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 س���يا�� بنو با نا� علمى «Bennu 101955» يكى �� سيا��  ها�
�� (LINEAR) «پولو �س���ت كه كش���ف �� توس���ط پر��� «لينير�  

 11 سپتامبر 1999 صو�� گرفت. �ين سيا�� هد�� برنامه �يز� شد� 
مأمو�يت «��سيريس � �كس» ( OSIRIS-REX) قر�� گرفته كه بر�� 
تهيه � ����� نمونه به �مين �� سا� 2023 فرستا�� شد� �ست. مو�� 
نمونه بر�� بر�سى بيشتر � �قيق  تر هويت �ين سيا�� �ستفا�� خو�هد 
ش���د. �ين سيا�� به صو�� بالقو� بر�� �مين يك سيا�� برخو��� 

» �� مقيا� «خطر  به حسا� �مد� � �� جد�� نگهبانى «
پالرمو»� س���و� �كر شد� �ست.بنو جز� سيا��  ها� 

نز�يك به �مين محسو� مى شو� � شناخت �� 
به ��نشمند�� �� ��� نحو� تشكيل منظومه 
شمس���ى كمك خو�هد كر�. همچنين 
ممكن �س���ت سطح بنو حا�� مو�� 
���شمند� بر�� �ستخر�� �� �يند� 

باشد.
فضاپيما� ناس���ا موسو� به 
«��س���يريس � �كس» پس �� يك 
س���فر �� سا� � �� ماهه � طى 
مسافت �� ميليا�� كيلومتر به سيا�� 
بنو �سيد تا �� سطح �� نمونه  گير� 

كند � به �مين برگر��. �ين فضاپيما هفته 
گذش���ته (12 ���) با هد� خو� مالقا� 

كر� � ناسا چند �قيقه بعد� مالقا� �� با �ين 
سيا�� �� �� يك ��يد�� �ند� تاييد كر�.فضاپيما� 

��س���يريس � �كس �� س���ا� 2016 به فضا پرتا� شد � 
مأمو�يت �� جمع  ���� نمونه  هايى �� سطح بنو � ����� �� ها به 
�مين بر�� مطالعه �ست. �ين فضاپيما �� مد�� 19 تا 7 كيلومتر� �ين 
سيا�� كه 492 متر قطر ����� به مد� بيش �� يك سا� به �ند���  گير� 
� نقش���ه  بر���� �� خو�هد پر��خت � محققا� �� �ين �طالعا� بر�� 

�نتخا� يك محل فر�� مناسب �ستفا�� خو�هند كر�.
هنگامى كه �طالعا� ��سيريس � �كس تكميل شو�� به ���مى ��� 
س���طح بنو فر�� مى  �يد � �� س���طح �� حد�� 60 گر� نمونه  بر���� 
مى  كند. سپس �ين فضاپيما �� سا� 2021 سفر خو� بر�� با�گشت به 
�مين �� �غا� مى  كند � �� صو�تى كه همه چيز خو� پيش بر��� �� 

ما� سپتامبر سا� 2023� نمونه �� به �مين خو�هد ����.
�ين فضاپيما �� ما� ��نويه عكس���ى �� �مين � ما� �� �� فاصله 
بيش �� 3 ميليو� مايلى (4.8 ميليو� كيلومتر) گرفت � ما� گذشته ناسا 
��مايش موفقيت �ميز� ��� با��� �باتيك �� �نجا� ��� كه نمونه ها 

�� �� سطح بنو جمع  ���� خو�هد كر�.
ناسا مالقا� �ين �� �� �ين گونه بيا� كر�: يك �ستا��� �يگر: 

ما �سيديم! فضاپيمايما به سيا�� بنو �سيد� جايى كه تقريبا� يك سا� 
�� صر� نقشه  بر���� � مطالعه بر�� پيد� كر�� يك مكا� �من بر�� 

جمع  ���� نمونه  ها �� �ين سيا�� خو�هد كر�."
��نشمند�� معتقدند �ين نمونه ��ليه شو�هد مهمى �� منبع حيا� �� 
�مين � �حتما� �ين كه حيا� �� جايى �يگر �� منظومه شمسى سرچشمه 
گرفته باشد� ���ئه خو�هد كر�. حد�قل 75 ��صد �� �ين نمونه �� مركز 
پر��� فضايى جانس���و� �� هيوستو� بر�� تحقيقا� بيشتر ��نشمند�� 
جها� �� جمله ��نشمند�� نسل  ها� �يند� نگهد��� خو�هد شد. 
�ين نخس���تين با� �ست كه سيا�كى با فر���نى كربن 
 بس���يا� باال با چنين �قتى مو�� بر�س���ى قر�� 
مى گير�. ���  �ند��� �ين پر��� بر�بر برنامه 
 �يز� قبلى� قر�� بو� �� 8 سپتامبر 2016 
�نجا� شو� كه �� هما� تا�يخ �نجا� 
شد. �نتظا� مى  ��� �ين فضاپيما �� 
با�گشت �� سا� 2023� ��نشمند�� 
�� �� �سيد� به پاسخ  ها� تا��  �� 
�� مو�� مر�حل �بتد�يى پيد�يش � 

فرگشت يا�� �هد.
«��سيريس � �كس» �� صو�� 
موفقيت� نخستين فضاپيما� �ياال� 
متحد� �مريكا خو�هد بو� كه مأمو�يت 
با�گر��ند� نمونه �� يك سيا�� �� �نجا� 
���� �ست. هزينه �ين مأمو�يت �� حد�� 800 
ميليو� �ال� خو�هد شد. به گفته مسئولين شركت 
«الكهيد ما�تين» كه پيمانكا� � سا�ند� «��سيريس � �كس» 
 �ست� پس �� «جونو» � «نيوهو��يزنز»� �ين سومين مأمو�يت علو� سيا��  ��
 �ست كه بر�� برنامه مر�ها� نو �نتخا� شد� �ست. پژ�هشگر �صلى 

