف شده، اما 
دولت به دنبال اجراي مجدد آن اســـت و تكميل طرحهاي 
مسكن مهر، توجه به بافتهاي فرسوده و بازآفريني شهري، 
از مهمترين برنامههاي دولت و وزارت راه و شهرســـازي 

محسوب ميشود.
وي افزود: امســـال60 هزار واحد مسكن مهر بدون 
متقاضي در اختيار مددجويان كميته امداد و بهزيستي قرار 
ميگيرد و ساخت100 هزار واحد مسكوني در270 محله در 

بافتهاي فرسوده نيز پيشبيني شده است.
وزير راه و شهرســـازي درســـفر به استان گلستان از 
پروژههاي حوزه راه و راه آهن گلســـتان مانند بندر خشك، 
خط عريض مسير ريلي اينچه برون، راه آهن گرگانـ  مشهد، 
آزادراه نوكندهـ  كالله و كمربندي گرگان ديدن كرد. وي در 
جلسه با مديران گلستاني گفت: يكي از اولويتهاي مهم اين 
وزارتخانه براي تكميل طرحهاي نيمه تمام، استفاده از ظرفيت 
سرمايه گذاريهاي بخش خصوصي براي اجراي طرحهاي 

توسعهاي در زمينه راه و مسكن است.

محمد اسالمي اظهار داشت: تكميل بندر خشك اينچه 
برون با ظرفيتهاي ترانزيتي منطقه در دستور كار است.وزير 
راه و شهرسازي همچنين با آيتاهللا نورمفيدي، نماينده ولي 
فقيه در استان گلستان و امام جمعه گرگان ديدار كرد. اسالمي 
در اين ديدار گفت: تالش ميكنيم با همكاري روسيه طرح 

برقي كردن راه آهن اينچه برونـ  تهران اجرا شود.
*سالمت و ايمني مسيرها

اجراي طرحهاي عمراني كه سالمت و ايمني مردم را 
در مسيرهاي مختلف ارتقا ميبخشد، در اولويت برنامههاي 

وزارت راه و شهرسازي قرار گرفته است.
محمد اســـالمي وزير راه و شهرسازي با بيان اين 
مطلب در ساري افزود: با اجرايي شدن اين طرحها بويژه 
در مسيرهاي زميني، آمار تصادفات رانندگي در كشور 

كاهش مييابد يا رشد آن متوقف خواهد شد.
وي بهرهبرداري از طرحهايي را كه در مراحل پاياني 
اجرا قرار دارند، به عنـــوان اولويت ديگر وزارت راه و 
شهرسازي عنوان كرد و با تاكيد بر اين كه بهبود عبور و 
مرور از خواســـتهاي به حق مردم است كه بايد مورد 

توجه قرار گيرد، گفت: راهاندازي راهدارخانههاي جديد 
با تجهيزات پيشرفته از رويكردهاي جدي وزارت راه و 

شهرسازي در دوره جديد است.
وي افـــزود:30 درصـــد امدادهاي جـــادهاي و 

راهدارخانههاي كشور بايد بازسازي و نوسازي شوند.
* افزايش تقاضاي سفرهاي هوايي

وزير راه و شهرسازي در باره تاثير نوسانات قيمت 
بليت هواپيماها بر سفرهاي هوايي در كشور گفت: كاهش 
معناداري در سفرهاي هوايي رخ نداده و حتي تقاضاي 
اين سفرها نيز افزايش يافته است و با هماهنگي سازمان 
هواپيمايي كشوري در حال متعادلسازي مسيرهاي پروازي 
هستيم.اسالمي كه تا ماه پيش استاندار مازندران بود، از 
راه اندازي شركت هواپيمايي ويژه در اين استان به عنوان 
يك ظرفيت مهم براي رونق اقتصادي اين خطه ياد كرد و 
گفت: الزم است مردم و مسئوالن با حمايتهاي ويژه از 

اين ايرالين، فعاليتهاي آن را اقتصاديتر كنند.
وزير راه و شهرسازي مردم و ظرفيتهاي مازندران 
را ظرفيتي عظيم براي كشور توصيف كرد واظهار داشت: 
همدلي و خارج شـــدن از واگراييها، مسير رشد استان 
مازندران را دوچندان ميكند و سبب ميشود دولت به 
تكاليف خود به اين خطه از شـــمال كشور بيشتر توجه 
كند.وي افزود: پيام وحدت و هم صدايي استان مازندران 
اعتماد براي ســـرمايهگذاريها در استان را باال ميبرد و 
توجه به توسعه زيرساختهاي مازندران به عنوان يك 
استان ملي، مورد توجه وزارت راه و شهرسازي نيز قرار 

گرفته است.
وزير راه و شهرسازي براي شركت در آيين معارفه 

استاندار جديد به مازندران سفر كرد.
اين آئين صبح پنجشنبه در محل استانداري با حضور 
سرپرست معاونت سياسي وزير كشور برگزار و طي آن 
عالوه بر معرفي احمد حسين زادگان به عنوان استاندار 
جديد، از تالشهاي حدود يك ساله اسالمي به عنوان 

استاندار مازندران قدرداني شد.

تشكيل صندوق توسعه حمل و نقل كشور به تصويب هيأت دولت رسيده است برگزارى هفته فرهنگى ونمايشگاه 
هنروفرهنگ در ورامين 

ورامين – خبرنگار اطالعات :همزمان با بر گزارى نخستين روز  ازهفته 
فرهنگى ورامين در مراســـمى با حضور فرماندارو جمعى از مسئوالن ، 

نمايشگاه  كتاب و ديگر محصوالت و مصنوعات گشايش يافت .
در اين مراسم ، هنرمندان ورامين در 20 غرفه آثار خود را در حوزه هاى 
مختلف صنايع دستى ، معرق ، منبت ، خاتم كارى ، شيشه گرى ، چرم ، 

سوزن دوزى و گل آرايى در معرض ديد عالقمندان قرار دادند.
در نخســـتين لحظات گشايش اين نمايشگاه نمايشى  توسط دو تن 
از هنرمندان تئاتر ورامين برگزار شد كه مورد توجه  مردم ومسئوالن قرار 

گرفت .
 در بخش ديگر اين نمايشـــگاه  بيش از 30 ناشر از سراسر كشور 
تازه هاى نشر را در قالب نمايشگاه كتاب و با 10 تا 15 درصد تخفيف به 

عالقه مندان به كتاب و كتابخوانى عرضه كردند.
فرماندار ورامين در حاشيه اين مراســـم به خبرنگاران گفت: هفته 
فرهنگى با هدف بيان دستاوردها و ظرفيت هاى اين شهرستان در حوزه هاى 
مختلف فرهنگى ، هنرى و اجتماعى برپا شده و طى آن برنامه هاى شاخص 

فرهنگى در مناطق مختلف شهر برگزار مى شود.
حســـين كاغذلو افزود: برنامه هاى هفته فرهنگى ورامين با هدف 
برجسته سازى هويت فرهنگى و معرفى ظرفيت هاى فرهنگى و اجتماعى 
شهرستان ورامين ، ايجاد نشاط اجتماعى در قالب 40 برنامه تا 21 آذرماه 

برگزار مى شود.
او ياد آورشد :برنامه ريزى هايى براى توسعه زيرساخت هاى فرهنگى 
انجام شـــده است و در آينده نه چندان دور كلنگ ساخت دو تا سه مركز 

فرهنگى و هنرى در اين شهر توسط شهردارى به زمين زده مى شود.
وى اظهار داشت : نمايشـــگاه كتاب، برگزارى همايش پياده روى 
خانوادگى، برپايى موزه آثار تاريخى شهرســـتان ورامين، برپايى ايستگاه

 قصه گويى، اجراى تئاتر خيابانى، برپايى نمايشگاه خوشنويسى، پخش فيلم 
و راهاندازى راديو كتاب مهمترين برنامه هاى هفته فرهنگى ورامين است.

نام شهر تاريخى ورامين در كتب مختلف به صورت «ور» ،«ورنه»،«وارنا»، 

«وروين» ،« وارم » و «ورامين» ذكر شـــده است كه شكل ورامين نام تثبيت 
شده اين شهر از قرن سوم هجرى است.

واژههايى پهلوى و نام فرشتهاى كه در بيست و  و «رامن» كلمه «رام»
يكم هر ماه به او سپرده مىشود و ورامين يعنى شهرى كه بهتر از رامين است 
كه مولف كتاب «رياض العما و حياض الفضال» در صفحه 232مىگويد: در 
زمان حيات شيخ رشيدالدين حسن ابن عبدالملك ابن عبدالعزيز مسجدى، 

نام ورامين ،«رامن» بوده است.
صاحب كتاب « مجالس المومنين» شهر ورامين را دارالمومنين ذكر 
كرده است و در كتاب االنساب سمعانى كه در سال 555هجرى تاليف شده 

از ورامين به عنوان شهرى آباد و داراى اصحاب يمن ياد كرده است.
صاحب كتاب «المعجم» ورامين را نام شهرى از ملك رى خوانده كه 
اهالى آن همگى شيعه مذهب بوده كه داراى تاريخى بسيار كهن و قديمى و 

داراى آثار گوناگون تاريخى قبل و بعد از اسالم است.
كاوشهاى اخير صورت گرفته توسط باستان شناسان، سابقه سكونت 

در ورامين را به پيش از هشت هزار سال مىرساند.
در كتـــاب «ونديداد» جلد اول فرگرديكم، بند 18آورده شـــده كه 
چهاردهمين كشـــور با نزهت من - اهورامزدا- «وارنا» نام دارد كه زادگاه 

فريدون، قاتل ضحاك است.
ورامين با 300 هزار نفر جمعيت در 35 كيلومترى جنوب شرق تهران 

واقع شده است.

افزايش 4 در صدي نرخ مهارتآموزي 
در كشور

زاهدانـ  خبرنگار اطالعـــات: مهارتآموزي نقش مهمي در بهبود 
فضاي كسب و كار، افزايش اشتغال مولد و استفاده مطلوب از فرصتها 
دارد و در چارچوب مهارتهاي تخصصي و فني ميتوان نيازهاي مختلف 

اقتصادي و اجتماعي را برطرف كرد.
معاون توســـعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفهاي در 
ديدار با نماينده وليفقيه در سيســـتان و بلوچستان و امامجمعه زاهدان 
همچنين از استقبال افراد از مقوله مهارتآموزي در كشور خبرداد وگفت: 
نرخ مهارتآموزي  كه پارسال 38 درصد بود، امسال به 42 درصد  افزايش 
يافته اســـت.نادر فخري با تاكيد بر اين كه مادامي كه افراد مهارتي      فرا 
نگرفته باشـــند، نخواهند توانست شغلي پيدا كنند، افزود: بيكاري فزاينده 

دانشآموختگان دانشگاهها گوياي اين مهم است.
 وي  يادآورشد: با ايجاد اعتماد به نفس در مهارتآموختگان ميتوانيم 
زمينههاي كارآفريني را در كشـــور  فراهم كنيم تا منجر به توليد و ارزش 
افزوده شود. معاون توسعه مديريت و منابع سازمان آموزش فني و حرفهاي 
افزود: تمركز اصلي آموزشهاي مهارتي بر خود اشتغالي و توانمندسازي 
زنان بي سرپرست و بد سرپرســـت در حاشيه شهرها و سكونتگاههاي 
غيررســـمي است چرا كه با توان افزايي مهارتي براي اين افراد درآمدزايي 
ايجاد ميشـــود. فخري با قدرداني از خدمات ارائه شده توسط مجموعه 
آموزش فني و حرفهاي سيستان و بلوچستان در حاشيه شهر زاهدان گفت: 
اين مجموعه با وجود مشكالت فراوان در زمينه آموزشهاي مهارتي در 

حاشيه شهر بسيار قوي عمل كرده است. 
وي با اشاره به اين كه سيستان و بلوچستان ظرفيتهاي نهفته بسياري 
دارد، تاكيد كرد: گسترش مهارتآموزي در اين استان منجر به استعداديابي و 
كشف ظرفيتها و سوقدادن آنها به سمت توليد و توسعه منطقه ميشود. 
معاون توســـعه مديريت و منابع ســـازمان آموزش فني و حرفهاي  
همچنين  در زمينه حل مشـــكل مواد مصرفي كارگاههاي مهارتآموزي 

سيستانوبلوچستان تا پايان آبان قول مساعد داد. 
آيت اهللا عباسعلي سليماني نماينده ولي فقيه در سيستانوبلوچستان 
و امامجمعه زاهدان نيز در اين ديدار مسير توسعه را  وجود افراد مهارت 
آموخته  دانست و گفت: آموزشهاي مهارتي فني و حرفهاي تاثير بسزايي 

در رونق اشتغال و حركت چرخهاي توليد در استان دارد.
آمادگي بندر چابهار براي تخليه 20 درصد

 از كاالهاي اساسي كشور
* استاندار سيستان و بلوچســـتان به همراه بابك دين پرست معاون 
اقتصادي  وزير كشور و هيات همراه از بندر شهيد بهشتي چابهار ديدن كرد.

دين پرست همچنين مجتمع پتروشيمي و نيروگاه 1200 مگاواتي در 
حال ساخت چابهاررا مورد بازديد قرار داد واعالم  كرد: با رسيدن خط انتقال 
گاز از شهرستان ايرانشهر به چابهار و تامين گاز واحدهاي پتروشيمي، زمينه  

صدها شغل براي جوانان اين منطقه فراهم خواهد شد.
استاندار سيستان و بلوچســـتان نيز در حاشيه اين بازديد درجمع 
خبرنگاران  گفت: بندر چابهار  با توجه به برخورداري از ظرفيتهاي بسيار  

باال، آمادگي الزم براي تخليه 20 درصد از كاالي اساسي كشور را دارد. 
با اشاره به اين كه كشورهاي آسياي ميانه از جمله  احمد علي موهبتي
افغانستان نياز به اين بندر دارند، افزود: ما اميدواريم بتوانيم اقداماتي انجام 
دهيم كه در چابهار تســـهيلگري شود و همه تجار و كساني كه در حوزه 
ترانزيت و حمل و نقل كاال فعاليت  دارند  بتوانند از اين ظرفيت استفاده 
كنند.استاندار سيستان و بلوچستان در پايان تاكيد كرد: چابهار زماني جايگاه 
واقعي خود را بهعنوان محور توســـعه شرق پيدا ميكند كه تسهيالت و 
تخفيفهاي مبتني بر دو فاكتور زمان و هزينه براي جذب حداكثري ترانزيت 

كاال به اين بندر تعلق گيرد  .
معاون اقتصادي وزير كشورو دبير شوراي توسعه و امنيت پايدار شرق 
و غرب كشـــور در نشست شوراي اداري مشترك دو شهرستان چابهار و 

كنارك نيز شركت كرد.
دينپرست در اين سفر از آب شيرين كن كنارك و سد در حال ساخت 
كهير در بخش مركزي كنارك هم ديدن كرد و برلزوم  حل هر چه سريعتر 
مشكل آب شهرهاي چابهار و كنارك تاكيد ورزيد.وي در بازديد از محله 
حاشيه نشـــين چادران كنارك و در گفتگو با مسئوالن اين شهر خواهان 

ساماندهي هرچه سريعتر اين محله و رفع مشكالت موجود شد.
معاون اقتصادي  وزير كشـــور همچنين از اسكله صيادي كنارك به 
عنوان بزرگترين اســـكله صيادي كشور، شهرك صنعتي كنارك و يكي از 
واحدهاي توليد تن ماهي اين شـــهرك ديدن كرد و ضمن آشنايي با روند 
صيد آبزيان و بستهبندي ماهي در اين منطقه،مشكالت صيد و توليد را مورد 

بررسي قرار داد.

فعاليتهاي 1307 واحد صنعتي راكد در كشور احيا شده است 
اراك- خبرنگار اطالعات: فعاليتهاي 
يكهزار و 307 بنگاه اقتصادي تعطيل يا راكد 
شده كشور، امسال با 18 هزار و 927 اشتغال 

احيا شده است. 
رضا رحمانـــي وزير صنعت، معدن و 
تجارت در نشســـت ســـتاد راهبري اقتصاد 
مقاومتي استان مركزي در اراك افزود: پيشبيني 
ميشود كه تا پايان امسال شمار واحدهاي احيا 
شده صنعتي به يكهزار و 693 واحد برسد. 

وي اضافـــه كـــرد: 55 بنگاه صنعتي و 
اقتصادي احيا شـــده مربوط به استان مركزي 
است و اين خطه در زمينه حيات دوباره صنايع 
راكد، رتبه اول را در كشور داراست و در حال 

تبديلشدن به يك الگوي كشوري است. 
وزير صنعت، معـــدن و تجارت ادامه 
داد: رهبر معظم انقالب در نشســـتي فرمودند 
در شرايط امروز مسئله توليد و حفظ حيات 
كارخانهها و اشتغال، جهاد است و همه بايد 

اين فرموده را تكليف بدانند. 
رحماني اظهارداشـــت: 13 آبان امسال 
برخي افراد اميدوار بودند اتفاقاتي در كشـــور 
رخ دهد، اما با هوشياري ملت، تدابير دولت، 
تالشهاي همگانـــي و همت صنعتگران و 
اصناف كشـــور بهخوبي سنگرداري و دشمن 

مأيوس شد. 
وي گفت: حمايت از توليد و اشـــتغال 
در اولويت برنامهها قرار دارد و نياز است كه 

توليدات حفظ شود و افزايش يابد. 
وزير صنعـــت، معدن و تجارت افزود: 

كارگروه و ساختاري در وزارت صنعت و معدن 
در خصـــوص روند تامين مواد اوليه واحدها 
شكل گرفته است و بايد همه تالشها به كار 
گرفته شود تا خطوط توليد در ماههاي آتي با 
نشاط فعاليت داشته باشند و واحدهاي تعطيل 

شده نيز احيا شوند. 
رحماني گفت: صنعت استان مركزي مهم 
است و هر اتفاق در اين حوزه بخشي از صنايع 

استانهاي ديگر را نيز متاثر ميكند. 
وي اضافه كرد: حوزه كااليي كشـــور به 
وسيله دولت به 3 بخش اساسي، غيراساسي و 

ممنوعه تقسيمبندي شده است. 
كاالهـــاي اساســـي را دولت از طريق 
درآمدهاي نفتي تامين ميكند و اين مهم را در 
سال 97 عملياتي كرده است و در سال 98 نيز 
تضمين و تامين ميكند و ذخاير استراتژيك

آن نيز تامين شده و كاالهاي اساسي تا ماهها 
در انبارها ذخيرهسازي شده است. 

رحماني افـــزود: كاالهاي ممنوعه نيز 
دايـــره حمايتي ندارد و غيرقانوني اســـت و 
ســـاير كاالهاي غيراساسي هم توسط دولت 

اولويتبندي شده است. 
وي گفـــت: پيگيري و تأمين مواد اوليه 
اولويت اول دولت اســـت و آن را از طريق 

سامانه نيما تضمين كرده است. 
در حـــال حاضر بخش عمدهاي از مواد 
اوليه توليد داخل اســـت كه صنايع وابسته آن 
بايد مسايل و مشكالت كمي داشته باشند، اما 
وضعيت فعلي قابل قبول نيست و اصالح روند 

آن در دست پيگيري است. 
وي اضافه كرد: توليد فوالد كشـــور 2 و 
نيم برابر، توليد مس يك و نيم برابر و توليد 
مواد پتروشيمي 2 برابر مصرف كشور است و 
فقط در خصوص تامين برخي مواد مشكالتي 
وجود دارد. رحماني گفت: واحدهاي هپكو، 
آذرآب، واگنسازي و ماشينسازي در گذشته 
با مشكالت مختلفي درگير بودند، اما در بازديد 
مشخص شد كه حيات دوباره و نشاط توليد 

به اين واحدها بازگشته است. 
وي اضافه كرد: نوسان ارز ممكن است 
مشكالتي را در بخشهايي ايجاد كرده باشد، 

اما بايد آن را تبديل به فرصت كرد. 
وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: اگر 
يك واحد توليدي به دليل كمبود سرمايه در 
گردش نتواند ظرفيتهاي خود را افزايش دهد، 
قابل قبول نيست. مسئوالن بايد در اين مورد 

بكوشند تا به اشتغال لطمه وارد نشود. 
رحمانـــي گفت: طرح رونق توليد 300

هزار ميليارد ريالي ابالغي در كشـــور دارد كه 
استان مركزي در بهرهمندي از اين تسهيالت، 

در رتبه نخست ايستاده است. 
وي گفت: بانك هاي عامل همكاريهاي 
خوبي در اين زمينه داشتهاند، اما كافي نيست 
و بايـــد جايي كه امكان توليد وجود دارد و 
نياز به سرمايه در گردش است، حمايتهاي 

حداكثري انجام شود. 
وزير صنعت، معـــدن و تجارت ادامه 
داد: دولت بخشنامه كرده است كه واحدهاي 

كوچك و متوســـط كه چك هاي برگشتي و 
بدهي  هاي مالياتي و غيرجاري دارند، شرايط 
ويژه را براي دريافت تســـهيالت رونق توليد 
داشته باشند، اما براي واحدهاي بزرگ، ساز و 
كارهاي ديگري در كارگروه ملي انديشيده شده 
است. رحماني گفت: نمايندگان استان مركزي 
در مجلس شوراي اسالمي حمايتهاي خوبي 
را در خانه ملت از توليد داشـــته  اند كه جاي 
تشكر و قدرداني دارد. وي افزود: احكام مناسبي 
براي اتمام واحدهاي نيمهتمام صادر شده است، 
در استان مركزي 320 طرح با پيشرفت باالي 
60 درصد وجود دارد كه بايد با جديت دنبال 
شـــوند، زيرا اين واحدها به راحتي در 2 سال 

آينده قابل بهرهبرداري است. 
وزير صنعت، معدن و تجارت اضافهكرد: 
حمايت از كاالهـــاي ايراني با هدف تحقق 
فرمايشـــات رهبر معظم انقالب به يك طرح 
ويژه تبديل شده است و طبق الگوي جهاني، 
يك ميليارد دالر ساخت داخل ميتواند 50 هزار 

اشتغال ايجاد كند. 
وزيـــر صنعت، معدن و تجارت در بدو 
ورود خود به شهرســـتان اراك، مورد استقبال 
مسئوالن استان مركزي قرار گرفت و در گلزار 
شهداي اراك به مقام شامخ شهيدان مدفون در 

اين مكان، اداي احترام كرد. 
* حمايــت از توليــد داخل اولويت 

برنامه  هاي وزارت صنعت است 
وزير صنعت، معدن و تجارت در بازديد از 
دوازدهمين نمايشگاه صنعت، معدن و ابزارآالت 

استان مركزي گفت: حمايت توليد و كارآفرينان 
داخلي اولويت برنامههاي اين وزارتخانه در سال 

جاري است. 
رحماني افزود: حمايت از كاالي ايراني 
شـــعار امسال است و همه برنامههاي وزارت 
صنعت، معدن و تجارت نيز در همين خصوص 
تدوين شـــده اســـت و انتظار ميرود تمامي 
وزارتخانهها، سازمانها و اقشار مختلف مردم 
نيز حمايت از كاالي ايراني را در دستور كار 
قرار دهند تا با گفتمانسازي هدفمند در اين 
حوزه، بتوان گام موثري در راه ايجاد اشتغال و 

تقويت بنيه اقتصادي مردم برداشت. 
وزيـــر صنعت، معدن و تجارت گفت: 
كاهش تورم، خودكفايي و حل معضل بيكاري 
در سايه حمايت از كاالي ايراني محقق ميشود 
و آحاد جامعه بايد در اين خصوص احساس 

مسئوليت كنند. 
وي اظهارداشت: دوازدهمين نمايشگاه 
صنعت، معدن و ابزارآالت اســـتان مركزي به 
بهترين شكل ممكن برگزار شده است و بايد 
از اين ظرفيت براي معرفي توانمنديهاي استان 
به كشـــور استفاده كرد. رحماني گفت: شور 
كارآفرينان و توليدكنندگان در اين نمايشـــگاه 
گوياي انگيزه و روحيه باالي اين قشر از جامعه 

در فرآيند توليد است. 
وي افزود: توليدكنندگان بهعنوان رزمندگان 
جبهه توليد با روحيه باال براي توسعه اقتصادي 
كشور تالش ميكنند كه تكليف مسئوالن را در 

حمايت از آنان، سنگين مي  كند.  

 –

 –

 –
 –

 –

 –
 –

 –

 –  –

اشخاص حقيقى يا حقوقى
شمارة ثبت 

اشخاص 
حقوقى

شناسة ملى اشخاص 
حقوقى

نام پدرنماينده
شماره 

شناسنامه
كد ملى

سمت به طور كامل
(عضو موظف و غير موظف نيز 

درج گردد.)

49749314006121435شركت گلسا پالستيك دماوند
محمديونس 

حيدرى
25929886083ابراهيم

رئيس هيئت مديره 
موظف غير

8945249347983احمدعلى اروج نژاد85614004507440شركت مارال فروز غرب
نائب رئيس هيئت مديره 

موظف غير

عضو هيئت مديره غير موظف41724130853945سيدمحمودسيداحمد موسوى50692314006632276شركت ماهان ساينار نوين

عضو هيئت مديره غير موظف80880070028524عليرضاآرش غفارى193314005591135شركت مارال فروز گلستان

شركت سرمايه گذارى 
بازرگانى ماهان ساينار

44562114003734696
عبدالكريم 

ملك نيا
عضو هيئت مديره موظف4481818286882احمد

مديرعامل 4481818286882احمد---عبدالكريم ملك نيا

عضو على البدل----43077310320826012شركت ابتكار پوياى ايرانيان

عضو على البدل----27417110200019791شركت شكوه شادشانجان

موضوع فعاليت ميزان تعهدات شخصيت حقوقى نام متعهد

بازرگانى و خريد و فروش سهام به ميزان حق تقدم استفاده نشده سهامى خاص شركت ابتكار پوياى ايرانيان

توليدى بازرگانى به ميزان حق تقدم استفاده نشده سهامى خاص پارس فوالد مبين

www Codal ir www tadbirinv com

درصد مالكيت تعداد سهام نوع شخصيت حقوقى نام سهامدار

13,49 13,761,000 - خانم كلثوم كردكتولى

11,17 11,391,000 - خانم ماريا رضى پرچيكالئى

8,97 9,154,049 - خانم فاطمه كردكتولى

5,62 5,730,173 - اقاى مجيد قاسميان

2,89 2,947,857 - اشخاص حقوقى

57,86 59,015,921 - اشخاص حقيقى كمتر از %5

100 102,000,000 - جمع

نكات مهم:

 –  –  –

هيئت مديره شركت سرمايه گذارى تدبيرگران فارس و خوزستان

آگهى اعالمية پذيرهنويسى سهام  
شركت سرمايه گذارى تدبيرگران فارس و خوزستان (سهامى عام) 

ثبت شده به شمارة 164762

و شناسه ملى 10102073400

 –  –  –

5% سپرده (ريال)قيمت پايه(ريال)قيمت هر متر مربع (ريال)متراژ (مترمربع)نوع كاربرى

12/3350،000،000616،500،00030،825،000تجارى
15/9040،000،000636،000،00031،800،000تجارى
26/8040،000،0001،072،000،00053،600،000ادارى
26/8040،000،0001،072،000،00053،600،000ادارى
25/4640،000،0001،018،400،00050،920،000ادارى
23/4740،000،000938،800،00046،940،000ادارى
23/4740،000،000938،800،00046،940،000ادارى
22/8040،000،000912،000،00045،600،000ادارى
22/8040،000،000912،000،00045،600،000ادارى
22/8040،000،000912،000،00045،600،000ادارى

شرايط كلى شركت در مزايده : 

 –

 –

 –

آگهى مزايده عمومى

آگهي  برگزارى مجمع عمومى عادى
انجمن صنفى كارگرى روزنامه نگاران استان تهران

(نوبت اول)

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده و عادي به طور فوقالعاده 
شركت سيستمهاي توزين كامپيوتري (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 84441 و شناسه ملي 10101289294

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي پيمانكاران 
به شماره 97/1 (نوبت دوم) 

www loshanpgmc ir
iets mporg ir
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

546

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

 ثبات كشور و پيشرفت آن تنها با خردورزى نخست وزير "تونكو 
ميسر شد كه مسئوليت تشكيل ائتالف حزبى را برعهده  عبدالرحمان" 
به كارزار نبردهاى بى  گرفت و مانع از تبديل صحنه سياسى "مالزى" 
پايان ميان اقوام و نژادهاى گوناگون آن شد. مااليايىها به رغم ناكامىهاى 
متعدد، پيشـــرفتهاى شگرفى به دست آوردند و توانستند زمام امور 
خود را از بريتانيايىها، به دســـت گيرند و در شركتهاى غول پيكر 

چند مليتى، پستهاى عالى و كليدى احراز كنند.
گفتم كه كل جهان تغيير پيدا كرده ولى دولت هاى نژادپرســـت 
قدرتمند اروپايى اكنون نيز اصل عدم دخالت در امور داخلى كشورها 
را ناديـــده مى انگارند. ما بايد در "مالزى"، اروپايىها را خيلى خوب 
بشناسيم زيرا آنها نقش عمدهاى در زندگى ما داشته و دارند و يادآور 
قادر به كمك به ما نيست و هشدار هم  شدم كه "سازمان ملل متحد" 
دادم كه اروپايىها با استفاده از رسانههاى گروهى و فرهنگ خود به 

گسترش آئين لذت پرستى مىپردازند.
در بعد داخلى نيز يادآور شدم كه با چالشهايى روبرو مىشويم 
و نسل جوان تر، در روابط نژادى با دشوارىهايى روبرو خواهد شد. 
يادآور شدم كه اسالم به شكل درست آموزش داده نمىشود. ما بايد 
به خاطر داشته باشيم كه كشورمان هنوز ثروتمند نشده است و نبايد 
مانند ثروتمندان رفتار كنيم و اگر مايليم مردم ما درآمدهاى بيشـــترى 
داشته باشند شايسته است كه اين درآمدها حاصل تالش و كوشش در 
نيز نقش و عملكرد آن  كار و افزايش توليد باشد. در ارتباط با "امنو" 
تا اندازه زيادى بســـتگى به اعضاى آن دارد و درگيرى و مبارزه براى 
رهبرى آن تنها به تضعيفش مىانجامد. از هنگام تأسيس "امنو" تاكنون 
دست كم سه مجموعه از آن منشعب شده اند: "حزب استقالل مااليا" 
كه مؤسس آن "داتو عون جعفر" بود و سپس تبديل به "حزب نيجارا" 
46" كه مؤسس آن "تونكو رزاليگ حمزه"  شـــد، حزب "سيمنگاتـ 
آن  كه "داتوك انور ابراهيم"  بود و سومى هم "حزب عدالت خلقى" 
را نيز مجموعهاى بنيان نهاد كه از "امنو"  را تأسيس كرد. حتى "پاس" 
جدا شده بود. ولى اين انشعاب ها هيچ نتيجهاى به بار نياورد. هدف 
از انتخابات حزبى نيز ايجاد رهبرانى جديد و نه تداوم مناقشهها و پيش 
بردن اهداف شـــخصى است. با پايان يافتن انتخابات حزبى، شكست 
خورده ها بايد با برنده ها به توافق برسند. رفتار مبتنى بر فهم درست 
دموكراســـى نيز همين اســـت. من بارها به حزب و اعضاى آن اصرار 
كرده ام كه به آموزههاى برحق اسالم پايبند باشند زيرا همواره معتقدم 
كه برداشتهاى گوناگون از اسالم مىشود و مسلمانان را به درگيرى 

و تمايل به خصومت با يكديگر، تشويق كرده است.
صرفاً يك حزب نيست.  سرانجام به اعضا يادآور شدم كه "امنو" 
"امنو" حزب حاكم در "مالزى" اســـت و اين مســـئوليت سنگينى را بر 
دوش همه اعضا و رهبرانى كه بايد آمادگى هر گونه فداكارى را داشته 
باشند، قرار مىدهد. حزب براى رفاه همگان و نه براى يك فرد خاص، 
مبارزه مىكند. سرانجام نيز همگان از رشد مردم منتفع مىشوند. مردم 
بايد به خاطر داشته باشند كه پستهاى حزبى و دولتى همواره كمتر از 
شمار كسانى است كه خواهان دستيابى به آنها هستند. از مردم به خاطر 
حمايتهايشان تشكر كردم و از خداوند مسئلت كردم كه بندگانش را 
از شّر مفساد برهاند و به آنان توانايى تحقق پيروزى عنايت فرمايد و 

آنان را الگويى براى همه مسلمانان جهان قرار دهد.
در طول ســـخنرانى، آرام بودم و برخالف انتظارى كه بسيارى از 
من داشتند، حتى يك قطره اشك هم نريختم. اكنون كه متن سخنرانىام 
را بازخوانى مىكنم مىبينم با اسالف خود انصاف به خرج نداده بودم. 
من هيچ اشـــارهاى به ســـهم "تونكو عبدالرحمان" ـ جز تنها يك بارـ
نكردم ولى به رغم اختالفهاى عرضى كه با او داشتم، نقش او چنان 

بزرگ بود كه در واقع مأموريت مرا آسان ساخت.
ادامه دارد

پروژه فشــــار كاخ ســــفيد بر 
عربســــتان در ارتباط با قتل روزنامه 
نگار منتقد ســــعودى رنگ باخته 
و رئيس جمهورى آمريكا دســــت 
داشتن يا نداشتن وليعهد سعودى را 
بىتاثير بر مناسبات واشنگتن- رياض 
مىداند؛ موضوعى كه ترامپ را به 
سيبل حمالت در داخل و خارج از 

اياالت متحده تبديل كرده است.
بـــه گزارش گـــروه تحليل، 
تفســـير و پژوهشهـــاى خبرى 
ايرنا، با گذشـــت بيش از دو ماه 
از ترور «جمال خاشقجى» روزنامه 
نگار منتقد سعودى اما اين پرونده 
هنـــوز باز اســـت و هر از گاهى 
اطالعاتى تازه در اين ارتباط رسانهاى 
مىشود. برخالف جامعه بين المللى 
و بازيگـــران عرصه جهانى كه هر 
روز بر دامنه فشارها عليه آل سعود 
با هدف روشن شدن پرونده مذكور 
مـــى افزايند اما گويى ترامپ پس 
از مدتى تغيير رويه داده اســـت.