�ين مأمو�يت «��نته ال�� تا» �� ��نشگا� ��يز�نا �مريكا �ست.
هما� طو� كه گفته شد سيا�� بنو �� سيا��  هايى �ست كه خطر 
برخو�� �� با �مين نيز �جو� ���� � س���ومين سيا�� خطرنا� بر�� 
�مين محسو� مى شو�. �ينسيا�� مد�� منظومه شمسى �� به طو� منظم 
��� مى �ند � محاسبه مى  شو� كه تا 25 سپتامبر سا� 2135 به �حتما� 
1به 2700 به �مين برخو�� كند.بنو با قطر 500 متر� �� ساختما� «�مپاير 
�ستيت» نيز بز�� تر �ست � ��نى بالغ بر 79 ميليا�� كيلوگر� ����.
��مايشگا� ملى «ال�نس ليو�مو�» مى گويد كه �گر �ين سيا�� به �مين 
برخ���و�� كند� معا�� برخو�� يك بمب 1200 مگاتنى خو�هد بو� كه 
80 هز�� با� قد�تمندتر �� بمب �تم مو�� �ستفا�� �� هير�شيما �� سا� 
1945 �ست.يكى �� �هد�� �ين مطالعه �ين �ست كه �لز�ما� �هگير� � 
�نحر�� يك سيا�� �� �� نظر بگيرند. �ين مطالعه سه ��يكر� متفا�� 

�� با كمك ناسا بر�� نخستين با� �نجا� ���.

مالقا� با سيا�� بنو

مأمو�يت �� سيا�� تهديد كنند� �مين
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پا� �� ها� تبليغا� مز�حم � ���� �هند�

حشر�� سو�مند �� بشناسيم!

بر�� همه ما �تفا� �فتا�� كه �قتى ��� لينكى يا ���� 
�� سايتى كليك مى  كنيم� هم �ما� با صفحه �صلى سايت� 
پنجر� جديد� با� مى شو� كه سايتى �يگر يا تبليغا� �ست 
�ما ما �� �� نمى خو�هيم� نا� �ين صفحه جديد «پا� ��» 
) يا «باالپر» �ست.ناگها� كل صفحه خاكستر�  - )
مى شو� � يك پيا� تبليغاتى غيرمرتبط �� مقابل ما خو�نمايى 
مى كند. �ين مش���كل �قتى جد�  تر مى  شو� كه با موبايل 
�� حا� �� گر�� هستيم. ��� صفحه موبايل بايد مدتى 
بگر�يم تا باالخر� عالمت ضربد� كوچكى �� پيد� كنيم تا با 
�� پا� �� با� شد� �� ببنديم � به صفحه برگر�يم� تا�� 
�گر ��با�� پا� �� �يگر� با� نشو�.�ين پنجر�  ها� تبليغاتى 
بر�� نخستين با� �� چت ���  ها مرسو� شد � مدير�� �� 
�ين طريق بد�� �ختيا� كا�بر� بر�� �� يك تب جديد �� 

مر��گر با� مى  كر�ند كه ����� تبليغا� بو�.

حشر�� �هميت بس���يا� �يا�� �� �ندگى �نسا�  ها 
���ند � بش���ر �� بد� خلقت ����� ��بطه  كامال� نز�يكى با 
�ين موجو��� بو�� � �� بس���يا�� جها� نيز �ندگى ساير 
موجو��� �� جمله �نسا�  ها ��بسته به �ين جاند���� كوچك 
�ست.�مر��� �ستفا�� گستر��  �� �� حشر�� مى  شو� � بر�� 
تولي���د مو�� ����يى� �نگ� مو�� خو��كى � غير� �� �� ها 
بهر� مى برند. برخى حش���ر�� غذ�يشا� شته � پشه �ست� 
��� ��ختا� ميو� � سبزيجا� جاخو� مى  كنند� �فت  ها 
� باقيماند�  حشر�� � گياها� پوسيد� �� مى خو�ند � �گر 
بد�نيم چه س���و�� بر�� ما ���ند� �يگر شايد چند�  ��� 

يا ترسنا� نباشند. 
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نخستين ستا�گا� چند صد ميليو� سا� پس �� �نفجا� 
ش���ر�� به سوسو  بز�� (مه  بانگ) يا هما� 
��� كر�ند. �� �� �ما� تاكنو�� كهكش���ا�  ها با سرعت 
جنو�  �ميز� ستا��  ها �� متولد كر��  �ند � ��نشمند�� بر 
�ين با��ند كه �كنو� حد�� يك تريليو� تريليو� ستا�� 

�� پهنه هستى �جو� ����. 
تمامى نو� همه ستا�گانى كه تا به حا� �جو� ��شته 
 �ند� مقد��� غير قابل تصو� �ست� �ما �كنو� �خترشناسا� 
�� �� �ند��� گرفته  �ند. يك تيم بين  �لمللى �� ستا��  شناسا� 
 �( با سرپرستى �خترشناسا� «كالج كلمسو�» (
نو� نخس���تين � كم  نو�ترين س���تا�گا� تا بز�� ترين 
كهكش���ا�  هايى كه �� طو� تا�يخ 13,7 ميليا�� س���اله 
جها� �جو� ��ش���ته � ���ند �� �ند���  گير� كر�� � به 
�قم با��نكر�نى 1084×4 (4 ضر� �� 10 به تو�� 84) 
فوتو� �س���يدند! فوتو� كوچك ترين ��حد �ند��� گير� 

���مه �� صفحه  2نو� �ست.
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 * تهران براي مش�ارکت در س�اخت اين منطقه قويتر آماده اس�ت ؛ 
منطق�ه اي ک�ه نه محصور در جغرافيايي معين بلکه چراغ راهنماي 

ما در پيشگاه ورود به دنياي پساآمريکايي است
  * اگرآمري�کا گم�ان مي کن�د که مي تواند ما را از هم جدا کند، س�خت
بر خطاست و ما اينجا هستيم تا بگوييم که بنا نداريم اين گستاخي ها 

را تحمل کنيم و در برابر آنها خواهيم ايستاد
 * از آن کس که تمدن ها را تحقير کرده اس�ت، نمي توان خواس�ت که 