كاخ سفيد كه در ابتداى وقوع اين 
رخداد حمالت شـــديدى را عليه 
ريـــاض آغاز كرد و وزارت خزانه 
دارى آمريكا 17 شهروند عربستانى 
را در فهرســـت تحريمها قرار داد، 
اينك آشكارا روابط دوجانبه را از 
اين پرونده جدا مى داند حتى به قول 
ترامپ، اگر دست وليعهد سعودى 

در كار باشد! 
كاخ ســـفيد در بيانيه اى كه 
ترامپ منتشـــر كرد از عربستان به 
عنوان «شـــريك ثابت قدم» نام برد 
و در اين بيانيه آورد كه «حتى اگر 
محمد بن ســـلمان از طراحى قتل 
جمال خاشقچى مطلع بوده باشد، 
باز عربســـتان متحد اصلى آمريكا 
باقى مىماند.» اين در حالى اســـت 
كه مقامات آمريكايى پس از گزارش 
اخير سازمان اطالعات مركزى آمريكا 
(سيا) به اين نتيجه رسيدهاند كه قتل 
خاشقجى به دستور وليعهد سعودى 
صورت گرفته است. اما ترامپ تاكيد 
مى كند از گزارش محرمانهاى كه 
سيا در اختيار وى قرار داده نتيجهاى 
مبنى بر اعالم دستور قتل خاشقجى 
از سوى وليعهد سعودى برداشت 

نمى شود. 
رئيس جمهـــورى آمريكا در 
فلوريدا به خبرنگاران گفت كه «من 
گزارش را دارم. آنها نتيجه نگرفتهاند، 
فكر نمىكنم كه كســـى قادر باشد 
كه نتيجه بگيرد وليعهد اين كار را 
انجام داده است.»تركيه كه از همان 
روز نخست رخداد به صورت قطره 
چكانى اطالعات قتل را رسانهاى 
مىكند در تازه ترين مواضع خود 
به ادعاهاى ترامپ واكنش نشـــان 

داده است. 
«چاووش اوغلو» وزير خارجه 
تركيه در گفت وگو با شبكه خبرى 
«ســـى ان ان ترك» در پاســـخ به 
سخنان اخير ترامپ، اظهار كرد كه 
رئيس جمهورى آمريكا آگاهانه قتل 
روزنامه نگار منتقد سعودى را ناديده 
و بر خالف سازمان امنيت كشورش 

موضع مى گيرد. بخشى از سخنان 
وزيـــر امور خارجه تركيه مبنى بر 
اين كه «همه چى پول نيســـت» 
نيز به تبادالت و معامالت تجارى 
و اقتصادى واشـــنگتن و رياض 
برمىگردد. ترامپ از زمان ورود به 
كاخ سفيد همكارىهاى اقتصادى با 
عربستان به ويژه فروش سالح به 
اين كشور خاورميانه را در دستور 

كار قرار داد و توافق تسليحاتى 110
ميليارد دالرى با آل سعود امضا كرد. 
آمريكا همچنين به همكارى نفتى با 
عربستان براى مهار ايران نظر دارد. 
حتى در بحبوحه پرونده خاشقجى، 
ترامپ چهارشنبه گذشته با انتشار 
توئيتى به دليل پايين نگهداشتن بهاى 
نفت آشـــكارا از عربستان تشكر و 

قدردانى كرد.
هر چند از زمان باز شـــدن 
پرونده خاشقجى تاكنون انگشت 
اتهام به سمت وليعهد سعودى نشانه 
رفته اما اينك عربستان سعودى آن 
را خط قرمز خـــود معرفى كرده 
اســـت. اخيرا «عادل الجبير» وزير 
امور خارجه عربستان در گفت وگو 
با «بى بى سى» انتقاد از محمد بن 
سلمان وليعهد را خط قرمز رياض 
دانســـت و هشدار داد كه عربستان 
هيچ گونه بحثى را كه به بى اعتبارى 
خاندان سلطنتى و وليعهد سعودى 
بيانجامد، تحمل نخواهد كرد. ترامپ 

و آل ســـعود در حالى قصد پايان 
دادن به تنشهاى ايجاد شـــده را 
دارند كه كشورهاى مختلف جهان 
تا روشـــن شدن پرونده و معرفى 
متهمان آن، رياض را زير فشارهاى 
فزاينـــده اى قرار داده اند. به عنوان 
نمونه دولت دانمارك صدور جنگ 
افزارهاى خود را به عربســـتان به 
داليلى همچون قتل خاشـــقجى و 

نقش ريـــاض در بحران يمن به 
حال تعليق در آورده است؛ خبرى 
كه روز پنجشـــنبه از زبان «اندرس 
ساموئلسن» وزيرامور خارجه اين 
كشور جارى شد. آلمان نيز پيشتر 
در اعمال تنگناها بر رياض پيشدستى 
كرده و سخنگوى وزارت اقتصاد اين 
كشـــور اروپايى دوشنبه گذشته در 
برلين اظهار كرد كه تا روشن شده 
پشت پردههاى اين قتل، صادرات 
تسليحات به عربستان متوقف و هيچ 
گونه مجوزى در اين ارتباط صادر 
نخواهد شد؛ موضوعى كه پيشتر نيز 
«آنگال مركل» صدراعظم اين كشور 
در گفـــت وگوى تلفنى با «ملك 
سلمان» پادشاه عربستان بر آن تاكيد 
كرده بود. در كنار آلمان، فرانسه نيز 
تحريمهايى را براى عربســـتان در 
نظـــر گرفته و چند روز پيش «ژان 
ايو لودريان» وزير امور خارجه اين 
كشـــور تاكيد كرد كه كشورش تا 
روشن شدن تمام حقيقت دست از 

فشار بر رياض برنخواهد داشت. 
فشار بر عربستان به دليل تدارك قتل 
يك خبرنگار و همچنين بر شخص 
ترامـــپ به خاطر اصرار وى براى 
تداوم تعامالت با سعودىها تنها به 
بازيگران بين المللى محدود نمىشود 
و در داخـــل كنگره نيز صداهاى 
رســـايى در نقد سياستهاى كاخ 
سفيد شنيده مى شود. در روزهاى 

اخير افزون بر سناتورهايى از طيف 
دموكرات همچون «باب منندز» و 
«رند پال» كه بر ضرورت فشار بر 
رياض اصرار كرده اند، چند سناتور 
جمهوريخواه از جمله «باب كوركر»، 
«ليندسى گراهام»، «ماركو روبيو» و 
«جك فليك» و ... نيز كاخ ســـفيد 
را از هر گونه مماشات و مدارا در 
پرونده قتل اين روزنامه نگار منتقد 
سعودى برحذار داشته اند؛ هشدارها 
و انتقادهايى كه به باور ناظران در 
صـــورت بى توجهى ترامپ، براى 
كاخ سفيد و آينده دولت بدون هزينه 

نخواهد بود.
آمريكا و سياست «يك بام و دو 

هوا»ى تقابل با تروريسم
پديده شوم تروريسم به عنوان 
درد مشترك جهانيان همواره پهنه 
جهان خاكـــى را تهديد مى كند، 
در ايـــن ميان برخى كشـــورها از 
مساله تروريسم براى دست يافتن 
به اهداف خود ســـود مى جويند؛ 

تاكتيكـــى كه آمريكا براى مقابله با 
ايران بيش از هر زمانى بر آن تمركز 
كرده است. خشونت و افراطى گرى 
را نمـــى توان محدود به دوره اى 
خاص و مكانى مشخص دانست 
اما اين كه اين موج در بخشهايى 
از آسيا و به ويژه خاورميانه شدت 
گرفتـــه به اوايل هزاره ســـوم مى 
برمىگردد؛ سالهاى 2001 و 2003

كه به ترتيب افغانســـتان و عراق 
مورد تهاجم آمريكا و متحدان غربى 
اين كشور قرار گرفتند.متعاقب آن، 
بهار عربى و تشديد درگيرىها در 
درون كشورهاى عرب زبان منطقه 
به افزايش مداخله بازيگران خارجى 
سرعت بخشيد و مزيد بر علت شد 
تا اين كه تروريســـم به پديده اى 
پيچيده و گســـترده اى تبديل شود 
تا جايى كه تقابل با آن با دشوارى 
زيادى همراه باشد. امروز اما اياالت 
متحده،بـــه زعم خود ايران را بانى 
و حامى تروريسم معرفى مى كند!؛ 
موضوعى كه در دو ســـال گذشته 
همواره از زبـــان «دونالد ترامپ» 
رئيـــس جمهورى آمريكا جارى و 

سارى بوده است.
ترامپ با انتشار بيانيه اى ايران 
را بزرگ ترين حامى تروريسم در 
دنيا معرفى كرد كه مســـئول جنگ 
يمن، بى ثبات كردن عراق و حمايت 
از حكومت «بشـــار اسد» رئيس 

جمهورى ســـوريه، است. ترامپ 
همچنين نظاميان آمريكايى را در كنار 
مردم بى گناه جهان قرار داد و گفت: 
ايرانىها بسيارى از آمريكايىها و 
مردم بى گناه را در سراسر خاورميانه 
كشته اند!ادعاهاى احمقانه ترامپ 
عليه ايران در حالى مطرح مى شود 
كه مردم خاورميانه، حضور نظاميان 
غربـــى و مداخلهگرىهاى آنها را 

در خاك خود، دليل اصلى تنشها 
و درگيرىها مـــى دانند. اقدامات 
تروريستى كه در خاك اروپا و آمريكا 
نيز اتفاق مى افتد و يا پيش از وقوع 
خنثى مى شود؛ در اثر چنين نگرشى 
است. آمريكا اينك نه از جايگاه متهم 
بلكه خود را در جايگاه شاكى مى 
بيند و ايران را حامى تروريسم در 
جهان معرفى مى كند و مهمتر اين 
كه در تشريح تروريسم و مسائلى 
همچون نقض حقوق بشـــر براى 
متحدان خود اســـتثنا قائل مىشود 
كه نمونه آشـــكار آن را مى توان 
در ماجراى قتل «جمال خاشقجى» 
روزنامه نگار منتقد سعودى توسط 
آل سعود مشاهده كرد. در بيانيه اى 
كه ترامپ منتشر كرد از عربستان به 
عنوان «شريك ثابت قدم» نام برده 
شده است كه پرونده خاشقجى نيز 
بر روابط رياض- واشنگتن تاثيرى 
نخواهد گذاشـــت. ترامپ در اين 
بيانيه گفته بود كه «حتى اگر محمد 

بن ســـلمان از طراحى قتل جمال 
خاشـــقچى مطلع بوده باشد، باز 
عربستان متحد اصلى آمريكا باقى 
مىماند.» اين در حالى اســـت كه 
مقامـــات آمريكايى پس از گزارش 
اخير سازمان اطالعات مركزى آمريكا 
(سيا) به اين نتيجه رسيده اند كه قتل 
خاشقجى به دستور وليعهد سعودى 
صورت گرفته است. به دنبال طرح 

چنين مواضعى از ســـوى ترامپ، 
دكتر «محمدجواد ظريف» وزير امور 
خارجه كشورمان در صفحه توئيتر 
خود بيانيه رئيس جمهورى آمريكا 
را شرم آور دانست و نوشت: آقاى 
ترامپ به طور عجيب و غريبى اولين 
پاراگراف بيانيه شـــرمآورش درباره 

جنايتهاى سعودى را اختصاص 
داده به اينكه ايران را به هر تخلفى 
كه به ذهنش رســـيده است متهم 
بكند. بسيارى از كارشناسان معتقدند 
كه آمريكا نه تنها چشـــم خود را 
روى پرونده قتـــل روزنامه نگار 
منتقد سعودى بسته بلكه همواره از 
سياستهاى رياض در حمالت چند 
ساله به يمن و كشتار مردم بى دفاع 
اين كشور حمايت مى كند. البته از 
متن بيانيه ترامپ، اهميت توافقات 
تسليحاتى با عربستان قابل روئيت 
است. به گفته ترامپ، «لغو معامالت 
ميلياردى اسلحه با عربستان اقدامى 
ابلهانه است كه تنها روسيه و چين 

از آن منفعت مى برند.»
ترامپ كه در دوره رقابتهاى 
انتخاباتى، عربســـتان را گاو شيرده 
توصيف مى كـــرد كه بايد آن را 
دوشيد پس از ورود به كاخ سفيد، 
ريـــاض را به عنوان اولين مقصد 
سفر خارجى خود برگزيد. رقص 
شمشير وى با سران سعودى و توافق 
تسليحاتى 110ميليارد دالرى در آن 

زمان انعكاس جهانى يافت. ترامپ
در حالى پس از ترور خاشقجى بر
تداوم روابط خود به عربستان اصرار
دارد كه دولت آلمان كليه مبادالت
تسليحاتى خود با عربستان را متوقف
كرده اســـت و حتى سالح  هايى را
كه قبال قرارداد آنها بســـته شده به
عربستان تحويل نخواهد داد.به باور
ناظران، آمريكا چشم خود را روى
جنايتهاى متحدان خود بســـته و
عليه ايران از حربه نخ نماى همكارى
با تروريســـم كمك مى گيرد اما
مهمترين هدف وى آن اســـت كه
ايران را به كشورى ضعيف و حتى
فروپاشـــيده تبديل كند تا متحدان
و همپيمانـــان عبرى- عربى خود
را در حاشـــيه امن نگهدارد. از اين
رو كاخ سفيد به بهانههاى مختلف
تالش مىكند تنگناها و تحريمهاى
ضـــد ايرانى را افزايش داده و دامنه
ارتباطات و تعامالت تهران و جهان
را قطع كند. در همين راستا «برايان
هوك» مســـئول «گروه ويژه اقدام
ايران» در توييتر رسمى وزارت امور
خارجه آمريكا كه به زبان فارســـى

انتشـــار يافت هر نوع همكارى با
ايران را مصداق كمك به تروريسم!
ارزيابـــى كرد و نوشـــت «وقتى
شركت  ها با رژيم ايران معامله مى
كنند، آنها احتماال به تروريسم كمك
مالى مى كنند– شايد حتى تروريسم
در خاك خودشان. تحريم  هاى ما
قصـــد دارند مانع توانايى رژيم در
صدور تروريسم شوند. ما نسبت به
فرار از تحريم  ها هوشياريم و براى
متوقف كردن آنها ترديد نمىكنيم.»
افزون بر آن، نيز وزارت خزانه  دارى
آمريكا چند نهـــاد و فرد ايرانى،
روســـى و سورى را به بهانههايى
چون انتقال نفت ايران به سوريه و
حمايت مالى از حماس و حزب  اهللا
لبنان در ليست تحريمى خود قرار
داد. كارشناسان بر اين باورند يكى
از مهمتريـــن هدفهاى آمريكا از
اقدامات تحريمى، بىاثرسازى طرح
ساز وكار كانال مالى ويژه موسوم به
«اس پى وى» است كه براى تقابل
با تحريمهاى اين كشور در دستور

كار اتحاديه اروپا قرار دارد.

ترامپ و تبعات حركت بر خالف موج در پرونده خاشقجى

* پروژه فشار كاخ سفيد بر عربستان در ارتباط با قتل روزنامه 
نگار منتقد سعودى رنگ باخته و رئيس جمهورى آمريكا دست 
داشـتن يا نداشـتن وليعهد سـعودى را بى تاثير بر مناسـبات 

واشنگتن- رياض مى داند

*پديـده شـوم تروريسـم به عنـوان درد مشـترك جهانيان 
همواره پهنه جهان خاكى را تهديد مى كند، در اين ميان برخى 
كشورها از مساله تروريسم براى دست يافتن به اهداف خود 
سود مى جويند؛ تاكتيكى كه آمريكا براى مقابله با ايران بيش 

از هر زمانى بر آن تمركز كرده است

بخش دوم و پايانيترامپ در برابر عربستان: منافع شخصى يا اولويت هاى ملى؟
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شركت تعاونى مصرف كارگران گروه صنعتى بهشهر

آگهى دعوت مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده
شركت تعاونى مصرف كارگران گروه صنعتى بهشهر
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مبلغ سپرده عنوان رديف 

65/000/000ريالقيمت ماموگرافي آكبند 1

28/062/500 ريال ساير تجهيزات پزشكي2

آگهى تغييرات شركت ابتكار توسعه درمان شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 486270 و شناسه ملى 14005572137

آگهى تغييرات موسسه خيريه معلولين محبان صادق( ع)
 به شماره ثبت 13211 و شناسه ملى 10100504170
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ایمیل  خط ارتباطي :

شهادت مامور پليس يزد درتعقيب اشرار
س���رويس شهرستانها: معاون 
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان 
ي���زد گفت: براثر درگيري ماموران 
ايست و بازرسي شهيد مدني يزد با 
ناامن کنندگان حريم امنيت کشور، 
سروان »ايرج صفاري« به درجه رفيع 

شهادت نائل آمد.
س���رهنگ محمدرضا مزيدي 
افزود:ماموران ايس���ت و بازرسي 
ش���هيد مدني يزد هنگام گشت در 
حوزه اس���تحفاظي به يک خودرو 
پژو405 مش���کوک شدند و به آن 
دس���تور ايست دادند که راننده خودرو بدون توجه به ايست ماموران 
با افزايش سرعت از محل گريخت.  وي افزود: ماموران براي تعقيت 
راننده فراري اقدام کردند که در اين عمليات بر اثر برخورد دوخودرو 
با هم، سروان ايرج صفاري به فيض شهادت نائل آمد. او با تاييد اين که 
در اين حادثه يکي ديگر از ماموران نيز مجروح و به بيمارستان منتقل 

شد، گفت: حال عمومي وي رضايت بخش است .

  مجتمع دانشجويي امام رضا)ع( افتتاح شد

سرويس شهرستانها: همزمان با روز بزرگداشت دانشجو، مجتمع 
دانشجويي امام رضا )ع(در جوار حرم مطهر رضوي با حضور حجت 
ااسام والمسلين رئيسي توليت آستان قدس رضوي و جمعي از مديران 

فرهنگي و اجرايي استان به بهره برداري رسيد.
رئيس موسسه جوانان آستان قدس رضوي در اين مراسم گفت: اين 
مجتمع در راستاي رهنمودهاي رهبر معظم انقاب مبني بر آماده سازي 

فضا براي رشد معنوي در دانشگاه   ها راه اندازي شده است. 
  مجتبي مختاري افزود: مجتمع فرهنگي دانشجويي امام رضا )ع( 
در زميني به مساحت 5 هزار متر مربع از اراضي موقوفي ايجاد شده 
اس���ت و ظرفيت اس���کان 400 نفر را دارد.  وي با اشاره به پذيرايي و 
اسکان دانشجويان از سراسر کشور در اين مجموعه گفت: ايجاد فضاهاي 
تعاملي همچون کافه کتاب، پاتوق انديشه، برگزاري کرسي   هاي آزاد 
انديشي، مناظرات دانشجويي و جلسات مباحثه از مهم ترين کارکردهاي 
فرهنگي اين مجموعه است. رئيس موسسه جوانان آستان قدس رضوي 
افزود: مجتمع دانشجويي امام رضا )ع( مرکزي براي تعالي فکر و انديشه 
جوانان، بسترسازي و حمايت از اردوهاي زيارتي دانشجويان زيارت 
اولي است.  مختاري گفت: ساماندهي اردوهاي تشکياتي دانشگاه هاي 
سراسر کشور از ديگر اهداف ايجاد اين مجموعه دانشجويي در مشهد 
مقدس است.  مجتمع دانشجويي امام رضا )ع( سومين مرکز اردويي تربيتي 

موسسه جوانان آستان قدس رضوي در کشور است. 
اهداي نشان »جوان رضوي«  

نش���ان »جوان رضوي« براي نخستين بار در کشور  و به مناسبت 
گراميداشت روز دانشجو، به 6 نفر از نخبگان جوان ايراني در مشهد 

مقدس اهدا شد.
حجت ااسام والمسلمين رئيسي توليت آستان قدس رضوي در 
حاشيه مراسم افتتاح مجتمع دانشجويي امام رضا )ع( در جوار بارگاه 

منور رضوي اين نشان را به 6 جوان نخبه کشور اهدا کرد.  
مجيد خوانس����اري مدير راه اندازي مجتمع غني سازي فردو، صادق 
خواجه احسني مدير گروه مخابرات فضايي دانشگاه شريف و صبا کرم 
مسئول گروه جهاد پزشکي قرارگاه جهادي امام رضا )ع( از جوانان نخبه 
گيرنده اين نشان بودند.  همچنين اين نشان به سيد محمدباقر سيدين دارنده 
مدال طاي المپياد فيزيک کشور، نفيسه رنگرز زاده قهرمان رقابت هاي 
ورزشي کشور و وحيد شورابي فعال تشکل هاي دانشجويي اهدا شد. در 
اين برنامه از دکتر بهجت قاسمي همسر شهيد هسته اي دکتر شهرياري، 
فرش����ته روح افزا همس����ر شهيد دکتر احمد حاتمي عضو هيأت علمي 
پژوهشکده و سامانه هاي حمل و نقل فضايي و دکتر رضا روستاآزاد رئيس 

سابق دانشگاه صنعتي شريف تجليل شد.

آيين بزرگداشت زرويي نصرآباد در 
موطن اين شاعر طنزپرداز برگزار شد

س���رويس شهرستانها: آيين بزرگداشت ابوالفضل زرويي نصرآباد، 
شاعر و طنزپرداز شهير کشور،در موطن اصلي وي، دهستان »نصرآباد« 

شهرستان تفت در استان يزد برگزار شد.
حوزه هنري يزد با همکاري ش���وراي اسامي و دهياري نصرآباد اين 
مراسم را برگزار که در آن عاوه بر خانواده و بستگان اين شاعر گرانقدر 
عرصه طنز، ياران، دوستان و هموايتي هاي اين زنده ياد نيز حضور داشتند. 
سرپرست استانداري يزد، مدير کل فرهنگ و ارشاد اسامي استان، فرماندار 
تفت، مديرکل صدا و سيماي استان، مديران و مسوان استاني و محلي و 
جمع کثيري از فرهنگدوستان و اهالي مناطق مختلف شهرستان تفت در اين 

مراسم که در مسجد جامع اين دهستان برگزار شد حضور داشتند.

خصلت زيباي انصاف را سرلوحه زندگي قرار دهيم
يکي از زيباترين خصلت هاي اخاقي بشر که در قرآن کريم هم به 
آن اش����اره ش����ده، رعايت عدل و انصاف است. اگر اين خصلت زيبا در 
وجود تک تک افراد يک جامعه نهادينه شود، مطمئن بايد بود که بايا و 
مشکات از آن جامعه دور مي شود. مدتي پيش خودرو همسرم در خيابان 
دچار نقص فني شد و تعميرگاهي هزينه تعمير آن را مبلغي حدود 2 و 
نيم ميليون  تومان تخمين زد، در صورتي که با 200 هزار تومان عيب و 
نقص خودرو برطرف شد! آيا برخي افراد به عواقب از ميان رفتن خير و 
برکت به دليل کسب اين گونه درآمدها اعتقاد ندارند؟ ايکاش تمامي افراد 

بتوانند خصلت زيباي انصاف را سرلوحه زندگي خود قرار دهند.
هموطن

هشدار در مورد تخريب طبيعت زيباي لواسان!
مدتي است که مجوز بلند مرتبه سازي در ارتفاعات لواسانات زيبايي 
طبيعت بکر اين منطقه را تحت الشعاع قرار داده است. چرا برخي مسئوان 
شهري براي جبران کمبود هزينه هاي مازاد بازسازي شهر، مجوز تخريب 
طبيعت را صادر مي کنند؟ اميدوارم شهردار جديد لواسان براي مبارزه با 

زمين خواران به دور از هياهوهاي سياسي چاره انديشي کند.
از ساكنان لواسان

مگر انتقال سوابق بيمه الزامي نيست؟
طبق قوانين سازمان تأمين اجتماعي انتقال سوابق پرداخت حق بيمه 
از يک استان به ساير استان ها با رعايت ضوابط و مقررات امکان پذير 
است. کارگر ساختماني هستم که چند سالي در تهران ساکن بودم و 
حق بيمه خود را به سازمان تأمين اجتماعي در تهران پرداخت کرده ام 
و مدتي اس���ت که ساکن اراک ش���ده ام. براي انتقال سابقه بيمه ام به 
تأمين اجتماعي اراک مراجعه کرده ام، اما متأسفانه با انتقال سوابق بيمه ام 
موافقت نمي کنند گويا بايد از ابتدا حق بيمه خود را بپردازم. از مسئوان 
سازمان تأمين اجتماعي تقاضا دارم که نسبت به احقاق حق کارگران 

ساختماني اقدام کنند.
كارگر ساختماني از اراك

لزوم كاهش نرخ پاركينگ ميدان تجريش
با توجه به حجم بااي ترافيک و ازدحام خودروها در خيابان هاي 
تهران، امکان استفاده از پارکينگ يکي از ضروريات پارک خودروها در 
ش���هر است. در چنين شرايطي متأسفانه نرخ پارکينگ عمومي حوالي 
ميدان تجريش 2 برابر افزايش يافته اس���ت و نيز آسانس���ور پارکينگ 
قابل استفاده نيست. از شهرداري منطقه يک تقاضا داريم که نسبت به 

کاهش نرخ پارکينگ و راه اندازي آسانسور آن، اقدام کنند. 
از ساكنان ميدان تجريش 

لزوم ارزيابي عملكرد صرافي هاي وابسته به بانك ها
عملک���رد قوه قضائيه در بازداش���ت برخ���ي از متخلفان ارزي 
تحسين برانگيز اس���ت و جا دارد عملکرد تمامي صرافي هاي وابسته 
به بانک ها و بخصوص بانک هاي خصوصي در يک س���ال اخير و 
تراکنش هاي مالي و خريد و فروش هاي کان آن ها نيز مورد بررسي 
قرار گيرد، تا متخلفان در صرافي هاي بانکي شناس���ايي شوند. دولت  
و قوه قضائيه بايد بدانند که بخش عمده تاطم بازار ارز ناش���ي از 
س���وء مديريت ها، زياده خواهي و کارکردهاي غيرمسئوانه صرافي هاي 
وابس���ته به برخي بانک هاي دولتي و خصوصي بوده است. اميدواريم 
س���ازمان بازرسي کل کشور در يک بازرسي ويژه به عملکرد و بازده 

يکساله صرافي هاي متخلف بپردازند.
عليرضا احمدي

لزوم تصويب قانون تمديد مهلت تخليه اماك
با توجه به افزايش اجاره و رهن مسکن در شرايط کنوني، ايکاش 
قانون تمديد مهلت تخليه اماک اس���تيجاري از يک س���ال به 2 سال 
تصويب و اجرا شود و مسئوان وزارتخانه هاي تعاون و راه و شهرسازي 
براي حل مشکل مسکن اقشار ضعيف چاره انديشي کنند و همچنين 
سرمايه گذاران بخش خصوصي در اطراف شهرها مسکن هايي بسازند و 

به قيمت هاي پايين در اختيار مستأجران قرار دهند.
مستأجري از تهران

بازگشايي خيابان صفا براي رفت و آمد خودروهاي عمومي
عليرغم هزينه گزافي که صرف راه اندازي طرح پياده راه ميدان امام 
حسين)ع( تا ميدان شهداء به وسيله شهرداري تهران صورت گرفت و 
نيز باعث ورشکستگي و تزلزل کار بسياري از کسبه منطقه شد، حال 
بعد از گذشت چند سال ضرورت دارد سنگفرش ها جمع آوري و محور 
خيابان صفا تا ميدان شهداء براي عبور خودروهاي عمومي بازگشايي 
شود. همچنين رفت و آمد قطارهاي برقي در اين محدوده مدتي است 
که باعث س���لب آرامش و امنيت عابران پياده ش���ده است، آيا امکان 
دارد پروژه اي با اين عظمت و هزينه بدون برنامه ريزي هاي ازم توسط 
مسئوان وقت شهرداري و اعضاي شوراي شهر به مرحله اجرا رسيده 
باشد؟ اميدوارم مسئوان پاسخگوي اتاف بيت المال و سرمايه هاي ملي 

براي اجراي طرح مزبور باشند.
عابدي

در تعرفه مصرف برق اقشار كم درآمد تجديدنظر شود
با توجه به اهميت جايگاه و احترامي که اماکن مذهبي و مساجد 
در ميان مردم دارند، سال هاس���ت که هزينه برق و آب اين اماکن به 
وس���يله دولت پرداخت مي شود که اين عملکرد براي ترويج اسام و 
رونق برنامه هاي فرهنگي و قرآني در مساجد قابل تقدير است. با عنايت 
به اجراي طرح افزايش تعرفه هاي برق بهتر است مبلغي از هزينه هاي 
مصرف انرژي اين اماکن  توسط کمک هاي مردمي به مساجد تأمين 
شود تا دولت بتواند در تعرفه افزايش تعرفه هاي برق اقشار کم درآمد، 

تجديدنظر کند.
نمازگزار مسجد

تقاضا از شهرداري و راهنمايي و رانندگي اروميه
مدتي است که بريدگي ايجاد شده در ورودي دانشگاه آزاد اسامي 
واقع در جاده اروميه � سلماس ترافيک سنگيني در آن محدوده به وجود 
آورده اس���ت. از شهرداري اروميه و پليس راهنمايي و رانندگي تقاضا 

داريم براي رفع معضل ترافيک محدوده ياد شده اقدام کنند.
اميد روحانيـ  اروميه

افزايش نرخ تضميني خريد گندم كار عاقانه اي است
به پيشنهاد برخي از نمايندگان عضو کميسيون کشاورزي مجلس 
افزايش نرخ تضميني خريد گندم از کشاورزان در سال جديد به مجلس 
ش���وراي اس���امي ارائه شده است. اميدواريم رئيس محترم مجلس و 
رئيس جمهوري با رأي موافق به اين پيشنهاد که کاري عقاني است، 
باعث رونق کار کش���اورزان در بخش توليد گندم شوند، در ضمن با 
اجرا ش���دن اين طرح، ديگر گندمکاران مجبور به فروش محصوات 

خود به دامداران نخواهند شد.
هموطن
خط ارتباطي: رئيس جمهوري دستور افزايش نرخ خريد تضميني 
گندم از کش���اورزان را صادر کرده اس���ت که با اباغ آن، اين افزايش 

اعمال خواهد شد.
اميدواريم قيمت ديگر اقام هم كاهش يابد

به گفته وزير محترم ارتباطات و فن آوري اطاعات، به دليل ورود 
گوشي هاي توقيف شده تلفن هاي همراه در گمرک و انبارها به بازار، 
شاهد کاهش 20 درصدي قيمت آن ها خواهيم بود. اميدواريم اين گونه 
کاهش قيمت ها هرچند اندک در قيمت خودروها و لوازم يدکي آن ها، 
لوازم خانگي و صوتي و ديگر اقامي نيز که طي يک س���ال گذش���ته 

رشد بيرويه قيمت داشته اند، اعمال شود.
شهروندي از كرج

روزنامه نگاران دونالد ترامپ را به چالش بكشند
ريچارد نيکسون تنها رئيس جمهوري آمريکا در سال هاي 1969 
تا 1974 بود که به دليل يک اشتباه از سمتش استعفا داد؛ در صورتي 
که دونالد ترامپ با صدها اشتباه مانند حمايت از تروريسم و مشکاتي 
که در س���طح بين المللي براي ديگر کشورها ايجاد مي کند، نه استعفا 
مي دهد و نه حاضر است به خشم و غضب ملت آمريکا و ديگر ملل 
جهان توجه کند. به نظر من به چالش کش���يدن رفتارهاي غيراخاقي 
ترامپ بر عهده روزنامه نگاران و خبرنگاران زبده اس���ت تا با انتش���ار 
اخبار عملکردهاي غيراصولي اين فرد، جوامع بشري را با سوء رفتار و 

منش هاي او بيشتر آشنا کنند.
تلفن به خط ارتباطي

مسابقات فوتبال را فقط از شبكه ورزش پخش كنند
قطع برنامه هاي روزانه و هفتگي و سريال هاي تلويزيوني به دليل 
پخش زنده مسابقات فوتبال در شبکه 3 سيما، که شبکه اي پربيننده و 
جوان پسند است، به نظر من قابل درک و عقاني نيست و بهتر است 
امتياز پخش مسابقات زنده فوتبال مختص شبکه ورزش باشد. اميدواريم 
مس���ئوان صدا و سيما براي احترام قائل شدن به بينندگان تلويزيون 
و بخصوص شبکه 3 سيما که بارها ناظر اين وضع بوده اند، مسابقات 

فوتبال را فقط از شبکه ورزش پخش کنند.
از عاقمندان سريال هاي تلويزيوني

محكوميت  جهاني حمله تروريستي چابهار 
سرويس شهرستانها: پيکر مطهر دو شهيد حادثه تروريستي 
چابهار ديروز با حضور مسئوان کشوري، فرماندهان نظامي و 
انتظامي و قشرهاي مختلف مردم شيعه و سني اين شهرستان 

تشييع شد. 
تشييع پيکر مطهر شهيدان ستوان يکم داريوش رنجبر و 
سرباز وظيفه ناصر درزاده با حضور سيد عباس صالحي وزير 
فرهنگ و ارشاد اسامي، احمد علي موهبتي استاندار سيستان 
و بلوچستان، سردار محمد ماراني فرمانده قرارگاه قدس نيروي 
زميني سپاه جنوب شرق کشور، سردار قاسم رضايي فرمانده 
مرزباني، سردار محمد قنبري فرمانده نيروي انتظامي اين استان 
و ش���ماري از مسئوان برگزار شد. تشييع کنندگان در اين 
مراسم با سردادن شعارهاي »مرگ بر اشرار« و »حسين حسين 
شعار ماست شهادت افتخار ماست« مرگ بر وهابي، مرگ بر 

تروريست، اين اقدام تروريستي را محکوم کردند. 
پس از مراسم تشييع در چابهار، پيکر شهيد ستوان يکم 
داريوش رنجبر به زادگاهش شيراز و سرباز وظيفه شهيد ناصر 

درزاده به بمپور ايرانشهر منتقل شد. 
خودرو وانت تويوتا حامل مواد منفجره س���اعت 9:55 
دقيقه پنجشنبه قصد ورود به مقر ستاد انتظامي شهرستان چابهار 
را داشت که با مقاومت ماموران انتظامي روبه رو شد و عامل 
انتحاري، اين خودرو را در مقابل در ورودي اين ستاد منفجر 

کرد و خودش هم به هاکت رسيد. 
 43 نفر در اين حادثه تروريستي زخمي شدند و 2 نفر 

هم به شهادت رسيدند. 
 10 نفر از حادثه ديدگان از کادر نيروي انتظامي و بقيه 
ش���هروندان عادي بودند که در آن حوالي در حال تردد و 

مشغول فعاليت روزمره بودند. 
برخي شبکه هاي اجتماعي نوشته اند: گروهکي با عنوان 
»انصارالفرقان« مسئوليت اين انفجار را بر عهده گرفته است. 

معاون اول رئيس جمهوري اقدامات تروريس���تي را که 
با هدف تفرقه افکني در صفوف ملت ايران توسط دشمنان 
طراحي و اجرا مي شود، محکوم به شکست دانست وتاکيد 
کرد: اين قبيل اقدامات عزم جمهوري اسامي ايران را براي 

مبارزه با تروريسم راسخ تر خواهد کرد. 
اس���حاق جهانگيري در پيامي با ابراز تأسف از حادثه 
تروريستي چابهار، شهادت دو نفر از فرزندان خدوم و غيور 

ملت ايران در نيروي انتظامي را تسليت گفت. 
در متن پيام معاون اول رئيس جمهوري آمده است: حادثه 
تروريستي انفجار مقابل مقر نيروي انتظامي در شهرستان چابهار 
که منجر به شهادت دو نفر از فرزندان غيور و خدوم ملت ايران 
در نيروي انتظامي و مجروحيت تعدادي از هموطنان بيگناه و 
مظلوم در چابهار شد، موجب تأسف و تأثر فراوان گرديد. 

 »يقيناً اين دست اقدامات تروريستي که با هدف تفرقه 
افکني در صفوف منسجم ملت بزرگ ايران توسط دشمنان 
اين ملک و ملت طراحي و اجرا مي شود، محکوم به شکست 
است و راه به جايي نخواهد برد و بر اتحاد و انسجام بيشتر 

ملي مي انجامد.«
در ادامه پيام جهانگيري آمده است: ضمن تسليت اين 
حادث���ه تلخ ب���ه ملت ايران به ويژه خانواده هاي گرامي اين 
عزيزان، مردم شريف استان سيستان و بلوچستان به خصوص 
شهرستان چابهار، از استاندار محترم و همه مسئولين انتظامي 
و امنيتي استان سيستان و بلوچستان مي خواهم تمام توان و 
تاش خود را براي شناسايي و برخورد با مسببان اين حادثه 
تروريستي به کار گيرند. از خداوند متعال براي شهداي اين 
حادثه علو درجات و براي خانواده هاي ارجمندشان صبر و 

اجر و براي مجروحان شفاي عاجل مسئلت دارم. 
 * عصبانيت دشمن از مردم ايران 

وزير کش���ور حادثه تروريستي چابهار را نشان دهنده 
عصبانيت آمريکا و دولت هاي تروريست حامي آنها در منطقه 
دانست و گفت: تاريخ انقاب اسامي نشان داده که خون 
زنان،کودکان و مردان ايران زمين سرچشمه توفيقات الهي و 
پيروزي هاي درخشان نظام حق و روشنايي بر دشمنان شيطاني 
خواه���د بود.  در متن پيام عبدالرضا رحماني فضلي درباره 
حادثه تروريستي چابهار آمده است: حادثه تروريستي چابهار 
که منجر به شهادت و جراحت تعدادي از غيورمردان پاسدار 
امنيت و آرامش ميهن عزيزمان شد موجي از غم و اندوه و 
تأثر در سينه ماامال از اميد و عزم ايرانيان برانگيخت و اين 
اقدام وحشيانه نشان داد که نظام اهريمني سلطه از هيچ فتنه و 

توطئه اي عليه اين ملت پرافتخار فروگذار نخواهد کرد. 
وي تاکيد کرد: شکست ننگين آمريکا و رژيم صهيونيستي 
و دولت هاي تروريس���ت حامي آنها در منطقه که در اعمال 
تحريم هاي تحميلي و ظالمانه و س���وداي به زانو درآوردن 
اس���تقال و آزادي ملت ايران، ناتوان و عصباني ش���ده اند 
موجب شده است تا با کمک مزدوران فريب خورده خود، 
هموطنان عزيزمان را هدف قرار داده و با نا امن نشان دادن 
مناطقي از کش���ور که سند تمدن کهن و فرهنگ غني اين 
منطقه پرآوازه تاريخي است، مرهمي بر دردهاي التيام ناپذير 

خود بگذارند. 
رئيس شوراي امنيت کشور در انتهاي پيام خود افزود: 
جرثومه هاي ترور و وحش���ت که اين روزها به ش���دت 
درگير فضاحت تاريخي و ماندگار خود در کشتن مردم در 

سفارتخانه هايشان هستند با چنين اقدامات رذيانه اي پرونده 
سياه خود را براي زمان سرنوشت سنگين تر مي کنند. تاريخ 
انقاب اس���امي نشان داده است که خون زنان و کودکان 
و مردان ايران زمين سرچشمه توفيقات الهي و پيروزي هاي 
درخش���ان نظام حق و روشنايي بر دشمنان شيطاني خواهد 

بود. 
 *  اقتدار كشور خدشه دار نمي شود

جانشين فرمانده ناجا از محل حادثه تروريستي کور ديدن 
کرد و به عيادت مجروحان رفت. 

س���ردار ايوب سليماني گفت: اقتدار و امنيت کشور با 
اقدامات کور تروريستي خدشه دار نخواهد شد. 

وي افزود: شناسايي و دستگيري مسببان اصلي حادثه 
تروريستي چابهار در دستور کار نيروهاي امنيتي و انتظامي 
است. اقدامات اطاعاتي خوبي براي شناسايي و دستگيري 
عوامل اصلي اين حادثه کور تروريستي انجام شده و برخورد 
قاطع با مس���ببان اصلي، در دس���تور کار نيروهاي امنيتي و 

انتظامي است. 

س���ليماني گفت: اين حادثه تروريستي بار ديگر چهره 
ددمنش���انه اس���تکبار و نوکران آن را آشکار کرد و آنها بايد 
بدانند ملت انقابي ايران هيچگاه تسليم اقدامات جنايتکارانه 
و خيانت هاي آنها نمي شود، همچنين عناصر خود فروخته 
بايد بدانند نخواهند توانس���ت خللي به اقتدار و اراده اين 

ملت وارد کنند. 
به گزارش خبرنگار اطاعات در زاهدان، وزير فرهنگ 
و ارشاد اسامي و احمد علي موهبتي استاندار سيستان و 
بلوچستان ديروز با حضور در بيمارستان امام علي)ع( چابهار، 
از مصدومان حادثه تروريستي اين شهرستان عيادت کردند.  
سيد عباس صالحي در ديدار با مصدومان حادثه تروريستي 
چابهار از تاش نيروهاي بهداشتي درماني چابهار قدرداني 
کرد.  وي خطاب به مصدومان اين حادثه گفت: اين قبيل 
حرکات و اقدامات کور استکبار هيچ خللي در عزم و اراده 

مردم وارد نمي کند. 
معاون درمان دانشکده علوم پزشکي و خدمات بهداشتي 
درماني ايرانشهر در جنوب سيستان و بلوچستان گفت: 31 نفر 
از مصدومان حادثه تروريستي چابهار پس از درمان پنجشنبه 
ترخيص شدند.  کامران کردي اظهار داشت: در مجموع 43 نفر 
در حادثه تروريستي حمله به مقر انتظامي چابهار زخمي و 2 
نفر شهيد شند.  وي افزود: 10 نفر از حادثه ديدگان از کادر 
نيروي انتظامي و بقيه شهروندان عادي بودند.  کردي با بيان 
اينکه 12 نفر از مصدومان در بيمارستان در حال مداوا هستند 
و حال عمومي آنان رضايت بخش است، اضافه کرد: سه نفر 

از اين مصدومان در بخش اي سي يو بستري هستند. 
او گف���ت: در بين مصدومان چهار کودک، يک خانم 

باردار و شماري از شهروندان عادي هستند. 
 * چابهار در امنيت كامل است

فرمانده نيروي زميني س���پاه پاسداران انقاب اسامي 
صبح پنجشنبه از محل حادثه تروريستي چابهار ديدن کرد و 

به بررسي موضوع پرداخت. 
 سردار محمد پاکپور با تاکيد بر اينکه چابهار در امنيت 
کامل قرار دارد، گفت: نيروهاي سپاه با هوشياري در محل 
حضور دارند.  وي اظهار داش���ت: انفجار در چابهار به دليل 
حمله يک خودرو انتحاري که با بمب و مواد منفجره تجهيز 

شده بود، به مقر فرماندهي نيروي انتظامي رخ داد. 
پاکپور با بيان اينکه در جريان اين حمله، متأس���فانه 
شماري از هموطنان مان شهيد و زخمي شده اند، اضافه کرد: 
اين عمليات تروريستي يک عمليات کور بوده و هيچ حاصلي 
براي تروريست ها نداشته است. به گفته معاون امنيتي و انتظامي 
اس���تاندار سيستان و بلوچستان؛ راننده يک خودرو وانت با 
هدف اقدام تروريستي قصد ورود به مقر انتظامي چابهار را 
داشت که مأموران با هوشياري و اقدام به موقع و شجاعانه 
مانع ورود اين خودرو شدند.  محمد هادي مرعشي ادامه داد: 
عامل انتحاري که موفق به ورود به مقر انتظامي نشده بود، 
اقدام به انفجار خودرو خود کرد که در اين حادثه 2 نفر از 
عوامل انتظامي به نام هاي ستواندوم داريوش رنجبر و سرباز 

وظيفه ناصر درزاده به درجه رفيع شهادت نائل آمدند و عامل 
انتحاري نيز به هاکت رسيد. 

سخنگو و مس���ئول روابط عمومي سپاه پاسداران از 
رهگيري و تاکيد بر تنبيه ش���ديد عوامل حادثه تروريستي 
در چابهار خبر داد.  س���ردار رمضان ش���ريف اظهار داشت: 
گروهک هاي تروريستي عمدتاً با سرويس هاي امنيتي بيگانه 
مرتبط هستند و همواره سعي دارند ناامني هايي را در مناطق 
مرزي ما ايجاد کنند.  وي تاکيد کرد: اين حمات تروريستي 
پاسخ هاي کوبنده اي در پي دارد و عاوه بر تلفات ميداني که 

اين افراد مي دهند بارهگيري، گروه هاي پشتيبان کننده آن ها 
نيز تنبيه مي شوند. 