نگهدارنده پايه هاي تمدن مشترک باشد
 * تحريم هاي اقتصادي ظالمانه و غيرقانوني آمريکا عليه ملت شريف 
ايران به عنوان شکل بارزي از تروريسم، ملت ما را هدف قرار داده است 
 * جن�گ و خونري�زي ب�س اس�ت، آوارگ�ي و بي خانمان�ي، فق�ر و 
گرسنگي، ديوارکِشي و همسايه ُکشي، نفرت و کينه، عقب ماندگي و 

تبعيض، تحريم و تحقير کافي است
 * بايد حاکميت هاي منعطف تري داشته باشيم که با تقسيم عادانه 

مسئوليت در برابر تهديدات مشترک ما سازگار باشد 
 * با تضعيف ايران از راه تحريم، خيلي ها در امان نخواهند بود؛ آنها که 
حرف ما را باور ندارند، خوب است به نقشه جغرافيا نگاهي بيندازند

 * هم�ه م�ا بايد بکوش�يم پيوندهاي چندجانب�ه و دوجانبه را ميان 
خود تحکيم کنيم

 * ايجاد امنيت شبکه اي با همه همسايگان خود را در دستور کار قرار 
دهيم و حس احترام به حاکميت ملي آنها را به نمايش بگذاريم
 * اريجاني: رفتار ترامپ نظامات حقوق بشر را له کرده است 

 * يکجانبه گرايي رئيس جمهوري آمريکا امري خطرناک براي نظام 
حقوق بشري است که سال ها براي آن مبارزه شده است

صفحه16صفحه4

دستور رهبر معظم انقاب

براي تقویت ارزش پول ملي

سراسر پاریس

چهره جنگي گرفت
* رئيس کل بانك مرکزي: مقام معظم رهبري بر اهميت استقال اين بانك تاکيد کردند 

* بانك ها بايد برنامه ريزي  ازم را براي تامين سرمايه در گردش و نقدينگي مورد نياز توليد 
انجام دهند 

* هزاران نيروي امنيتي و دهها خودروی زرهي در خيابان ها مستقر شدند 
* ده هاهزار معترض جليقه  زرد ديروز در سراسر فرانسه به خيابان ها آمدند 

* معترضان خواستار استعفاي رئيس جمهوري فرانسه شدند

  8  راهکار ایران براي ورود منطقه
به دنیاي پسا آمریکایي

در ديدار رئيس دفتر رئيس جمهوري

    * صحبت کردن با زبان خشن و تند و با روش هاي افراطي با جهان، خدمت کردن به اسرائيل است
  * اگر همه کارهاي دولت در خدمت به مردم و دين باش�د ،ياري خدا و کمك امام زمان هم مش�مول آن 

خواهد شد 
 * فرصت خدمت محدود و موقت است. قدر اين فرصت را بدانيد

 * در اين فرصت محدود در مسير خدمت به مردم و گرهگشايي از مشکات آنان تاش کنيد

آيت اه العظمي وحيد خراساني: بايد
با زبان نرم با جهان سخن گفت

* دکتر هاش�مي وزير بهداش�ت: تنها تعريفي که مي توانم از دکتر 
فاضل بکنم اين است که ايشان به معناي واقعي يك انسان هستند 
* نگراني ام درباره جواناني اس�ت ک�ه مي خواهند از ايران بروند؛ 
در حالي که بايد کاري کنيم که استعداد ها از خارج به داخل بيايند

* دکت�ر آقاجاني رئيس دانش�گاه علوم پزش�کي شهيد بهش�تي: 
احترام به بيمار و حفاظت مالي از بيماران درسي است که جامعه 

پزشکي بايد از دکتر فاضل بياموزند 
* دکتر عليرضا زالي نماينده اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم 
پزش�کي ش�هيد بهش�تي: حضور دکتر فاضل در جبهه هاي جنگ 

همراه عشق و ايثار بود

تجلیل از 4 دهه خدمات دكتر فاضل
در حوزه سامت و  دانش پزشکي

صفحه2
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* رئيس انجمن علمي عرفان 
اس�امي: اگر به فک�ر اصاح 
ديگران هستيم بايد خودمان 

را اصاح کنيم
*امام براي لحظه لحظه زندگي 
ما راهکار دارد که متأسفانه اين 

راهکارها مغفول مانده است

در همایش خادمين افتخاري 
حرم امام خميني )ره(

دكتر فاطمه طباطبايي:
بسياري از 

مشكات ما به خاطر
عدم گفتگو است

ظریف:
آمریکا مزاحم 

روابط ایران
و اروپاست

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6

احمد راسخي لنگرودي

شهر

گفتگو

  توسط دکتر روحاني در دومين کنفرانس روساي مجالس ایران، افغانستان، پاکستان، ترکيه، چين و روسيه در تهران ارائه شد: 

شکست ترامپ
در اوپک!
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شهرداري

و توسعة انساني
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سيد مسعود رضوي

يادداشت
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�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��

�ين�ة ��� ��ست
(�نسا� كامل �� عرفا� نظر� � ��بيا� عرفاني)

نوشتة �كتر محمد خد�����
قطع ��ير� �  چا� ��� � 512  صفحه

در اثر حاضر سعي بر اين بوده كه تا حدودي، چهره واقعي و خصوصيات برجستة انسان كامل در 
عرفان نظري و ادبيات عرفاني فارسي بيان شود. از همين رو، ابتدا به صورت مختصر به جايگاه و 
خصوصيات انسان كامل در عرفان نظري پرداخته شده و سپس ويژگي هاي برجستة انسان كامل 

در ادب عرفاني فارسي، از دوره هاي نخستين تا عصر حاضر بررسي شده است.
ــان كامل، همچون: َكْوِن جامع بودن،  ــده تا خصوصيات برجستة انس ــعي ش در اين پژوهش س
ــن تجلّي بودن، علت آفرينش بودن، قطب و جاِن جهان بودن، قدرت تصّرف در  ــت، اولي مظهري
ــاعران بنام دوره هاي مختلف ادب فارسي  ــت، در آثار عارفان و ش عوالم و خصوصياتي از اين دس

بررسي شود.
ــت. گروه  ــي قرار گرفته اس ــي زباِن نامدار در چهار گروه مورد بررس ــاعران و عارفان فارس آثار ش
نخست شاعران عارف خراسان، همچون سنايي و عطار، گروه دوم: شمس و مولوي، گروه سوم: 
شاعران «مكتب تلفيق عرفاني» همچون فخرالدين عراقي، شيخ محمود شبستري، شاه نعمت اهللا ولي، جامي و بيدل دهلوي در اين دسته 
ــيعي، همچون عمان ساماني، نّير تبريزي، جيحون يزدي، صغير  ــتة ادبيات عرفاني ش ــاعران برجس قرار مي گيرند. و باالخره گروه چهارم: ش

اصفهاني و عالمه همايي.
فر�شگا� مركز� : تهر�� بز�گر�� حقاني� ��بر�� �يستگا� متر� � ساختما� ���نامه �طالعا��تلفن : 29993686 

انتشارات اطالعات منتشر كرد : 

��لين �گهي فر�خو�� جلب مشا�كت �� سرمايه گذ���
شهرداري رودهن در نظر دارد به منظور تأمين و تقويت نياز شهروندان در 
بخش خدماتي نسبت به انعقاد قرارداد با بخش خصوصي در پروژه احداث 

ساختمان اداري و پاركينگ طبقاتي به صورت فراخوان اقدام نمايد.
ــداث پاركينگ طبقاتي به متراژ 66ـ92 مترمربع در  ــوع پروژه: اح 1ـ موض

رودهن بلوار امام جنب اداره تأمين اجتماعي پشت شهرداري اقدام نمايد.
ــهرداري: زمين، مجوز ساخت، عوارض متعلقه، پروانه  ــهم آورده ش 2ـ س

ساختماني، پايان كار و مديريت بر اجراء 
3ـ سهم آورده سرمايه گذاري يا بخش خصوصي: قرارداد اجراي ساختمان 
ــاركتي با سرمايه گذار منعقد مي شود  از پاركينگ طبقاتي به صورت مش
ــيوه نامه امور سرمايه گذاري و مشاركت  ــاركت تابع ش و فرآيند انجام مش
ــد. طرح و اجرا، الزم به ذكر  ــهرداري ها ابالغي از وزارت كشور مي باش ش
است مدت انجام كار به مدت 24 ماه از زمان انعقاد قرارداد برآورد گرديده 
است. پيشنهادها در دو بسته جداگانه تحويل دبيرخانه شد، كه پاكت الف 
حاوي مشخصات كامل سوابق و شناسايي توانمندي سرمايه گذاري دوم 

كه پيشنهاد مالي و طرح فني و اقتصادي باشد، بازگشايي مي شود. 
4ـ مدت زمان قبول پيشنهادها حداكثر تا پايان وقت اداري روز 

5ـ محل اخذ اسناد فراخوان و تسليم پيشنهادها رودهن بلوار امام خميني 
دبيرخانه شهرداري رودهن 

6ـ  شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.
ــناد  ــه در اس ــه معامل ــوط ب ــي مرب ــات فن ــات و جزئي ــاير اطالع 7ـ س
سرمايه گذاري قيد گرديده است (در صورت لزوم جهت اطالعات بيشتر 
ــن 3ـ76504991ـ021 واحد  ــرمايه گذاري مراجعه و با تلف به واحد س

سرمايه گذاري تماس حاصل فرماييد.
مهد� كچويي  �   شهر��� ���هن 

�گهي فر�خو�� 
جلب مشا�كت �� سرمايه گذ��� 

شهر���� ���هن �� نظر ���� نسبت به �جا�� فضاها� 
تبليغات��ي� پلها� عابر پيا�� به تعد�� (3 با�) به صو�� 
�جا�� به �شخا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد �� متقاضيا� 
��خو�س��ت گو�هي كسب جهت �طالعا� بيشتر به ��حد 
س��رمايه گذ��� ش��هر���� مر�جعه نمايند. ال�� �ست 
س��رمايه گذ���� مج��و� فعالي��ت محيط��ي �� ����� كل 

فرهنگ � ��شا� �سالمي به همر�� ��شته باشند.
مهد� كچويي  �   شهر��� ���هن

�گهي فر�خو�� 
جلب مشا�كت �� سرمايه گذ���

شهر���� ���هن �� نظر ���� �� جهت تأمين � گستر� 
نيا�ها� خدماتي ش��هر�ند�� �ميني به مساحت 1600 
مترمربع بر�� �حد�� ساختما� تجا�� با بخش خصوصي 
قر����� مش��ا�كت منعقد نمو�� به �جر� گذ��� �� �فر�� 
عالقه مند به سرمايه گذ��� �� �ين �مينه �عو� به عمل 
مي �يد جهت �خذ �طالعا� بيش��تر � نيز �سنا� � مد��� 
مربو� �� يكي �� ���ها� هفته به �فتر س��رمايه گذ��� 

��قع �� شهر���� مر�جعه نماييد.
مهد� كچويي  �  شهر��� ���هن

�گهي مناقصه شما�� : 151/10020
ــر دارد خريد 30000 عدد  صنايـع هفتم تير اصفهان در نظ
ــق مناقصه به  ــاز خود را از طري ــتيكي مورد ني ــات پالس از قطع
پيمانكاران و شركت هاي توليدكننده پالستيك داراي صالحيت 
واگذار نمايد. از شركت هاي توانمند دعوت مي گردد حداكثر تا 4 
روز اداري پس از انتشار اين آگهي جهت دريافت اسناد مناقصه 
مراجعه نمايند. داشتن گواهينامه سمتا به هنگام انعقاد قرارداد 

الزامي مي باشد.
(هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.)