وزير امور خارجه در واکنش به حمله تروريس���تي در 
چابهار تاکيد کرد: ايران تروريست ها و اربابانشان را به دست 
عدالت خواهد سپرد.  محمدجواد ظريف در حساب توييتري 
خود نوشت: تروريست هايي که از خارج کشور پشتيباني و 
حمايت مي شوند مردم بي گناه را در چابهار به شهادت رسانده 
و مجروح کردند.  ظريف در اين پيام تاکيد کرد: همانگونه 
که در گذش���ته به روشني گفته ايم اين جنايات بي مکافات 

نخواهد ماند.  
فرمانده انتظامي سيستان و بلوچستان با بيان اينکه تنها 
عامل حادثه تروريستي چابهار در صحنه به هاکت رسيد، 
افزود: اقداماتي براي شناسايي و دستگيري مسببان و مرتبطان 
اين حادثه تروريستي در دست انجام است.  سردارمحمد قنبري 
اظهار داشت: راننده يک خودرو وانت حامل مقدار زيادي مواد 
منفجره در حال تردد در يکي از خيابانهاي چابهار بوده که 
به قصد اقدام تروريستي به يکباره به سمت يکي از مقرهاي 
انتظامي اين ش���هر تغيير مسير داده است.  وي ادامه داد: در 
اين حادثه که با وجود موانع موجود در مقابل در ورودي و 
هوشياري و اقدام به موقع نيروهاي انتظامي مستقر در محل 
ستاد، عامل انتحاري موفق به ورود به مقر انتظامي نشده بود، 

با اقدام شجاعانه اين نيروها به هاکت رسيد. 
قنبري با قدرداني از تاش هاي شبانه روزي نيروهاي 
ج���ان بر کف انتظامي گفت: در صورت ورود اين خودرو 
حامل مواد انفجاري به داخل ستاد اتفاقي مهيب رخ مي داد 
که با از خودگذش���تگي نيروهاي انتظامي از حادثه بزرگ 

جلوگيري شد. 
 * حادثه به روايت مردم

شدت حادثه تروريستي چابهار به حدي بود که تا شعاع 
500 متري شيشه ساختمان هاي اطراف را شکست و تعدادي 

از شهروندان را شهيد و مجروح کرد. 
عبدالغني رئيس���ي که در ساختمان پليس +10 واقع 
در روبروي س���تاد فرماندهي انتظامي مشغول به کار است، 
گفت: اين انفجار به حدي مهيب بود که عاوه بر شکستن 
شيش���ه هاي اتاق ها و افتادن کمدها؛ سقف کاذب و ديوارها 

نيز فرو ريخت. 
احمد بلوچ نيز گفت: تکه هايي از خودرو بمب گذاري 
شده مهاجم تا حدود300 متري اطراف چهار راه معروف به 

»کوزه« نزديک بانک کشاورزي پرتاب شد. 
محمد جدگال نيز اظهار داشت: صداي انفجار تا روستاي 
تيس حدود پنج تا 6 کيلومتري محل حادثه شنيده و موجب 

وحشت مردم شد. 
يکي از زخمي هاي حادثه نيز گفت: سوار بر موتورسيکلت 
در حال عبور از نزديکي مقر فرماندهي انتظامي بودم که شدت 

انفجار سبب واژگوني موتور و پرتاب خودم شد. 
رئيسي يکي از شهرونداني که براي انجام کار اداري در 
بلوار شهيد ريگي در حال تردد بوده است، گفت: قدرت انفجار 

آنقدر زياد بود که خودروهاي نزديک فرماندهي انتظامي آسيب 
جدي ديدند و آن طرف تر نيز شيشه خودروها شکسته شد. 
مس���لم بش���کار يکي از جوانان فعال اجتماعي نيز با 
محکوم کردن اين حادثه گفت: توسعه چابهار هيچگاه با اين 
قبيل حرکات و اقدامات تروريستي متوقف نمي شود و مسير 

پيشرفت با جديت و حمايت مردم همچنان ادامه دارد. 
ام���ام جمعه چابهار نيز ب���ا محکوم کردن اين حادثه 
تروريس���تي اظهار داش���ت: دشمنان هميشه با کشتن افراد 
بي گناه مي خواهند اقتدار خود را نشان دهند که سخت در 

اشتباه هستند. 
مولوي عبدالحميد اس���ماعيل زهي مدير حوزه علميه 
دارالعلوم اهل سنت زاهدان در پي حادثه تروريستي مزدوران 
استکبار در ستاد انتظامي چابهار در پيامي ضمن ابراز همدردي 
با خانواده شهداي اين حادثه اين اقدام تروريستي را محکوم 
کرد.  امام جمعه مسجد مکي اهل سنت زاهدان در اين پيام 
آورده اس���ت: حادثه انفجاري که در مقر فرماندهي انتظامي 
چابهار رخ داد و منجر به شهادت و مصدوميت شماري از 
عزيزان نيروي انتظامي و مردم عادي ش���د بسيار تأسفبار و 
ناگوار بود.  اين پيام مي افزايد: اينجانب بارها تاکيد کرده ام و 
اکنون نيز تاکيد مي کنم که ايجاد هرگونه ناامني در کشور و 
استان از سوي هر فرد و گروهي که باشد هرگز به نفع مردم 
منطقه نيست بلکه دشمنان ملت و فرصت طلباني که دنبال 

سوء استفاده هستند را به خواسته هايشان مي رساند. 
مولوي اسماعيل زهي در اين پيام ضمن محکوم کردن 
اين اقدام تروريستي، براي شهدا علو درجات و براي مصدومان 

شفاي عاجل از بارگاه الهي درخواست کرده است. 
 * محكوميت جهاني 

امير، وليعهد، نخس���ت وزير و رئيس مجلس کويت 
در پيام هايي جداگانه ضمن محکوم کردن حمله تروريستي 
چابه���ار، اين حادث���ه را به دولت، بازماندگان و ملت ايران 

تسليت گفتند. 
 »صباح ااحمد الجابر الصباح« امير کويت در پيامي به 
حسن روحاني رئيس جمهوري ايران، با محکوم کردن حمله 
تروريستي چابهار، اين حادثه را تسليت گفت و با بازماندگان 

شهداي اين اقدام تروريستي ابراز همدردي کرد. 
 »جابر المبارک الحمد الصباح« نخس���ت وزير و »نواف 
اأحمد الجابر الصباح« وليعهد کويت نيز در پيام هايي جداگانه 
به حس���ن روحاني رئيس جمهوري کشورمان، اين حمله 

تروريستي را تسليت گفتند. 
همچني���ن »مرزوق الغانم« رئيس مجلس عراق نيز در 
پيامي، اقدام تروريس���تي چابهار را به علي اريجاني رئيس 

مجلس شوراي اسامي تسليت گفت. 
 »راب مک�ِ�ر« سفير انگليس در تهران با انتشار پيامي در 
توييتر با حادثه ديدگان اقدام تروريستي چابهار ابراز همدردي 
کرد و نوش���ت: هيچ وقت هيچ توجيهي براي تروريس���ت 

وجود ندارد. 
سخنگوي وزارت خارجه پاکستان با انتشار پيامي از ايران 
به عنوان »کش���ور دوست و برادر« ياد کرد و گفت: دولت 
پاکس���تان، حمله تروريستي در کشور برادر خود را شديداً 
محکوم مي کند.   »محمد فيصل« با انتش���ار پيامي در صفحه 
توييتر خود نوشت: پاکستان به شدت، اين اقدام تروريستي را 

در کشور برادر و همسايه ايران محکوم مي کند. 
 »سيد عمار حکيم« رئيس فراکسيون اصاح و سازندگي 
و رهبر جريان حکمت ملي عراق، طي پيامي حادثه تروريستي 
چابهار را شديداً محکوم کرد.  در اين پيام آمده است: انفجار 
تروريستي در شهر چابهار که شماري بي گناه در آن قرباني 
شدند را شديداً محکوم مي کنيم.  حکيم ضمن »اعام همبستگي 
با رهبري و حکومت و ملت ايران به خصوص آسيب ديدگان 
اين حادثه، بار ديگر بر موضع ثابت و تغييرناپذير خود در 
مخالفت با هرگونه خشونت و تروريسم تاريک انديش« تاکيد 

کرده است. 
وزارت امور خارجه افغانس���تان در اطاعيه اي حمله 
تروريس���تي در چابهار ايران را که در پي آن 46 نفر کش���ته 
و يا زخمي شدند، محکوم کرد. دولت اردن هم اين حادثه 

تروريستي را محکوم کرد
 * بازتاب حمله تروريستي چابهار  

روزنامه ال مون���دو و خبرگزاري افه در گزارش هاي 
جداگانه، حمله تروريستي در چابهار را بازتاب دادند. 

ال موندو نوشت: شهر بندري چابهار صبح پنجشنبه، 
 انفجار بزرگي  را ثبت کرد که به گفته رس���انه هاي محلي

2 کشته و شمار زيادي مجروح بر جا گذاشته است. 
اين روزنامه با اشاره به اينکه عامان اين حادثه ناشناخته 
هستند، اضافه کرد: اين استان هم مرز با پاکستان از چند سال 
پيش از يک تنش کم شدت بين گروه هاي مسلح جدايي طلب 

بلوچ و نيروهاي امنيتي ايران رنج مي برد. 
خبرگزاري افه نيز در گزارش خود اشاره کرد که هدف 
اين انفجار مقابل مقر پليس رخ داد و پس از وقوع انفجار، 
صداي تيراندازي شنيده شد.  افه ادامه داد: حمات تروريستي 
در داخل کشور هاي همسايه شرقي ايران شامل افغانستان و 
پاکستان به مراتب رخ مي دهد اما در داخل ايران، به ندرت 

رخ مي دهد و امري غير عادي است. 

شركت كش�ت � ��� قيا� �صفها� 
�� نظ���ر ���� تع���د��� �� ��مه���ا� خو� �� 
(به ش���ر� �يل) ��طريق برگ���ز��� مز�يد� �� 
�����شنبه مو�� 1397/09/26 بفر�� برساند� 
لذ� �� متقاضيا� �عو� مى ش���و� جهت شركت 
 �� جلس���ه مذكو� به ����  �فتر مركز� شركت� 
پليس ��� �صفها� - تهر��� كيلومتر 9 جا�� علويجه ��� ساعت 11 صبح مر�جعه نمايند. 
ضمن����ا� قيمت پايه كميس���يو� �� ��� برگز��� مز�يد� �� بر� پيشنها� قيمت �عال� 

خو�هد شد.  
تلفن تماس :031-33804334

1. گا� �بستن
2.  گا� غير �بستن كشتا�گاهى

3. تليسه با����
4.  تليسه غيربا���� كشتا�گاهى

5.  گوساله نر قطع شير(�� شركت  قيا� �صفها� � ��حد �يو�� �ستا� �يال�)
6.  گوساله نر شيرخو��(�� شركت  قيا� �صفها� � ��حد �يو�� �ستا� �يال� )

7. گوساله ما�� 3 تا 9 ماهه

آگهي مزايده فروش يك قطعه زمين
ش�هر���� الهيجا� به �س���تنا� ��يف ش���ما�� 72001 بو�جه مصو� سالجا�� �� نظر ���� 
نس���بت به فر�� يك قطعه �مين به پال� ثبتي 6/485 به مساحت 15037/30 مترمربع ��قع �� 
خيابا� شيخ ��هد با كا�بر� گر�شگر� �� عين �لما� �� طريق مز�يد� بر�سا� نر� پايه كا�شناسي 
به مبلغ كل 130/500/000/000 �يا� به فر�� برساند. متقاضيا� ��جد شر�يط مي تو�نند به منظو� 
��يافت �سنا� شركت �� مز�يد� � كسب �طالعا� �� شر�يط مز�يد� �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت (ستا�) به ����: WWW.setadiran.ir �� ��� يكشنبه مو�� 97/9/18 
لغايت ��� يكش��نبه مو�� 97/9/25 �قد�� نماين���د � �� صو�� نيا� با تلفن 22�42234721 

تما� حاصل نمايند.
� �خرين مهلت جهت ���ئه پيش���نها�ها �� س���امانه ��لت (س���تا�) تا پايا� ساعت (12ظهر) 

���پنجشنبه مو�� 97/10/6 مي باشد.
تبصر�: متقاضيا� مي بايس���ت جهت ���يه تمامي �س���نا� �� طريق سامانه فو� �لذكر با�گذ��� � 
�قد�� نمايد� ضمنا شركت كنند� مي بايس���ت تضمين شركت �� مز�يد� �� به صو�� پاكت 
��� بس��ته تا �ما� �عال� شد� به �فتر �مو� پيما� � �سيدگي ش���هر���� تحويل نمايد. تا�يخ 
با�گش���ايي پيشنها�ها� ���يه شد� با حضو� ش���ركت كنندگا� (همر�� با معرفي نامه) ��� شنبه 
مو��97/10/8 ��� س���اعت 11 ظهر به ����: الهيجا� � بلو�� �ما� �ضا(�) � ميد�� گلستا� � 

ساختما� ستا�� شهر���� خو�هد بو�.
� كليه هزينه ها شامل: حق �لزحمه كا�شناس���ي � هزينه ��� �گهي � هزينه نقل � �نتقا� � غير� 

بعهد� برند� مز�يد� مي باشد.
� مبل���غ تضمين ش���ركت �� مز�يد�: ش���ركت كنندگا� جه���ت ش���ركت �� مز�يد� مبلغ 
6/525/000/000�يا� به صو�� ضمانتنامه بانكي (با �عتبا� س���ه ما�) به نفع شهر���� يا ���يز به 
حسا� سپر�� شهر���� نز� بانك ملي به حسا� 0105200887002 به نا� شهر���� الهيجا� 

�قد�� نمايند.
� چنانچه نفر�� ���� ��� � سو� مز�يد� حاضر به �نجا� كا� نشوند به ترتيب سپر�� شركت �� مز�يد� 

�نا� به نفع شهر���� الهيجا� ضبط خو�هد شد.
� برند� مز�يد� مكلف �ست پس �� تصويب كميسيو� معامال� � �بال� �� سو� شهر���� 30��صد 
مبلغ پيشنها�� كل �� ظر� مد� تعيين شد� �� �جه شهر���� ���يز � مابقي �� به هنگا� �نتقا� 

قطعي سند به حسا� شهر���� ���يز نمايد.
تبصر�: برند� مز�يد� مي بايس���ت �� �ما� �نتقا� س���ند مالكيت نسبت به ���يز مابقي مبلغ �قد�� 

نمايد� �� غير �ين صو�� 30��صد مبلغ ���يز� به نفع شهر���� الهيجا� ضبط خو�هد شد.
� نظر به �ينكه �مين موضو� مز�يد� س���ابقا� �� قالب قر����� مشا�كت به شركت توسعه گر�شگر� 
تحوي���ل گر�يد� � حاليه به لحا� ع���د� �عايت مفا� قر����� � �نجا� تعه���د�� مر�تب طي نامه 
ش���ما�� 19201/14 مو�� 97/3/29 في �طال� به ش���ركت يا�شد� �� سو� شهر���� به صو�� 
يكطرفه فس���خ گر�يد�� چنانچه جهت تحويل نهايي �مين موصو� هزينه هايي مصر�� گر��� 
پر��خت هزينه ها� �نجا� ش���د� �� ��س���تا� خلع يد � تخليه كه �� سو� شهر���� � �� ��ستا� 
پيگير� ه���ا� قضايي كه صو�� مي گير�� به صو�� تو�فق���ي يا مطابق با حكم قضايي حد�كثر تا 

سقف 20/000/000/000 �يا� به عهد� برند� مز�يد� مي باشد.
� نظر به �ينكه كا�بر� ملك گر�ش���گر� �س���ت برند� مز�يد� مكلف به حفظ كا�بر� بو�� � حق 
تقاضا� تغيير كا�بر� يا تفكيك �� �� هيچ �ما� نخو�هد ��ش���ت � �� صو��  برند� شد� � فر�� 
�مين نيز موظف �س���ت �� �ين خصو� تعهد� �� خريد�� جديد �خذ � به ش���هر���� الهيجا� 

تحويل نمايد.
� به پيشنها�ها� بعد �� موعد مقر� ترتيب �ثر ���� نخو�هدشد.
� شهر���� �� �� يا قبو� هر يك �� پيشنها�ها مختا� مي باشد.

مبلغ تضمين شركت �� مز�يد�نو� مالكيتمبلغ پايهشما�� پال� ثبتيمساحت كلموقعيت �مين��يف

ششد�نگ يك قطعه �مين ��قع �� خيابا� شيخ ��هد� 1
با كا�بر� گر�شگر�

 15037/30
130/500/000/000 6/485مترمربع

6/525/000/000 �يا�قطعي�يا�

نوبت ��� ���نامه �طالعا� 97/9/17                                    نوبت ��� ���نامه پنجر� نو 97/9/24
مسعود كاظمي - شهردار الهيجان

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت صنايع تبديلي گلستان (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 5471 شناسه ملي 10700141770
بدين �س���يله �� كليه س���هامد���� محتر� ش���ركت صنايع تبديلي گلس���تا� (س���هامي خا�) 
�عو� به عمل مي �يد �� جلسه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� �ين شركت كه �� ساعت 11صبح 
��� چها�ش���نبه مو�� 97/09/28 به ����: تهر�� � خيابا� قائم مقا� فر�هاني نبش كوچه چها�� � 

پال�143 طبقه5 برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانيد.
�س�تو� جلس�ه: � �صال� ما�� 40 �ساسنامه � س���اير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي عا�� 

هيئت مدير� شركت صنايع تبديلي گلستا�به طو� فو� �لعا�� مي باشد.

سرويس شهرستانها: رئيس 
سازمان دامپزشکي گفت: با تمهيدات 
بهداشتي و مراقبتي اين سازمان و 
همکاري فعاان بخش خصوصي، 
آنفلوان���زاي فوق حاد پرندگان در 
کشور کنترل شده و جاي نگراني 

وجود ندارد. 

  عليرضا رفيعي پور در جمع 
مديرکل و کارکنان دامپزشکي قزوين 
افزود: تداوم کنترل اين بيماري در 
گرو مراقبت هاي ويژه بهداشتي از 
سوي صاحبان و کارکنان مرغداري ها 
و رعايت موارد بهداشتي در صنف 
پرنده فروش���ان است.  وي اظهار 

داش���ت: واکسيناسيون طيور نقش 
مهمي در پيش���گيري از بروز اين 

بيماري در امسال داشته است. 
رفيعي پ���ور گفت: صنعت 
طيور قزوين طي س���ال هاي 95 و 
96 بيش���ترين واکسيناسيون را در 
برابر تهديدات آنفلوانزا در کشور 

اعمال ک���رد و عملکرد خوبي را 
از اين اس���تان در حوزه پيشگيري 

شاهد بوديم. 
  سال گذشته به دنبال شيوع 
آنفلوان���زاي فوق حاد پرندگان در 
استان قزوين 5 ميليون قطعه جوجه 

معدوم شد. 

آنفلوانزاي فوق حاد پرندگان در كشور كنترل شده است

  س���رويس خبر:  پرونده هايي که مشمول اذن مقام معظم رهبري و آيين 
نامه مربوط به آن باشند و در دادگاه بدوي حکم آن ها صادر نشده باشد، به 

دادگاه هاي ويژه مي روند.  
حجت ااس���ام و المس���لمين محسني اژه اي معاون اول قوه قضائيه در 
نشس���ت دادستان ها با موضوع بررسي مشکات و چالش ها در رسيدگي به 
پرونده هاي جرائم اقتصادي که در دادستاني کل کشور برگزار شد، با بيان اين 
مطلب افزود: دشمن امروز براي مقابله با جمهوري اسامي ايران از همه توان 
و امکان خود استفاده مي کند و با تجربه اي که از شکست هاي گذشته داشته 
يکي از راهبردهايش را بر اين محور قرار داده که بايد هر طور ش���ده مردم 

را عليه نظام بشوراند. 
وي گفت: همه مسئوان مي گويند امروز در يک جنگ اقتصادي هستيم. 
در واقع در شرايط فعلي بايد مجاهدت ها، تاش ها و اقدامات فوق العاده انجام 

شود و اگر نياز به قانون و مقرره ويژه است، اين کار انجام گيرد.  
 * اباغ آيين نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبري  

محس���ني اژه اي گفت: با توجه به مش���کات و موانعي که در مبارزه با 
مفاسد اقتصادي وجود دارد، از سوي رئيس قوه قضائيه در نامه اي از مقام معظم 
رهبري مواردي را درخواست شد و مقام معظم رهبري با ماحظه اي آن موارد 
را تاييد کردند و پيش بيني شد آيين نامه اي براي اين کار تنظيم شود که اين 

آيين نامه در 35 بند و 8 تبصره در هفته گذشته اباغ شد.  
معاون اول قوه قضائيه اضافه کرد: آيين نامه مذکور و استجازه مقام معظم 

رهبري به دستگاه هاي ذيربط و روساي کل دادگستري ها اباغ شد. 
وي گفت: فعا مبناي استجازه و آيين نامه آن است که ازم ااجرا است و 
بايد طبق آن عمل شود و در مورد هر چيزي که در آيين نامه مصرح نبود، طبق 
قوانين و مقررات عمل مي شود.  وي افزود: مواعدي که براي اباغ، اعتراض و 
تجديد نظر خواهي وجود دارد در اين آيين نامه کاهش يافته است به عنوان مثال 
اعتراض به قرار ابتدايي از 10 روز به 5 روز و زمان قرار اعتراض به دادنامه نيز 
کاهش پيدا کرده است و احکامي که توسط اين دادگاه ها صادر مي شود، به غير 
از اعدام قطعي است و بايد در دادسرا، دادگاه و ديوان عالي کشور شعب ويژه 
تشکيل شود.  محسني اژه اي گفت: اگر دادگاه به تشخيص قاضي علني برگزار 
ش���د، قابليت انتش���ار در رسانه ملي و عمومي را دارد و پس از صدور حکم 

قطعي با رعايت ماده 36 قانون مجازات اسامي، انتشار آن الزامي است. 
 * تشكيل شعب خاص  

معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: مورد ديگري که در آيين نامه پيش بيني 
ش���ده ش���عب خاصي است که هم بايد در دادسرا و هم در دادگاه و هم در 
ديوان عالي کشور تشکيل شود. دادستان و بازپرس موظف هستند که مطابق 
با آيين نامه و استجازه مقام معظم رهبري حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده اي را 
که تشکيل مي دهند، از طريق دبيرخانه مربوطه به معاونت اول اطاع دهند. هر 
بازپرس حداکثر ظرف 24 ساعت بايد گزارش دهد که فان پرونده در فان 
استان تشکيل شده است تا اگر ازم است اقدامي در رابطه با آن انجام شود و 

پس از صدور کيفرخواست نيز سريعا مراتب به معاون اول اعام شود. 

 * عمل به دستورهاي دادگاه هاي ويژه  
معاون اول قوه قضائيه افزود: دادگاه هاي ويژه مجاز هستند اگر پرونده اي 
که داراي نقص بود راسا نسبت به رفع نقص آن اقدام کنند.همه دستگاه ها و 
ضابطين اعم از عام و خاص مکلف هستند به دستورهايي که دادگاه هاي ويژه 

مي دهند عمل کنند و با دادگاه همکاري کنند. 
محسني اژه اي گفت: بخشي از گوشي تلفن همراه در تهران توقيف شده 
است؛ و چيزي حدود صد و بيست، سي هزار است؛ ولي در مجموع وزارت 
صنعت اعام مي کند حدود 700 هزار گوشي بوده است که البته من گفتم ما 
از هفتصد هزار خبر نداريم و اين مقدار توقيف نکرده ايم و به هر دليلي اين ها 
امروز، چون مورد نياز مردم اس���ت و ممکن اس���ت در قيمت بازار تاثيرگذار 
باشد، بايد دست به دست هم دهيم که اگر جايي مطلبي روشن نيست، آن را 

روشن کنيم و تکليف را مشخص کنيم. 
 * رصد وزارت اطاعات  

دادس���تان کل کش���ور هم در اين نشست از وزارت اطاعات خواست 
دستگاه هاي اقتصادي را رصد کند و گفت: براساس اطاعاتي که داريم نفوذي ها 
در بخش هاي مختلف اقتصاد کشور تاش مي کنند که ضربه اقتصادي دشمن 
را کاري کنند.  حجت ااسام و المسلمين منتظري تاکيد کرد: اگر بخواهيم به 
نتيجه مطلوب برسيم حتما بايد در کار ها برنامه ريزي همراه با تدبير داشته باشيم 

و از زياده روي و افراط و تفريط اجتناب ورزيم. 
وي با اش���اره به وضع امروز کش���ور اضافه کرد: ما در يک جنگ جدي 
دشمن قرار گرفته ايم. جنگي که هم اقتصاد کشور را و هم ارزش هاي ديني و 

انقابي و هم امنيت ما را در حوزه هاي مختلف هدف گيري کرده است. 
منتظري با اشاره به اينکه دشمنان ميليارد ها دار به ميدان آورده اند تا هزينه 
کنند و در اين جنگ ما را به شکست بکشانند، گفت: دشمنان همه مکر و حيله، 
نيرنگ و توطئه هاي خود را به ميدان آوردند و متاسفانه در برخي از مراکز و 
دستگاه ها انسان مي بيند که مسئوان اين احساس جدي را در مبارزه با توطئه هاي 
دشمن ندارند.جاسوساني که آمريکا، رژيم صهيونيستي و عوامل منطقه اي آن ها 
قطعا در بخش هاي مختلف کشور و دستگاه هاي گوناگون جاسازي کرده اند، 
دو کار را انجام مي دهند. اول اينکه عواملي هس���تند که جاسوِس انتقال خبر 
هستند و تخليه اطاعاتي مي کنند و ديگر اينکه بستر موردنظر دشمن را فراهم 
مي کنند؛ به گونه اي که جاسوس در يک دستگاهي راه پيدا مي کند و به نحوي 

عمل مي کند که دشمن بتواند به اهداف خود برسد. 
وي با تاکيد بر اينکه بخش هاي مختلف، بايد جاسوسي را جدي بگيرند؛ 
چرا که دشمن در اين زمينه سرمايه گذاري کرده است، خطاب به دادستان ها 
اضافه کرد: دادستان ها بايد در اين زمينه فعال باشند و با دستگاه هاي امنيتي و 
اطاعاتي همکاري هاي ازم را بکنند؛ چرا که امروز خطر جاسوسي يک خطر 

بسيار جدي است که نظام ما را هدف قرار داده است.  
دادستان کل کشور اظهار داشت: هرچه توان داريم بايد براي همکاري با 
مراکز توليدي و صنعتي بگذاريم و اگر تخلف هم دارند بايد ضمن رسيدگي 
به تخلفات از تعطيل شدن کارخانه يا بيکار شدن کارگران جلوگيري شود.  

اباغ آيين نامه موارد استجازه از مقام معظم رهبري  
 * هماهنگي با قاضِي مربوطه  

دادستان کل کشور از دستگاه هاي تحقيقاتي خواست که در زمان تحقيقات 
با قاضِي مربوطه کاما هماهنگ باش���ند و هر چند روز يک بار جلس���اتي را 

برگزار کنند تا مستندات پرونده کامل باشد. 
 * بستن راه هاي تحقق وقوع جرم  

دادستان کل کشور تاکيدکرد: اگر بتوانيم در هر استان يا بخش با نظارت هاي 
درون سازماني، پيشگيري را مقدم بشماريم و مانع وقوع جرم شويم، اين امر 
بس���يار مطلوب اس���ت؛ بنابراين بايد زمينه تحقق جرم را با بستن راه هايي که 
امکان وقوع جرم در آن وجود دارد، ببنديم.يکي از مهم ترين راه هاي پيشگيري، 
شفافيت اطاعات است.  منتظري اضافه کرد: اگر مي خواهيم در جامعه فساد 
اخاق���ي و تج���اوز به نواميس مردم صورت نگيرد، بايد در زمينه ارتباطات، 
اخاق و نحوه مراودات چنان فرهنگ س���ازي کنيم که زن يا مردي به خود 

اجازه ندهد که مرتکب مسائل خاف اخاق شود.  
دادس���تان کل کش���ور با تاکيد براينکه پيشگيري به معناي واقعي، يک 
مسئوليت و وظيفه فراقوه اي است گفت: نخستين دستگاهِ مسئول پيشگيري، 
وزارت اطاعات اس���ت و بايد با ابزاري که در اختيار دارد مانع وقوع جرمِ 
اختاس، پولشويي، دزدي و رشوه در ادارات شود. قوه قضائيه ابزار اطاعاتي 
در اختيار ندارد.  وي به مساله موسسات پولي و اعتباري اشاره کرد و گفت: 
موسسات پولي و اعتباري باي جان قوه قضائيه، دستگاه هاي اجرايي و تقنيني 
و بانک ها شده بودند که تا حدودي اين مشکل حل و فصل شده است؛ اما 
همچنان مشکاتي در بحث شناسايي اموال و نيز درمورد اموالي که توقيف و 
ضبط شده اند، وجود دارد و بعضا بانک ها در اين زمينه همکاري نمي کنند که 

قرار است جلسه اي در اين مورد با بانک مرکزي برگزار شود. 



1-نا� � نش�اني مناقصه گز�� : ش���ركت بر� منطقه �� تهر�� به شما�� ثبت 9764� شناسه ملي 10100402664 � كد پستي 1981969961� به 
نش���اني تهر��� سعا�� �با� � باالتر�� كو� فر�� � بلو�� بر� تهر�� � ش���ركت بر� منطقه �� تهر�� � ساختما� حو�� ستا�� � طبقه سو� � با� شرقي� �مو� 

تد��كا� � قر�����ها
2-موضو� تجديد مناقصه : مناقصه عمومى يك مرحله �� به شر� �يل : 

شماره مناقصه
(مرجع)

شماره فراخوان در سامانه 
تداركات الكترونيكي دولت

موضوع  تجديد مناقصه
ميزان تضمين ( سپرده )

شركت درفرآيندارجاع كار(ريال)
زمان گشايش پيشنهادات

000’000’375نوسازى شبكه گاز مجموعه شهدا97/22002200971008000069
ساعت 14
97/10/9

3- �ما� � مهلت � مبلغ �محل ��يافت �سنا� : متقاضيا� مي تو�نند �� تا�يخ 97/9/14 لغايت 97/9/22 � به سامانه �لكتر�نيكي تد��كا� ��لت به 
���� www.setadiran.ir مر�جعه � با پر��خت مبلغ 000’500 �يا� �� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي به ش���ما�� حسا� 4001050904005655 
(ش���ما�� شبا IR 890100004001050904005655) به نا� شركت بر� منطقه �� تهر�� نز� ����� كل خز�نه بانك مركز� به شما�� شناسه ���يز� 

0000000001003-82-221500-74-0509-64-3 جهت خريد �سنا� مناقصه فو� �قد�� نمايند.
4-مد� �عتبا� پيشنها��� : �عتبا� پيشنها��� �� �ما� �فتتا� پاكتها شش ما� مي باشد.

5-نو� � مبلغ تضمين ش�ركت �� فر�يند ��جا� كا� : مبلغ تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� بصو�� ضمانتنامه بانكي معتبر يا ���يز نقد� 
بحسا� 4001050906372822 (شما�� شبا IR 740100004001050906372822) تمركز سپر�� ها� بر� تهر�� نز� خز�نه مي باشد .

6-نا� �نشاني �ستگا� نظا�� : شركت بر� منطقه �� تهر�� به نشاني مند�� �� بند يك
7-�ما� � محل تحويل پيش�نها��� : پيش���نها� �هندگا� مي بايد ضمن با�گذ��� تصوير كليه مد��� پاكتها (�لف � � � �) �� سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت تا س���اعت 14 ��� شنبه مو�� 97/10/8 � نسبت به ��سا� �صل مد��� مطابق شر�يط ��� شد� �� �سنا� مناقصه� �� پاكت ال� �مهر 
شد� تا ساعت 15:00 ��� شنبه مو�� 97/10/8 به �بيرخانه حر�ست به نشاني مند�� �� بند يك (طبقه ���) تحويل � �سيد ��يافت ���ند. تمامي فر�يند 

برگز��� مناقصه �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت صو�� مي پذير�.
8-گش�ايش پيش�نها��� : پيش���نها��� ���ئه شد� �� سامانه ����� يك شنبه مو�� 97/10/9 ساعت 14��س���الن پژ�هش 3 ��قع �� طبقه سو� 

ساختما� ستا�� شركت بر� منطقه �� تهر�� گشايش خو�هد يافت .
9- ساير شر�يط :

* ��شتن حد�قل 10 سا� سابقه كا� �� �ما� ثبت شركت
* ��شتن حد�قل �� نمونه كا� مشابه موضو� مناقصه

* ��شتن حد�قل يك �ضايتنامه �� كا�فرما� پر���  ها� قبلي
* ��شتن گو�هينامه تاييد صالحيت �يمني پيمانكا��� �� ����� كا� � �مو� �جتماعي

* پيمانكا��� بايستى �� ليست شركت ها� مو�� تاييد شركت گا��سانى صنايع باشند
* با��يد مناقصه گر�� �� محل كا�گا� مطابق �مانبند� �عال� ش���د� �� �سنا� مناقصه جهت �گاهي �� كميت � كيفيت پر��� �لز�مي �ست � �� صو�� عد� 

با��يد مناقصه گر�  پيشنها� �� شركت با� نخو�هد شد.
عالقمند�� به ش���ركت �� مناقصه مي بايس���ت جهت ثبت نا� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي (توكن) با شما�� ها� �فتر ثبت نا� 88969737 � 

85193768 � مركز تما� 27313131 تما� حاصل نمايند.
www.setadiran.irسامانه تداركات الكترونيكي دولت 

http://iets.mporg.irپايگاه ملي اطالع رساني مناقصات

http://tender.tavanir.org.irپايگاه اطالع رساني مناقصات شركت توانير

www.trec.co.irپايگاه اطالع رساني مناقصات شركت برق منطقه اي تهران

با مصر� بهينه بر� به �قتصا� جامعه � خانو��� كمك كنيم
���بط عمومي بر� منطقه �� تهر�� 

3216/� �لف

آگهي تجديد مناقصه عمومي يك مرحله اي 
شماره 97/22002

ش���ركت تو�يع نير�� بر� �س���تا� بوش���هر �� نظر ���� خدما� مو�� نيا� خو� �� به ش���ر� �يل� به �س���تنا� قانو� برگز��� مناقصا� � �يين نامه معامال� 
ش���ركت� �� طريق برگ���ز��� مناقصه عمومى يك مرحل���ه �� �� محل طر� ها� تملك ����يى س���رمايه �� (عمر�نى) "  با مش���خصا� � ش���ر�يط مند�� 
�� �س���نا� �� طريق س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (س���تا�) به پيمانكا� ��جد ش���ر�يط ��گذ�� نمايد .كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه 
پيش���نها� مناقصه گر�� � با�گش���ايي پاكت ها �� طريق ��گا� س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (س���تا�) ب���ه ���� www.setadiran.ir  �نجا� خو�هد ش���د. لذ� 
تقاضا مي ش���و� پس �� نش���ر �گهي , به س���امانه فو� مر�جعه � پس �� طى مر�حل مند�� �� س���امانه , �قد�� به ش���ركت �� مناقصه نمايند � پيمانكا��� مى بايس���ت جهت 
 ش���ركت �� مناقصه� �س���نا� �� �� طريق س���امانه مذكو� ���ئه نمايند. ضمنا عال�� بر ���ئه �سنا� مناقصه �� س���امانه بصو�� �لكتر�نيكى� ��س���ا� �صل پاكت ها� مناقصه

( �لف � � � � ) به ���� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر �لز�مى مى باشد. 
محل تحويل �سنا� ���يابى كيفى � مناقصه: �مو� تد��كا� شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر– تلفن :077-33334678-33343600

به پيش���نها�ها� فاقد �مضا, مشر��, مخد�� � پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� � ساعت مقر� �� فر�خو�� ��صل مي شو�, مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد. ساير �طالعا� � 
جزييا� مربو� �� �سنا� مناقصه مند�� �ست.

�ما� �نتشا� �سنا� مناقصه �� سامانه : ��� يكشنبه تا�يخ 1397/9/18 ساعت 9
�ما� فر�� �سنا� مناقصه: ��� يكشنبه 97/9/18 ساعت 8 �لى 97/9/22

كد فر�خو�� سامانه ستا�موضو� مناقصه ( �ستانى )شما�� مناقصه��يف
مبلغ تضمين �يا�

(ضمانت نامه بانكى 
معتبر)

تا�يخ � ساعت 
��سا� پاكت ها
 �� طريق سامانه

تا�يخ � ساعت با�گشايى 
پاكت ها� ���يابى �� 

طريق سامانه

تا�يخ � ساعت با�گشايى 
پاكت ها� مناقصه �� طريق 

سامانه

1 � �97/51
نير� �سانى, �حد��� �صال� � بهينه سا�� 

شبكه ها� تو�يع شامل تهيه مصالح� نصب � 
بركنا�� شبكه پر��� ها� شهر� � ��ستايى 

مديريت بر� �شتى
2009714430000013350,000,00097/10/8

ساعت 8
97/10/8
ساعت 9

97/10/9
ساعت 8

2 � �97/55
نير� �سانى, �حد��� �صال� � بهينه سا�� 
شبكه ها� تو�يع شامل تهيه مصالح� نصب 

� بركنا�� شبكه پر��� جزير� شيف 
مديريت بر� �مو�3 بوشهر

2009714430000014160,000,00097/10/8
97/10/8ند���ساعت 8

ساعت 8:30

�مو� تد��كا� � �نبا�ها- شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� بوشهر

�گهى مناقصه عمومى  يك مرحله ��  نوبت ���

ت دوم
نوب

مناقصه گزار : شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران – منطقه لرستان
موضوع مناقصه : پيمان  خدمات عمومي، تنظيفات و فضاى سبز مراكز انتقال نفت 
شهداى تنگ فنى، شهيد سيفى (آسار) ، تأسيسات شهيد كوگانى (دره شهر ) و 

مركز آموزش شهيد عادلى (افرينه )به صورت حجمي
مبلغ برآورد مناقصه :  -/672ر996ر815ر32 ريال

ــهداى تنگ فنى،  ــتان، مراكز انتقال نفت ش محل و مكان اجراي كار: منطقه لرس
شهيد سيفى( آسار) ، تأسيسات شهيد كوگانى (دره شهر )و مركز آموزش شهيد 

عادلى (افرينه)
مدت اجراي كار: دو سال

نام دستگاه نظارت: امور ادارى منطقه لرستان
ــاخت داخل با لحاظ كيفيت  ــب با كاالي س ــت قيمت ها متناس الزم به ذكر اس

ارائه گردد.
ــغ -/000ر000ر641ر1 ريال بصورت  نوع و مبلغ تضمين شـركت در مناقصه : مبل
ــف، ب، پ ،ج ،چ ،ح   ــت نامه هاي مندرج در بندهاي ال ــا تركيبي از ضمان ــك ي ي
ــماره 5069/123402 مورخ  ــن نامه تضمين معامالت دولتي به ش ــاده 4 آيي م
ــماره  ــاب ش ــت به حس 94/9/22 هيئت محترم وزيران. ضمناً وجه نقد ميبايس
شبا IR370100004101046871202050 بانك مركزى جمهورى اسالمى 
ــركت خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- تنخواه گردان پرداخت  ايران به نام ش

منطقه لرستان واريز گردد.
مدارك مورد نياز:  دارابودن گواهينامه تعيين صالحيت وزارت تعاون، كار و رفاه 
ــبز  ــته هاي خدمات عمومي (كد 4) و خدمات فضاي س اجتماعي در زمينه رش

(كد 5) و گواهينامه صالحيت ايمني به انضمام آگهى تأسيس و آخرين تغييرات 
شركت الزامى ميباشد.

زمان و مهلت خريد اسناد مناقصه: شركت كنندگان مى توانند از زمان چاپ آگهى 
نوبت اول تا 5 روز پس از چاپ آگهى نوبت دوم در ساعت ادارى، پس از واريز مبلغ 
 IR370100004101046871202050 000ر300 ريال به حساب شماره/-
بانك مركزى جمهورى اسالمى ايران به نام شركت خطوط لوله و مخابرات نفت 
ايران- تنخواه گردان پرداخت منطقه لرستان، با همراه فيش واريزى و معرفى نامه 

معتبر حضوراً جهت دريافت اسناد به آدرس ذيل مراجعه نمايند.
زمان و مهلت تكميل و تحويل اسناد مناقصه : شركت كنندگان مى توانند تا 10 روز 
پس از آخرين مهلت دريافت اسناد در ساعت ادارى نسبت به تحويل اسناد تكميل 

شده به آدرس ذيل اقدام نمايند.
محل دريافت و تحويل اسناد مناقصه : خرم آباد- كيلومتر 26 جاده پلدختر- شركت 

خطوط لوله و مخابرات نفت ايران- منطقه لرستان- امور حقوقى و پيمانها
زمان و محل گشايش پاكت ها : پيشنهادهاي واصله در محل كميسيون مناقصات 
به آدرس:  تهران- خيابان سپهبد قرني- نرسيده به خيابان سپند- پالك 188-  
طبقه  هشتم روز شنبه مورخ 1397/10/22  ساعت 15با ارسال دعوتنامه قبلي 

جهت حضور ، بازگشايي خواهد شد . 
ــماره هاي  ــه و يا با ش ــاي ذيل مراجع ــتر به پايگاهه ــب اطالعات بيش ــت كس جه

33305022-066 و 33404145-066 داخلى 95048 تماس حاصل فرمائيد .
www.shana.ir                  www.ioptc.ir

روابط عمومي

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اي
(شما�� مجو�  4451  .1397) (2592/ 650 /97)

�گهي مناقصه عمومي 
شما�� 97/158

�لف: مناقصه گز��: بانك ملت
 �: موض�و� مناقص�ه: خريد تع���د�� 55/000 بس���ته كاغذ 

A4 ير�كس�
�: سپر�� شركت �� مناقصه:

س���پر�� ش���ركت �� مناقصه مبلغ 330/000/000 �يا� به صو�� 
ضمانت نام���ه بانكي (غير �� بانك ملت) �� �ج���ه بانك ملت � يا فيش 
نقد� ���يز� به حس���ا� جا�� جا� به ش���ما�� 2024013595 به 
 شناسه ���يز13971750020158132 (قابل پر��خت �� كليه شعب 

بانك ملت)
�: مد��� مو�� نيا� جهت ��يافت �س�نا� مناقصه: ���ئه 
معرفينام���ه � فيش 200/000 �يالي ���يز� به حس���ا� جا�� جا� 
شما�� 2024010265 با شناس���ه 13971750020158217 قابل 

پر��خت �� كليه شعب بانك ملت
ه�  : محل ��يافت �س�نا� مناقص�ه: تهر�� � خيابا� طالقاني � 
مقابل س���اختما� ����� نفت � ساختما� شما�� 380� طبقه ششم � 

����� معامال� � قر�����ها
�: متقاضيا� مي تو�نند متن �گهي � �سنا� مناقصه مربوطه �� �� سايت 

http://iets.mporg.ir مالحظه نمايند.
 جدول زماني انجام مناقصه

 از ساعت 8 مورخ 97/9/17شروع توزيع اوراق مناقصه

لغايت ساعت 14 مورخ 97/10/3مهلت ارسال مدارك مناقصه

رأس ساعت 8 مورخ 97/10/4تاريخ بازگشايي پاكت ها

����� كل  تد��كا�
����� معامال� � قر�����ها

�گهي مناقصه عمومي 
شما�� 97/159

�لف: مناقصه گز��: بانك ملت
�: موضو� مناقصه: خريد 10/000 �ستگا� بخو� سر�

�: سپر�� شركت �� مناقصه:
س���پر�� ش���ركت �� مناقصه مبلغ 300/000/000 �يا� به صو�� 
ضمانت نام���ه بانكي (غير �� بانك ملت) �� �ج���ه بانك ملت � يا فيش 
نقد� ���يز� به حسا� جا�� جا� به شما�� 2024013595 به شناسه 
���يز13971750020159179 �� �جه ����� كل �مو� مالي نز� شعبه 

چها���� �ليعصر(قابل پر��خت �� كليه شعب بانك ملت)
�: مد��� مو�� نيا� جهت ��يافت �س�نا� مناقصه: ���ئه 
معرفينام���ه � فيش 200/000 �يالي ���يز� به حس���ا� جا�� جا� 
شما�� 2024010265 با شناس���ه 13971750020159264 قابل 

پر��خت �� كليه شعب بانك ملت
ه�  : محل ��يافت �س�نا� مناقص�ه: تهر�� � خيابا� طالقاني � 
مقابل س���اختما� ����� نفت � ساختما� شما�� 380� طبقه ششم � 

����� معامال� � قر�����ها
�: متقاضيا� مي تو�نند متن �گهي � �سنا� مناقصه مربوطه �� �� سايت 

http://iets.mporg.ir مالحظه نمايند.
 جدول زماني انجام مناقصه

 از ساعت 8 مورخ 97/9/17شروع توزيع اوراق مناقصه

تا ساعت 14 مورخ 97/9/26مهلت ارسال مدارك مناقصه

رأس ساعت 9 مورخ 97/9/27تاريخ بازگشايي پاكت ها

����� كل  تد��كا�
����� معامال� � قر�����ها

(�گهي مناقصه عمومي)
شما�� 1�97/154

شركت �ير�� تر�نسفو
��نظر ���� 3000 �ستگا� فن 450 ميليمتر� �� �� طريق مناقصه 

عمومي خريد��� نمايد.
متقاضي���ا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش���تر با ش���ما�� 
تلف���ن 33790548�024 �� س���اعت 12�10 تما� حاصل 
نم���و�� � حد�كثر ظر� م���د� 7 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي 
 نس���بت به ��يافت �سنا� � مش���خصا� كامل �� طريق مر�جعه 
به سايت www.iran-transfo.com � يا �عز�� نمايند� خو� 
به همر�� معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه پاسخ �قد�� نمايد. 
ش���ركت �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيش���نها�ها� ���ئه شد� 

مختا� �ست.
هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

 ����: �نجا� كيلومتر5 جا�� تهر�� � كا�خانه ها� �ير�� تر�نسفو
شركت �ير�� تر�نسفو [خريد ��خلي]

(�گهي مناقصه عمومي)
شما�� 1�97/159

شركت �ير�� تر�نسفو
 ��نظ���ر ���� مق���د�� حد�� 172 ت���ن �ن���و�� ��� فوال��
 ST37-2,ST52-3 �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� نمايد.

متقاضي���ا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش���تر با ش���ما�� 
تلف���ن 33790537�024 �� س���اعت 12�10 تما� حاصل 
نمو�� � حد�كثر ظ���ر� مد� پنج ��� كا�� �� تا�يخ �نتش���ا� 
 �گهي نس���بت به ��يافت �سنا� � مش���خصا� كامل �� طريق

سايت www.iran-transfo.com � يا �عز�� نمايند� خو� به 
همر�� معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه پاسخ �قد�� نمايد. شركت 
 �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيشنها�ها� ���ئه شد� مختا� �ست.

هزينه چا� �گهي �� ���نامه ها� تعيين ش���د� به عهد� برند� 
مناقصه مي باشد.

 ����: �نجا� كيلومتر5 جا�� تهر�� � كا�خانه ها� �ير�� تر�نسفو
شركت �ير�� تر�نسفو [خريد ��خلي]

(�گهي مناقصه عمومي)
شما�� 1�97/153

شركت �ير�� تر�نسفو
��نظر ���� �نو�� گل بلسن �� �� طريق مناقصه عمومي خريد��� 

نمايد.
متقاضي���ا� مي تو�نند جهت �خذ �طالعا� بيش���تر با ش���ما�� 
تلف���ن 33790548�024 �� س���اعت 12�10 تما� حاصل 
نم���و�� � حد�كثر ظر� م���د� 7 ��� �� تا�يخ �نتش���ا� �گهي 
 نس���بت به ��يافت �سنا� � مش���خصا� كامل �� طريق مر�جعه

به سايت www.iran-transfo.com � يا �عز�� نمايند� خو� 
به همر�� معرفي نامه جهت �خذ مد��� � ���ئه پاسخ �قد�� نمايد.

ش���ركت �ير�� تر�نسفو �� �� يا قبو� پيش���نها�ها� ���ئه شد� 
مختا� �ست.

هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد.
 ����: �نجا� كيلومتر5 جا�� تهر�� � كا�خانه ها� �ير�� تر�نسفو
شركت �ير�� تر�نسفو [خريد ��خلي]

14 شنبه  17  آذر  1397 ـ   30 ربيع ااول 1440ـ   8 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27165
ورزشي

برخورد منطقی فدراسيون وزنه برداري با مشکات ورزشکاران اخبار کوتاه خارجیاخبار کوتاه داخلی

پله: مقایسه مسی با من قیاس خوبی نیست
پله اس����طوره فوتبال برزیل در 
مصاحب����ه ای جنجالی اعام کرد که 
مقایسه کردن وی با لیونل مسی فوق 
ستاره تیم ملی آرژانتین، کسی که به 
زعم پله تنها یک مهارت داشته و تک 
بعدی است، مقایسه درستی محسوب 
نمی ش����ود.به گزارش گروه ورزشی 
ایرنا، روزنامه »فویا دِ سائوپائولو« برزیل 

روز نوشت: مطابق اظهارات سلطان سلسائو، مسی تنها یک مهارت داشته و 
فقط می تواند با یک پا توپ را حمل کرده و به آن ضربه بزند، بنابراین دیگو 
مارادونا اسطوره آلبی سلسته، به مراتب بهتر از جادوگر آبی اناری ها است.پله 
معتقد است ستاره 31 ساله کاتاان ها تک بُعدی بوده و برای مقایسه شدن با 
اسطوره های فوتبال، زیاد از حد به پای چپش متکی است.مردی که در دوران 
فوتبالی خود 1000 گل به ثمر رسانده و به همراه تیم ملی برزیل 3 بار جام 
قهرمانی جهان را باای سر برده است، اظهار داشت: چگونه می توانید بازیکنی 
که خوب سر می زند و هر 2 پایش برای شوت زدن ساخته شده را با کسی 
که تنها با یک پا شوت می زند، یک مهارت دارد و نمی تواند ضربات سر 

خوبی بزند، مقایسه کنید؟!
کاوه رضایی به بازی با اتلتیکو مادرید می رسد؟

سرمربی تیم بروخه تایید کرد کاوه رضایی 
مصدوم است.به گزارش ایسنا و به نقل از اسپورت  
 کاوه رضای����ی گرانترین خرید تیم بروخه که با 
۵ میلیون یورو از شارلوا به این تیم آمد، تنها یک گل 
از زمان پیوستنش به بروخه توانسته به ثمر برساند و 
بیشتر با مصدومیت روبرو بوده است. این بازیکن 
که به تازگی دوران مصدومیت را پشت سر گذاشته 
بود، بار دیگر از ناحیه زانوی خود احساس ناراحتی 
کرد.ایوان لکو سرمربی بروخه درباره وضعیت کاوه رضایی گفت: رضایی متاسفانه 
با مصدومیت روبرو شده است. او احساس ناراحتی در زانوی خود داشت و 
در تمرینات اخیر تیم حضور نداشت ولي امیدواریم که او بتواند در بازی آخر 

مرحله گروهی ما در لیگ قهرمانان برابر اتلتیکومادرید بازی کند.
آزمون در بین 10 مهاجم خطرناک جام ملت های آسیا

سایت AFCدر آستانه آغاز بازی های جام 
ملت های آسیا از 10 مهاجم برتر این قاره پرده 
برداشت.به گزارش خبرگزاری فارس، در کمتر 
از یک ماه دیگر جام ملت های آسیا در امارات 
برگزار می شود و تیم ملی ایران در گروه یمن، 
ویتنام و عراق قرار دارد. به همین منظور سایت 
AFCاز 10 مهاج���م خطرناک این رقابت پرده 
برداشت که نام »سردار آزمون« مهاجم ایرانی به 

چشم می خورد.AFCدر خصوص مهاجم تیم ملی کشورمان نوشت: سال ها 
به او پس���ر طایی ایران گفتند، آزمون پیش از آغاز رقابت های آسیایی 24 
ساله می شود و زمان آن است که وی خود را در میان بهترین ها نشان دهد. 
وی رکورد گلزنی فوق العاده برای ایران دارد و در جام ملت های قبلی نیز 

2 گل به ثمر رساند.
پلنگ برفي رکورددار صعود بدون اکسیژن به اورست

یک شرپای نپالی با ۹ صعود بدون اکسیژن 
به اورست در جهان رکورددار محسوب می شود. 
به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس، 
انگ ریتا شرپای ۷0 ساله نپالی، رکوردار تعداد 
دفعات صعود به قله اورس���ت بدون استفاده از 
کپسول اکسیژن  آن هم برای ۹ بار است.بومیان 
محلی او را پلنگ برفی می نامند.این در حالی است 
که خود ریتا تعداد دفعات صعود بدون اکسیژن 
را 10 بار اعام می کند اما پس از کمی بررسی 
مشخص شده که او 10 صعود داشته اما در یکی از صعودها هنگام خواب 
در چادر از کپسول اکسیژن استفاده کرده است. دیوید بریشیرز که ۵ صعود 
به اورست داشته است این موضوع را تأیید می کند و می گوید: آن زمان در 
یک چادر با ریتا خوابیده و هر دو از یک مخزن اکسیژن استفاده کردند، اما 
با این وجود او رکوردار صعود به اورست محسوب می شود.این شرپای نپالی 
همچنین 1۹ صعود به قلل باای ۸ هزار متر داشته است.انگ ریتا تنها فردی 

است که بدون اکسیژن صعود زمستانه به اورست داشته است.

شکست سنگین سپیدرود برابر استقال
تیم فوتبال استقال در پانزدهمین 
دیدار خ���ود در لیگ برتر برابر تیم 
س���پیدرود با ۵ گل به پیروزی رسید 
تا علی کریمی یکی از س���نگین ترین 
شکست های فوتبالی خود را تجربه کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب 
هفت���ه پانزدهم لیگ برتر فوتبال تیم 
اس���تقال در شهر رشت میهمان تیم 

سپیدرود بود که در نهایت آبی پوشان تهرانی موفق شدند با نتیجه ۵ بر صفر 
به پیروزی برسند.فرشید باقری )12 و 34(، جابر انصاری )۵۷(، میثم تهی دست 
)۵۸ - گل به خودی(، رضا آذری )۷۵( برای استقال در این بازی گلزنی 

کردند تا تیم تحت هدایت علی کریمی شکست سنگینی را متحمل شود.
سرپرستی افشین داوری در والیبال ، محسن عاشوری در کاراته
وزیر ورزش سرپرس���ت فدراسیون های 
والیبال و کاراته و همچنین سرپرست معاونت 
ام���ور بانوان این وزارتخانه را منصوب کرد.به 
گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری 
وزارت ورزش و جوانان، در پی اجرای قانون منع 
بکار گیری بازنشستگان مصوب مجلس شورای 
اسامی، با حکم مسعود سلطانی فر خانم زهرا 
موسوی مدیر کل امور زنان به عنوان سرپرست 
معاونت اموربانوان وزارت ورزش و جوانان منصوب شد.همچنین محسن 
عاشوری و افشین داوری به ترتیب به عنوان سرپرستان فدراسیون های کاراته 
و والیبال تا زمان برگزاری انتخابات ریاست این فدراسیون ها منصوب شدند.
به این ترتیب احمد ضیایی و صادق فرجی روسای پیشین فدراسیون های 

والیبال و کاراته به کار خود در این فدراسیون ها پایان دادند.
آقایی به برنز مسابقات بدمینتون نپال دست یافت

دیدار مرحله نیمه نهایی مس���ابقات 
بین المللی بدمینتون نپال در قسمت یک نفره 
بانوان برگزار ش���د و ثریا آقایی با شکست 
برابر حریفی از میانمار به مقام سوم مشترک 
رسید و مدال برنز را بدست آورد . به گزارش 
خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی  
فدراسیون بدمینتون ، ثریا آقایی با نتیجه 2 بر 
صفر و با امتیاز های 21 _ 1۷ و 21 _ 1۵ 

از  تت تار توزار   از کش���ور میانمار  شکس���ت خورد و از راهیابی به 
فینال قسمت یک نفره بانوان این رقابت ها باز ماند.

صعود احمدیان به جمع 16 تنیس باز برتر جهان
ملی پ���وش تنیس روی می���ز ایران در 
رقابت های جوانان جهان موفق شد با غلبه بر 
نماینده فرانسه به جمع 16 ورزشکار برتر راه یابد.
به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از پایگاه 
اطاع رسانی فدراسیون تنیس روی میز، در ادامه 
مسابقات انفرادی قهرمانی جوانان جهان که در 
بندیگو استرالیا در جریان است، امین احمدیان 
جوان اول تنیس روی میز کشورمان موفق شد 
پس از صعود مقتدرانه از مرحله مقدماتی به مرحله نهایی، در اولین بازی 
با انجام یک بازی تماشایی و سخت، لیمبرت دارنده رنکینگ 1۵ جهان و 
نفر اول تیم ملی فرانسه را با نتیجه 4 بر 3 شکست دهد.احمدیان با این 

پیروزی به جمع 16 ورزشکار برتر جوانان جهان راه یافته است.
پدیده و ماشین سازی به تساوی ۲ بر ۲ رضایت دادند.

به گزارش ایسنا، پدیده و ماشین سازی در چارچوب هفته پانزدهم 
لیگ برتر در ورزش����گاه امام رضا )ع( به مصاف هم رفتند. این دیدار در 
نهایت با تساوی 2 بر 2 به اتمام رسید.در این دیدار اولین گل سهم پدیده 
بود.پس از آن ماشین سازی تاش زیادی برای به تساوی کشاندن بازی کرد 
که در نهایت پیمان بابایی روی یک ضربه کرنر در دقیقه 33 گل تساوی 
را به ثمر رساند. با این حال پدیده عقب ننشست و توانست در دقیقه 3۹ 
با ضربه سر دقیق حسین مهربان گل دوم را به ثمر برساند.در نیمه دوم در 
دقیقه ۵2 گل تساوی شاگردان رضا مهاجری به ثمر رسید. پس از به تساوی 
کشیده شدن بازی، شاگردان گل محمدی فشار زیادی روی دروازه ماشین 
سازی آوردند و حتی در دقایقی از بازی انتحاری بازی کردند اما در رسیدن 

به گل ناکام بودند تا بازی با تساوی 2 بر 2 به پایان برسد.

کیانوش رستمي از قهرمانان به نام وزنه برداري ایران و 
از شناخته  شده ترین وزنه برداران در دنیاست که همیشه در 
تمامي مسابقات حساب ویژه اي روي این بازیکن باز مي شود 
با این وجود در آخرین مس���ابقاتي که همگان از او انتظار 

کسب مدال طا را داشتند، همه را ناامید کرد.
کیانوش سالها بود که تمریناتش را به صورت شخصي 
انجام مي داد و تحت نظر مربي نبود، روشي که فدراسیون 
وزنه برداري هم پذیرفته بود و اگر چه قهرمانان بزرگ دیگري 
هم در وزنه برداري ایران هستند که تشخصشان حتي بیشتر 
از کیانوش هم هست اما هیچکدام از آنان شرایطي مشابه  
کیانوش را براي تمرینات نداشتند و مستقیماً زیر نظر کادر 
فني تمرین مي کردند. همین ماجرا هم باعث شد تا بسیاري از 
کارشناسان و اهل تجربه در وزنه برداري به این روش کیانوش 
و البته تصمیم فدراسیون مبني بر تبعیض قائل شدن نسبت به 
او  انتقادهاي صریحي داشته باشند اما از آنجا که کیانوش با 
همین روش در المپیک موفق شد اگر چه انتقادات همچنان 
پابرجا بود اما از سوي متولیان وزنه برداري کمتر شنیده شده 
تا با همین شرایط، رستمي به بازیهاي آسیایي هم پابگذارد. 
مسابقاتي که همه برایش مدال طا کنار گذاشته بودند اما نهایتًا 
به ناکام ترین وزنه بردار این رقابتها، تبدیل شد تا آن اندازه که 

قطعاً خودش هم انتظار این ناکامي را نداشت.
در این زمان نه تنها انتقادات بلکه هجمه ها به عملکرد 
او و همچنین تصمیمات متولیان فدراسیون وزنه برداري زیاد 
ش���د اما چون وزنه برداري در بازیهاي آسیا به نتایج خوبي 
رسید جنبه انتقادات به شخص کیانوش بیشتر برجسته شد 
تا به فدراسیوني که بااخره باید سهمي در این ماجرا برایش 
قائل بود. اما مشخصا فدراسیون هم در این ماجرا در سمت 
مقابل کیانوش قرار گرفت و بدون اینکه بخواهد مسئولیت 
تصمیمش را برعهده بگیرد  نهایتاً در مسابقات بعدي خط 
قرمزي روي نام کیانوش کش���ید و او را به اردوها دعوت 
نکرد. اتفاقي که خیلي هم غیرمترقبه نبود و انتظار آن هم 
مي رفت چون بهرحال کیانوش، اشتباه   کرده بود، اشتباهي که 
چون در المپیک با آن به نتیجه رسیده بود، متولیان فدراسیون 
وزنه برداري علي رغم هشدارهاي کارشناسان و حتي مربیان  
نخواستند آنرا ببینند اما چون همین اشتباه در بازیهاي آسیایي 
گریب���ان کیانوش را گرف���ت و براي وزنه برداري هم گران 
تمام ش���د، متولیان چاره  اي نداشتند تا آن اشتباه را ببینند و 
این بار به جمع گروه منتقدان بپیوندند و همه بشوند منتقد 
و کیانوش بماند تک و تنها به عنوان کسي که با شیوه اي 
غیرمعمول از تمرین  زیر نظر کادر فني تیم ملي سرباز زده 
و در مس���ابقات هم بدون مربي ش���رکت کرده و خودش 

براي خودش وزنه انتخاب کرده و کاً با روش انفرادي به 
روي تخته رفته است. در این ماجرا، هر روز کفه ترازو به 
ضرر کیانوش سنگین مي شد و کیانوش هم چون نتوانسته 
بود، نتیجه بگیرد قاعدتاً عکس العمل خاصي نشان نمي داد و 

ترجیح مي داد ساکت بماند.
با این وجود آنچه اّما هیچگاه قابل کتمان نبود   قابلیت هاي 
بااي ورزشکاري چون کیانوش بود که از دست دادنش حتي 
ب���ا این روش غلطي که انتخاب کرده و عاوه بر خودش، 
ورزش را نیز از کسب مدال محروم کرده بود  اصاً منطقي 
نبود. کیانوش رستمي در مسابقاتي مهم به مدال نرسید نه به 
خاطر اینکه تمام شده بود بلکه بخاطر اینکه روشي نادرست 
را برگزیده بود که البته هیچکس هم نبود تا موارد ازم را 
ب���ه وي، یادآوري کند. بنابراین ازم بود تا کیانوش، هم به 
خاطر قابلیت هاي بااي خودش و حقي که بخاطر افتخاراتي 
که بدست آورده، داشت و هم به خاطر نیاز وزنه برداري به 
قهرماناني چون او که با اصاح شیوه مي توانند باز هم پرچم 
کشورمان را به اهتزاز درآورند  به وزنه برداري باز گردد. اتفاقي 
که انتظار مي رفت با تعامل فدراسیون و کیانوش، رخ بدهد اّما 
از طریق پادرمیاني کمیته ملي المپیک و دکتر صالحي امیري 

رقم خورد و باز هم جاي شکرش باقیست.
طي جلسه مشترکي که با حضور دکتر صالحي امیري 
رئیس کمیته ملي المپیک، علي مرادي رئیس فدراس���یون 
وزنه برداري و کیانوش رستمي برگزار شد نهایتاً مقرر شد که 
کیانوش به جمع ملي پوشان بازگردد و این موضوع مسجل 

شد. با این وجود علي مرادي عنوان کرده که باید در جلسه اي 
دیگر تعهدات بین کیانوش رستمي و فدراسیون مکتوب و 
مدون شود چون بحثهاي مدیریتي و اجرایي یک طرف قضیه 

است و بحثهاي فني طرف دیگر.
به این ترتیب اگرچه باید بازگشت کیانوش را به تیم 
ملي به فال نیک گرفت اّما حال این سئوال پیش مي آید که 
مگر فعالیت وزنه برداران تحت نظر فدراسیون یا مربیان یک 
قرارداد خاص اس���ت که باید مکتوب شود که اگر چنین 
اس���ت باید براي هر یک از قهرمانان ارزشمند کشورمان، 
چنین شیوه اي، اجرا شود نه فقط در مقابل کیانوش! بهرحال 
کیانوش با تمام قابلیت هاي باایي که دارد وزنه برداري است 
مثل سایر وزنه برداران شاخص و با قابلیت کشورمان که پس 
از ع���دم توفیق با برنامه هاي تمریني مورد تأئید خودش و 
البته فدراسیون، قاعدتاً این بار باید در شرایطي مشابه با سایر 
وزنه برداران کار را دنبال کند در حالیکه مکتوب شدن تعهدات 
بین او و فدراسیون باز هم مي تواند مصداق موردي خاص 
و متفاوت باشد. بهرحال اگر طرفین ماجرا در نشستهایي که 
با حضور دکتر صالحي امیري و پس از آن داشته اند، نقطه 
نظرات خود را بیان کرده و به جمع بندي رس���یده اند دیگر 
چه نیازي به مکتوب شدن ماجرا وجود دارد؟ آیا هر کدام 
از طرفین، شک و تردیدي نسبت به طرف مقابل دارند که 
باید تعهدات، مکتوب شود؟ اگر چنین باشد و اعتماد وجود 

نداشته باشد که چطور باید به آینده امیدوار بود؟ 
حال این سؤال پیش مي آید که آیا نزدیک شدن فدراسیون 

وزنه برداري و کیانوش رستمي حتي پس از پادرمیاني کمیته 
ملي المپیک، به معناي تمام شدن ماجراها  و به دست فراموشي  

سپرده شدن اشتباهات گذشته هر دو طرف نیست؟ 
بهرحال در روش نادرستي که کیانوش بیش از این در 
پیش گرفته بود و البته متولیان فدراسیون هم آنرا تایید کرده 
بودند هم خود کیانوش آسیب دید و هم وزنه برداري و ورزش 
متضرر شد بنابراین در قضیه اي که هر دو طرف ماجرا در آن 
سهم داشته  اند بخصوص وقتي مقامي تعیین کننده مثل رئیس 
کمیته ملي المپیک پادرمیاني مي کند، درست تر این است که 
کدروتها فراموش شود و هر دو طرف با اعتماد متقابل به 
یکدیگر براي روزهاي بهتر کار را ادامه دهند وگرنه اگر پاي 
شرط و شروط به میان بیاید حتي یک کوتاهي سهوي از 
یک طرف ماجرا مي تواند باعث بوجود آمدن چالشي شود که 

جمع کردن آن، آسان نیست.
تعهدات بین کیانوش و فدراسیون وزنه برداری مکتوب 

می شود
رییس فدراس���یون وزنه 
برداری اعام کرد تعهدات بین 
کیانوش رستمی و فدراسیون 

باید دوطرفه و مکتوب باشد.
عل���ی مرادی در گفت و 
گو با ایس���نا درباره اینکه گفته 
می شود، قرار است جلسه ای 
با کیانوش رستمی در مورد برنامه هایش داشته باشند، بیان 
کرد: ما پس از نشستی که با رییس کمیته ملی المپیک داشتیم  
جلسه ای را با رستمی داشتیم و برنامه هایش را ارائه کرد 
که داریم ارزیابی می کنیم. یکی از برنامه هایش درخواست 
اردوی برون مرزی بوده که نمی توانیم آن را قبول کنیم چراکه 
کشورهای دیگر درخواست اردوی مشترک با ما را دارند و  

باید سعی کنیم اردوهای داخلی را تقویت کنیم.
او ادامه داد: ما برنامه های رستمی را ارزیابی خواهیم 
کرد و نشست دیگری را می خواهیم مهیا کنیم چون به هر 
حال تعهدات بین فدراسیون و این جوان دوطرفه است و 
 همه چیز مدون و مکتوب ش���ود. مکتوب شدن آن را هم 
به رییس کمیته ملی المپیک منعکس می کنیم. بحث های 
اجرایی و مدیریتی یک طرف ماجرا است و بحث های فنی 
طرف دیگر . از لحاظ فنی اینکه چه کس���ی می تواند در 
المپیک شرکت کند، درواقع خود افراد باید تاش کنند چون 
براس���اس سیستم جدید کسب سهمیه المپیک، فدراسیون 
جهانی،  وزنه برداران را براس���اس امتیاز هایی که گرفتند به 

صورت انفرادی دعوت می کند.

رئیس فدراسیون تیر و کمان در 
حاشیه برگزاری هفته پایانی لیگ برتر 
تیر و کمان گفت: حقوق س���رمربیان 
تیمهای ملی که قبا حدود یک و نیم 
میلیون تومان بود را به شش و نیم تا 
هشت میلیون تومان افزایش داده ایم.

غامرض���ا ش���عبانی بهار در 
گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با تمام 
مشکاتی که از نظر اعتباری در این 
فدراس���یون وجود دارد اما در جهت 
باا بردن انگیزه س���رمربیان تیم های 
ریکرو و کامپوند س���عی کردیم مبلغ 
قراردادهای آنها را که در حدود یک 
میلیون و ۵00 هزار تومان بود حداکثر 
بین ش���ش و نیم تا هشت میلیون 
تومان افزایش دهیم که فکر می کنم در 
گذشته چنین مبالغی به مربیان داخلی 
پرداخت نمی شد. امیدوارم که بتوانیم با 
انگیزه ای که برای مربیان داخلی فراهم 
 کردی���م در آینده نتایج بهتری را در 

تیر و کمان در مس���ابقات حساس و 
مهم داشته باشیم.

او همچنین درب���اره برگزاری 
نهمین دوره رقابت های لیگ برتر تیر 
و کم���ان گفت: یکی از عواملی که 
س���بب تقویت تیم ملی و همچنین 
آماده سازی ورزشکاران برای حضور 
در رقابت های مهم می شود برگزاری 
رقابت های لیگ برتر اس���ت. امسال 

تاش کردی���م با متمرکز کردن این 
رقابت ها تعداد تیم های شرکت کننده 
در لی���گ برتر تیر و کمان را افزایش 
دهیم و بتوانیم باشگاه های بیشتری را 
به سمت لیگ هدایت کنیم زیرا من 
معتقدم هر چقدر در این زمینه باشگاه ها 
سرمایه گذاری بیشتری داشته باشند 
ما می توانیم در بعد قهرمانی گام های 
موثری برداریم. ضمن اینکه هدف بر 
این است تا مشکات باشگاه ها را به 

حداقل برسانیم.
ش���عبانی بهار همچنین درباره 
بدهی های فدراس���یون تیر و کمان 
خاطرنشان کرد: یک سری از بدهی ها 
که مرب���وط به احکام قضایی بود با 
حمایت وزارت ورزش و جوانان تا 
مبلغ ۹00 میلیون پرداخت شده و در 
ظرف یک ماه آینده دو حکم قضایی 
دیگر که علیه فدراسیون است پرداخت 

آنها نهایی خواهد شد. 

ماموران ضد دوپینگ از روسیه 
برای گرفتن تست به خانه احسان 

حدادی رفتند.
احسان حدادی در گفت وگو 
با ایسنا، در مورد آزمایش دوپینگی 
که از سوی ماموران روسی وادا در 
منزلش گرفتند اظهار کرد: از روسیه 
به خانه من آمدند و آزمایش دوپینگ 
گرفتند. به این سبب که رکوردهایم 
امسال دو بار به سطح جهانی رسید 
و جزو دو، سه نفر برتر دنیا بودم، 
این اتفاق افت���اد. البته  دوومیدانی 
خیل���ی هم روی ای���ن موضوع 
حساس است. آن ها آدرس داشتند 
 و طبق آن به خانه آمدند و تست 

انجام شد.
وی در پاس���خ به این سوال 
که آیا در دوومیدانی تس���ت ضد 
دوپینگ را در خانه می گیرند گفت؟ 
بله در دوومیدانی برای این تست 

به خانه می آیند. ما هر سه ماه یک 
بار فرمی پر می کنیم. کس���انی که 
جزو نفرات برتر رنکینگ جهانی 
و جزو دو س���ه نفر برتر جهانی 
هستند زمانی را مشخص می کنند 
و مثا می گوییم از 6 تا ۸ صبح در 
خانه هستیم. حاا هم از روسیه به 
در خان���ه آمدند و در داخل واحد 

تست را گرفتند و رفتند.

وی در ادامه گفت: ما هر سه 
م���اه یک بار فرمی پر می کنیم اما 
ممکن است که در در این مدت 10 
بار برای تست گرفتن بیایند. دست 
خودشان است که چقدر نیاز باشد 
 و چند بار بخواهند از ورزش���کار 

تست بگیرند.
وی در پاسخ به این سوال که 
این ماموران دوپینگ برای تست به 
سراغ دیگر ورزشکاران هم خواهند 
رفت یا خیر گفت: فعا نامه ای که 
داشتند برای من بود. یکسری اسامی 
تیم های مختلفی هم بودند اما این 
طور نبود که آن ها کارت زرد بگیرند 
اما گفتند برای من  است و باید حتما 

از من تست گرفته شود.
حدادی در پاسخ به این سوال 
که پ���س اختصاصی برای گرفتن 
تس���ت از شما آماده بودند گفت: 

بله.

حدادی: از نفرات برتر دو ومیداني دنیا تست مي گیرندافزایش چشمگیر حقوق سرمربیان تیروکمان

رئیس سازمان امداد و نجات هال احمر از امدادرسانی به 1۷3۵ نفر در برف 
و کواک و ۸43 نفر در سیل و آبگرفتگی روزهای پنج شنبه و جمعه خبر داد.

مرتضی سلیمی در گفتگو با ایسنا با بیان طی روزهای پنج شنبه و جمعه گذشته 
۹ استان متاثر از برف و کواک بودند، اظهار داشت: 6۸ نفر از اعضای جمعیت 
هال احمر در قالب 20 تیم امدادی به 1۷ محور در استان های آذربایجان غربی، 
اصفهان، تهران،  قزوین، کردستان، کرمانشاه، لرستان، گلستان، مرکزی و همدان 
اعزام ش���دند و تا ظهر روز جمعه  1۷3۵ نفر را امدادرس���انی کردند. وی افزود: 
برای ۸1 نفر از افراد درگیر کواک اسکان اضطراری فراهم شد و 2۸1 دستگاه 

خودروی گرفتار در برف هم توسط نیروهای امدادی رهاسازی شدند.
وی درباره امدادرسانی ها به علت سیل و آبگرفتگی افزود: شش استان از جمله 
ایام ، خوزستان ، قزوین ، کرمانشاه ، لرستان و همدان طی این مدت درگیر سیل 
و آبگرفتگی بودند که در این زمینه 2۹ شهر روستا و مناطق عشایرنشین توسط 
 نیروهای امداد و نجات جمعیت هال احمر امدادرسانی شدند. سلیمی ادامه داد:

 ۸43 نفر در این مناطق درگیر س���یل ش���ده بودند که توسط 136 نفر از نیروها 
امدادرسانی شدند. 1۸ نفر از افراد درگیر سیل به مناطق امن انتقال پیدا کردند.
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برنامه هاي علميـ  دينيـ  فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته سوم آذر

كاس ها:  ü تفسير قرآن ü تزكيه و اخاق
نمايشـگاه هايي بـا موضوعات:  ü قرآن و ازدواج  
 ü  نام ه��اي ق��رآن  ü حماي��ت از بيم��اران كليوي

  ü خداشناسي
اطاعات بيشتر: 22866465

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

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

همكاران گرامي آقايان حسين و نويد نوري
با نهايت تأسف و تأثر مصيبت وارده را به شما و خانواده 

محترم تسليت عرض مي نماييم.
اختـريـ  ايپكچـيـ  باطبـيـ  بني حسـينيـ  
پاشاييـ  حسينيـ  رمضانيـ  رهبريـ  شهريار 
رادـ  صفايـيـ  عليـزادهـ  فشـميـ  قاسـميـ  
علي گنجـيـ  مدنيـ  مومـن زادهـ  ميرميريـ  

نوبختـ  هژبري و علي مجاوري

استاد محترم سركار خانم دكتر رحيمي
با كمال تأس��ف فوت برادر گرامي ش��ما مرحوم دكتر 
رحيمـي را قلب��اً از طرف خ��ود و خانواده ام تس��ليت 

مي گويم.
دكتر مسلم بهادري

جناب آقاي آقاجان عابدلو
درگذشت پدر گراميتان بسيار جانسوز است، با آرزوي 
ش��كيبايي براي ش��ما و خانواده، خ��ود را در اين اندوه 

همراه مي دانيم.
مهندسين مشاور بند آب

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

جناب آقاي مهندس فرزام منوچهري
ب��ا نهايت تأس��ف درگذش��ت والده گرامي را تس��ليت 

مي گوييم.
شركت فني و تجارتي آمپر

يا رب تنهايي ها!
دومي��ن  در  17آذرم��اه 
سالگش��ت ف��راق جانكاه 
اس��تاد هن��ر و فرهيخت��ه 
دان��ش و فرهن��گ و تاريخ 

ايران زمين:
زنده ياد سـيد مرتضي 
فيـروزه چيان به س��وگ 
مي نش��ينيم و يادمانايش 
را در آينه چش��مان پاك و 
نجيب��ش، س��جده تعظيم 

مي گزاريم.
همسر: فرزانه ياورزاده

فرزنـدان: فيـروزه فيـروزه چيـانـ  فرحنـاز 
فيروزه چيان 

در هوايت بي قرارم! جاي تو خاليست آقا!
تا ابد هستي تو يارم! جاي تو خاليست آقا!

اي صداي مهربان! با من بگو: خانم! كجايي؟
ميل ديدار تو دارم! جاي تو خاليست آقا!