ــاني: اصفهانـ  كيلومتر 45 جاده مباركهـ  صنايع هفتم تير  نش
اصفهانـ  كارخانه گروه 5ـ  واحد خريد 

تلفن: 33972756- 031
���بط عمومي صنايع هفتم تير �صفها� 

�گهي مناقصه عمومي �� مرحله ��
شما�� مناقصه  97-101-02-2-01-19

نوبت ���
نام دستگاه مناقصه گزار: شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران 

ـ موضوع مناقصه: خريد يكدستگاه گيربكس سرند
ـ  مبلغ و نوع سپرده شركت در مناقصه: مبلغ 500/000/000 ريال 

(پانصد ميليون ريال) به صورت: 
الف) ضمانت نامه بانكي 

ب) ضمانت نامه هاي صادر شده از سوي مؤسسات اعتباري غيربانكي كه 
داراي مجوز الزم از طرف بانك مركزي جمهوري اسالمي ايران هستند.

ــيبا 0105181766009 نزد بانك ملي  ــاب س ج) وجه نقد واريز به حس
ايران شعبه آهنشهر كد 3565

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

كليه بانك ها 
ــر آگهي نوبت اول به مدت 11 روز از  ـ  زمان فروش اسـناد: از تاريخ نش

تاريخ 1397/09/18 لغايت 1397/09/28 
ـ محل تحويل اسـناد مناقصه: يزد ـ  ميدان امام حسين(ع)ـ  ابتداي 
ــهامي خاص سنگ آهن مركزي ايرانـ   ــهيد بهشتيـ  شركت س بلوار ش

دبيرخانه كميسيون معامالتـ  تلفن تماس (035-36285630)
ــنبه  ـ زمان تحويل اسـناد مناقصه: تا پايان وقت اداري (14:00) ش

مورخ 1397/10/15
ــاس شرايط مندرج در  ـ  نحوه خريد اسـناد: به صورت اينترنتي بر اس

 WWW.ICIOC.ir سايت
ــماره تلفن 035-31454479  ــب اطالعات بيشتر با ش ضمناً جهت كس

تماس حاصل نماييد.
شركت سهامي خا� سنگ �هن مركز� �ير��

ا�
�نگ

يع 
تو�

و� 
مات

فو�
�نس

ت تر
رك

ش

(�گهي مناقصه شما�� 69 -97/21190)
شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا�

ــبت به تأمين انواع قطعات آهني،  در نظر دارد از طريق مناقصه نس
انواع فالنش، لوله روغن  نما و سوراخكاري و برشكاري ناوداني آهني 
اقدام نمايد. لذا از شركت ها و تأمين كنندگان واجد شرايط و داراي 
سوابق مرتبط درخواست مي گردد در صورت تمايل به همكاري با 
ــماره تلفن 33791541ـ024 تماس حاصل نموده و حداكثر تا  ش
ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 97/09/20 نسبت به تحويل حضوري 

اسناد مناقصه اقدام نمايند.
الزم به ذكر است جهت دسترسي به مدارك و شرايط شركت در مناقصه 

مي توانيد به سايت اين شركت به آدرس ذيل مراجعه فرماييد:
WWW.TTZCO.COM

(هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)
����: �نجا�� كيلومتر4 جا�� تهر��� جنب شركت �ير�� تر�نسفو

شركت تر�نسفو�ماتو� تو�يع �نگا� (��حد خريد � سفا�شا�)
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 پرسابقه ترين
 �     پر مخاطب ترين

 مجله كشو��
 همسفر مسافر�� 

خطو� هو�پيمايى 
�    �يلى

��
ت �

نوب

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

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

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

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

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

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

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

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

��
ت �

نوب

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

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

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

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

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

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

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

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

مز�يد� �مال� ما��� � تمليكى 
بانك كشا���� �ستا� ما�ند���

مديريت بانك كش�ا���� �ستا� ما�ند��� �� نظر ���� تعد�� 94 فقر� �� 
�مال� ما��� � تمليكى خو� �� �� طريق مز�يد� عمومى به فر�� برساند. 
متقاضيا� مى تو�نند جهت كس�ب �طالعا� بيش�تر به يك�ى �� ��� ها� 

�يل �قد�� نمايند:
1. مراجعه به شعب بانك كشاورزى استان مازندران

2. مراجعه وب سايت بانك كشاورزى به آدرس : www.bki.ir قسمت مزايده
3. مراجعه به ساختمان مديريت بانك كشاورزى استان واقع در:

سارى – خ انقالب اسالمى- انقالب ششم- طبقه اول- واحد حقوقى- تلفن: 
011-33304086

ــمال تاريخ 15آذر 97 صفحات 3 و 6 و  4. با مراجعه به روزنامه محلى خبرش
7 مشخصات كامل امالك قابل مشاهده مى باشد.

ضمناً تاريخ دريافت پيشنهادها تا ساعت 14 تاريخ يكشنبه1397/10/02 مى باشد.
310885 / �  �لف

* آمريکايي ها به هر تاش�ي 
دست زدند تا در روابط ايران 

و اروپا مزاحمت ايجاد کنند
صفحه3 صفحه2

صفحه2
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 رئیس جمهوري با ارائه هشت راهکار 
برای تحقق منطقه قویتر تاکید کرد که تهران 
برای مشارکت در ساخت این منطقه قویتر 
آماده اس���ت ؛منطقه ای که نه محصور در 
جغرافیایی معین بلکه چراغ راهنمای ما در 
پیشگاه ورود به دنیای پساآمریکایی است؛ 
دنیایی که در آن آمریکا توانایی س���لطه بر 
دیگران را ندارد و این ملت ها در مناطق جهان 
هس���تند که در همپیمانی با هم، آرزوهای 

مشترکشان را پی می گیرند.
حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن 
روحانی دیروز   در دومین کنفرانس روسای 
مجالس ایران ،افغانستان ، پاکستان ، ترکیه ، 
چین و روسیه   در تهران  گفت: ما فرزندان 
تمدن های بزرگ در معرض یورشی همه 
جانبه هستیم که نه فقط هویت و استقال ما 
را تهدید می کند ،بلکه مصمم است پیوند های 

دیرپای ما را از هم بگسلد.
وي تصریح کرد: کشوری که جنگی 
تجاری با چین به راه انداخته، به پاکستان طعنه 
می زند، افغانستان را تحقیر، ترکیه را تنبیه، 
روسیه را تهدید و ایران را تحریم می کند، 
متهم ردیف اول در شکستن پیوندهاست. 
اگرآمریکا گم���ان می کند که می تواند ما را 
از هم جدا کند، س���خت بر خطاست و ما 
اینجا هس���تیم تا بگوییم که بنا نداریم این 
گستاخی ها را تحمل کنیم و   در برابر آنها 