فرزانه ياورزاده

كل من عليها فان
ويبقي وجه ربك ذوالجال و ااكرام

نام نيكي گر بماند ز آدمي
به از او ماند سراي زرنگار

با اندوه فراوان 18آذر يادآور روز تلخ و ناگوار ارتحال ملكوتي 
دانشمند واامقام، همسر و پدري كم نظير، زنده ياد مرحوم 
مبرور  فردوس و ساده عليين جايگاه استاد جليل القدر جناب 
آقاي دكتر حسينعلي رجائي، اعلي اه مقام الشريف، 
بزرگ خاندان رجائي، حقوق دان فرهيخته و از صاحب نظران 
بنام مالياتي كش��ور را گرامي مي داريم. ايران اسامي عزيز 
م��ا در تاريخ پرافتخارش، خدمتگزاران صديق فراواني را به 
خود ديده است. انسان هاي شايسته اي كه منشاء خيرات و 
بركات زيادي در عرصه هاي مختلف بوده اند. اما در اين ميان 
برخي چهره ها به واس��طه نوع خدماتي كه عرضه داشته اند، 
تالوئي ويژه دارند. يكي از  آنها اس��تاد زنده ياد جناب آقاي 
دكت��ر رجائي اس��ت كه ياد و خاطره او هرگ��ز از دل و جان 
بستگان، همكاران و س��اير دوستدارانش فراموش نخواهد 
ش��د. زن��ده نام س��ال ها در وزارت امور اقتص��ادي و دارائي 
صادقانه خدمت نمود و خدمات ارزنده ايشان زبان زد خاص 
و عام اس��ت كه از اهم مش��اغل اين اديب فرزانه مي توان از 
دادس��تان انتظامي مالياتي، رياست شوراي عالي مالياتي و 
معاون اسبق وزارت امور اقتصادي و دارائي نام برد. از درگاه 
قدس احديت، علو درجات و رحمت واس��عه براي آن فاضل 

وارسته مسئلت مي نمائيم.
پايان زندگاني هركس به مرگ اوست

جز مرد حق كه مرگ وي آغاز دفتر است
همسر: پريرخ مترجمي

فرزنـدان: يوسـفـ  دكتر كامرانـ  رخسـارهـ  
مهندس ستاره رجائي
عروس: پاني خواجيان

دامادهـا: مهندس سـيامك بريـريـ  مهندس 
همايون شاه آبادي

نوه ها: مريم بريريـ  سامان شاه آبادي

بياد فيروزه گلشن بزرگ)نقوي(
گفتم به نيرنگ و فسون پنهان كنم ريش درون

پنهان نمي ماند كه خون برآستانم مي رود.
)سعدي(
آذرماه نهمين س��ال پرواز ابدي آن يار سفر كرده است. 
گ��ذر زمان هيچگاه بر ياد آن همس��ر و مادر فرهيخته، 
 ف��داكار و از خ��ود گذش��ته و همراه��ي صديق س��ايه 

نخواهد افكند.
همسر: كاوه نقوي

فرزندان: نگار نقوي)فلوري(، حسين نقوي.

يادبود
ما ز بااييم و باا مي رويم

ما ز درياييم و دريا مي رويم
»مولوي«

ب��ا قلب��ي داغ��دار دومي��ن 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

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت ارتباطات کارن شرکت سهامی خاص 
به شماره ثبت 489134 و شناسه ملی 14005709080 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/14 تصمیمات 
ذیل اتخاذ گردید. تعداد اعضای هیات نفره از 5 نفر به 3 نفر کاهش یافت وماده مربوطه 

در اساسنامه اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287051(

آگهی تغییرات موسسه صندوق سرمایه گذاری کارآفرینان برتر آینده
 به شماره ثبت 27343 و شناسه ملی 10320522520 

به استناد صورتجلسه هیئت تصفیه / مدیر تصفیه مورخ 1396/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : به استناد درخواست مدیر تصفیه مورخ 1396/12/19 و مجوز شماره 122/33483 مورخ 
1397/01/18 سازمان بورس و اوراق بهادار بدینوسیله مراتب ختم تصفیه شرکت فوق الذکر 

اعام می گردد. . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287052(

آگهی تغییرات شرکت توسعه بازار یابی و فروش ماد سهامی خاص
 به شماره ثبت 440773 و شناسه ملی 10320881400 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
نقی کاظمی به کد ملی 0049049305 به نمایندگی از شرکت ساختمانی بانک ملت به 
سمت رئیس هیات مدیره و سید ناصر نور محمد حسینی به کد ملی 2064566511 به 
نمایندگی از شرکت مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح به سمت نائب رئیس هیات مدیره 
و مریم لیلی دوس���ت به کد ملی 0060063157 به نمایندگی از شرکت راهبری صنایع 
بهساز به سمت عضو هیات مدیره و موسی الرضا حاجی بگلو به کد ملی 1063905923 
به نمایندگی از ش���رکت چاپ بانک ملت به سمت عضو هیات مدیره و مهدی محمودانی 
به کد ملی 0051730936 به نمایندگی از شرکت بهساز مشارکتهای ملت به سمت مدیر 
عامل وعضو هیات مدیره انتخاب گردیدند . کلیه عقود و قراردادهای تعهدآور و اسناد و چک 
و بروات و سفته با امضای مدیر عامل و معاون مالی و اداری و در غیاب هریک از ایشان یک نفر 
از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیر 

عامل و مهر شرکت صورت گیرد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287055(

آگهی تغییرات شرکت جهان افروز منظم اردبیل سهامی خاص 
به شماره ثبت 526390 و شناسه ملی 10240078423

 به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/03/19 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : به موضوع شرکت موارد )امور پیمانکاری مربوط به 
 تاسیسات سر چاهی وخطوط لوله جریانی ، فرآوری نفت وگاز و کارخانه های 
گاز و گاز مایع وتزریق گاز و آب ، پاایش���گاه های نفت وگاز و کارخانه های 
پتروشیمی ، مخازن ذخیره نفتی ، خطوط انتقال نفت وگاز ، تلمبه خانه های 
نفت و ایستگاه های تقویت فشار گاز ، سازه های دریایی نفت(در صورت نیاز 
پس از اخذ مجوزهای ازم. الحاق ش���ود و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 
فوق اصاح گردید . تعداد اعضاء هیئت مدیره بین 2 الی 7 نفر میباشد و ماده 
مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید . ثبت موضوع فعالیت به منزله 

اخذ و صدور پروانه فعالیت نمیباشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287056(

آگهی تغییرات شرکت آمون بن سهامی خاص
 به شماره ثبت 214384 و شناسه ملی 10102557844 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/05/05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سرمایه شرکت از مبلغ 1000000000 ریال به مبلغ 10000000000ریال منقسم به 1000 
س���هم با نام 10000000ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت وماده 5 

اساسنامه اصاح و ذیل ثبت در تاریخ فوق از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287054(

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نگین سبز آببر
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 259334 و شناسه ملی 10102994689 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/04/06 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : محل 
ش���رکت : به اس���تان زنجان - شهرستان طارم - بخش مرکزی - ش���هر آب بر-محله ناحیه 
صنعتی طارم-خیابان چهارم-خیابان دوم-پاک -0نگین سبز-طبقه همکف-کد پستی : 

4591954677انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287045(

آگهی تغییرات شرکت کاوش معماری سهامی خاص
 به شماره ثبت 397377 و شناسه ملی 10380239959 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و 
حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به 29/ 12/ 96 مورد تصویب قرار گرفت موسسه حسابرسی 
و خدمات مدیریت ارقام پویا با شناسه ملی 10380112106 بعنوان بازرس اصلی و آقای محمود نصرتی به 
شماره ملی 5229493321 به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطاعات 

جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287046(

آگهی تغییرات شرکت مجتمع مهندسین مشاور ایران آرک 
سهامی خاص به شماره ثبت 16521 و شناسه ملی 10100593263 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/12/19 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : اعضای هیأت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند: آقای سهراب شهریاری زواره با کد 
ملی1261449691 آقای مصطفی توکلی بیدگلی با کد ملی 6199490657 آقای شاه رخ باستانی با کد 
ملی 5519757216 خانم ندا زنده دل با کد ملی 0938033174 آقای جواد محمدزاده س���یدمحله با کد 

ملی 0067308392 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287047(

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک ایران سیستم
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 267567 و شناسه ملی 10103124570 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال منتهی به 29 اسفند ماه 1396 تصویب گردید. موسسه حسابرسی 
آریا نیک روش )حسابداران رسمی( با شناسه ملی 10104097062 بعنوان بازرس اصلی و خانم سیده بهاره 
نبوی با کد ملی2248869673 بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال تعیین گردیدند . روزنامه اطاعات 

بعنوان روزنامه کثیر اانتشار انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287048(

آگهی تغییرات شرکت طلوع دریای آبی سهامی خاص
 به شماره ثبت 417486 و شناسه ملی 10320690829 

 به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/02/25 و مجوز ش���ماره
  12903/ ص / 97 م���ورخ 97/4/12 س���ازمان بن���ادر و دریانوردی تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : - اعضاء 
هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت خدمات دریایی هدایت کشتی خلیج 
فارس به شناسه ملی 10103723524 شرکت سرمایه گذاری بازرگانی امین بنادر ایرانیان به شناسه ملی 

10103300297 شرکت خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان به شناسه ملی 10103827066 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287050(

آگهی تغییرات شرکت محب مهر سامت پارس سهامی خاص
 به شماره ثبت 356999 و شناسه ملی 10104060856 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
سهیا کوچک یزدی به شماره 1280309857 به نمایندگی از موسسه محب سامت 
پارس به شناسه ملی 10100620324 بعنوان رئیس هیئت مدیره و مهران رفیعیان به 
شماره ملی4431616063 به نمایندگی از موسسه غیرتجاری خدمات درمانی محب 
مهر به شناسه ملی 10320683014بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و محسن دارابی 
به شماره ملی 0491945450 به نمایندگی شرکت محب گردشگری سامت ایرانیان 
به شناسه ملی 10320884761 بعنوان عضو هیئت مدیره و سپنتا سلیمانی آشتیانی 
به شماره ملی 0079539599خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل برای بقیه 
مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب ش���دند. کلیه اوراق بهادار و چک ها، سفته ها، بروات و 
قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب 
مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره معتبر خواهد بود، ولی مکاتبات اداری با 

امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل انجام خواهد شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287053(

آگهی تغییرات موسسه آموزش نیروی انسانی شهید مهدوی
 به شماره ثبت 41266 و شناسه ملی 14006666839 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/27 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : آقای محمدحسین مهدوی نیا با کدملی 0453746594با پرداخت 
600000ریال به صندوق مؤسس���ه در زمره شرکاء درآمد. خانم صدیقه مهدوی با 
کدملی6079675145 با پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الشرکه خودرا به 
مبلغ 600000ریال افزایش داد. آقای مهدی مهدوی نیا با کدملی3090923548با 
پرداخت مبلغی به صندوق موسسه سهم الش���رکه خودرا به مبلغ 600000ریال 
افزایش داد آقای محمد علی نجف���ی با کدملی0047346353با پرداخت مبلغی 
به صندوق موسسه سهم الش���رکه خودرا به مبلغ 600000ریال افزایش داد آقای 
محمود مهرمحمدی با کدملی 0032890486ب���ا پرداخت مبلغی به صندوق 
موسسه سهم الشرکه خودرا به مبلغ 600000ریال افزایش داد. سرمایه مؤسسه از 
مبلغ 2000000ریال به 3000000ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه 
اصاح گردید. اس���امی شرکاء و میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء پس از افزایش 
سرمایه آقای مهدی مهدوی نیا با کدملی 3090923548 دارای مبلغ 600000ریال 
سهم الشرکه محمدحس���ین مهدوی نیا با کدملی 0453746594 دارای مبلغ 
600000ریال سهم الشرکه خانم صدیقه مهدوی با کدملی 6079675145 دارای 
مبلغ 600000ریال سهم الشرکه محمود مهرمحمدی با کدملی 0032890486 
دارای مبلغ 600000ریال سهم الشرکه محمدعلی نجفی با کدملی 0047346353 

دارای مبلغ 600000ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287049(

آگهی تغییرات شرکت پدیده پاک طراوت سهامی خاص
 به شماره ثبت 103141 و شناسه ملی 10101470581 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/05/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : خانم 
زینب چعبی عیسی به ش���ماره ملی 1810271681 به س���مت بازرس اصلی و مریم آزاد به شماره ملی 
1292811587به س���مت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب 
سود و زیان شرکت منتهی به سال 1396/12/29مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیر اانتشار ابرار جهت 

درج آگهی ها انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287037(

آگهی تغییرات شرکت آریان نگین ارگ سهامی خاص
 به شماره ثبت 448252 و شناسه ملی 14003834314 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه 
و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 96/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات 
مالی یکتا تدبیر به شناس���ه ملی10103099512 به عنوان بازرس اصلی و آقای عباس علی شیری به کد 
ملی0491239841 به عنوان بازرس علی البدل بمدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار 

اطاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287038(

آگهی تغییرات شرکت ترغیب صنعت ایران و ایتالیا 

سهامی خاص به شماره ثبت 19307 و شناسه ملی 10100647942

  به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

- ماده 56 اساس���نامه بشرح ذیل اصاح گردید. سال مالی سال مالی شرکت از اول شهریورماه 

هرسال آغاز می شود و در روز 31 مرداد ماه سال بعد به پایان می رسد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287040(

آگهی تغییرات شرکت مهندسی توان گستر دقیق سهامی خاص
 به شماره ثبت 159832 و شناسه ملی 10102025049 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/03 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : محل شرکت به آدرس تهران-محله شهران جنوبی-بلوار شهران جنوبی – خیابان شهید 
برادران طوقانی ، خیابان جهاد – پاک 5 طبقه همکف ، کد پستی:1474946883 تغییر یافت 

و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287041(

آگهی تغییرات شرکت موننکوایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 17087 و شناسه ملی 10100604483 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/10 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی 10380076460 به سمت بازرس اصلی 

و حسابرس مستقل شرکت و موسس���ه حسابرسی بهرادمشار به شناسه ملی 10840017999 به سمت 

بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 1397 انتخاب گردیدند .

 سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287042(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی چکاد تهران سهامی خاص 
به شماره ثبت 101236 و شناسه ملی 10101451847 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 

علیرضا کاتبی جور ش���ری به ش���ماره ملی 0035169443به عنوان بازرس اصلی و آقای مهرداد توفیقی 

طهرانی منفرد به ش���ماره ملی 0059750499 به س���مت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب 

گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار گرفت . 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287043(

آگهی تغییرات شرکت پیشگامان فناوری اطاعات سگال سهامی خاص 
به شماره ثبت 430411 و شناسه ملی 10320824308 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/31 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
علی ایلخانی با کد ملی 1465364293 به عنوان مدیرعامل تا پایان تصدی دوره هیئت 
مدیره انتخاب گردید. اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل می باشد: آقای سیاوش وکیلی 
با کد ملی 1582112010 به نمایندگی از کارگزاری آبان به سمت رییس هیئت مدیره 
آقای آرش مرشد سلوک با کد ملی 0070288127 به نمایندگی ازکارگزاری سهم آشنا 
به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی گشاده فکر با کد ملی 2753592871 به 
نمایندگی از کارگزاری سرمایه و دانش به سمت عضو هیئت مدیره آقای بهروز زارع با کد 
ملی 4132158381 به نمایندگی از کارگزاری حافظ به سمت عضو هیئت مدیره آقای 
علیرضا فهیمی باکدملی 0452491045 به نمایندگی از کارگزاری بانک کارآفرین به 
سمت عضو هیئت مدیره - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل 
و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل دو نفر از پنج نفر از 
اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های اداری با امضای 

مدیر عامل منفردا و با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287039(

آگهی تغییرات شرکت بین المللی مصمم پایدار سهامی خاص 
به شماره ثبت 429093 و شناسه ملی 10320812958 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : سیدبهاء الدین حسینی هاشمی 
با ش���ماره ملی 6279577937 شرکت سرمایه گذاری انرژی سپهر پایدار 
به شناس���ه ملی 10103479620 شرکت بنا گستر کرانه به شناسه ملی 
10800104283 به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب 
گردیدند. روزنامه اطاعات جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران با شناسه ملی 10100522558 به 
عنوان بازرس اصلی و علیرضا سیاح زاده با کد ملی 1817231308 به عنوان 

بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287044(

آگهی تغییرات شرکت آریا پیشرو قرن سهامی خاص

 به شماره ثبت 167120 و شناسه ملی 10102096500 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/21 تصمیمات ذیل اتخاذ 

شد : موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید: فعالیت های 

معدنی. در صورت ضرورت قانونی انجام موضوعات پس از اخذ مجوزهای ازم 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287033(

آگهی تغییرات شرکت مروارید ارس باران سهامی خاص
 به شماره ثبت 282450 و شناسه ملی 10103186813 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ولی اله احمدی زاد سرای 
بشماره ملی 1371778914 بسمت رئیس هیأت مدیره و سهراب فرهادی به شماره ملی 5199777858 
بسمت مدیرعامل و صیاد فرهادی به شماره ملی 5199255908 بسمت نائب رئیس هیأت مدیره انتخاب 
گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسامی با 

امضاء هریک از اعضاء به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287035(

آگهی تغییرات 
شرکت تجارت نوین پرسیانا سهامی خاص

 به شماره ثبت 466949 و شناسه ملی 10840443430 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/07/14 تصمیمات ذیل اتخاذ 
 ش���د : 1(اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند : آقای سید محمد نقیب زاده
 به شماره ملی4432234342 به س���مت رئیس هیئت مدیره، ،آقای محمدرضا بشارت به 
شماره ملی 4431765026 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، خانم فریبا بشارت به شماره 
ملی 4432310502 به س���مت عضو هیئت مدیره ، خانم بهناز صادقیان به ش���ماره ملی 
4432467819 خارج از اعضاء به س���مت مدیرعامل. 2( حق امضای کلیه اوراق بهادار واسناد 
تعهد آور بانکی از قبیل چک و سفته و برات و سایر عقود و قراردادها با امضای دو نفر از چهار نفر 
رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره وعضو هیئت و مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت و اسناد 
و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به تنهایی و مهر شرکت معتبر می باشد. 3 ( ترازنامه و حساب 
سود وزیان سال مالی 96 تصویب گردید. 4(موسسه حسابرسی بهنود حساب به شماره ثبت 
20061 و به شناسه ملی 10103164432 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی اولیاء به شماره 

ملی 4432541938 بسمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287030(

آگهی تغییرات شرکت بازرگانی همقدم سهامی خاص
 به شماره ثبت 280025 و شناسه ملی 10103015113 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/04/26 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : آقای حمیدرضا هاشم نیا دارای کد ملی 0935881816به سمت رئیس 
هیئت مدیره ، آقای سیدحسین میرمحمد صادق دارای کد ملی 0043463959 
به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید اس���کندری دارای کد ملی 
1532490216 به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره و آقای ناصر صنیعی 
فر دارای کد ملی 0043027407 به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. 
کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل کلیه چکها و سفته ها ، بروات و قراردادها 
با امضای متفق سه نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی 
و غیر تعهدآور و مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا هر یک از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287032(

آگهی تغییرات
 شرکت آریا اجورد اسپیدان شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 512262 و شناسه ملی 14006906577 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای آلبرتو پیتالوگا 99053555 با دریافت مبلغ 
297000000 ریال سهم الشرکه خود از ردیف شرکاء خارج گردیدند. در 
نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ پانصد و نود وهفت میلیون ریال به مبلغ سیصد 
میلیون ریال کاهش یافت و در نتیجه ماده 4 اساس���نامه مطابق آن اصاح 
گردید. با توجه بمراتب فوق ش���رکاء شرکت و میزان سرمایه آنان بشرح زیر 
میباشد: آقای صالح درگاهی 0062156373 دارنده297000000 ریال 

آقای کورش عطایی اهری 0453644899 دارنده 3000000 ریال 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287034(

آگهی تغییرات شرکت خدمات بیمه ای مهر فاخته سهامی خاص 
به شماره ثبت 194643 و شناسه ملی 10102365314 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/05/20 ومجوز 
ش���ماره 97/432788مورخ97/5/30بیمه ایران تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حس���اب سود و زیان س���ال مالی 1396 به تصویب رسید - اعضای 
هیئت مدیره برای مدت 2 س���ال به ش���رح ذیل انتخاب گردیدند: آقای ناصر 
بابائی به کدملی 0321146379 و آقای س���ید نورالدین جالی تباربه کدملی 
2299231889 و خانم مریم بابائی به کدملی 0057978980 - آقای غامرضا 
مرتضائی نیا کد ملی0043750966 به سمت بازرس اصلی وآقای بهزاد بابائی 
کد ملی 0321317718 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شدند -روزنامه کثیراانتشار ، اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت 

تعیین گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)287036(

آگهی تغییرات شرکت پویا سامانه همکاران با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 460697 و شناسه ملی 14004408538 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : اساس���نامه جدید در 26 ماده و 8 بند و 2 تبصره به تصویب رسید و جایگزین 

اساسنامه قبلی گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287026(

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر سهامی عام
 به شماره ثبت 502797 و شناسه ملی 14006430670 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
محمدرضا آریا به ش���ماره ملی 3781949222 به سمت بازرس اصلی و آقای حمیدرضا داوری به شماره 
ملی 0068448589 به س���مت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ترازنامه و حساب 
س���ود و زیان شرکت منتهی به سال 1396مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت 

نشر آگهی شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287028(

آگهی تغییرات شرکت مالی و سرمایه گذاری پیشرو ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 185475 و شناسه ملی 10102275819

 به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/22 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب سود و زیان س���ال مالی منتهی به 1396/12/29 مورد تصویب قرار 
گرفت. موسسه حسابرسی مفید راهبر به ش.م 10861836531 بعنوان بازرس قانونی برای یکسال 
مالی انتخاب گردید. روزنامه “اطاعات “بعنوان روزنامه کثیراانتشار جهت نشر آگهی های شرکت 

سازمان ثبت اسنادواماک کشورتعیین گردید. 
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )287029(
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شکست تاریخی آمریکا مقابل مقاومت 
فلسطین در سازمان ملل

 سرویس خارجی: تاش آمریکا و رژیم صهیونیستی برای محکومیت 
جریان مقاومت فلسطین در سازمان ملل نتوانست دو سوم آرای کشورها را 

کسب کند و با شکست مواجه شد.
در حال���ی که نماینده آمریکا در س���ازمان ملل برای تصویب قطعنامه 
پیشنهادی اش علیه مقاومت فلسطینی حتی به تهدید کشورها متوسل شد، اما 
مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه را رد کرد.با رد قطعنامه ضدفلسطینی، 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صحنه شکستی بزرگ برای آمریکا بدل 
شد.»نیکی هیلی« نماینده آمریکا هفته گذشته پیش نویس قطعنامه ای را به مجمع 
عمومی سازمان ملل ارائه کرد که با محکوم کردن مقاومت مردم فلسطین و متهم 

کردن حماس به تروریسم، به دنبال تشدید فشار بر فلسطینی ها بود.
وی در روزهای اخیر بارها جامعه بین الملل را به دو بخش حامی تروریسم 
و مخالف تروریسم تقسیم کرده و گفته بود کسانی که از این قطعنامه حمایت 
نکنند، نشان می دهند که حامی تروریسم هستند .نماینده آمریکا در سازمان ملل 
پیش از آغاز رأی گیری مجمع عمومی در مورد این قطعنامه نیز پشت تریبون 
رفت و س���ازمان ملل را به جانبداری از فلس���طینی ها و داشتن گرایش های 
ضداسرائیلی متهم کرد و گفت اگر این قطعنامه تصویب شود، برای سازمان ملل 
روزی تاریخی خواهد بود.پس از اظهارات هیلی، »ساکا لورنتی« نماینده بولیوی 
از رئیس جلسه خواست در مورد نحوه رأی گیری در مورد قطعنامه رأی گیری 
کرده و نظر اعضا در مورد افزایش کف آرای مورد نیاز برای تصویب قطعنامه 
به دو سوم را جویا شود.هرچند این درخواست با مخالفت هیلی روبرو شد 
و او چند بار از حاضران خواس���ت این درخواس���ت را رد کنند، اما در جریان 
رأی گیری در مورد نحوه رأی گیری، ۷۵کشور به افزایش کف رأی مورد نیاز 
رأی مثبت و ۷۲کشور به آن رأی منفی دادند. در نتیجه میزان رأی مورد نیاز 
برای تصویب قطعنامه به دو سوم آرا افزایش یافت.پس از آن نمایندگان چند 
کشور از جمله ایران، به سخنرانی پرداخته و موضع خود در مورد این قطعنامه 
را اعام کردند. نماینده ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه 
پیشنهادی آمریکا را فریبکارانه خواند و گفت این قطعنامه ریشه اصلی مسئله 
یعنی چند دهه اشغالگری رژیم صهیونیستی و سرکوب بی رحمانه فلسطینی ها 
را نادیده گرفته است .نماینده ایران گفت: ایران این قطعنامه را رد می کند و به 
آن رأی منفی می دهد و از دیگر اعضا هم می خواهد به آن رأی منفی بدهند. 
وی حماس را یک جنبش مش���روع مقاومت خواند که به نمایندگی از مردم 
فلس���طین با اشغالگری صهیونیست ها مبارزه می کند و این امر تحت قوانین 

بین الملل هم مشروع است.
پس از آن کشورهای عربی هم اعام کردند مخالف قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا هستند و به آن رأی منفی می دهند.پس از سخنرانی ها، قطعنامه پیشنهادی 
آمریکا به رأی گذاشته شد و نتیجه رأی گیری به این ترتیب اعام شد: ۸۷رأی 
مثبت، ۵۷رأی منفی و ۳۳رأی ممتنع. از آنجا که برای تصویب قطعنامه به دو 
سوم آرا نیاز بود، این قطعنامه رد شد و آمریکا و رژیم صهیونیستی در تصویب 
آن ناکام ماندند.این شکست آنقدر برای صهیونیست ها سنگین تمام شد که »دنی 
دانون« نماینده رژیم صهیونیستی در نشست، به توهین به اعضای سازمان ملل 
متحد روی آورد.وی در سخنرانی اش، با عصبانیت خطاب به کشورهایی که به 
این قطعنامه رأی منفی دادند، گفت: »باید از خود شرمسار باشید، رأی امروز 

رنگ واقعی شما را نشان داد.«
 استقبال گروههای فلسطینی

تشکیات خودگردان فلسطین، جنبش حماس و جنبش جهاد اسامی 
از رد پیشنویس قطعنامه آمریکایی در محکومیت جنبش حماس در سازمان 

ملل استقبال کردند.
 تشکیات خودگردان فلسطین در بیانیه ای از کشورهایی که در نشست 
مجمع عمومی سازمان ملل به پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا علیه جنبش 
حماس و مبارزه ملت فلس���طین رای منفی دادند، تش���کر و قدردانی کرد. در 
این بیانیه ضمن استقبال از مخالفت مجمع عمومی سازمان ملل با پیشنویس 
قطعنامه آمریکایی برای محکومیت مبارزه ملی فلسطینی ها، تاکید شد: هرگز 
اجازه نخواهیم داد مبارزه ملی فلسطینی ها محکوم شود. داود شهاب، سخنگوی 
جنبش جهاد اسامی فلسطین نیز گفت: شکست طرح آمریکا در سازمان ملل 
به منزله سیلی به صورت آمریکا و اسرائیل بود که همواره از تریبون های جهانی 

دروغ هایی را منتشر می کنند. 
جنبش مقاومت اسامی فلسطین )حماس( هم شکست قطعنامه آمریکا علیه 
این جنبش در مجمع عمومی سازمان ملل را سیلی به دولت آمریکا توصیف 
کرد. رئیس دفتر سیاس���ی حماس گفت که وجدان جهانی طرح آمریکا علیه 
حماس و مقاومت مردم فلسطین را خنثی کرد. اسماعیل هنیه با یادآوری اینکه 
مردم فلسطین شاهد بررسی پیش نویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا در مجمع 
عمومی سازمان ملل بودند، گفت در این نشست اکثریت کشورها از حق ملت 
فلسطین برای مقاومت در برابر اشغالگری و رهایی از آن دفاع کردند و برای 
نخستین بار در برابر واشنگتن که کوشید قطعنامه ای را در محکومیت مقاومت 

مشروع فلسطین به تصویب برساند، ایستادند. 
وی از تمامی کشورهایی که موضع مخالف علیه رژیم اشغالگر صهیونیستی 
و سیاس���ت های تجاوزکارانه این رژیم گرفته و جانبداری دولت آمریکا از 
صهیونیست ها را به چالش کشیدید، قدردانی کرد.سفیر ایران در لندن هم با 
اشاره به مخالفت سازمان ملل با قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره حماس عنوان 
کرد: نیکی هیلی وداع تلخی با سازمان ملل داشت. حمید بعیدی نژاد در صفحه 
توئیترش نوشت: سازمان ملل متحد با مخالفت با قطعنامه پیشنهادی آمریکا 
برای محکومیت حماس برای حمات موشکی به اسرائیل، شکست سختی 
را به آمریکا و اسرائیل تحمیل کرد. وی افزود: نیکی هیلی که گفته بود موقع 
انتصاب هیچ چیز از س���ازمان ملل نمی دانس���ت و هدفش را دفاع از اسرائیل 
اعام کرده بود، وداع تلخی با س���ازمان ملل داش���ت. خبر دیگر اینکه دومین 
محموله کمک نقدی قطر به مبلغ 1۵ میلیون دار برای پرداخت حقوق کارمندان 

غزه، به این منطقه رسید.

»شان پن« کارگردان مشهور آمریکایی فیلم قتل خاشقجی را می سازد 
ایرنا: »ش���ان پن« بازیگر و کارگردان مشهور 
هالیوودی برای س���اخت فیلمی مستند درباره قتل 
روزنامه نگار منتقد سعودی که در کنسولگری عربستان 
در استانبول به قتل رسید، وارد این شهر شد.رسانه های 
ترکیه ای از ورود »شان پن« به استانبول برای ساخت 
فیلمی مستند درباره قتل »جمال خاشقجی« خبر دادند. 
خاش���قجی که با روزنامه واشنگتن پست همکاری 
می  ک���رد، 10 مهر ماه برای کارهای اداری خود به 

کنسولگری عربستان در ترکیه مراجعه کرد اما دقایقی پس از ورود از سوی یک 
هیات اعزامی 1۵ نفره از عربستان به ترکیه، به قتل رسید. 

مفقودشدن 7 نظامی آمریکایی در سقوط هواپیما در ژاپن
ایرنا: دو هواپیمای نیروی دریایی آمریکا در سواحل نزدیک ژاپن سقوط 
کردند که در نتیجه آن هفت نظامی آمریکایی مفقود شدند.یکی از این هواپیماها 
از نوع جنگنده F/A 1۸و دیگری هواپیمای سوختگیری KC 1۳0بوده است. 
نیروی دریایی آمریکا اعام کرد که این دو هواپیما احتماا در آس���مان با هم 
برخورد کرده اند و اکنون یک تیم ژاپنی در حال جستجو برای یافتن این نظامیان 
آمریکایی است. وزارت دفاع ژاپن اعام کرد که نیروی دریایی این کشور یکی 

از سرنشینان را نجات داده است. 
گورباچف: جهان در آستانه یک رویارویی جدید قرار دارد

تسنیم: میخائیل گورباچف آخرین رئیس جمهوری 
شوروی سابق گفت که همکاری دوجانبه روسیه و 
آمریکا در مسئله کاهش تسلیحات ممنوعه، در معرض 
خطر جدی بوده و جهان را در آس���تانه رویارویی 
جدید و یک مسابقه تسلیحاتی دیگر قرار داده است. 
چهل و  وی گفت که به همراه "جورج بوش پدر" 
یکمین رئیس جمهوری آمریکا موفق شده بودند پایه 
و اساس محکمی برای مشارکت مسکو و واشنگتن 
به وجود آورند، ولی این دستاورد مهم اکنون در معرض خطر جدی قرار گرفته 

و جهان را با خطر آغاز یک رویارویی جدید مواجه کرده است. 
آمریکا ناوشکن به سواحل روسیه اعزام کرد

تسنیم: ناوگان اقیانوس آرام آمریکا یک ناوشکن خود را به نزدیکی سواحل 
روسیه در دریای ژاپن و محل استقرار ناوگان دریایی روسیه اعزام کرد تا با این 
اقدام بر حقوق و آزادی اس���تفاده قانونی از آب های بین المللی تاکید کند.این 
ناوشکن موشک انداز آمریکایی در دریای ژاپن در اقدامی نمایشی به خلیج "پطر 
در جنوب منطقه پریموسک روسیه بسیار نزدیک شد.  شبکه سی.ان.ان  کبیر" 
آمریکا به نقل از سخنگوی این ناوگان یادآور شد که این اقدام نظامیان آمریکایی 
با این هدف انجام گرفت تا با ادعاهای دریایی روسیه مقابله شده و بر حقوق و 

آزادی استفاده قانونی از آب های بین المللی تاکید شود. 
»نائورت« نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل می شود

تسنیم: رئیس جمهوری آمریکا نماینده جدید 
این کش���ور در سازمان ملل را معرفی کرد. "دونالد 
رئیس جمه���وری آمریکا "هدر نائورت"  ترامپ" 
س���خنگوی وزارت امور خارجه و خبرنگار سابق 
شبکه خبری فاکس نیوز را به عنوان جانشین "نیکی 
هیلی" نماینده آمریکا در س���ازمان ملل معرفی کرد. 
نیکی هیلی که یکی از نزدیکان به ترامپ محسوب 
می شود چند هفته پیش در خبری غیرمنتظره اعام 

کرد از سمتش به عنوان نمایندگی آمریکا در سازمان ملل کنار می رود. 
رای پارلمان اوکراین به لغو پیمان دوستی با روسیه

تسنیم: نمایندگان پارلمان اوکراین از پیش نویس قانون لغو پیمان »دوستی، 
همکاری و مشارکت« با روسیه حمایت کردند و مفاد این توافقنامه دوجانبه از اول 
آوریل سال ۲01۹دیگر اجرا نخواهد شد.این سند که از سوی "پترو پروشنکو" 
رئیس جمهوری اوکراین به پارلمان تقدیم شده بود، با رای مثبت ۲۷۷ نماینده 
به تصویب رسید. برای تصویب آن حداقل ۲۲6 رای ازم بود. پیمان »دوستی، 
همکاری و مشارکت« بین اوکراین و روسیه در سال 1۹۹۷ بین دو کشور امضاء 

شد و پارلمان اوکراین آن را در ژانویه سال 1۹۹۸ مورد تایید قرار داده بود. 
دفتر سی.ان.ان به دلیل تهدید به بمب گذاری تخلیه شد

ایسنا: شبکه خبری سی.ان.ان اعام کرد که دفترش در نیویورک در پی تهدید 
به بمب گذاری تخلیه شده است.تخلیه دفاتر شبکه خبری سی.ان.ان در نیویورک 
در پی تهدید به بمب گذاری پنجشنبه شب و کمی پس از ۲۲:۳0به وقت محلی 

صورت گرفت. هنوز اطاعات دقیقتری در این باره منتشر نشده است.

كوتاه از سراسر جهان تقویم اطاعات
شنبه 17 آذر  1397
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ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

11 و 56 دقيقه

16 و51 دقيقه 

17 و 11 دقيقه

23 و 12 دقيقه

5 و 33  دقيقه

7 و 02  دقيقه

سرویس خارجی: مناسبات 
روس ه���ا با گروه های مقاومت 
عراقی از جمله الحشدالش���عبی و 
رهبران ائتاف های سیاس���ی این 
گروه ها پس از نابودی داعش در 
این کش���ور وارد فاز تازه ای شده 
اس���ت و در تازه ترین اقدام، کاخ 
کرملین با هدف تقویت روابط عراق 
با روسیه، »هادی العامری«، رئیس 
ائتاف بزرگ »الفتح« را رس���ما به 
مسکو دعوت کرد؛ رویکردی که به 
باور آگاهان سیاسی می تواند پاسخ 
محکم  روس ها به واش���نگتن در 
واکنش به نفوذ و حمایت آمریکا 
از »اوکرای���ن« در تنش های اخیر 

قلمداد شود.
به گفته منابع خبری، »هادی 
العام���ری«، از فرماندهان ارش���د 
الحشدالش���عبی و رئیس ائتاف 
بزرگ سیاس���ی »الفت���ح« عراق 
دعوتنامه رسمی کرملین برای سفر 
به مسکو را از سفیر این کشور در 

بغداد دریافت کرد.
این مناب���ع افزودند: »هادی 
العامری« قرار اس���ت بر اساس 
دعوتنامه ای رسمی که از »ماکسیم 
ماکسیومف«، سفیر روسیه در بغداد 
دریافت کرد، برای دیدار و رایزنی 
با مقامات روسیه به زودی به مسکو 

برود.
در جریان  این س���فر، روابط 
دوجانبه بغداد و مسکو و راه های 
تعمی���ق همکاری مش���ترک در 

زمینه های مختلف مورد بحث و 
بررسی قرار خواهد گرفت.

به گزارش این منابع ، هادی 

العامری در دیدار با س���فیر روسیه 
در بغ���داد از مواضع مس���کو در 
زمینه مبارزه با تروریس���م تمجید 

ک���رد و گفت: عراق به جدیت در 
همکاری گسترده تر برای تقویت 
نقش شورای همکاری چهارجانبه 

مش���ترک عراق، روسیه، سوریه و 
ایران امیدوار اس���ت و از طرفی، 
فرصت های سرمایه گذاری در عراق 

برای شرکت های روسی نیز وجود 
دارد و برای بازسازی عراق نیاز به 
همکاری کشورهای دوست داریم.

سفیر روسیه در بغداد نیز از مواضع 
العامری در اوضاع سیاس���ی عراق 
و نقش س���ازنده وی در مبارزه 

با تروریس���م و اخراج داعش از 
عراق تمجید و بر حمایت مسکو 
از فرآیند دموکراس���ی در عراق، 

نقش بازسازی و تقویت همکاری 
چهارجانبه روسیه، عراق، سوریه و 

ایران تاکید کرد.

در همین حال، پس از اینکه 
»عادل عبدالمهدی« نخست وزیر 
عراق موفق به تکمیل کابینه خود 
در پارلمان نش���د، »برهم صالح« 
رئیس جمهوری عراق، نخست وزیر 
و رئیس پارلمان این کش���ور را به 

کاخ خود دعوت کرد.
در این دیدار، س���ه طرف در 
خصوص اوضاع سیاسی عراق، به 
خصوص مس���أله تکمیل کابینه و 
نامزدهای پست های وزارتی باقی 

مانده بحث و گفتگو کردند.
همزمان، نشس���ت دوره ای 
مجمع عموم���ی ائتاف »اصاح 
و سازندگی« با ریاست سیدعمار 
حکیم و با حضور سران این ائتاف 

نیز در بغداد برگزار شد.
در این نشس���ت که در دفتر 
رهبر جریان حکمت ملی عراق در 
بغداد برگزار شد، تازه ترین تحوات 
سیاس���ی و موضوع تکمیل کابینه 
و نی���ز آیین نامه داخلی ائتاف و 
تشکیل کمیسیون های تخصصی و 

هیأت های ازم بررسی شد.
در خبر دیگری، علیرغم فشار 
آمریکایی ها برای فشار برای عراق 
برای قط���ع واردات نفت و گاز 
از ای���ران، »حیان عبدالغنی« رئیس 
شرکت گاز جنوب عراق اعام کرد: 
امکان جایگزین کردن واردات گاز 
از ایران را نداریم و عراق برای قطع 
واردات گاز از ایران، دست کم به 

دو سال زمان نیاز دارد.

دعوت کرملين از »هادی العامری« برای سفر به مسکو با هدف تقويت روابط عراق و روسيه

هدیه سردار سلیمانی به مفتی اهل سنت عراق
سردار »قاسم سلیمانی« فرمانده نیروی قدس سپاه کشورمان در سفری 
به عراق، به همراه »ابو مهدی المهندس« نائب رئیس هیأت الحشد الشعبی به 
دیدار »مهدی بن احمد الصمیدعی« مفتی اهل سنت عراق رفت. فرمانده سپاه 
قدس کشورمان در دیدار با مفتی اهل سنت این کشور،  یک شمشیر نمادین 

به شکل شمشیر امام علی )ع( را به وی هدیه داد. به گفته منابع خبری،  
سردار سلیمانی با تقدیر از مفتی اهل سنت عراق در خصوص مواضع ثابت 
وی،  شمشیر نمادین امام علی )ع( را به نشانه صداقت و توجه به مسأله 

آزادی فلسطین به  »مهدی بن احمد الصمیدعی« اهدا کرد.

 س���رویس خارج���ی: رئیس 
جمهوری و وزیر دفاع روس���یه در 
جریان مذاکرات با همتایان ونزوئایی 
خود در مس���کو، بر ادامه توس���عه 
همکاری های نظامی، فنی، تجاری، 
اقتص���ادی و همچنین حمایت مالی 
و سیاس���ی ازم از مقامات کاراکاس 

تاکید کردند.
وادیمیر پوتی���ن در دیدار با 
همتای ونزوئایی خود بر لزوم تقویت 
اس���تقال اقتصادی ونزوئا و لزوم 
اجرای مجموعه ای از اقدامات دوجانبه، 
از جمله اصاحات اقتصادی، توسعه 

طرح های س���رمایه گذاری روسیه و 
حمایت سیاسی از دولت ونزوئا تاکید 
کرد. رئیس جمهوری روسیه همچنین 
اعام کرد که مس���کو هر نوع اقدام 
تروریستی در خاک ونزوئا و تاش 
برای تغییر وضعیت سیاسی این کشور 
با اس���تفاده از زور را محکوم می کند 
و یادآور شد که در روسیه به خوبی 
می دانند که اوضاع در ونزوئا همچنان 
دشوار است و به همین دلیل مسکو 
از تمامی امکانات خود برای کمک 
به دولت ونزوئا برای حل و فصل 
مشکات سیاسی در رابطه با مخالفان 

استفاده خواهد کرد."سرگئی شویگو" 
وزیر دفاع روسیه هم تاکید کرد که این 
کشور به توسعه همکاری های نظامی با 
ونزوئا ادامه خواهد داد. وی در دیدار 
با "پادرینو لوپز"همتای ونزوئایی خود 
در مس���کو گفت: همکاری های دو 
کشور روند خوبی را طی می کند، تبادل 
نظر دائمی بین کارشناسان و هیات های 
نمایندگی، آموزش نیروهای نظامی، 
ارائه تجهی���زات نظامی و همچنین 
تقویت زیرساختارهای فرودگاه ها و 
بنادر ونزوئا صورت می گیرد و من 
فک���ر می کنم که همکاری ها در این 

راس���تا ادامه یابد. وزیر دفاع روسیه 
گفت، جنگنده ها و کشتی های روسی 
به ونزوئا می روند. ش���ویگو افزود: 
جنگنده ها و کش���تی های روسی در 
راستای همکاری های نظامی دوجانبه با 
ونزوئا، در بندرهای آن توقف خواهند 
داشت. پادرینو لوپز نیز گفت، کاراکاس 
امیدوار است مسکو به مدرن سازی 
تسلیحاتی که پیش از این برای ونزوئا 
تامین کرده اس���ت، کمک کند. وزیر 
دفاع ونزوئا در این گفت وگو اظهار 
داشت: طی مذاکرات روسای جمهور 
دو طرف درخصوص مسائل نظامی 
بسیاری به ویژه تقویت همکاری ها در 
نگهداری تجهیزاتی که روسیه برای 
کشورمان تامین کرده، صحبت کردند 
که شامل سیستم های زمینی و هوایی 

می شوند. 
از سویی رییس جمهور ونزوئا 
در تویتتر خود از امضای قراردادهای 
چند میلی���ارد داری بین ونزوئا و 
روس���یه خبر داد. نیکاس مادورو 
گفت:  قراردادهایی به امضا رسید که 
سرمایه گذاری بیش از پنج میلیارد دار 
را با شرکای روسی در اقدام مشترک 
افزایش تولیدات نفت خام تضمین 
می کند؛ به عاوه ما س���رمایه گذاری 
بیش از یک میلیارد دار را در بخش 
معدن به خص���وص تولیدات طا 

تضمین می کنیم.

پوتین: از ونزوئا حمایت تسلیحاتی و مالی می کنیم

سرویس خارجی: دولت فرانسه 
اعام کرد که برج ایفل و موزه لوور 
و ده ها مکان توریستی دیگر این کشور 

امروز شنبه تعطیل خواهد بود.
در آس���تانه برگزاری تظاهرات 
جلیقه زردها، فرانسه قصد دارد امروز 
ش���نبه برج ایفل، موزه لوور و ده ها 
مکان توریستی دیگر را تعطیل کرده 
و هزاران نیروی امنیتی را در سراسر 
کشور مس���تقر کند. ادوارد فیلیپ، 
نخس���ت وزیر فرانسه اعام کرد که 
۸۹ هزار پلیس در سراسر این کشور 
مس���تقر شده اند تا مانع از ناآرامی و 
آشفتگی شوند که شنبه پیش سراسر 
این کشور را فرا گرفت و به خصوص 
در پاریس ای���ن ناآرامی ها با آتش 
زدن خودروها و آس���یب رساندن به 
فروشگاه ها همراه بود. همزمان منابع 
خبری گزارش دادند که شاهد حرکت 
نیروهای ارتش فرانسه به سوی پاریس 

برای مقابله با معترضان بوده اند.
 در ش���رایطی که انتظار می رود 
امروز شنبه پاریس صحنه تظاهرات 
گس���ترده معترضان به سیاست های 
اقتصادی دولت فرانس���ه باشد، منابع 
خبری گزارش دادند که شاهد حرکت 
نیروهای ارتش فرانسه به سوی این 
شهر بوده اند. فعاان فضای مجازی 
تصاویری منتشر کرده اند که حرکت 

خودروهای ارتش فرانس���ه به سوی 
پاریس را نش���ان می دهد. کارگران 
و دیگر گروه ه���ای معترض که به 
»جلیقه زردها« معروف شده اند علیرغم 
عقب نشینی دولت فرانسه از طرحی که 
اعتراضات را کلید زد، برای امروز شنبه 
فراخوان تجمعات گسترده سراسری 

داده اند.
 »امانوئل مکرون«، رئیس جمهور 
فرانس���ه که از لفظ »آشوب« برای 
اشاره به تظاهرات ها در فرانسه استفاده 
می کند گفته بیم آن می رود امروز شنبه 
خشونت های جدی در پاریس اتفاق 

بیفتد. در همین راستا، پلیس فرانسه به 
مغازه داران منطقه »شانزه لیزه« توصیه 
کرده ام���روز مغازه های خود را باز 
نکنند.از سویی دولت فرانسه یک گام 
دیگر در برابر خواسته های معترضان 
عقب نشس���ت و افزایش مالیات بر 
س���وخت را به طور کلی لغو کرد. 
دولت فرانسه اعام کرد که افزایش 
مالیات بر فرآورده های س���وختی را 
که قرار بود از نخس���تین روز سال 
۲01۹ میادی ب���ه اجرا بگذارد به 
کلی از برنامه اصاحات خود خارج 

کرده است.

این تصمیم درحالی اتخاذ شده 
اس���ت که نخست وزیر فرانسه پس 
از فش���ار بی سابقه افکار عمومی و 
تحت تاثیر ناآرامی های بی سابقه در 
پایتخت و دیگر شهرهای این کشور 
که در پی اعتراض ها به سیاست های 
اقتص���ادی امانوئل مکرون صورت 
گرفت با یک عقب نش���ینی آشکار 
اعام کرده بود تصمیم برای افزایش 
مالیات بر سوخت تا شش ماه به حال 
تعلیق درمی آید. این موضع برخاف 
تصور دولتمردان فرانسه مورد استقبال 

»جلیقه زردها« قرار نگرفت. 

بازگشت معترضان »جلیقه زرد« به خیابان ها، دهها مکان گردشگری فرانسه را به تعطیلی کشاند

ديدار مادورو با پوتين در مسكو

سرویس خارجی: نمایندگان مجلس سنای آمریکا پس 
از استماع سخنان و گزارش »جینا هاسپل«، رئیس سازمان 
»س���یا« درباره نقش مقامات سعودی در قتل وحشیانه و 
ددمنشانه »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد و میانه 
روی عربس���تانی، اقداماتی را با هدف اخراج »خالد بن 
سلمان«، برادر کوچکتر ولیعهد عربستان و سفیر سعودی در  

واشنگتن به اتهام مشارکت در این قتل آغاز کردند.
»ب���اب کورکر«،  رئیس جمهوریخواه کمیته روابط 
خارجی »س���نا« پس از شنیدن اظهارات و گزارش »جینا 
هاس���پل«، رئیس سازمان اطاعات مرکزی آمریکا، »سیا« 
درباره نقش مقامات سعودی در قتل وحشیانه »خاشقجی«، 
از »خالد بن سلمان«، سفیر عربستان در واشنگتن به دلیل 
مش���ارکت در این جنایت به شدت انتقاد کرد و گفت: 
مذاکراتی را برای اخراج این شاهزاده سعودی از آمریکا 
آغاز کرده ایم و هم اکنون در جریان است. وی در ادامه، 
»خالد بن سلمان« را فردی »بی اعتبار« توصیف کرد و از 

احتمال اخراج وی از آمریکا خبر داد.
به گفته کورکر، مجلس س���نای آمریکا همچنین در 
حال بررسی سه گزینه در واکنش به قتل خاشقجی است 
که از جمله آنها ، تصویب طرحی برای محکومیت محمد 
بن س���لمان، پیش نویس قانون تعلیق فروش ساح به 
سعودی ها و طرح کاهش کمک های آمریکا به عربستان 

در جنگ یمن است.
همزمان، »دیک دوربین«، نایب رئیس فراکسیون حزب 
دموکرات در سنای آمریکا نیز با اشاره به نقش »محمد بن 
سلمان« در قتل  »جمال خاشقجی«، خواستار اخراج سفیر 
این کشور از خاک آمریکا شد.این اقدامات سناتورها در 
حالی است که »خالد بن سلمان«، سفیر عربستان سعودی 

در آمریکا و برادر »محمد بن سلمان«، ولیعهد این کشور  
اخیرا برای اولین بار بعد از ترور خاشقجی وارد واشنگتن 

شده است.
س���ناتورهای آمریکایی همچنین قطعنامه  ای را در 
محکومیت »محمد بن سلمان« صادر کردند.این قطعنامه 
غیرالزام آور را برخی سناتورهای جمهوریخواه  از جمله 
»لیندسی گراهام«، »مارک روبیو«، »تاد یانگ« و سناتورهای 
دموکرات از جمله »دیان فاینشتاین«، »اد مارکی« و »کریس 
کونز« یک روز بعد از نشس���ت غیرعلنی با رئیس »سیا« 
درباره ترور خاش���قجی مطرح کردند.  »لیندسی گراهام« 
در بیانیه ای گفت: این قطعنامه بدون هیچ  گونه ابهام و به 
صراحت عنوان می کند که ولیعهد عربستان سعودی در قتل 
آقای خاشقجی همدستی کرده و منافع ما در زمینه امنیت 

ملی را در عرصه های مختلف به خطر انداخته است.
*قطر

خبرگزاری »بلومبرگ« آمریکا در تحلیلی نوش���ت: 
قطر ممکن اس���ت برای فشار به عربستان سعودی، بعد 
از »اوپک«، از ش���ورای همکاری خلیج فارس نیز خارج 
شود. وبگاه شبکه خبری بلومبرگ در این تحلیل با اشاره 
به خروج ناگهانی قطر از سازمان کشورهای صادر کننده 
نفت« )اوپک( نوشت: این اقدام سؤال های جدی را مطرح 
کرده مبنی بر اینکه احتمال دارد این خروج مقدمه ای برای 
خروج قطر از ش���ورای همکاری باشد.  در این گزارش 
آمده است: اگر قطر دست به چنین کاری بزند، این کار 
سعودی ها را عصبانی خواهد کرد و آن ها را در تنگنا و 
شرایط سختی قرار خواهد داد.این خبرگزاری به اظهارات 
»حمد بن جاسم«، نخست وزیر اسبق قطر در مورد خروج 

این کشور از اوپک استناد کرد.

 کمیته روابط خارجی سنای آمریکا اخراج سفیر عربستان 
در واشنگتن را کلید زد

 س���رویس خارج���ی: نخس���ت وزیر رژیم 
صهیونیستی با هشدار درباره عملیات احتمالی ارتش 
این رژیم در داخل خاک لبنان برای تخریب تونل های 
ادعایی حزب اه، مدعی شد این تونل ها قابلیت عبور 

موتورسیکلت را دارند.
»بنیامین نتانیاهو« مدعی شد تونل های حزب اه 
در مناطق ش���مالی فلس���طین اشغالی قابلیت عبور 
موتورسیکلت، انتقال افراد و طرح ریزی برای عملیات 
تهاجمی را دارند. نتانیاهو که گروهی از س���فیران و 
دیپلمات های کشورهای خارجی را به مرز لبنان برده 
و عملیات تخریب تونل های ادعایی حزب اه را به 
آنها نشان می داد، تهدید کرد که شاید نیاز شود ارتش 
اسرائیل در داخل خاک لبنان عملیات کند تا بتواند 
به ط���ور مؤثر این تونل ها را نابود کند. وی با ادعای 
اینک���ه تهدیدات حزب اه را خنثی کرده اند، گفت: 
قاطعانه علیه هرکس���ی که بخواهد به ما حمله کند، 
اق���دام می کنیم؛ حزب اه و حماس این را می دانند. 
نتانیاهو در تاش برای برگرداندن پیکان ادعاهای خود 
به سمت جمهوری اسامی ایران، گفت: چیزی که 
ما با آن رو به رو هستیم، یک دشمن بزرگ است و 

این دشمن، ایران نام دارد. 
وی ب���ا ادعای اینکه تونل های حزب اه، نمونه 
دیگری از ستیزه جویی ایران در منطقه است، از هیأت 
دیپلماتیک حاضر در این تور خواس���ت که نقض 
حاکمیت رژیم اسرائیل به وسیله تونل های حزب اه را 

محکوم کرده و تحریم های بیشتری را علیه این جنبش 
مقاومت اعمال کنند.نخست وزیر رژیم صهیونیستی با 
بیان اینکه عملیات تخریب تونل ها، در مرحله آغازین 
خود است، مدعی شد: اجازه نمی دهیم ساح تونل، 
که حزب اه منابع مالی زیادی برای آن هزینه کرده، 
وجود داشته باشد یا موثر واقع شود. نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی خواستار تحریم حزب اه لبنان از 

سوی جامعه جهانی شد.
 همزمان یدیوت آهارانوت پرتیراژترین روزنامه 
صهیونیستی در گزارشی مدعی حمله قریب الوقوع 
حزب اه لبنان و جنبش نَُجباء عراق برای آزادسازی 
منطقه الجلیل واقع در اراضی تحت اشغال این رژیم 
ش���د.این روزنامه افزود: طرح حزب اه از این قرار 
است که نیروهای ویژه این گروه به مناطق اسرائیلی 
نفوذ کرده و بعد از رساندن خود به اجتماعات، به 
گروگانگی���ری بپردازند و حزب اه تصمیم گرفته با 
کمک جنبش نجب���اء وارد عملیات تصرف منطقه 

الجلیل شود.
در چنین ش���رایطی در نشست سه جانبه ای 
که میان لبنان، رژیم صهیونیستی و نیروهای صلحبان 
بین المللی »یونیفل« برگزار شد، ارتش لبنان نسبت به 
هرگونه اقدامی از سوی رژیم صهیونیستی در خاک 
خود هش���دار داد. در حالی که رژیم صهیونیستی از 
سه شنبه گذشته عملیاتی موسوم به »سپر شمال« را 
برای کش���ف و انهدام تونل های ادعایی حفر شده 

توسط حزب اه در آنسوی مرز با لبنان آغاز کرده، 
این نشست مشترک در منطقه مرزی ناقوره برگزار شد 
تا آخرین وضعیت مرزها در کنار پرونده اختافات 

مرزی بررسی شود. 
ارتش لبنان اعام کرد که هیات لبنانی بر موضع 
همیش���گی بیروت در حفظ حاکمیت آبی، خاکی 
و ثروت های نفتی خود تاکید داش���ته و هرگونه 
نقض هوایی، زمینی و دریایی حریم لبنان توس���ط 
دش���من صهیونیستی را مردود دانست. ارتش لبنان 
همچنین ضمن تحریک آمیز خواندن برخی اقدامات 
اسرائیلی ها، خواستار توقف این گونه اقدامات شد. 
از سویی »جبران باسیل« وزیر خارجه لبنان از نماینده 
این کشور در مقر سازمان ملل در نیویورک خواست 
تا علیه رژیم صهیونیستی به دلیل راه انداختن هجمه 
سیاسی و دیپلماتیک و همچنین نفوذ به شبکه مخابراتی 
لبنان و ارسال پیام های تهدید آمیز به شهروندان آن 

شکایت کند. 
وزیر خارجه لبنان گفت که اسرائیلی ها برای 
تجاوز به لبنان مش���غول مقدمه چینی هستند چراکه 
عاوه بر تدارک حمات سیاس���ی و دیپلماتیک، به 
شبکه مخابراتی لبنان هم نفوذ کرده و از طریق ارسال 
پیام هایی به اهالی »کفرکا« در مرز جنوبی کشورش، 
آنها را از انفجارهایی که بزودی سرزمین لبنان شاهد 
خواهد بود ترس���انده اند و به آنها القا کرده اند که 

جانتان در خطر است. 

تهدید نتانیاهو به عملیات  علیه مواضع حزب اه 

س���رویس خارجی:روزنام���ه 
واش���نگتن پست  در گزارشی از باج 
۲۷0 هزار داری رژیم س���عودی به  
ترامپ درآس���تانه انتخابات ریاست 
جمهوری آمریکا سال۲016 در راستای 
اپوشانی نقش عربستان در حمات 
11 س���پتامبر خبر داد. بر اساس این 
گزارش، یک  نهاد ابی گر وابس���ته به 
عربستان در جریان انتخابات ریاست 
جمهوری ۲016 آمریکا ۵00 اتاق هتل 
در واشنگتن  متعلق به 'دونالد ترامپ' 
را رزرو ک���رده و پول آن را پرداخت 
کرده بود.واشنگتن پست نوشت:این نهاد 
ابی گر، گروهی از کهنه س���ربازان و 
مجروحان جنگی ارتش آمریکا را در 
س���فری رایگان به واشنگتن برده تا 
در مخالفت با تصویب قانون »عدالت 
در برابر حامیان تروریسم« موسوم به 
»جاستا« علیه عربستان در پرونده دست 
داشتن ریاض در حمات 11 سپتامبر 
در کنگره این کشور به تجمع بپردازند 
که هزینه این اقدام در حدود ۲۷0 هزار 
دار ارزیابی شده است.واشنگتن پست 
گفت:با این کار، ترامپ قانون اساسی 
آمریکا را درب���اره عدم ارائه گزارش 
کمک های مالی خارجی به کمپین های 
انتخاباتی و سیاستمداران به دولت فدرال 
را نقض کرده است.این در حالی است 

که این نهاد ابی گر در پاسخ به انتقادات، 
مدعی شده است که هتل ترامپ را به 
دلیل تخفیف های آن انتخاب کرده که 
اقام���ت در اتاق های هتل به ازای هر 

شب ۷6۸ دار بوده است.
در تحولی دیگر،»جان هانتسمن« 
سفیر آمریکا در مسکو مدعی شد که 
کشورش  قصد خروج از پیمان موشکی 
را نداشت اما نقض مکرر آن از سوی 
روس���یه، این توافقنامه را بی معنا کرده 
است و اکنون نیز نشانی از قصد مسکو 
برای اجرای تعهداتش دیده نمی شود.

 در این حال،»سرگئی اوروف«  
وزیر امور خارجه روس���یه با بیان این 
که آمریکا می  خواهد موشک هایی را 
ممنوع کند ک���ه در قالب پیمان منع 
موشکی هس���ته ای میانبرد آزمایش 
ش���ده انداعام کرد:به نظر می رسد که 
واشنگتن در ش���رایطی که از پیمان 
منع موشک های هسته ای میانبرد انتقاد 
می کند در تدارک برای خروج از  پیمان 
»استارت«است. وی همچنین تاکید کرد: 
روسیه هرگز مدارکی از آمریکا در زمینه 
نقض پیمان منع موشک های هسته ای 
میانبرد دریافت نکرده است و اتهامات 
واشنگتن علیه مسکو بی اساس است. 
اوروف گفت:تاش های آمریکا برای 
خروج از پیمان منع تسلیحات اتمی 

میانب���رد خطرات جدیدی برای اروپا 
ایجاد می کند.

»والری گراس���یموف«  رئیس 
س���تاد کل نیروهای مسلح روسیه نیز 
به آمریکا هش���دار داد که در صورت 
خروج این کش���ور از پیمان موشکی 
و توس���عه سیستم پدافند موشکی در 
اروپا، مسکوتوانمندی هسته ای خود را 
تقویت خواهد کرد.»ویکتور باندارییف« 
رئیس کمیته امور دفاع و امنیت شورای 
فدراسیون روسیه هم گفت:در صورت 
خروج واش���نگتن از پیمان موشکی، 
روس���یه مجبور است در برابر تمامی 
تاسیساتی که محل استقرار سامانه های 
دفاع ضدهوایی و ضدموشکی آمریکایی 
هس���تند، از جمله در اروپا و چین، 
پوشش دفاعی مناسبی به وجود آورد. 
همچنین»وادیمیر ش���امانوف«، 
رئیس مجلس دومای روس���یه،اعام 
کرد:مسکو به دنبال آزمایش موشک های 
بالس���تیک اس���کندر که پیمان منع 
تسلیحات  هسته ای میانبرد را نقض 

می کند، نیست.
از طرفی،»فدریکا موگرینی«، رئیس 
سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعام 
کرد: پیمان منع موشک های هسته ای 
میانبرد پیمانی کلیدی برای امنیت اروپا 

و جهان است.

واشنگتن پست: رژیم سعودی به ترامپ برای اپوشانی 
نقش عربستان در حمات 11 سپتامبر باج داده بود

سرویس خارجی: مذاکرات صلح 
یمن پس از دو سال توقف، بار دیگر 
در ش���هر »استکهلم« سوئد با حضور 
هیأت های���ی از طرف های یمنی آغاز 

شد.
هیأتی از جنب���ش انصاراه به 
ریاست »محمد عبدالسام«، سخنگوی 
این جنبش و هیأتی از دولت مستعفی 
یمن  به ریاس���ت »خال���د الیمانی«، 
وزیرخارجه دولت »منصور هادی« پس 
از دو سال توقف مذاکرات، سرانجام 
گفتگوهایی را با هدف رسیدن به صلح 
در کاخ »ژوهانسبورگ «، واقع در شهر 
»ریمبو«، در حوالی »استکهلم«، پایتخت 
سوئد آغاز کردند.»مارتین گریفیتس«، 
فرستاده ویژه سازمان ملل در یمن در 
ابتدای آغاز مذاکرات در س���خنانی، با 
تشکر از طرفین برای حضور در سوئد، 
گفت: برای رس���یدن به صلح و پایان 

درگیری ها ، هر دو طرف باید تصمیمات 
سختی بگیرند.او در ادامه افزود: آینده 
یمن در دستان حاضرین در این جلسه 
است و مشکات یمن حل نخواهد شد 
مگر اینکه به صدای تمامی گروه های 
یمنی گوش داده شود و پیش از اینکه 
دیر شود، باید کنترل اوضاع را در دست 
بگیریم. نماینده سازمان ملل در سخنان 
خود همچنین از امضای توافقی برای 
تبادل اس���را و بازداشت شدگان بین 
طرفین خبر داد و تأکید کرد: روزهای 
آتی برای روند صلح سرنوشت س���از 
خواهد بود.»مارگوت والستروم«، وزیر 
خارجه سوئد نیز در حاشیه این نشست 
و در ی���ک کنفرانس خبری گفت: از 
همه شرکت کنندگان در این گفتگو ها 
برای حضور در سوئد تشکر می کنم 
و هم���ه جهان امروز اتفاقات اینجا را 

رصد می کنند. 

گفتگوهای صلح یمن در »سوئد« پس 
از 2 سال وقفه از سر گرفته شد

 سرویس خارجی: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد از محاصره 
بیش از ۷000 نفر توسط داعش در دیرالزور سوریه خبر داد.

میشل باچلت طی سخنانی در هفتادمین سالگرد تصویب اعامیه جهانی حقوق 
بش���ر در دفتر این س���ازمان در ژنو سوئیس این وضعیت را نگران کننده دانست 
و گفت: غیرنظامیان در سوریه مورد استفاده ابزاری قرار گرفته و بیشترین هزینه 
جنگ داخلی را متحمل می شوند.باچلت افزود: این غیرنظامیان همچنین از حمات 
هوایی علیه داعش نیز رنج می برند.به گفته وی برخی از غیرنظامیان توسط گروه 
تروریستی داعش به اتهام همکاری با گروه های درگیر با آن مانند گروه تروریستی 
ی.پ.گ نیز اعدام می شوند. در این حال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح روسیه 
اعام کرد: اعضای گروهک تروریستی داعش اکنون تنها در شرق فرات، یعنی مناطق 
تحت کنترل آمریکا حضور دارند.»والری گراسیموف« افزود: اعضای گروهک های 
افراطی به سرکردگی جبهه النصره نیز در درون منطقه خلع ساح ادلب فعالیت 
می کنند. وی گفت: اوضاع در شرق ساحل فرات هر روز وخیم تر می شود چرا 
که در این منطقه آمریکا در تاش است با استفاده از کردهای سوریه یک تشکل 

شبه دولتی مستقل از دولت مرکزی ایجاد کند. 

سازمان ملل: 7000 غیرنظامی در دیرالزور 
سوریه تحت محاصره داعش هستند

نخست وزیر پاکستان: تفنگدار اجاره ای 
آمریکا نمی شویم

سرویس خارجی:عمران خان با تاکید بر این که پاکستان به دنبال روابط 
مناسب با واشنگتن است، خطاب به دونالد ترامپ  اعام کرد: کشورش دیگر 
نیرو یا تفنگدار اجاره ای آمریکایی ها نیست.نخست وزیر پاکستان اظهار داشت: 
به رئیس جمهوری آمریکا اعام کرده ایم که  اسام آباد دیگر نیروی تفنگدار 
اجاره ای برای آمریکا نیس���ت.عمران خان درباره جنگ لفظی وی با ترامپ 
نیزگفت: این جنگ توئیتری نبود بلکه هدف آن درست نشان دادن محاسبات 
درست درخصوص نحوه همکاری میان دو کشور بود.وی افزود: تبادل جمات 
در پاس���خ به توئیت ترامپ به این دلیل بود که به دلیل سیاس���ت های آمریکا 
درخصوص رویکرد نظامی در افغانستان، همواره متهم شناخته شدیم.نخست 
وزیر پاکستان با رد ادعاهای آمریکا مبنی بر وجود پناهگاه های طالبان در خاک 
پاکستان، گفت: بارها از طرف آمریکایی خواسته ایم که اگر مدرکی دال بر وجود 
این پناهگاه ها در اختیار دارد، آن را ارائه دهد.وی افزود: نوار مرزی پاکستان و 
افغانستان از بیشترین میزان نظارت برخوردار بوده و از سوی دیگر آمریکا نیز 
از فناوری ماهواره و هواپیماهای بدون سرنشین برخوردار است که به کمک آن 

می توان افرادی را که در مرزها تردد می کنند، مشاهده کرد.

سرویس خارجی: وزیر خارجه ترکیه اعام کرد: رئیس جمهوری آمریکا به 
دنبال فروش جنگنده های  اف-۳۵ به آنکارا است.»مولود چاووش اوغلو« از تمایل 
رئیس جمهوری آمریکا برای پیشبرد قرارداد فروش جنگنده های پیشرفته  اف -۳۵به 
آنکارا خبر داد وگفت: ترامپ در دیداری که با »رجب طیب اردغان« رئیس جمهوری 
ترکیه در حاشیه نشست گروه جی-۲0 داشت، موضوع قرارداد فروش این جنگنده ها 
را مطرح کرد. وی افزود:ترامپ به اردوغان گفته است که نمی خواهد هیچ مشکلی بر 
سر راه فروش جنگنده های  اف-۳۵ به آنکارا وجود داشته باشد.وزیر خارجه ترکیه 
با اشاره به ایحه کنگره آمریکا مبنی بر لزوم توقف فروش جنگنده های اف-۳۵ به 

آنکارا، گفت: هم اکنون هیچ مشکلی بر سر راه این پروژه نمی بینیم.

 چاووش اوغلو: ترامپ به دنبال فروش 
جنگنده »اف-35« به ترکیه است

س���رویس خارج���ی: »ینس 
اس���تولتنبرگ« اعام کرد: جنگ در 
افغانس���تان  دیگر مفهومی ندارد و 

طالبان باید پای میز مذاکره بنشیند.
دبیرکل سازمان پیمان آتانتیک 
شمالی )ناتو( در یک نشست خبری 
در بروکسل بر لزوم نشستن طالبان بر 
سر میز مذاکره تاکید کرد.استولتنبرگ 
گفت: طالبان باید متوجه ش���ود که 

جنگیدن دیگر مفهومی ندارد و تنها 
منجر به بغرنج تر ش���دن اوضاع در 

افغانستان  خواهد شد.
از سویی،ارتش پاکستان اعام 
کرد که تمامی اقدامات ازم را انجام 
می دهد ت���ا آمریکا به یک راه حل 
سیاسی در افغانستان دست یابد و به 
عنوان یک کشور شکست خورده  و 
سرافکنده از افغانستان خارج نشود. 

در این حال،نمایندگان سنای افغانستان 
در واکنش به اظهارات اخیر وزیر دفاع 
آمریکا اعام کردند: اصرار آمریکا به 
ادامه حضور در افغانستان نشان دهنده 
سیاست های دوگانه است که به روند 

صلح این کشور آسیب می زند.
در چنین شرایطی،مقامات افغان 
اع���ام کردند:بر اثر حمله طالبان به 
مواضع نیروهای امنیتی در شهرستان 

»ش���یندند«  وایت هرات 1۴ نظامی  
این کشور کشته و ۲1 تن نیز به اسارت 
این گ���روه درآمدند. در خبردیگری 
کمیس���یون انتخابات افغانستان  در 
واکنش به باطل شدن آرای انتخابات 
پارلمانی درشهر کابل توسط کمیسیون 
مستقل شکایت های انتخاباتی، گفت: 
ابطال این  آرا را نمی پذیریم زیرا این 
تصمیم سیاسی و غیر قانونی است.

دبیر کل ناتو: جنگ در افغانستان دیگر مفهومی ندارد

س����رویس خارجی: ش����بکه 
خبری سی ان ان اعام کرد:تصاویر 
جدید ماهواره ای به دس����ت آمده، 
توسعه پایگاه های موشکی در کره 
شمالی را تایید می کنند.سی ان ان 
گفت:تصاویر ماهواره ای جدید که به 
طور اختصاصی در اختیار  این شبکه 
خبری قرار گرفته نشان می دهند کره 
ش����مالی اقدام به توسعه یک پایگاه 
کلیدی مربوط به موشک های دوربرد 
خود کرده است.به گفته سی ان  ان 
این تصاویر نشان می دهند که پایگاه 

موشکی »یئونگ ژو دانگ« و سایتی 
که در مجاورت آن واقع شده کماکان 
فعال بوده و ب����ه طور مداوم ارتقا 

یافته  است.
سی ان ان این تصاویر ماهواره ای 
را نش����انه ای جدید دانسته که نشان 
می دهند گفتگوهای دیپلماتیک میان 
»دونالد ترامپ«و»کیم جونگ اون«، 
رهبر کره ش����مالی تأثیری در عزم 
پیونگ یانگ برای توس����عه برنامه 
هس����ته ای و موشکی خود نداشته 

است.

تصاویر ماهواره ای توسعه پایگاه های 
موشکی کره شمالی را تأیید کرد

فرزند قذافی برای حل بحران لیبی 
نقشه راه داد

سرویس خارجی: برخی منابع لیبی از طرح »سیف ااسام قذافی«، فرزند 
»معمر قذافی«، رهبر پیشین لیبی برای حل سیاسی بحران این کشور با کمک روسیه 
خبر دادند.با گذشت دو هفته از اظهارات یک مقام روسی درباره تماس های مسکو 
و »سیف ااسام قذافی«، فرزند رهبر مخلوع لیبی، برخی سیاستمداران لیبی گفتند 
که نامه ای از جانب سیف ااسام به وزارت خارجه روسیه ارائه کرده اند.در همین 
رابطه،»محمد القیلوشی«، عضو تیم سیاسی وابسته به سیف ااسام در مصاحبه با 
روزنامه سعودی »الشرق اأوسط« گفت: دو روز پیش نامه ای از جانب سیف ااسام 
به وزارت خارجه روسیه ارائه کرده اند.وی تصریح کرد : نامه سیف ااسام تأکید 
دارد که لیبیایی ها بایستی خود درباره سرنوشت کشورشان از طریق مصالحه فراگیر 
و برگزاری انتخابات آینده، تصمیم بگیرند.وی در ادامه بر حمایت از نقشه راه 

»غسان سامه«، فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی تأکید کرد.



انگليسي ها اصطالحي دارند تحت عنوان  
  �rst impressionsكه به معني «اولين مالقات» 
با شخصي است كه تا كنون او را نديده ايد. بسيار 
زياد هم روي اين مقوله تاكيد شده است چراكه 
وقتي با كسي براي اولين بار روبرو مي شويم تنها 
3 ثانيه طول مي كشد تا ذهن مان آن شخص را 
قضاوت كند. يعني نوع پوشش شما، طرز ايستادن 
يا نشستن تان و هرچيزي كه شما را در آن لحظه 
نشان دهد، مي تواند بر روي ذهنيت افراد تاثيرگذار 
باشد. شايد اين قضاوت در يك سري از ديدارها 
مهم نباشد اما در ديدارهايي مثل مصاحبه هاي 
شغلي و تحصيلي، مصاحبه هايي كه مربوط به 
سفارت است و همچنين خواستگاري كردن، مهم 

و ضروري است.
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روي پاكت نامه بنويسيد : مربوط به ضميمه خانواده 

. . . يك تكه آسمان

يك تكه آسمان
اى كســـى كه خزانه هـــاى رحمتت فنا 
نمى پذيرد بر محمد و آلش رحمت فرست و 
براى ما در رحمت خـــود بهره اى بر قرار كن. 
اى كسى كه ديدگان از ديدنت فرو مى مانند، بر 
محمد و آلش رحمت فرست، و ما را به ساحت 
قرب خود نزديك ساز. و اى كسى كه در برابر 
قدر و منزلتت قدرها و منزلتها خوار و بى مقدار 
است، بر محمد و آلش رحمت فرست و ما را 
نزد خود گرامى دار. و اى كسى كه اسرار اخبار 
در نظرت آشكار است، بر محمد و آلش رحمت 

فرست، و ما را نزد خود رسوا مساز .
 خدايا به بركت بخشش خود ما را از بخشش 
بخشندگان بى نياز فرما، و با پيوستن خود ما را 
از وحشت كسانى كه از ما مى برند نگهدار. تا با 
وجود بخشش تو به در ديگرى روى نياوريم و با 

وجود احسان تو از احدى نهراسيم . 
دعاي پنجم صحيفه سجاديه

برداشت پنبه در خراسان شمالى/ عكس ها: ايرنا

. . . قا ب هفته
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 پند لقمان
 روزي لقمان به پســـرش گفت امروز به تو سه پند مي دهم كه كامروا 
شوي  :   اول اين كه سعي كن در زندگي بهترين غذاي جهان را بخوري. دوم 
اين كه در بهترين بستر و رختخواب جهان بخوابي. و سوم اين كه در بهترين 

خانه جهان زندگي كني. 
پســـر لقمان گفت:  اي پدر ما يك خانواده بسيار فقير هستيم چطور 
مـــن مي توانم اين كارها را انجام دهم؟ لقمان جـــواب داد :   اگر كمي ديرتر 
 و كمتر غذا بخوري هـــر غذايي كه مي خوري طعم بهترين غذاي جهان را

 مي دهد  .  
 اگر بيشتر كار كني و كمي ديرتر بخوابي در هر جا كه خوابيده اي احساس 
مي كني بهترين خوابگاه جهان است .   اگر با مردم دوستي كني، در قلب آنها جاي 

مي گيري و آن وقت بهترين خانه هاي جهان مال توست. 

دعاى مادر
از بايزيد بسطامى، عارف بزرگ، پرسيدند:اين مقام ارزشمند را چگونه 

يافتى؟ گفت:شبى مادر از من آب خواست. نگريستم، آب در خانه نبود.
 كوزه برداشتم و به جوى رفتم كه آب بياورم. چون باز آمدم، مادر خوابش 

برده بود. پس با خويش گفتم:«اگر بيدارش كنم، خطاكار خواهم بود.» آن گاه 
ايستادم تا مگر بيدار شود. 

هنگام بامداد، او از خواب برخاست، سر بر كرد و پرسيد:چرا ايستاده اى؟! 
قصه را برايش گفتم. او به نماز ايستاد و پس از به جاى آوردن فريضه، دست 
به دعا برداشت و گفت:«خدايا! چنان كه اين پسر را بزرگ و عزيز داشتى، اندر 

ميان خلق نيز او را عزيز و بزرگ گردان».

ارزش واقعي
شـــيخ ابى ســـعيد ابى الخير را گفتند:فالن كس بر روى آب مى رود. 
شيخ گفت:«سهل اســـت، وزغى و صعوه اى بر روى آب مى برود.» شيخ 
را گفتند:فالن كس در هوا مى پرد. شـــيخ گفت:«زغنى و مگســـى نيز در 
 هـــوا بپرد.» او را گفتند: فالن كس در يك لحظه از شـــهرى به شـــهرى

 مى رود. 
شيخ گفت: «شيطان نيز در يك نفس از مشرق به مغرب مى شود. اين 
چنين چيزها را بس قيمتى نيست. مرد آن بود كه در ميان خلق بنشيند و برخيزد 
و بجنبد و با خلق داد و ستد كند و با خلق درآميزد و يك لحظه از خدا غافل 

نباشد».

. . . پنجره

در صفحه 6 بخوانيد

امام صادق (ع)  : 
چگونه در اولين ديدار 

خوب به نظر بياييم؟
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. . . تئاتر. . .  سينما
سرو زير آب 

سرو زير آب فيلمي به كارگرداني 
محمدعلي باشه آهنگر، نويسندگي 
محمدعلي باشه آهنگر و حامد باشه 
آهنگر و تهيه كنندگي سيد حامد حسيني 
اســـت كه با مشاركت بنياد سينمايي 
فارابي، حوزه هنري و شهرداري تهران 
ساخته شده و به موضوع شهداي گمنام 

اقليت مي پردازد. نخستين نمايش اين فيلم در سي و ششمين جشنواره فيلم 
فجر بود و در اين جشنواره به عنوان بهترين فيلم با نگاه ملي انتخاب شد .   قصه 
به صورت جدي از جايي كه جهانگير كرامت شـــك مي كند كه شايد جنازه 
شهيدي را به اشـــتباه به خانواده ديگري داده است شروع شده و براي يافتن 
حقيقت سفري در فيلم آغاز مي شود. اين سفر بستري است براي تقابل دو قوم با 
دين هاي مختلف (زرتشتي و مسلمان) و باعث شناخت بيشتر مخاطب از نحوه 
نگاه  آن دو خانواده به مفهوم شهيد مي شود. بابك حميديان، مسعود رايگان، رضا 
بهبودي، مينا ساداتي، همايون ارشادي، مهتاب نصير پور، هومن برق نورد، ستاره 

اسكندري، شهرام حقيقت دوست و... بازيگران اين فيلم هستند.