خواهیم ایستاد.
 رئیس جمه���وري با تاکید بر این که 
"از کس���ی که به دیواره���ا تعظیم می کند، 
انتظار نداری���م که به پل ها احترام بگذارد"، 
اظهارداش���ت: از چنین مسئولیت گریزی، 
نمی خواهیم که به مسئولیت تازه ای گردن 
بنهد. از آن کس که تمدن ها را تحقیر کرده 
است، نمی توان خواس���ت که نگهدارنده 
پایه های تمدن مشترک باشد اما هرکجا که 
آمریکا در انهدام جوامع سهمی داشته باشد، 
اجازه نخواهیم داد که از هزینه خسارت ها و 

ویرانی ها بگریزد.
متن سخنان رئیس جمهوري به این 

شرح است:
بسم اه الرحمن الرحیم

الحمده رب العالمین و صلی اه علی 
سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و صحبه 

المنتجبین
روس���ای محترم مجالس حاضر در 

جلسه، عالیجنابان، خانم ها و آقایان
مایه خرسندی است که در کنفرانس 
روسای مجالس ش���ش کشور افغانستان، 
چین، ایران، پاکستان، روسیه و ترکیه حضور 
می یابم. ازم می دانم از مجلس پاکس���تان 
و رئیس مجلس پاکس���تان به دلیل دوران 
مسئولیت یکساله شان برای این کنفرانس و 
همچنین تعهداتشان برای کمک به این روند 
تشکر کنم و همچنین به ریاست مجلس 
شورای اسامی آقای دکتر اریجانی که از 
هم اکنون ریاست این کنفرانس را به عهده 

گرفتند، تبریک بگویم.
جهان امروز ما ش���اهد چالش های 
پیچیده ای اعم از تغیی���رات آب و هوایی، 
بحران های اقتصادی، توسعه نیافتگی، تجاوز 
و جنگ، فقر و گرسنگی، یکجانبه گرایی، 

افراط گرایی و تروریسم است. 
با اغتنام از این فرصت، چند نکته را 
درباره برخی از چالش های مهم جامعه بشری 
یعنی تروریسم، افراط گرایی و یکجانبه گرایی 
بیان می کنم.جمهوری اسامی ایران به عنوان 
بزرگترین قربانی تروریسم، از بدو تأسیس 
تاکنون با این پدیده ش���وم مواجه بوده و از 
این بابت متحمل خس���ارات جانی و مالی 
سنگینی شده اس���ت. اقدامات تروریستی 
ازجمله ش���هادت 72 ت���ن از نمایندگان 
مجلس، دولتمردان و سیاس���تمداران در 
یک بمبگذاری در س���ال 1360 و شهادت 
رئیس جمهور و نخست وزیر وقت کشور، 
توسط تروریست ها در بمبگذاری دیگری 
در همان س���ال و شهادت بیش از 17000 
تن از مردم عادی در طول 40 سال گذشته 
به دست گروهک های تروریستی که هم 
اینک متأس���فانه در اروپا و آمریکا تحت 
حمایت دولت های غربی هستند، شهادت 
دانشمندان هسته ای در اوایل این دهه توسط 
عوامل تروریستی دولت های بیگانه، حمله 
تروریستی داعش در سال گذشته به مجلس 
شورای اسامی و حادثه تروریستی اخیر در 
شهر اهواز و همچنین حادثه دو روز گذشته 
در چابهار، کوچکترین خللی در عزم و اراده 
دولت و مل���ت ایران برای مبارزه بی امان با 
تمامی اشکال تروریسم وارد نکرده و نخواهد 

کرد.
امروزه امنیت ابعاد گسترده تری نسبت 
به گذشته دارد. مسایلی مانند امنیت اقتصادی، 

امنیت فرهنگی، امنیت سیاس���ی، امنیت 
اجتماعی و روانی جامعه ما را در بر گرفته 
اس���ت و اخال در هر کدام می تواند در 
حوزه تروریسم تعریف شود. تحریم های 
اقتصادی ظالمانه و غیرقانونی آمریکا علیه 
ملت شریف ایران به عنوان شکل بارزی از 
تروریسم، ملت ما را هدف قرار داده است. 
تروریسم اقتصادی به معنای وحشت آفرینی 
در مورد اقتصاد یک کشور و ایجاد رعب 
و ترس در دیگر کشورها برای  ممانعت از 
تجارت و سرمایه گذاری در کشور هدف 
است. خروج آمریکا از برجام و اعمال مجدد 
تحریم ها و اقدامات این دولت علیه   ایران 
و شرکای تجاری اش نمونه بارز تروریسم 

اقتصادی است.
حضار محترم،

منطقه ما امروز در مقطع حس���اس 
تاریخی قرار گرفته  است. مقطعی که در آن 
تروریست ها، خشونت طلبان و قانون شکنان 
جهانی، به دنبال راه انداخت���ن گردابی از 
خشونت، فقر، تحریم، بحران، ترور و کودتا 
از پاکستان تا ایران، از افغانستان تا روسیه و 
از چین تا ترکیه هستند. آنها نمی خواهند ما  
دورهم جمع شویم؛ گفتگو کنیم، کنارِ هم 
بنشینیم و همدل و همزبان باشیم؛ اما آنها 
باید بدانند این اراده ماس���ت که دست در 
دست هم، بر این دشمن مشترک غلبه کنیم؛ 
اما این پیروزی مستلزم این است که همگی 
مسئولیت خود را برای خشکاندن ریشه های 
خش���ونت به یاد داشته باشیم؛ موفقیت ما 
نیازمند اراده ای مس���تمر و خستگی ناپذیر 
در کشف سرچشمه های تباهی و کوشش   
جمعی در خشکاندن این ریشه هاست. فقر 
و فس���اد و نابرابری از مهمترین ریشه های 
خشونت های تروریستی در این منطقه است. 
در فضای توسعه نیافتگی است که اشکال 
گوناگون بزهکاری، قاچاق، پولش���ویی و 
تروریس���م به یکدیگر ملحق شده است و 
امنیت انسانی جوامع را نابود می کنند. صدای 
مردم منطقه به خوبی ش���نیده می شود که 
می گویند: جنگ و خونریزی بس اس���ت، 
آوارگی و بی خانمانی، فقر و گرس���نگی، 
دیوارکِشی و همسایه ُکشی، نفرت و کینه، 
عقب ماندگی و تبعیض، تحریم و تحقیر 
کافی است. زنان و دختران تحمل بردگی 
و محرومیت دوباره از تحصیل و اشتغال را 

ندارند، کودکان از برهنگی و آوارگی خسته 
شده اند و شهر ها و روستاها دیگر انفجار و 

سوختن و ویرانی را برنمی تابند.
میهمانان گرامی؛

دخالت های سیاس���ی و نظامی اجازه 
نمی دهد که جوامع رشد طبیعی و راه حل های 
مرسوم خودشان را در مواجهه با اختافات و 

مشکات بیابند. مداخله گران با پاشیدن بذر 
اختاف و نفرت، کینه و خشونت را درو 
می کنند. باید بیاندیشیم که چگونه می توانیم 
آنهایی که آگاهانه میلیاردها دار از درآمدهای 
نفتی را برای تعمیق اختافات و افزودن بر 
نابردباری صرف می کنند، متوقف کنیم؛ در 
برابر مداخله گران و زورگویان بایستیم و 

ترور و وحشت را بی پشتوانه بگذاریم.
امروز هماهنگی و همکاری اس���ت 
که امنیت می آفریند. برای مقابله با خطرات 
مشترکی که مرز و قلمرو نمی شناسد باید 
نگاهی تازه به مرز و قلمرو در پیش بگیریم. 
باید حاکمیت های منعطف تری داشته باشیم 
که با تقسیم عادانه مس���ئولیت در برابر 

تهدیدات مشترک ما سازگار باشد. 
اگر می خواهیم به سیل پناهجویان پایان 
دهیم، باید خشونت و جنگ را افسار بزنیم. 
اگر می خواهیم تروریسم را شکست دهیم 
باید به پیکار پول های ناپاک بشتابیم و برای 
چنین نبردی بای���د از کارآمدی حکمرانی 
یکدیگر حمایت کنیم تا دیگر جایی برای 

پلیدی ها نماند .
حضار گرامی؛

ما در اینجا گردهم آمده ایم تا به خود و 
دیگران یادآور شویم که ملت ها و دولت های 
ما در پیوند با یکدیگرند.ما از زمانه ای دور و 
از تاریخی کهن با هم بوده ایم؛ فرهنگ های 
ما در داد و س���تدی سرزنده و پویا، تمدنی 

مشترک آفریده اند.تمدنی که از چین بزرگ 
تاآناتولی پهناور و از روسیه فراخ تا فات 
ایران گسترده شده و رسالتی سترگ درتمدن 
آسیایی به دوش کش���یده است.مافرزندان 
تمدن های بزرگی هس���تیم که اینک مارا 
به حراس���ت و ارتقای خود فرامی خوانند.
بگذاریدبه صراح���ت بگویم:مادرمعرض 
یورشی همه جانبه هستیم که نه تنها هویت 
واستقال ماراتهدید می کند،بلکه مصمم است 

پیوند های دیرپای ما را از هم بگسلد.
کشوری که جنگی تجاری با چین به 
راه انداخته است، به پاکستان طعنه می زند، 
افغانستان را تحقیر، ترکیه را تنبیه، روسیه را 
تهدید و ایران را تحریم می کند، متهم ردیف 
اول در شکس���تن پیوندهاست. اگرآمریکا 
گمان می کند که می تواند ما را از هم جدا کند، 
سخت بر خطاست. وقتی تجارت چین را در 
تنگنا می گذارند، همه ما زیان می بینیم. وقتی 
به پاکستان طعنه می زنند، همه ما آن اهانت 
را جدی می  گیریم. تحقیر افغانستان، خوار 

شمردن ماست. 

با تنبیه ترکیه، ما هم مجازات می شویم. 
هرگاه روسیه را تهدید کنند، ما هم امنیت 
خود را در مخاطره می بینیم؛ آنگاه که ایران را 
تحریم می کنند، همه ما را از مواهب تجارت 
بین المللی، امنیت انرژی و توسعه پایداربی 
بهره می س���ازند و در واقع همه را تحریم 
می کنند. ما اینجا هس���تیم تا بگوییم که بنا 

نداریم این گستاخی ها را تحمل کنیم. ما در 
برابر آنها خواهیم ایستاد با تقویت همکاری 
و تعمیق پیونده���ای اقتصادی، اجتماعی، 

فرهنگی و امنیتی میاِن خود.
میهمانان گرامی؛

می خواهم از تاش ای���ران در این 
همکاری و پیوندجویی بگویم. ایران به حکم 
رسالت بزرگ خود امروز، سد بزرگی در 
برابر سوداگران خشونت و داان فاکت 
بوده اس���ت و بهای سنگین این ایستادگی 
را ه���زاران نفر از داوران ما با جانش���ان 
پرداخته اند. ما ساانه 800 میلیون دار برای 
مبارزه با مواد مخدر صرف می کنیم که نتیجه 
آن تضمین سامتی افزونتر ملت ها از شرق 
اروپا تا غرب آمریکا و از ش���مال آفریقا تا 
غرب آسیاست. برای لحظه ای تصور کنید 
که  اگر رخنه ای در این س���د ایجاد شود، 
چه فاجعه ای به بار می آید. ما در مبارزه با 
تروریسم به همین اندازه راسخ بوده ایم. ما در 
راه مبارزه بی امان با خشونت و افراطی گری 
هم صدها نفر از نیروهای ارزشمند خود را 