دارم اينجا تجزيه مي شم
نمايش «دارم اينجا تجزيه مي شم» 
كاري است نوشته بهاءالدين مرشدي 
كه با كارگرداني احسان گرايلي و تهيه 
كنندگي بهاءالدين مرشدي در تماشاخانه 
ديوار چهـــارم روي صحنه رفته و تا 
پايان آذرماه هر شـــب به جز شنبه ها 
اجرا دارد. اين نمايش 50دقيقه اي داستان 

زوج جواني را روايت مي كند كه در گير و دار زندگي روزمره و تكراري خود، 
ذره ذره از هم فاصله مي گيرند. 

زوجي كه در بحبوحه جنگي كه در مرزهاي كشورشان جريان دارد خود 
در زندگي مشترك هم درگير جنگ هستند؛ اما اين بار جنگي سرد و خاموش كه 

هر دوي آنها را فرو مي بلعد. 
نمايش «دارم اينجا تجزيه مي شـــم» با بازي شكوفه داوودي و بهاءالدين 
مرشدي هر شب از ســـاعت 7:30دقيقه در تماشاخانه چهارم واقع در خيابان 
طالقاني، نبش خيابان فريمان روي صحنه مي رود  .   قيمت بليت اين نمايش 35هزار 

تومان است. 

شما هم فكر مي كنيد دور و برتان عروسي كم 
شده و مثل قبل هر ســـال به چند عروسي دعوت 
نمي شويد؟ شايد هم به نظرتان جوانان مجرد فاميل تان 
بيشتر از قبل شـــده اند. بايد بگوييم آمار هم با شما 
موافق اســـت. آمار هاي بين المللي و داخلي نشان 
مي دهد 13ميليون جوان مجرد ايراني از سن مناسب 
ازدواج عبور كرده اند و در معرض تجرد قطعي قرار 
گرفته اند  . يعني اينكه ديگر خيال ازدواج را ندارند. حتما 
«تجرد قطعي» را در اين يكي دو سال اخير زياد شنيده 
ايد. چون مساله اي است كه جامعه ايراني با آن مواجه 
شده و چون قبال آن را تجربه نكرده برايش هنوز هم 
عجيب است. اينكه چرا جوانان به جاي ازدواج به 
تجرد هميشگي فكر مي كنند و اينكه حاال اين مجردان 

چگونه قرار است زندگي شان بگذرد.
آمار تجرد

به تازگي آمارهاي جهاني درباره ازدواج منتشر 
شده كه نشان مي دهد از طرفي سن ازدواج در ميان 
جوانان افزايش پيدا كرده و از طرفي ديگر و آمارهاي 
تجرد قطعي رشد باال و بي سابقه اي داشته است. مدتي 
قبل سايت «بيزينس اينسايدر» متوسط سن ازدواج در 
برخي كشورهاي جهان را بنا به گزارش سازمان ملل 
متحد منتشر كرد كه ايراني ها با 25/2 سال سن در رده 

هفتم قرار گرفته بودند.  
اما آماري كه مدير كل دفتر سالمت خانواده و 
جمعيت وزارت بهداشت هفته پيش منتشر كرد نشان 
مي دهد بيش از 13 ميليون جوان مجرد ايراني كه در 
آستانه ازدواج هستند، سن مناسب ازدواج را سپري 
كرده اند يا در حال سپري كردن اين سن هستند. محمد 
اسماعيل مطلق گفت:  «به علل مختلف متوسط سن 
ازدواج دختران و پسران ايراني در يك دهه اخير در 
استانهاي مختلف بين چهار تا شش سال افزايش يافته 
و اكنون متوسط سن ازدواج دختران ايراني 25 سال 
و متوسط سن پسران ايراني 27 سال است و البته اين 
آمار در استان هاي بزرگ مانند تهران باالتر و رو به 

افزايش است . 
عالوه بر اين كساني را داريم كه به تجرد قطعي 
رسيده اند و ديگر نمي خواهند ازدواج كنند. يعني عدم 

ازدواج تا سن 50سالگي. 
  براساس بررســـي هاي مركز آمار ايران، تجرد 
قطعي در سال 1375 براي مردان حدود 1/1 درصد 
و براي زنان 1/2درصد بوده است. روند افزايشي تجرد 
قطعي در زنان خيلي بيشتر از مردان بوده به طوري كه 
طي سالهاي 1375تا 1395 اين شاخص براي مردان 
حدود دو برابر شده اما براي زنان بيش از سه برابر شده 
است .  در واقع نسبت تجرد قطعي زنان به حدود 1/6 

برابر مردان رسيده است . 
البته بايد در نظر گرفت كه جمعيت شناسي سن 
باالي 40سال را براي زنان تجرد قطعي مي داند. طبق 
سرشماري سال 1395، 10درصد زنان 35 تا 39ساله 

كشـــور مجردند. اين در حالي است كه در گروه 
سني 40 تا 44ساله 6/8 درصد، در گروه سني 40 تا 
44ساله 6/8درصد و 50 تا 54ساله ها نيز 3/1 درصد 

مجرد هستند. 
چرا مجرد مي مانيم؟

خيلي ها مي گويند شرايط ازدواج براي جوانان 
فراهم نيست و به همين دليل آنها تجرد را انتخاب 

مي كنند يا حداقل دير ازدواج مي كنند. 
اما جامعه شناسي داليلي غير از مسائل اقتصادي 
را در اين مساله موثر مي داند. شهال كاظمي پور جامعه 
شناس مي گويد: «ســـال ها آمار تجرد قطعي براي 
زنـــان 2درصد و براي مردان 1/8 درصد بود اما پس 
از انقالب اســـالمي و بعد از افزايش مواليد در دهه 
60 با توجه به آنكه به لحاظ فرهنگي دختران بايد با 
دهه قبلي خود ازدواج كنند و با توجه به آنكه تعداد 
پسران دهه 50 بسيار كمتر از دختران دهه 60 بود، براي 
اين گروه مضيقه ازدواج به وجود آمد و مساله تجرد 
دختران دهه 60 از اواخر دهه 80 خود را نشان داد  .  

در حال حاضر 81هزار نفر مرد 45سال مجرد 
در كشـــور داريم اين در حالي است كه نرخ زنان 
باالي 40ســـال مجرد 426هزار نفر است يعني آمار 
تجرد قطعي مردان حدود يك پنجم تجرد قطعي زنان 
اســـت  .  در دهه 70 با كاهش باروري مواجه شديم 
بدين ترتيب دختران دهه 70 كمتر از پسران دهه   60 
هستند و اين مســـاله باعث افزايش نرخ ازدواج در 

ميان دختران دهه 70 شـــده است؛ به طوري كه در 
حال حاضر با افزايش نرخ ازدواج در دختران ميان 
15 تا 19ساله كشور مواجه هستيم و همين مساله 
باعث مي شود كه نرخ تجرد قطعي در آينده كاهش 

پيدا كند.» 
طيبه سياوشي نماينده مجلس درباره داليل ازدواج 
نكردن جوانان مي گويد: «موضوع مسئوليت پذيري 
است. اين مسئله بيشتر در كالنشهرها ديده مي شود. 
اگر از داليل غيراخالقي بي رغبتي جوانان براي ازدواج 
چشم پوشي كنيم بايد گفت مباحثي وجود دارد كه 
مربوط به حوزه «مسئوليت پذيري» آنان مي شود كه در 
نهايت ازدواج را براي آنان «خطير و دشوار» مي كند. 
اين مسئله به حدي سخت و دشوار ديده مي شود كه 

جرأت نمي كنند وارد آن شوند  .  »
امان اهللا قرايي مقدم جامعه شناس و استاد دانشگاه 
مي گويد:  «جوانان به دليل عوامل متعددي مخصوصًا 
مسائل اقتصادي نمي توانند به ازدواج تن دهند، در 
حالي كه براي برطرف كردن مسائل عاطفي و جنسي 
خود نيازمند رابطه با يكديگر هستند. اين در حاليست 
كه بر اساس پژوهش هايي كه در ايران انجام شده است 
درصد بااليي از پسراني كه روابط آزاد دارند، حاضر 
به ازدواج بـــا دختراني كه با آن ها در ارتباط عاطفي 
و جنسي هستند، نخواهندشد. درحالي كه دختران 
تصور مي كنند اين روابط در   نهايت به ازدواج منجر 
مي شود تصوراتي مبني بر ازدواج با دختران «آفتاب و 

مهتاب» نديده هنوز هم در ميان جوانان وجود دارد.  اما 
همچنان مسائل اقتصادي مشكالت ازدواج را چندين 
برابر مي كند. در حالي كه در گذشته، خانواده ها توانايي 
كمك به فرزندانشان براي ازدواج را داشته اند، امروز اما 
نه تنها توانايي كمك به فرزندان خود را ندارند، اداره 
زندگي براي خودشان هم بسيار دشوار است. در حالي 
كه جوانان آينده روشني براي زندگي خود و مسائل 
شغليشان متصور نيستند نمي توانند ريسك ازدواج را 
بپذيرند و در پي آن مسائل پرخطري مثل كاهش اميد 
به زندگي و انزوا و تنهايي در جامعه به وجود مي آيد .»

عواقب تنهايي

حاال با همه اين داليل و آمار نتيجه هاي اين مجرد 
ماندن چيست؟ به گفته محمد اسماعيل مطلق رئيس 
مركز سالمت خانواده و جمعيت وزارت بهداشت 
بررسي هاي اين وزارتخانه نشان مي دهد كه ازدواج 
آســـان و در سن مناسب آثار بسيار مهمي در حفظ 
سالمت و رشد جسماني، رواني و عاطفي افراد دارد 
و در صورتي كه افراد در سن مناسب ازدواج كنند، 
مي توانند در زمان مناسب مسئوليت زندگي را شروع 

كنند و در زندگي خانوادگي موفق باشند  . 
و در واقع ازدواج نكردن يعني جاي خالي همه 
اينها در زندگي. بررسي مقايسه اي وزارت بهداشت 
بين افرادي كـــه ازدواج كرده اند و ازدواج نكرده اند، 
نشـــان مي دهد، افرادي كه در سن مناسب ازدواج 
مي كنند، طول عمر بيشتري دارند،كيفيت زندگي آنها 
بهتر است،به طور ميانگين از سالمت رواني بهتري 
برخوردار هستند، شادتر زندگي مي كنند و ارتباطات 

اجتماعي مناسب تري برقرار مي كنند  . 
   افزايش احساس تنهايي به خصوص در ميان 
دختران مجرد باالتر از 35سال بسيار ديده مي شود 
كه باعث مي شود آسيب پذيري زنان بيشتر شود. از 
سوي ديگر اين احساس تنهايي باعث مي شود آمار 
ازدواج سفيد باالتر رود. ازدواجي بدون ثبت رسمي كه 
مشكالت بسياري براي هر دو طرف و به خصوص 
زنان دارد. مشـــكالتي مثل شكست هاي عاطفي و 

آسيب هاي روحي. 
محسن معروفي جامعه شناس در «تنهايي» به 
سر بردن افراد را نتيجه شهرنشيني مي داند و مي گويد: 
عواقب تنهازيستي هم بي هويتي و دور شدن انسان 
از ديگر افراد است. نهايت چنين اتفاقي هم افزايش 
خودكشي، اعتياد، روســـپيگري، روابط نامشروع و 
بسياري از آسيب هاي اجتماعي ديگر است. باال رفتن 
آمار خودكشي نتيجه فردگرايي مفرط است. از سوي 
ديگر، بي حسي و بي تفاوتي افراد نسبت به هم نوع خود 

نيز از ديگر پيامدهاي تمايل به تنهايي افراد است.
تحقيقات دانشگاه شـــيكاگو نشان مي دهد 
احساس تنهايي به شيوه هاي غيرمنتظره اي سالمت را 
مختل مي كند و باعث ايجاد فرآيندهاي آسيب زننده 
متعددي مي شود كه به آهستگي اثر خود را به جاي 
مي گذارند. درمجموع، تجربه تنهايي و تنهازيستي 

موجب فرسودگي بدني و رواني مي شود.  

پاييز امســـال زيباتر از آنچه 
فكرش را مي كرديم گذشـــت. 
حاال به آخرين روزهاي اين فصل 
نزديك مي شويم اما هنوز فرصت 
هست براي لذت بردن از اين هواي 
ملس و اين طبيعت هزاررنگ. اگر 
هنوز با خانواده تان بعد از ظهرهاي 
پاييزي خاطره انگيزي نداشته ايد، 
تا دير نشده از خانه و شهر بيرون 
بزنيد و به تماشاي تكاپوي اواخر 
آذر برويد. ما هم براي اين وقت 
گذراني هاي شـــما پيشنهادهايي 
داريم كه خواندنشان خالي از لطف 

نيست. 

تنهايى بى انتها
 يگانه خدامى

شيوع تجرد قطعى در ايران
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جهان نما
موزه جهان نما در جنوب 
غربي باغ نيـــاوران و در ضلع 
غربي كاخ صاحبقرانيه قرار دارد. 
ساختمان اين موزه سال 1355 
خورشيدي در محوطه مجموعه 
كاخ هاي نياوران ساخته شد تا 
ميزبان هدايايي كه به فرح پهلوي 
اهدا مي شد يا آثار هنري كه وي 

از كشورهاي مختلف خريداري مي كرد باشد. در سقف تاالر مياني اين 
موزه، نقاشي روي چوب با نقوش گل و مرغ شيراز به چشم مي خورد. 
اين موزه در بهمن ماه سال 1376 گشايش يافت. آثار موجود در موزه 
جهان نما به دو بخش هنر پيش از تاريخ و آثار هنرهاي تجسمي معاصر 
ايران و جهان تقسيم مي شوند. در اين موزه آثاري از بزرگان هنر قرن 
بيســـتم همچون اندي وارهول، پابلو پيكاسو، سالوادور دالي، مارك 
شاگال، ژرژ براك، آمادئو موديلياني، پل گوگن كه در تاريخ هنر مدرن 
جهان تأثيري ژرف به جاي گذاشته اند يا آثار هنرمندان ايراني صاحب 
سبك همچون پرويز تناولي، حسين زنده رودي، سهراب سپهري، 

بهمن محصص، آيدين آغداشلو و... نگهداري مي شود.

خرانق
روستاي خرانق يزد با 
قدمتي 4500 ساله مي تواند 
بهترين گزينه روستاگردي در 
كوير باشد كه در 85كيلومتري 
شهر يزد واقع شده است. اين 
روستا از نظر تاريخي بسيار 
ارزشمند است اما متاسفانه 
به دليــــل عواملي همچون 

فرسايش شايد در ســــال هاي آتي اثري از آن نماند. همه گردشگران 
اين روســــتا را به نام خرانق و قديمي تر ها با عنوان خورانق به معناي 
زادگاه خورشيد مي شناسند. قلعه خرانق ديدني ترين جاذبه اين روستا و 
بزرگترين قلعه مسكوني روستايي استان يزد است كه يكي از چندين قلعه  
داراي خانه هاي دو سه و چند طبقه در جهان به شمار مي رود. از ديگر 
آثار تاريخي روستاي خرانق كاروانسراي روستا است كه قدمت آن به 
دوره ساساني بر مي گردد. كاروانسراي خرانق از نوع كاروانسراهاي دشتي 
كه عموماً يك طبقه اند ساخته شده و به سبك بناي شاه عباسي نوشته اند.

آب انبار خرانق هم در روستاي ساغند و در مسير خراسان و نيم فرسخي 
رباط زيرآب است و منسوب به شاه عباس اول صفوي است. 

طلوع صحرا 
نوشته  «طلوع صحرا» 
واريس ديـــري و با ترجمه 
مريم سعادتمند از تازه هاي 
نشر اســـت كه خواندنش 
را توصيـــه مي كنيم .   واريس 
ديري، سخنگوي سازمان ملل 
براي مبـــارزه با فعاليت هاي 
غيرانساني عليه دختران، فعال 

حقوق بشر، در ســـال 1965 در خانواده اي سنتي و چادرنشين در 
صحراي ســـومالي به دنيا آمد و در اين كتاب داستان زندگي اش را 
روايت كرده است .   از آزارهاي جسماني خانواده اش در 5سالگي گرفته 
تا فرار از روستايش در 12سالگي آن هم وقتي مي خواستند او را به عقد 
پيرمردي 60ساله درآورند .   او صحراي سوزان سومالي را به تنهايي و با 
پاي برهنه و پياده طي كرد و سر از لندن درآورد اما رؤياي بازگشت 
به خانه و وطنش سومالي را از سر خارج نكرد تا اينكه بار ديگر به 
اين سرزمين بازگشت .   در كتاب «طلوع صحرا» او روايت خودش از 
بازگشتش پس از بيست سال به وطنش سومالي را بازگو مي كند. اين 

اثر را نشر مرواريد با قيمت 20هزار تومان منتشر كرده است . 

. . .  گشت وگذار. . . موزه . . . كتاب

مامان لبخند زد و گفت: «چقدر عوض شدي! 
چقدر خوشگل تر شدي! چي شده؟ »
   شانه باال انداختم و لبخندي زدم . 
ـ  اي كلك نكنه عاشق شدي؟

  -  چي؟ نه!نه! نه ! 
   وقتي از اتاق اومدم بيرون هنوز سرخ بودم. 
نمي دانم چرا ياد كفش هاي سرمه اي مي افتادم و بدتر 

سرخ مي شدم . 
   چون وقت شـــام بود مامـــان بزرگ آش 
مخصوص به خودش را براي من كشيد و من و بابا 
هم كه حسابي دلمان براي دستپخت مامان بزرگ 
تنگ شده بود دلي از عزا درآورديم و با مامان بزرگ 

از اين در و آن در حرف مي زديم. 
موقع رفتن مامـــان بزرگ محكم بغلم كرد 
و گفت مواظب خودم باشم نفهميدم چرا گريه 
مي كرد و بعد يك ظرف بزرگ آش به دستم داد و 

گفت به ياد تو پختم . 
در راه دلم گرفته بود سكوت خانه مامان بزرگ 
اذيتم كرده بود. البته آنجا هميشه ساكت بود پدر 
بزرگ سال ها پيش فوت كرده بود و مامان بزرگ از 
دار دنيا يك دختر و يك نوه و يك داماد داشت و 
يك خانه نقلي ولي سكوت امروز سنگين بود انگار 

به در و ديوار خانه چسبيده بود . 
   صداي بابا مرا از افكارم بيرون آورد . 

  -  صوفيا تا حاال به اين فكر كردي كه ممكنه 
مامان ديگه نتونه با ما زندگي كنه؟

بغض كردم . 
  -  نه . 

  -  صوفيا جان به نظـــرم ديگه پنهان كاري 
فايده اي نداره تو دختر عاقل و بالغى هســـتي و 

مطمئنم كه درك مي كني
كمي مكث كرد. صدايش مي لرزيد . 

  -  مامان االن يك ماه اســـت كه خانه مامان 
بزرگ است . 

  -  پس بيمارستان چي؟

  -  صوفيا، مامان به بيماري سختي دچار شده. 
سرطان خون و به اين راحتي ها درمان نمي شود. 

دكترا گفتن  ... 
مكثي كرد تا اشكم را پاك كنم . 

  -  دكترا چي گفتند؟
  -  گفتند كه شـــانس كمي داره. ديروز كه 

بردمش بيمارستان گفتند ... 
   اين دفعه ديگه جلوي خودش را نگرفت و 

اشك هايش يكي پس از ديگري سرازير شدند . 
  -  بابا داري زهره تركم مي كني . 

   جلوي در خانه ايستاد . 
  - تا دو ماه ديگه بيشتر دوام نمي آره . 

   قابلمه از دستم رها شد. همان طور كه در را 
باز مي كردم جيغ زدم: مامان نمي ميره . 

و با ســـرعت دويدم توي اتاقم. تنها اتاقم 
مي توانست از من در مقابل كلمات وحشتناكي كه 

بابا مي گفت، محافظت كند. 
پيراهنم پر از نخود لوبيا و سبزي بود نشستم 
روي تختم و با فكر كردن به حرف هاي بابا انقدر 
گريه كردم كه خوابم برد. جمعه روز خيلي بدي 
بود، فقط دو بار از اتاقم بيرون آمدم. يك بار براي 

دستشويي، يك بار هم براي غذا . 
   بابا نگران بود. مي آمد پشـــت در و حالم را 
ميپرسيد. مريم هم چند بار به خانه زنگ زد و بابا 

دست به سرش كرد.
كل روز رو تختم بودم خيره به درخت انجير 
پشت پنجره.چشمه اشكم خشك شده بود و فقط 
فكر مي كردم به گذشته و آينده گذشته اي كه لحظه 
لحظه اش با حضور مامان بود آينده اي كه بدون او 

بايد به سر مي شد. تصورش هم سخت بود . 
شنبه حالم بهتر بود. بابا رساندم مدرسه چون 
دير رسيده بودم. كالس ها شروع شده بود. خانم 
ضيايي تا در را بـــاز كرد خنديد و گفت: «اولين 
جلسه ترم كه دير برسيد ديگر آخرين جلسه چي 

مي شه؟ »
بعد گفت: «ســـيفي تو كه هيچ وقت دير 

نمي كردي؟» 
   زير لبي عذرخواهي كردم و سر جايم نشستم. 
مريم كه كنارم نشسته بودم مدام زير گوشم پچ پچ 
مي كرد.محل نمي كردم و سر آخر آنقدر حرف زد و 
حواسم را پرت كرد كه اجازه گرفتم برم جاي رهنما 

كه غايب بود بنشينم.

 قيافه مريم ديدني بود انگار توپ بسكتبال 
خورده بود توي صورتش . 

   زنگ تفريح مثل اجل معلق آمد باالي سرم. 
گفت: «چته؟ چي شده؟ چرا اينجا نشستي؟»  

بدون اينكه جوابش را بدهـــم از جا بلند 
شـــدم و رفتم در حياط. مريم ول كن نبود. مثل 
سايه دنبالم مي آمد. شروع كردم به دويدن صداي 
 برخورد كفش هاي او را پشـــت سرم به زمين 

مي شنيدم . 
   ايستادم. مريم انتظارش را نداشت، محكم به 
پشتم خورد و نقش زمين شد. داد زدم: دست از سر 

من بردار از جون من چي مي خواي؟
   مريم با كمك يكي از بچه ها بلند شد. توجه 
همه به ما جلب شده بود. پشتم را به همه كردم به 
سمت كالس راه افتادم حس كردم كسي مچ دستم 
را گرفته است.برگشتم. مريم بود.عصبي شده بود 

پلك هايش مي پريد زير لب گفت: «صوفيا »...
   يك لحظه دلم نرم شد ولي ناگهان به ياد حال 
بد مامان و وضعيتش افتادم. دستم را با خشونت 

كشيدم و داد كشيدم: «ولم كن .»
   و به سمت كالس دويدم. تا زنگ آخر جاي 
رهنما نشستم. جو كالس سنگين بود زنگ پيش 
مريم گريه و زاري راه انداخته بود. حاال همه من 
را مقصر مي دانســـتند و با من سر سنگين بودند. 
زنگ خورد بدون اينكه به مريم نگاه كنم به سمت 

سرويس ها راه افتادم.
خيره به زمين. نمي فهميدم چه ام شده. ميل 
ديوانه واري براي شكستن و داغون كردن در مغزم 
زبانه مي كشيد، ناگهان با ديدن كفش هاي سرمه اي 
در ايستگاه قلبم شروع كرد به تند تند زدن و جاي 
احساس وحشـــتناك را تپش قلب گرفت. كاله 
كاپشنم را روي سرم كشيدم و بدون نگاه كردن به او 
از كنارش رد شدم.گفت: «به به!ببين كي اينجاست؟ 

آقاي صدرا !»
   وحشـــت زده برگشتم لبخند مسخره اش 

آزاردهنده بود . 
  - جاي مشت درد مي كنه . 

   دوباره همان حس وحشتناك برگشت . 
  - خفه شو. خودم هم از چيزي كه گفتم و 
لحن سرد و خالي  ام تعجب كردم. ابروهايش باال 
رفت و جاي لبخند مسخره اش يك عالمت سوال 

گنده ظاهر شد  . 
   سوار سرويس شـــدم نايستادم تا كل كل 
كنم. سوار سرويس شـــدم و در دورترين جايي 
كه مي توانستم از تير نگاه هاي مريم محفوظ بماند 

نشستم . 
يك هفته مي شد كه با مريم قهر بودم و انگار 
كه همه دنيا پشت مريم باشند ديگر هيچ كس محل 

من نمي گذاشت . 

صوفيا

كارگاه داستان شنبه ها بزرگتر شده است و فرقي نمي كند كه عده اي 
شــنبه ها به كالس مي روند در بابل و عده اي در تهران چهارشنبه ها. 
عده اي خانه دارند و عده اي دانشجو و بعضي ها هر روز هفته سخت 

كار مي كنند. همه شان دغدغه نوشتن دارند و همين كافيست براي 
اين كه نام كارگاهشان را عوض كنند و بگذارند: داستان هاي از شنبه 

رودابه كماليتا چهارشنبه. 

قسمت هفتم

 نويسنده: گيسو سرلك 
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قيمه بوشهري
قيمه بوشـــهري از غذاهاي اصيل شهر 
بوشهر اســـت كه طرز تهيه و حتي طعمش 
با بقيه قيمه ها متفاوت است و حتما توصيه 
مي كنيم آن را امتحان كنيد. اين غذا با شكر پلو 

سرو مي شود.
  مواد الزم:

500 گرم لپه   

250 گرم گوشت  

سيب زميني   1 عدد

1 عدد پياز بزرگ  

زيره   2 قاشق چايخوري

مقداري ليمو عماني  

2 قاشق غذاخوري رب   

به ميزان الزم ادويه  

  طرز تهيه : 

   پياز را سرخ مي كنيم و زردچوبه را به آن 
اضافه مي كنيم. وقتي پياز سبك شد، گوشت 
را به پياز اضافه مي كنيم و تفت مي دهيم. لپه را 
جدا مي پزيم و     وقتي گوشت و پياز را تفت 
داديم به اندازه نيم ليوان آب به آن اضافه مي كنيم 
و سيب زميني را به آن مي افزاييم .       وقتي همه 
مواد پختند با گوشت كوب آنها را مي كوبيم تا 
كامال يكدست شوند. سپس دوباره مواد كوبيده 
شده را روي گاز قرار مي دهيم و رب و يك 
ليوان آب و زيره كوبيده شده را به قيمه اضافه 

مي كنيم.     در آخر هم كمي ليمو عماني مي ريزيم 
و اجازه مي دهيم خورش قوام يابد.

براي تهيه شـــكرپلو، 3 پيمانه برنج را 
جوشـــانده و آبكش كنيد. سپس در ظرف 
ديگري يك فنجان گالب و مقداري زعفران 

را با هم بجوشانيد و دم دهيد.     وقتي زعفران و 
گالب آماده شد يك پيمانه شكر به آن اضافه 
كرده و اين تركيب را در برنج بريزيد و اجازه 
دهيد خوب با هم مخلوط شوند و برنج دم 

بكشد. 

 . . . پيشنهاد سر آشپز
شيريني اناري

  مواد الزم: 

دانه انار   1,5پيمانه

آرد سفيد                 پيمانه

بيكينگ پودر    1قاشق چاي خوري

يك چهارم   قاشق چاي خوري نمك  

موز     1عدد

روغن زيتون    2قاشق چاي خوري

وانيل     1قاشق چاي خوري

شير     1پيمانه

يك چهارم   پيمانه شكالت چيپسي 

  طرز تهيه:

فر را با دماي 180درجه 
سانتي گراد روشن كنيد تا 
گرم شود. ســـيني فر را با 
كاغذ روغني بپوشانيد و كنار 
بگذاريد. آب دانه هاي انار را 
بگيريد و از صافي رد كنيد. 
در يك كاسه مناسب آرد، 
بيكينگ پودر و نمك را با هم 
مخلوط كرده و كنار بگذاريد. 
موز خرد شـــده را همراه با 

روغن و وانيل داخل ظرف غذا ساز بريزيد تا پوره نرمي حاصل 
شـــود .   در يك كاسه بزرگ پوره موز، آب انار و شير را با هم 
مخلوط كنيد. حاال مخلوط آرد را به مواد اضافه كرده و هم بزنيد 

تا خمير نرمي حاصل شود. 
در انتها شكالت چيپسي ها را هم به مايه شيريني اضافه 
كرده و به هم زدن ادامه دهيد .   حاال يك قاشـــق از خمير را 
برداريد، آن را گرد كرده و كمي فشار دهيد. سپس آن را روي 
سيني فر قرار دهيد .   همه شيريني ها را به همين شكل آماده كنيد. 
سيني را به مدت 40دقيقه داخل فر قرار دهيد تا شيريني ها آماده 
شوند .   بعد سيني را خارج كرده و صبر كنيد تا شيريني ها خنك 

و آماده سرو شوند.  

   
ارمني پلو

اين غذا همانطور كه از نام آن مشخص است، در برنامه 
غذايي ارامنه جاي دارد و عالوه بر طعم خاص و دلنشيني كه 

دارد جلوه زيبايي هم به سفره شما خواهد داد. 
  مواد الزم:

3 پيمانه برنج     

بال مرغ    8 عدد 

به ميزان كافي روغن و نمك و فلفل  

به ميزان كافي زعفران آب كرده         

  طرز تهيه: 

   آب را در قابلمه ريخته 
و منتظر شويد تا جوش بيايد .   
    برنجي كـــه از قبل خيس 
كرده ايد را به همراه مقدار 
كمي نمك در آب جوش 
بريزيد بايد توجه كنيد كه 
حتما پيش از له شدن برنج 
آنرا آبكـــش كنيد .       در يك 
قابلمه تميـــز مقداري آب 

زعفران آبكرده و روغن بريزيد و سپس بالهاي مرغ را كامل در 
ته قابلمه بچينيد بطوري كه سطح كف قابلمه بطور يكسان پر 
شـــود .       نمك و فلفل را به آن اضافه كرده و برنج آبكش كرده 
را روي آنها بريزيد .    پس از گذاشتن در قابلمه حتما بايد شعله 
گاز را زياد كنيد .       بقيه زعفران آبكرده را روي برنج بريزيد .   بعد 
از چند دقيقه شما بايد شعله گاز را كم كنيد و منتظر بمانيد تا 
مرغها پخته شوند و برنج هم دم بكشد .    پس از دم كشيدن برنج 
كمي شعله آن را زياد كنيد تا ته ديگ طاليي داشته باشيد .       شما 
مي توانيد براي تزيين اين غذا از پياز داغ و زرشك بر روي آن 
استفاده كنيد. يادتان باشد كه مزه اصلي اين غذا به زعفران استفاده 
شده در آن است .   بنابراين در مصرف زعفران در اين غذا دست 

و دلباز باشيد!

لباس هاي پاييزي و زمستاني از الياف 
محكم تري ساخته شده اند و نيازمند روشي 
متفاوت براي شستشـــو، خشك كردن و 
نگهداري هستند. اين لباس ها قيمت زيادي هم 
دارند و به همين دليل مراقبت از آنها هر طور 
كه فكر كنيد به صرفه و البته ضروري است. 
براي باال بردن عمر لباس هاي زمستانه تان اين 

توصيه ها را بخوانيد: 
اســـتفاده از آب داغ براي شستن لباس 
پشمي يا بافت يكي از بزرگترين اشتباهاتي 
است كه ممكن است مرتكب آن شويد. آب 
داغ عالوه بر از بين بردن رنگ لباس، باعث 
تغيير سايز، كش آمدن و بد شكل شدن آن هم 
مي شود .   دماي آب 45درجه و حتي پايين تر 
براي شســـتن لباس هاي پشمي و زمستانه 

مناسب است . 
اگر ماشين لباسشويي شما مدرن است 
و گزينه مخصوص به شستشوي لباس هاي 
ظريف و حساس را دارد، مي توانيد با احتياط 
از آن اســـتفاده كنيد .   حتي مي توانيد لباس 
زمستانه تان را در يك كيسه توري بگذاريد و 
داخل ماشين لباسشويي بيندازيد تا الياف آن 

سالم تر بمانند و به ساير لباس ها گير نكند . 
وقتي لباس هاي پشمي ضخيم و محكم 
را در ماشين لباسشويي مي شوييد، دقت كنيد 
كه دماي آب را بر روي درجه پايين قرار دهيد 
تا لباس بعد از شســـت و شو گشاد نشود، 
عالوه بر اين بايد برنامه شســـت وشو را بر 
روي لباس هاي ظريف و حساس قرار دهيد 
تا ماشـــين لباس شويي بيش از حد لباس را 

نشويد. 
اگر ماشين لباسشويي شما قديمي يا از 
مدل ســـطلي است، بهتر است لباس پشمي 
سبك زمستانه را با دست بشوييد و لباس هاي 
بزرگ و سنگين مثل انواع كت، پالتو، باراني و... 

را به خشكشويي بسپاريد. 

از آنجايي كه الياف لباس هاي زمستاني 
ضخيم تر هستند، براي شستشوي آنها حتما 
بايد مايع يا پودر شستشو را در آب گرم حل 
كنيد و بعد با اضافه كردن آب سرد دماي آب 
را متعادل سازيد و لباس را بشوييد. در غير اين 
صورت دانه هاي حل نشده پودر يا لخته هاي 

مايع شستشو روي لباس باقي خواهد ماند.  

به هيچ عنوان براي شســـتن لباس هاي 
زمســـتاني از وايتكس استفاده نكنيد چون 
وايتكس به راحتي بافت لباس را از بين مي برد 

و عمر آن را كم مي كند.
هنگام شستشوي دستي پليور يا بلوز 
پشمي تان اجازه دهيد كمي خيس بخورد و 
آب و مواد شـــوينده به عمق بافت آن نفوذ 

پيدا كند .    
چنگ زدن زياد لباس پشمي باعث از بين 
رفتن فرم لباس مي شود. بنابراين لباس را به 
آرامي بشوييد و سپس آب بكشيد. بهتر است 
لباس را زير شير آب نگيريد و چندين بار آب 
تشت را خالي كنيد تا لباس كش نيايد .   بعد از 
شستشو و آب كشي هم لباس را نچالنيد و 
ابتدا در يك سبد يا صافي قرار دهيد تا آب آن 

خارج شود و بعد آن را خشك كنيد.  
لباس هاي زمستاني نبايد از بند رخت 
آويزان شوند چون وجود جاذبه و سنگيني 
لباس باعث كش آمدن و خراب شـــدن آن 
خواهد شد .  آنها را روي يك پارچه تميز نزديك 
شوفاژ يا بخاري پهن كنيد تا به تدريج خشك 

شوند و كش نيايند. 
براي شستن لباس هاي پنبه اي ضخيم 
زمستانه مي توانيد از ماشين لباسشويي استفاده 
كنيد فقط مراقب رنگ گرفتن آنها از ديگر 
لباس ها باشيد. همچنين براي خشك كردن 
اين لباس ها مي توانيد هم از رخت آويز و بند 
رخت و هم از چوب لباسي كمك بگيريد. 

لباس هاي پشمي و بافتني را اتو نكنيد. 
براي اتو كردن كت هاي زمستاني هم حتما از 
دماي مناسب استفاده كرده و روي لباس را با 
پارچه اي نخي بپوشانيد و بعد اقدام به اتو زدن 

كنيد تا لباس برق اتو را به خود نگيرد. 
براي نگهداري از لباس يا شال پشمي در 
كمد هرگز آنها را تا نزنيد. بهترين راهكار آن 
است كه آن ها را دور يك لوله مقوايي يا استوانه 
پالستيكي بپيچيد .   در جاهاي شرجي، مي توانيد 
از جعبه براي نگه داشتن لباس هاي زمستاني 
استفاده كنيد به شرطي كه سطح آن را الك 

الكل بزنيد تا رطوبت به داخل نفوذ نكند.
در پايان يادتان باشد كه اگر لباس داراي 
سوراخ، در رفتگي، پارگي درز يا هر مشكل 
ديگري است، قبل از شستشو ابتدا اين ايراد را 
برطرف كنيد و بعد آن را بشوييد. در لباس هاي 
بافتني، يك سوراخ كوچك مي تواند بعد از 
شستشـــو تبديل به يك حفره بزرگ شود و 

لباس را غير قابل استفاده كند. 
همچنين روي هر لباسي برچسبي وجود 
دارد كه بهترين نحوه شستشو و خشك كردن 
آن لباس را آموزش مي دهد .   حتما اين برچسب 

را بخوانيد و به دستورات آن عمل كنيد. 

. . . خانه داري 

بايد و نبايدهاي شستشوي لباس هاي گرم

1 2 3

. . . دنياي شيرين

. . . آشپزي ملل



شنبه 17 آذر1397ـ سال نودوسومـ  شماره 27165          بسته تندرستي

   مرطوب كننــده بزنيــد: اســـتفاده از 
مرطوب كننـــده درســـت در طوالنـــي مدت 
 بـــه پيشـــگيري از افتادگي پوســـت كمك 
مي كند. بايد صبح و شب از مرطوب كننده هاي 
حاوي ويتامين  C  و  E  روي پوســـت صورت و 

گردنتان استفاده كنيد. 
با دود خداحافظي كنيد: ســـيگاري ها در 
مقايسه با ديگران بيشتر در معرض افتادگي پوست 
قرار دارند. سيگار چهره شما را پيرتر مي كند و اگر 
مي خواهيد پوستي شفاف و محكم داشته باشيد 

مهم ترين كار اين است كه سيگار را ترك كنيد. 
رژيم شيريني بگيريد: يافته هاي علمي نشان 
مي دهد نوشابه هاي قندي و شيرين پيري پوست 
را تسريع مي كند .   بنابراين براي داشتن پوستي سالم 

كمتر شيريني بخوريد. 

فست فود و غذاهاي كارخانه اي ممنوع: هله 
هوله ها،فست فودها و غذاهاي فرآوري شده پوستتان 
را كدر، چرب و شل مي كنند. براي داشتن پوست 
 سالم، درخشان و صاف به ميوه هاي تازه و سبزيجات 

عادت كنيد. 
ورزش كنيــد: اضافه وزن منجر به كشيده 
شدن پوســـت و تضعيف فيبرهاي االستين در 
صورتتان مي شود. ورزش مداوم كمك مي كند در 
محدوده وزني سالم بمانيد و پوستي درخشان و 

جوان داشته باشيد .    
روزي دوبار صورتتان را بشوييد: نه تنها قبل 
از بيرون رفتن از خانه، كه بعد از برگشتن به خانه يا 
قبل از خواب هم بايد صورتتان را بشوييد. صورت 
كثيف، غبار گرفته يا آرايش كرده، به سرعت پير 

مي شود. 

اگر مي خواهيد بدانيد خوردن چه چيزهايي باعث خواب بهتر يا پايين آمدن كيفيت خوابتان مي شود نگاهي 
به اين فهرست بيندازيد:

شكالت و قهوه: كافئين مي تواند براي چند ساعت، سيستم عصبي مركزي را تحريك كند. اثرات كافئين 
8 تا 14ساعت در بدن مي ماند و چرخه خواب را مختل مي كند. بنابراين قهوه را حداقل 8ساعت قبل از خواب 

بنوشيد. درست مانند قهوه، شكالت سياه نيز حاوي كافئين است و خواب عميق شبانه را مي شكند . 
غذاهاي چرب: اين غذاها باعث بروز نفخ و ســــوء هاضمه شده و استراحت شبانه را مختل مي كند. 
احساس كسالت و خواب آلودگي در صبح روز بعد هم با مصرف غذاهاي چرب، سرخ كرده و سنگين بيشتر 

مي شود . 
غذاهاي تند: غذاهاي ادويه دار و ترشي جات باعث سوزش سر دل در افرادي كه سيستم گوارشي شان 

حساس است مي شوند. 
شير كم چرب: شير حاوي تريپتوفان، اسيد آمينه اي است كه به عنوان پيش ماده براي سروتونين و شبيه 
يك عامل خواب آور عمل مي كند. فقط بايد مطمئن شويد كه شير كم چرب است چون شير با چربي كامل دير 

هضم مي شود و خواب را به تعويق مي اندازد. 
موز: اين ميوه منبع عالي از منيزيوم و پتاسيم است كه 
مي تواند عضالتتان را آرام كند و خستگي تان را به در برد. 
منيزيوم هم اثر مثبت بر كيفيت خواب در افراد مسني دارد 
كه از بي خوابي رنج مي برند. اما به خاطر قند باالي موز، 
بهتر است آن را يكي دو ساعت قبل از خواب بخوريد. 

بادام: يكي ديگر از منابع غني از منيزيوم، بادام است. 
بادام سرشار از كلسيم هم هست و مصرف آن، بدن و 

عضالت را آرام مي كند.  
اسفناج: اسفناج منبع خوبي از فوالت، منيزيوم، و 
ويتامين هاي ب 6 و ث است كه خواب شما را بهتر كرده 

و بدنتان را در وضعيت آرامتري قرار مي دهند. 

بهترين و بدترين خوراكي هاي قبل از خوابرازهاي پيشگيري از افتادگي پوست

خرما كه غذاي مردم مناطق گرمسيري كشور است فراتر از يك 
ميوه مي تواند بر سالمتي شما هم اثر داشته باشد. تقويت بينايي، رفع 
يبوست، استحكام استخوان ها، درمان اختالالت روده، رفع كم خوني، 
كاهش آلرژي، جلوگيري از سكته مغزي و قلبي تنها بخشي از فوايد 

مصرف خرما است . 
خرما انرژي تحليل رفته بدن را برمي گرداند و باعث كنترل ضربان 
قلب مي شود. تنظيم فرآيند گوارشي بدن، كنترل دستگاه عصبي، درمان 
ضعف قواي جنسي، درمان اسهال، فيبر باال و ايجاد احساس سيري، 
كاهش كلسترول بدن، بهبود وضعيت پوست و ناخن و مو، جلوگيري 
از پيري پوســـت، تقويت ريشه مو، جلوگيري از پوسيدگي دندان، 
تجزيه چربي هاي بدن و تعادل مايعات بدن از ديگر فوايد مصرف 

خرما است . 
هـــر يك عدد خرما حدود 20 كالري انرژي دارد و حاوي 2,8 
ميلي گرم كلســـيم و 5 گرم كربوهيدرات است. خرما غني از آنتي 

اكسيدان ها است، تانن ها مهمترين آنها هستند كه از آسيب سلولي 
جلوگيري مي كنند و در برابر التهاب ها از بدن شمامحافظت مي كنند. 
خرما مقدار قابل توجهي فوالت يا همان اسيدفوليك به بدن مي رساند 
كه براي خون رساني براي بدن الزم است و زنان هنگام بارداري مجبور 
مي شـــوند، عالوه بر دريافت فوالت از طريق غذا، قرص آن را نيز 
مصرف كنند. فوالت به عنوان ماده خون ساز در خرما موجود است، 
هر چند كه مقدار آهن خرما آن چنان زياد نيســـت، اما براي خون 
  B 12 سازي، بدن احتياج به سه ماده مغذي فوالت، آهن و ويتامين
دارد كه در غذاهاي حيواني يافت مي شوند، بنابراين براي اين منظور 
بايد از غذاهاي متنوع استفاده كرد. ويتامين  C  يكي ديگر از مواد مغذي 
خرما است كه اين ويتامين براي جلوگيري از بيماري هاي خطرناك 
خونريزي دهنده يا همان اسكوربوت الزم است و بايد بدن هر فرد در 
طول روز،60 ميلي گرم ويتامين  C  دريافت كند كه تقريباً در هر 100 

گرم خرما 14 ميلي گرم ويتامين  C  موجود است. 

با اين حال خرما داراي قند زيادي است. در واقع حدود 70درصد 
آن را كربوهيدرات تشـــكيل مي دهد، 25درصد قند آن ساكاروز و 
50درصد آن گلوكز است  .   بنابراين افرادي كه قند خون بااليي دارند 

بايد در مصرف خرما احتياط كنند. 

با معجزات خرما آشنا شويد

يك مطالعه جديد نشان مي دهد انرژي چرت 
عصر نسبت به خواب در ساعات اوليه صبح 10درصد 

بيشتر كالري مي سوزاند. 
اين تحقيق، مصرف انرژي در حالت استراحت 
بدن را ارزيابي كرده و نشـــان مي دهد كه ساعت 
بيولوژيك بدن ما نقش مهمي در تنظيم متابوليسم 
دارد و اينكه چرا افرادي كه برنامه خواب يا الگوهاي 
خوردن نامنظمي دارند، از اضافه وزن و چاقي رنج 

مي برند را توضيح دهد . 
محققان در يك آزمايـــش، هفت داوطلب را 
چندين هفته در آزمايشگاهي كه هيچ نشانه اي براي 
تشخيص زمان شبانه روز در آن نبود زير نظر گرفتند. 
اين كار به منظور جداسازي اثرات ساعت روز در 

متابوليسم انرژي صورت گرفت . 
در اين آزمايشگاه هيچ ساعت، پنجره يا حتي 
امكان استفاده از موبايل و اينترنت وجود نداشت و 
به افراد در زمان مشخصي گفته مي شد كه بخوابند و 
بيدار شوند و هر شب، اين زمان خواب و بيداري به 
عقب كشيده شد .   از آنجا كه بدن داوطلبان به صورت 
هفتگي خود را با چرخش زمين هماهنگ مي كرد، 
ساعت داخلي بدن آنها نمي توانست ثابت باقي بماند و 

به همين ترتيب نوسان پيدا كرد و تغيير يافت. در نتيجه 
محققان ميزان متابوليسم را در تمام زمان هاي مختلف 

بيولوژيك روز اندازه گيري كردند. 
اين تحقيق جديد كشـــف كرد كه بدن ما در 
حالت استراحت در وقت عصر در مقايسه با صبح 

زود، 10 درصد بيشتر كالري مي سوزاند . 

در چرت عصر بيشتر از صبح كالري مي سوزانيم
چاقي مادر همه بيماري هاست و محققان به تازگي دريافته اند كه بين چاقي و كم شدن عمر 
رابطه مستقيمي وجود دارد. آنها در يك مطالعه با ارزيابي وزن و طول عمر بيش از 6000 نفر از 
مردم آمريكا در مدت زمان 24 سال دريافتند كه خطر مرگ زودهنگام براي افراد بسيار چاق كه 
شاخص توده بدني آنان 35 تا 39 بوده بسيار باالست. احتمال مرگ افرادي كه در اين گروه قرار 
داشتند در طول انجام اين مطالعه نسبت با افرادي با ميزان وزن طبيعي تقريبا دو برابر بوده  است .   
همچنين افراد چاق با شاخص توده بدني بين 30 تا 34 با احتمال 27درصد بيش از ديگران دچار 
مرگ زودهنگام مي شدند. مطالعاتي كه پيش از اين انجام شده به وضوح نشان داده كه كاهش خطر 
ابتال به بيماري ها از طريق بهبود كيفيت رژيم غذايي و افزايش تحرك در ميان افراد چاق و مبتال 
به اضافه وزن صرف نظر از آنكه به كاهش وزن مطلوب خود دست پيدا كنند، امكانپذير است .   

محققان عنوان مي كنند ظاهرا تمامي اين تاثيرات در مردان شديدتر از زنان است . 

چاقي عمرتان را كوتاه مي كند 
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. . . يافته هاي روانشناسي

كاهش اضطراب با استفاده كمتر

 از شبكه هاي اجتماعي  
نتايج يك بررسي جديد در آمريكا نشان مي دهد، كاهش 
اســـتفاده از رسانه هاي اجتماعي منجر به كاهش افسردگي و 
حس انزواي اجتماعي مي شـــود. محققان آمريكايي در اين 
تحقيق دريافتند زماني كه در اپليكشين هاي مربوط به شبكه هاي 

اجتماعي مانند فيس بوك، اسنپ چت و اينستاگرام مي گذرانيد با استرس و ترس هاي شما رابطه دارد و 
با كاهش اين زمان ممكن است وضعيت سالمتي تان بهتر شود. اين پژوهش جديد كه توسط محققان 
دانشگاه پنسيلوانيا صورت گرفته تأييد مي كند، شبكه هاي اجتماعي و به طور كلي اينترنت عامل مهمي 
در افزايش قابل توجه نرخ افسردگي هستند. يافته هاي منتشر شده در مجله روانشناسي اجتماعي نيز 
نشان مي دهد، كاهش زمان استفاده از شبكه هاي اجتماعي به طور مستقيم منجر به كاهش سطح ترس و 
اضطراب مي شود. هانت، محقق ارشد اين مطالعه از دانشگاه پنسيلوانيا مي گويد: «ارتباط كمتر با اينستاگرام 
برابر با سالمت روان بهتر است؛ به اين دليل كه افراد در اينستاگرام آنچه كه هستند را بروز نمي دهند و 

خالف زندگي واقعي شان هستند». 

. . .  توصيه هاي عاشقانه

روش هايي براي آشتي اصولي
بعد از قهر زن و شـــوهرها، معموال هر دو طرف تمايل 
زيادي براي بازگشـــت به يكديگر دارند اما از آن جايي كه 
دلخوري ها هنوز حل نشده و زن و شوهر يكديگر را در وقوع 
اين اتفاق مقصر مي دانند روند آشتي كمي سخت مي شود. بهتر 
است نگذاريد ساعات قهر بودن تان طوالني شود ولي آن قدر 
سريع آشتي نكنيد كه هنوز هيجان و ناراحتي تان از دعوا و 

كشمكش ها از بين نرفته باشد. كمي صبر كنيد تا از لحاظ روحي آمادگي آشتي پيدا كنيد و آرام شويد 
وگرنه ممكن است دوباره آتش زير خاكستر باد بخورد و افروخته شود. تقصيرات خودتان را هم بپذيريد. 
هميشه يادتان باشد كه عامل به وجود آمدن يك مشكل، يك نفر نيست و همواره دو نفر در بروز مشكل 

نقش دارند. ببينيد كه واقعا چرا طرف مقابل تان رنجيده؟ 
سهم شما چيست و اگر بخواهيد منصفانه قضاوت كنيد، چه كاري را نبايد انجام مي داديد؟ در نهايت 
به دنبال مقصر نباشيد و تنها هر كدام از شما به اندازه سهمش تقصيرات را گردن بگيرد و عذرخواهي 

كند و در پي جبران آن برآيد. 

زندگى

انگليســـي ها اصطالحي دارند تحت عنوان  
  �rst impressionsكه به معني «اولين مالقات» 
با شخصي است كه تا كنون او را نديده ايد. بسيار 
زياد هم روي اين مقوله تاكيد شده است چراكه 
وقتي با كسي براي اولين بار روبرو مي شويم تنها 
3 ثانيه طول مي كشـــد تا ذهن مان آن شخص را 

قضاوت كند. 
يعني نوع پوشش شـــما، طرز ايستادن يا 
نشستن تان و هرچيزي كه شما را در آن لحظه نشان 
دهد، مي تواند بر روي ذهنيت افراد تاثيرگذار باشد. 
شايد اين قضاوت در يك سري از ديدارها مهم 
نباشد اما در ديدارهايي مثل مصاحبه هاي شغلي و 
تحصيلي، مصاحبه هايي كه مربوط به سفارت است 
و همچنين خواستگاري كردن، مهم و ضروري 

است.
 تغيير يا از بين بـــردن تاثير اولين برخورد 
تاحدودي مشـــكل است و براي همين است كه 
اولين مالقات اينقدر مهم تلقي مي شود؛ چرا كه در 
نوع رابطه اي كه پس از آن شكل خواهد گرفت 
تعيين كننده است. در اين مقاله ما به شما مي گوييم 
كه چطـــور در اولين ديدار خوب و بدون ايراد به 

نظر برسيد . 
 1  ) وقت شناس باشيد :

گاهي اگر با دوست بسيار نزديك خود هم 
قراري بگذاريم و او دير به محل موردنظر بيايد، 
عصباني و دلخور مي شـــويم. حاال تصور كنيد با 

فردي قرار گذاشته ايد كه قبل از آن، او را نديده ايد و 
تاحدودي باهم غريبه هستيد. 

اگر سر قرارتان دير برسيد هيچ توجيهي براي 
اين تاخير قابل قبول نيست؛ حتي اگر آن توجيهات 
منطقي و حق با شما باشد. برنامه هايتان را طوري 
نظم دهيد كه چنـــد دقيقه زودتر از زمان مقرر به 

مقصد برسيد. 
فراموش نكنيد زود رسيدن بهتر از دير رسيدن 
است، و اولين قدم در ساختن ذهنيت خوب در 

نگاه اول هم، همين زود رسيدن است . 
 2) اعتماد به نفس داشته باشيد:

از مهم تريـــن اصولي كـــه در زندگي بايد 
ياد بگيريـــم، زبان بدن اســـت. زبان بدن يعني 
جوري با بدن تان ارتبـــاط برقرار كنيد كه فردي 
كه مقابل شـــما قـــرار دارد از اعتماد به نفس و 
تسلط شما مطمئن شود. راست بايستيد، لبخند 
 بزنيد، ارتباط چشمي برقرار كنيد و محكم دست

 بدهيد.
 تقريبا همه افراد وقتي براي اولين بار كسي 
را مالقات مي كنند كمي مضطرب مي شوند. اين 
دلشوره ممكن است باعث شود كف دست هايتان 
عرق كند يا به لكنت بيفتيـــد. اگر از عادت هاي 
عصبي تان باخبر باشيد مي توانيد آنها را تحت اختيار 

بگيريد و كنترل كنيد . 
 3  ) خودتان باشيد:

اگر بخواهيد جلب توجه كنيد و چيزي را كه 
نيستيد نشان دهيد، خيلي زود دست تان رو مي شود. 
اگر آرام باشيد و از قبل حرف هايي كه مي خواهيد 

بزنيد را تمرين كنيد، خيلي راحت مي توانيد خودتان 
را با آن محيط تطابق دهيد، خودتان باشيد و حس 

خوبي به فرد مقابلتان دهيد.
 براي تاثيرگذاري روي ديگران، الزم نيست 
هم رنگ جماعت بشويد يا ويژگي هاي منحصربه فرد 

خودتان را كتمان كنيد . 
 4)  ظاهري متناسب داشته باشيد: 

از قديم مي گويند كه از كوزه همان تراود كه 
در اوست. شايد اين مثل قديمي بتواند به خوبي اين 

نكته را گوش زد كند كه ظاهر متناسب بسيار مهم و 
تاثيرگذار است. در اولين چيزي كه مخاطب تان در 

شما مي بيند، هزار نكته نهفته است. 
پس به اين نكته توجه داشـــته باشيد كه آيا 
ظاهرتان اطالعات درســـتي در مورد شما منتقل 
مي كند؟ دقت كنيد كه كجا قرار است برويد و لباس 
مناسب براي آن مالقات يا موقعيت به خصوص 

چيست؟
 براي محيط كاري اي كه قرار است براي بار 

اول برويد، كدام پوشـــش مناسب تر است؟ تيپ 
رسمي و غيررسمي را در هر موقعيتي كه قرار است 

برويد، بسنجيد. 
اين نكته را به خاطر داشـــته باشيد كه لباس 
مخصوص محيط كســـب و كار و مالقات هاي 
اجتماعي، در كشورها و فرهنگ هاي مختلف فرق 
دارد. پس اگر در محيط يا كشوري ناآشنا هستيد، 
حواس تان باشد كه از سنت ها و هنجارهاي آنجا 
مطلع شويد. در كل بايد گفت كه لباس هاي تميز 
و مرتب، مدل موي خوب، اصالح كامل، آرايش 
باوقار، براي بيشتر موقعيت هاي كاري و اجتماعي 

مناسب است  . 
 5  ) لبخند را فراموش نكنيد: 

چيزي كه مي تواند به شـــما يك شخصيت 
مقتدر و در عيـــن حال به يادماندني دهد، لبخند 
زدن است. با يك لبخند مليح مي توانيد نشان دهيد 
كه آرام هســـتيد و اعتماد به نفس الزم را داريد. 
حواس تان باشد كه زياده روي نكنيد چراكه كساني 
كه زيادي لبخند مي زنند ممكن اســـت رياكار و 
حقه باز به نظر بيايند و يا حتي سطحي و ظاهربين 

جلوه كنند . 
 6  )  مالحظه كار باشيد: 

هوش هيجاني، احترام، احتياط،خودآگاهي، 
بافكر بودن، شفقت، باريك بيني، صداقت، سياست 
و نزاكت شامل رفتار با مالحظه مي شود. يكي از 
قابل توجه ترين كارهايي كه مي توانيد انجام دهيد، 

خاموش كردن موبايل است. 
تصـــور كنيد كـــه چه تاثيـــري بر طرف 
مقابل تان خواهيد گذاشـــت اگر با كسي غير از 
وي، صحبـــت كنيد يـــا در حين يك گفتگوي 
جدي موبايل   تان زنگ بخورد؟ آشناي جديدتان 
ســـزاوار توجه صد درصدي شماست. هرچقدر 
 توجه تان به او كمتر باشـــد، تاثيـــر بدتري بر او 

گذاشته ايد  . 
 7  )سرصحبت را باز كنيد : 

جايي خواندم كه شايد باز كردن سرصحبت 
شبيه پيش غذايي باشـــد كه قبل از آوردن غذاي 
اصلي - كه همان بحث و گفتگو باشد - قرار است 

از آن لذت ببريد. 
پس از موثر بودن اين نكته غافل نشويد. براي 
اينكه بتوانيد گفتگوي دوستانه تري داشته باشيد، قبل 
از مالقات، اطالعاتي در مورد عاليق طرف مقابل تان 
به دست بياوريد. مثال آيا فوتبال بازي مي كند؟ آيا 
در موسسه خيريه خاصي فعاليت دارد؟ ببينيد چه 
چيزي هست كه شما با اين فرد به صورت مشترك 

داشته باشيد و در مورد همان حرف بزنيد . 
 8   )  مثبت باشيد : 

غر زدن يا در واقع گله كردن از شرايط موجود 
مي تواند انرژي منفي و بدي روي طرف مقابل تان 
بگذارد. همه سعي تان را بكنيد تا در اولين ديدارتان 
بشاش و پرانرژي باشيد و لبخند روي لب تان را 

حفظ كنيد  . 

  عطيه ميرزا اميري

چيزي كه مي تواند به شما يك 

شخصيت مقتدر و در عين حال به 

يادماندني دهد، لبخند زدن است. 

با يك لبخند مليح مي توانيد نشان 

دهيد كه آرام هستيد 

و اعتماد به نفس الزم را داريد

چگونه در اولين ديدار خوب به نظر بياييم؟
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روش برخورد با مشكالت نوجوان
وقتي از چيزي در زندگي فرزند نوجوانتان مطلع مي شويد 
كه به نظر شما نگران كننده يا خطرناك است، بايد با درايت و 

ماليمت تمام پيش برويد.
 مهم ترين وظايف شما به عنوان يك والد، كمك كردن 
و مشورت دادن و حمايت كردن است. برخورد آرام، منطقي 
و سنجيده شما فضايي امن و قابل اعتماد مهيا مي كند و به حل 

مساله منجر مي شود. اشتباهات نوجوانتان را همان اندازه كه مهم هستند ببيند. يعني از كاه كوه نسازيد و 
وضعيت را وخيم تر از آنچه هست نشان ندهيد. براي داشتن يك مكالمه موثر با نوجوانتان، هربار فقط 

درباره يك موضوع يا مشكل صحبت كنيد. 
بحث ها و بگومگوهاي قبلي را به ميان نكشـــيد و روي يك مساله متمركز شويد. از فرزندتان 
بخواهيد حرف بزند، حرف بزند و باز هم حرف بزند. شنونده خوبي باشيد چون تعامل سازنده با 
نوجوان وقتي شكل مي گيرد كه او متكلم باشد و شما شنونده. برعكس اين، مي شود نصيحت كردن 

مداوم شما و دورتر شدن فرزندتان از خانواده.  

والدين و فرزندان

. . . اشتباهات رايج. . .  بچه ها و يافته ها

پيش بيني طول عمر نوجوانان

 از شخصيت آنها
محققان آمريكايي براساس نتايج يك مطالعه جديد ادعا 
كرده اند كه طول عمر نوجوانان را مي توان از روي شخصيت 
آنها پيش بيني كرد .   اين مطالعه نشان مي دهد نوجوانان دبيرستاني 
كه روحيه همدلي و شخصيت آرام دارند و به لحاظ هوشي 

كنجكاو هستند در مقايسه با ساير همساالن خود كه كمتر از اين ويژگي هاي شخصيتي بهره مندند، 
احتمال اينكه تا 50سال آينده عمر كنند به مراتب بيشتر است .   محققان مي گويند: هر چند اين يافته ثابت 
نمي كند كه به طور قطع، داشتن چنين خصايصي در نوجواني باعث طول عمر افراد مي شود اما رابطه بين 
اين دو عامل در اين مطالعه آشكار شده است .  «  بنيامين چاپمن»، نويسنده اين مطالعه مي گويد: ما متوجه 
شديم دانش آموزان دبيرستاني كه ويژگي هاي شخصيتي سازگارتري دارند خطر مرگ در آنها طي نيم قرن 
آينده كمتر است .   در نظرسنجي اول عالوه بر آرامش و تكانشي بودن همچنين سطح حساسيت اجتماعي 
نوجوانان و ويژگي هاي ديگري نظير روحيه رهبر بودن، پرانرژي بودن، اعتماد به نفس، تندرســـتي، 

اجتماعي بودن، كنجكاوي فكري و بلوغ اين نوجوانان اندازه گيري شده است . 

در سال هاي اخير به دليل اهميت و همچنين 
پرده برداري از آزارهايي كه به سمت كودكان بود، 
در رسانه ها و مراكز آموزشي تاكيد زيادي بر روي 
عوامل كودك آزاري شد. اما بيشترين توجه بر روي 
عوامل بيروني و همان پدوفيل هايي بوده كه كودك 
را آزار جنســـي مي دهند. در اصل عوامل كودك 
آزاري معطوف به همان يك اصل نيست. البته كه 
آزارجنسي بيشترين و مهلك ترين ضربه را به كودك 
مي زند اما عواملي كه مي تواند منجر به كودك آزاري 
شود را به طور كل مي توانيم در 4 گروه عنوان كرد : 

 1   ) عوامل مربوط به والدين اعم از والديني كه 
از مشكالت رفتاري و رواني رنج مي برند و كودك 
خود را با رفتار هاي خـــود آزار مي دهند، والدين 
سخت گير و مســـتبد و والديني كه به مواد مخدر 

اعتياد دارند . 
 2   ) عوامل خانوادگي مثل خانواده هاي پرجمعيتي 
كه از نظر مالي فقير هستند و خانواده هايي كه اعضاي 

آن دائم در حال بحث و مشاجره هستند . 
 3  ) عوامل محيطي شامل بزرگ شدن كودك در 
محيط هايي كه منجر به آزارهاي جسمي و جنسي او 

مي شود و عدم حمايت هاي اجتماعي از كودك . 
 4  ) عوامل مربوط به خود كودك كه مي توان به 
مسائلي اشاره كرد كه از بدو تولد با او همراه بوده 
است. مثل ناتواني جسمي يا معلوليت و مشكالت 

رواني . 

اين 4 دســـته اي كه در باال گفته شـــد جزو 
«عوامل كودك آزاري» است اما در كل خود «عمل 

كودك آ زاري»به چند دسته تقسيم مي شود : 
 1  )كــودك آزاري جســمي: ايـــن نوع 
كودك آزاري براي كودكان زير 18سال اتفاق مي افتد 
كه توسط فرد يا افراد بزرگ تر از خود بر روي آنها 
اعمال مي شود. آزارهايي مثل شالق زدن، هل دادن، 
لگد زدن، پـــرت كردن، وارد كردن جراحت بدني 
به بدن كـــودك، حمله فيزيكي، بريدگي، كبودي، 

شكستگي استخوان و .... 
 2  ) كــودك آزاري عاطفي وراني: بي دقتي به 
نيازهاي عاطفي كودك، طردكردن كودك، اعمال 
خشـــونت فاميلي در حضور كودك، نوشـــيدن 
فرآورده هاي الكلي توســـط پدر و مادر در حضور 
كودك، به كارگيري كودك براي فروش مواد و... كه 

طفل را از ديد عاطفي مورد زيان قرار مي دهد . 
 3   ) كــودك آزاري جنســي: بدترين نوع 
كودك آزاري، كودك آزاري جنسي  است كه گاهي 
والدين به صورت ناخواسته، كودكان را در اين مورد، 
تحت فشار قرار مي دهند.در واقع مي توان گفت كه 
هرگونه به كار گيري كودك در فعاليتي كه ســـبب 
ارضاي فرد بزرگسال گردد و تمايل جنسي بزرگسال 
بر عليه كودكي كه فاقد تحول شناختي، هيجاني و 

بدني است، آزار جنسي خوانده مي شود . 
لمس، بوســـيدن، وادار كردن كودك به ديدن 
روابط دو فرد بزرگســـال، اجبار به برهنه شدن، 
عكس گرفتن از جســـم و تن كودك، نشان دادن 

عكس از اشخاص برهنه به كودك را مي توان از انواع 
كودك آزاري جنسي نام برد . 

از آن جايي كه كودك آزاري جنسي بيشترين 
آمار آزارهايي كه به كودكان وارد مي شود را دارد، در 

ادامه اين مطلب بيشتر به اين موضوع مي پردازيم . 
نشـــانه هاي طفلي كه مورد آزار قرار گرفته 

است  :  
در زمينه نشانه هاي كودكاني كه زيان جنسي 
ديده اند ديدگاه هاي متفاوتي وجود دارد ولي مي توان 
نشانه هاي زير را در اطفال مشاهده نمود (البته همه 
عاليم همزمان مشاهده نمي شود بلكه فقط گهگاهي 
يك يا دو نشانه وجود دارد) اين نكته را فراموش 
نكنيد كه چنانچه پدر و مادر تربيت جنسي كودك را 

بياموزند زيان هاي جنسي در اطفال كاهش مي يابد . 
عالئم : 

 * بدخلقي، گوشه گيري و پرخاشگري  . 
*  اضطراب  . 

 * كودك كم تر بازي و فعاليت مي كند يا كم تر 
مي خندد  . 

  *  اشكال در خوابيدن  . 
 *  ناخن جويدن و انگشت مكيدن  . 

 *  افت تحصيلي  . 
* كابوس شبانه  . 

 * رفتارهاي غيرعادي  . 
* هراس از لمس  . 

* خشم بي علت نســـبت به پدر و مادر و 
دوري از آنها  . 

 * ترس هايي كه تاكنون نداشته است . 
گهگاه هم نشانه هاي زير (البته نشانه هاي زير 
كم تر ديده ميشود چون بطور معمول زيان جنسي در 

اطفال به صورت لمس بيشتر اتفاق مي افتد)
  * ادرار به همراه خون  . 

 * كبودي و تورم قسمت تناسلي  . 
 *  اشكال در نشستن روي صندلي  . 

به طور كلي وقتي كودكان مـــورد آزار قرار 
مي گيرند از بيان آزار بـــه پدر و مادر خود هراس 
دارند. يكي از داليل اين تـــرس و بازگو نكردن 
آسيب شان اين است كه توسط فرد متجاوز، تهديد 
شده اند يا خودشان را مسئول مي دانند و احساس گناه 
مي كنند. نكته مهم تري كه در اين عامل دخيل است، 
ويژگي هاي رفتاري و تربيتي والدين است. پدر و 
مادر به گونه اي با كودك رابطه برقرار نكرده اند كه 
كودك قادر باشد با آرامش و حس امنيت مشكالتش 
را براي آن ها بازگو كند. البته به نظر مي رســـد در 
دختران اين پنهان كاري بيشـــتر است و علت اين 

هراس سرزنش و متهم شناخته شدن است . 
ولي كودكاني كه ارتباط مناسب تري با پدر و 
مادر به ويژه مادر خود دارند، هنگام بيان از آسيبي 
كه ديده اند، هراس، خجالت، اشك و بغض، مشت 
گره كرده و ديگر عالمت هاي رفتاري اين چنين را 

تجربه مي كنند  . 
در اين مواقع والدين چه كنند؟

با توجه به اينكه در بيشتر مواقع آزار جنسي 
توسط اشخاص نزديك به كودك اتفاق مي افتد نياز 
اســـت والدين در اين مورد اطالعات الزم داشته 

باشند  . 
در لحظه اي كه با اين مورد برخورد مي كنند و 
متوجه آزار وارد شده به فرزندشان مي شوند، نبايد از 
كودك سوال هاي متعدد بپرسند و در مورد جزئيات 
واقعـــه از او توضيح بخواهند. همچنين كودك را 
مسئول ندانند و در اســـرع وقت براي درمان به 

متخصص و روانشناس كودك سر بزنند . 
دانســـتن و توجه به اين نكته براي والدين 
بسيار مهم اســـت كه جلوگيري مهم تر از درمان 
مي باشـــد و اگر پدر و مادر تربيت جنسي طفل را 
بياموزند و از سن پايين آموزش هاي ويژه كودكان 
را آغاز كنند، امكان آزارهاي جنســـي در كودكان 
بسيار كمتر مي شود و از پيامدهاي سخت و طاقت 
 فرساي آن در دوران كودكي و بزرگسالي جلوگيري

 مي شود  . 
در آخر اميـــدوارم پدر و مادر عزيز با عنايت 
به اهميت مسئله كودك آزار جنسي تمام سعي خود 
را به كار گيرند تا پيش از وقوع حادثه مهارت هاي 
واجب و ضروري را كســـب كرده و از اين زيان 
جلوگيري نمايند و چنانچه زيان ايجاد شده است به 
جاي سرزنش خود و كودك شان در نخستين مهلت 
بدون هراس از قضاوت به مشـــاورين متخصص 
مراجعه كرده و از آسيب هاي زيان بار آن جلوگيري 

كنند .

 عطيه ميرزا اميري

كودك آزاري و راه هاي رويارويي با آن
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 سرايه

مقدمات جشنواره كومب مال    در هند  

17آذر
*در تظاهرات مردم اصفهان مؤسسات آمريكايي به 

آتش كشيده شد.
*جمع كثيري از آمريكائيـــان مقيم ايران، تهران را با 

هواپيما ترك كردند.
*كاركنان خبرگزاري پارس همبســـتگي خود را به 

انقالب ملت ايران اعالم داشتند.
آتش گشودن نظاميان بروي مردم مبارز تبريز بيست 

شهيد و دهها مجروح برجاي نهاد
*فورد رئيس جمهور سابق آمريكا گفت: در جهت 

منافع حياتي آمريكا است كه شاه در قدرت باقي بماند.
*جنبش مسلمانان مبارز بيانيه اي انتشار داد و متذكر شد 

مردم ضرورت دست بردن به اسلحه را دريافته اند.
* خبرگزاري يونايتد پرس: هزاران نفر زن كه چادر سياه 
بر سر داشتند، همراه با مردان در بهشت زهرا شعار مي دادند.

* در تبريز، اصفهان، همدان و كرمان، تظاهرات مردم 
عليه رژيم شاه چندين نفر كشته يا مجروح داد و چندين بانك 

به آتش كشيده شد.
* به علت هراس از به هالكت رسيدن آمريكائيها در 
ايام محرم، هواپيماهاي نيروي هوايي اياالت متحده شروع به 

بيرون بردن صدها آمريكايي غيرنظامي از ايران كردند.
* خبرگزاري پارس: كاركنان خبرگزاري پارس براي 
اعالم مجدد همبستگي با انقالب شكوهمند مردم، دست به 

يك اعتصاب چهار روزه زدند.
* در رابطه با كشتار بي رحمانة مردم توسط رژيم، از 

سوي جنبش مسلمانان مبارز اعالميه اي منتشر شد.

16آذر
* در مصاحبة امروز امام خميني با لوس آنجلس تايمز 
آمده است: ما به آنها (كمونيستها) نه تنها عالقمند نيستيم، بلكه 
همكاري نداريم و نخواهيم داشت. اما راجع به شوروي: 
ما نگراني نداريم. براي اينكه ملتي كه خودش ســـرپاي 
خودش زندگي مي كند، كسي نمي تواند در امور آن دخالت 
كند. همچنين از امام خميني سؤال شد: سازمان آزاديبخش 
فلسطين، ليبي، ساير كشورها و احزاب كمونيست، تا چه 
مقدار به جنبش شما كمك مي كنند؟ امام  فرمودند: حتي از 
قبيل كمكهاي تبليغاتي هم كه احتياج است، هيچ كمكي 
نكرده اند. سپس سؤال شد: آيا از طرف مقامات آمريكائي با 

شما تماسي گرفته شده است؟ امام فرمودند: خير. 
* كارتر گفت ما اميدواريم شاه بر سر كار باقي بماند. 
البته اين چيزي است كه به دست مردم ايران است. ما هرگز 
قصد نداشته ايم در امور سياسي داخلي ايران دخالت كنيم. 

* دولت آمريكا با انتشار بيانيه اي رسماً گفت كه در 
ايران به هيچوجه دخالت نخواهد كرد. 

* با نزديك شـــدن ايام تاسوعا و عاشوراي حسيني، 
جلسة شوراي امنيت ملي براي بررسي چگونگي جلوگيري 
از راهپيمايي مردم تشكيل شد. سپهبد حاتم، جانشين ستاد 
بزرگ ارتش، اظهاركرد: برابر گزارشـــات، غيبت و فرار 
ســـربازان زياد شده است و به طوري كه اداره دوم نظر داده 
است، سربازان آمادگي رويارويي با مردم را ندارند... لذا اگر 
راهپيمايي منع گردد، آنگاه مردم به خيابانها آمدند و سربازان 
از شما اطاعت نكردند، شما چه كار خواهيد كرد؟ لذا تصميم 
گرفته شد كه در اين دو روز از راهپيمايي مردم جلوگيري 

نشود. 
* روحانيون تهران با انتشـــار اعالميه اي كه امضاي 
دويست و يازده تن در آن ديده مي شود، از مردم براي شركت 

در راهپيمايي تاسوعا و عاشورا دعوت به عمل آوردند. 
* آيت اهللا گلپايگاني، مرعشي نجفي و شريعتمداري، 
با انتشار اعالميه اي از سربازان خواستند كه به سوي مردم 

تيراندازي نكنند. 
* در تظاهرات دانشگاه تهران و شهرهاي زنجان و 

خوانسار، چند تن به شهادت رسيدند. 
* در تظاهرات مردم اهواز، بيش از پنجاه نفر مجروح 
يا شهيد شدند. همچنين در اين شهر، يكي از افراد پليس كه 
موجب به شهادت رسيدن عده اي در روز عيد غدير شده بود، 

توسط مردم به هالكت رسيد. 
* آيت اهللا گلپايگاني و مرعشي نجفي و شريعتمداري 
طي اعالميه مشـــتركي تيراندازي به هموطنان مسلمان را 

تقبيح كردند. 
* به مناســـبت روز 16 آذر 1332 و حمله پليس به 
دانشكده فني و قتل سه دانشجو، در اطراف دانشگاه تهران 
تظاهرات پرشوري برپا شد و دانشجويان با ايراد سخنرانيهاي 
موضعي عمليات رژيم را طي بيست و پنج سال اخير به باد 

انتقاد گرفتند. مرگ بر شاه در همه جا طنين انداز بود. 
* بازاريان براي تظاهرات روز يكشـــنبه و دوشنبه 

(تاسوعا و عاشورا) اعالميه دادند. 
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افتادن گيالن به دست مغول ها
85 ســـال پس آغاز حمله چنگيزخان مغول به ايران، 
گيالن هم هشتم دسامبر سال 1306 ميالدي به دست ايلخان 
وقت افتاد و آسيب فراوان ديد. مغوالن هم بمانند اعراب قادر 
به عبور از كوه هاي البرز و حمله به گيالن و مازندران پوشيده 
از جنگل نبودند كه مردمي عميقا ميهن دوست و وفادار به ايران 
داشته اند. گيالن در زمان سلطان محمد خدابنده كه سلطانيه 
زنجان پايتخت او فاصله زيادي از گيالن نداشـــت تصرف و 
غارت شد. مغوالن در چند منقطه گيالن نيز دست به كشتار 

مردم زدند.
شورش نان در تهران

تورم پول ناشي از چاپ بي رويه اسكناس، ارسال غله 
محصول ايران به شوروي جنگزده و سودجويي چند معامله 
گر بـــا احتكار خواربار مورد نياز مردم و افزودن موادي ديگر 
به آرد و نامرغوب شدن نان مصرفي، 17 آذر 1321 و 15 ماه 
پس از اشغال نظامي ايران به دست متفقين، تهران گرفتار يك 

شورش بزرگ شد. 
از بامداد اين روز گروهـــي از مردم و عمدتا جوانان و 
دانشجويان در ميدان بهارستان جمع شده بودند. پليس تهران 
نخواست  يا نتوانست از ادامه عصيان جلوگيري كند. قوام كه 
چنين ديد اميراحمدي (سپهبد) را كه به سختگيري شهرت 
داشت فرماندار نظامي تهران كرد و همه روزنامه هاي پايتخت را 
بست تا از انتشار اين واقعه كه باعث تحريك ديگران مخصوصا 

در ساير شهرهاي كشور مي شد جلوگيري كرده باشد.
نفت يك درد سر مّلي

17 آذر 1349 اصالحيه قرارداد نفت ايران و كنسرسيوم 
كه نزديك به ســـه هفته پيش از اين بر سر آن توافق شده بود 
انتشار يافت كه ســـهم ايران از در آمد نفت كمي بيش از 60 
درصد آن شـــده بود. مذاكرات تا رسيدن به اين توافق ده روز 
طول كشيد. از زمان امضاي قرارداد «دارسي» در سال 1901، 
نفت براي مردم ايران جز درد ســـر چيز ديگري به بار نياورده 
اســـت. به باور اصحاب نظر، اگر اين نفت نبود، تاريخ ايران 

مسيري ديگر را طي مي كرد .
سالروز تاسيس انديشكده بروكينگز 

امروز ســـالروز ايجاد انستيتو بروكينگز نخستين بنياد 
آمريكايى بررســـى و پژوهش در مسائل اقتصادى، سياست 
خارجى، سياست هاى داخلى و نيز توسعه جهانى و دادن نظر 
و اندرز در اين زمينه ها است كه هشتم دسامبر 1927 تاسيس 
شد و در شهر واشنگتن به كار ادامه مى دهد. اين موسسات را كه 
وجود آنها در يك كشور داراى اهميت زياد است «تينك تانك» 

و انديشكده نيز خطاب مى كنند.

يكدمـــك با خود آ، ببين چه كســـى
از كـــه دورى و بـــا كـــه همنفســـى

جـــور كم، بـــه ز لطف كم باشـــد
كـــه نمـــك بـــر جراحتـــم پاشـــد

جـــور كم، بوى لطـــف آيد از او
لطـــف كم، محـــض جور زايـــد از او

لطـــف دلـــدار اينقـــدر بايـــد
كـــه رقيبـــى از او بـــه رشـــك آيد

شيخ بهايى