فدا کرده ایم و هم ساانه میلیونها دار هزینه 
کرده ایم؛ بدون این فداکاری ها و هزینه ها این 
منطقه، شاهد ظهور و قدرت گیری خافت  
وحشیانه داعش در پهنه ای بسیار پهناور بود. 
دستاورد این اهتمام، امنیت جان انسان ها فارغ 
از ملیت، قومیت و مذهب در سراسر جهان 
است.از غربی ها انتظار نداریم که سهمشان 
را در ازای امنیت و ثباتی که برای آنها تامین 
کرده ایم، بپردازند اما بدانند که با تحریم ایران، 
به توانایی ما ب���رای مبارزه با مواد مخدر و 
تروریسم آسیب می زنند. به تحریم کنندگان 
هشدار می دهم اگر توانایی های ما در مبارزه 
با مواد مخدر و تروریسم در خاستگاه آنها 
ضربه ای ببیند؛ شما نخواهید توانست از زیر 
آوار مواد مخ���در، پناهجویان و بمب ها و 

ترورها به سامت خارج شوید.
با تضعیف ایران از راه تحریم، خیلی ها 
در امان نخواهن���د بود؛ آنها که حرف ما را 
باور ندارند، خوب است به نقشه جغرافیا 

نگاهی بیندازند.
عالیجنابان و میهمانان عزیز؛

پیروزی های گذش���ته ما بر جنایت 
و خش���ونت و ترور، به معنای تضمین 
پیروزی های آینده نیست. این موضوع، یک 
کارزار دائمی و پایدار است که همه کشورها 
باید در آن احساس مسئولیت کنند و آماده 
همکاری و فداکاری باش���ند. رویارویی با 
معضاتی که سرشتی فرامرزی دارند نیازمند 
جهتگیری ها و راه حل های فرامرزی است و 
باید بدانیم که غالب تهدیدات معاصر ما چنین 
سرشتی دارند. از همین روست که من اشتیاق 
جمهوری اسامی ایران را به مشارکت در 
ساختن منطقه قویتر اعام کرده ام؛ منطقه ای 
رها از سلطه دیگران که به خود متکی باشد 
و از خود نیرو بگیرد و بر نیروی جمعی همه 

ملت ها تکیه کند و بیفزاید. 
منطقه قویتر؛ نه محصور در جغرافیایی 
معین بلکه چراغ راهنمای ما در پیشگاه ورود 
به دنیای پساآمریکایی است؛ دنیایی که در آن 
آمریکا توانایی سلطه بر دیگران را ندارد و 
این ملت ها در مناطق جهان هستند که در 
همپیمانی با هم، آرزوهای مشترکشان را پی 
می گیرند. در راه تحقق منطقه قویتر همه ما 

باید بکوشیم که:
- پیوندهای چندجانبه و دوجانبه را 

میان خود تحکیم کنیم.

�   ایج���اد امنیت ش���بکه ای با همه 
همسایگان خود را در دستور کار قرار دهیم 
و حس احترام به حاکمیت ملی آنها را به 

نمایش بگذاریم.
�  چندجانبه گرایی را در دیپلماسی و 

قراردادهای تجاری تعقیب کنیم.
� مش���ارکت جدی در فرآیندهای 
صلح سازی در منطقه  داشته باشیم و در عین 
تقویت همه جانبه قدرت دفاعی، نظامیگری 

در سطح منطقه ای را تقلیل دهیم.
� بر تبادات مردمی، علمی و فرهنگی و 
گردشگری منطقه ای، فارغ از تعلقات قومی و 

مذهبی بیفزاییم.
� زیرس���اخت ازم را برای ترانزیت 
وانتقال انرژی و اطاعات باهمه همسایگان 
خودوسایر کشورهای عاقه مند به استفاده از 

ظرفیت های ترانزیتی، فراهم کنیم.
� از تجارت کاا و خدمات به خصوص 
کااها و خدمات فرهنگی میان همسایگان 

حمایت کنیم.
� به توازن قوای پایدار با همسایگان 
مبتنی بر خویشتنداری استراتژیک و عدم 

رقابت مخرب دست یابیم.
البته آمریکا کش���وری مداخله جو و 
غیرسازنده است که نمی تواند هیچ کشور 
و منطقه ای را در مسیر این آرمان یاری کند. 
انتظارات ما از آمریکا مشخص است.از کسی 
که به دیوارها تعظیم می کند، انتظار نداریم 
که به پل ها احترام بگذارد. از آن مسئولیت 
گریز، نمی خواهیم که به مسئولیت تازه ای 
گردن بنهد. از آن کس که تمدن ها را تحقیر 
کرده است، نمی توان خواست که نگهدارنده 
پایه های تمدن مشترک باشد اما هرکجا که 
آمریکا در انهدام جوامع سهمی داشته باشد، 
اجازه نخواهیم داد که از هزینه خسارت ها و 

ویرانی ها بگریزد.
مسئولیت بر عهده ماست و امیدوارم در 
اینجا بتوانیم، سنگ بنای مستحکمی را برای 
دست یافتن به آرمان ها و تفوق بر دشواری ها 
و تهدیدات مشترک پایه بگذاریم. جمهوری 
اسامی ایران مانند همیشه آماده یاری رساندن 
به رسالت خطیر تمدنی خود در همکاری 
با شماس���ت. هر روز که می گذرد بیش از 
قبل به یقین می رسم که با همت صادقانه 
چین، روسیه، ترکیه، پاکستان و افغانستان، این 

رسالت را می توان به سرانجام رساند.

 از حض���ور و مش���ارکت هم���ه 
شما  سپاسگزارم.

اریجانی: رفت��ار ترامپ نظامات 
حقوق بشر را  له کرده است

رئیس مجلس  هم دراین جلس���ه  با 
تاکید بر این که شورای امنیت وظیفه اش را 
انجام نمی دهد، گفت که رفتار ترامپ نظامات 
حقوق بشر را له کرده و باعث شده است 
که کشورها از مدیریتی که از آن به عنوان 

مدیریت جهانی نام می برند، ناامید شوند.
علی اریجانی،از رئیس مجلس پاکستان 
به عنوان رئی���س اولین دوره این کنفرانس 
قدردانی کرد و گفت: دومین اجاس برای 
همکاری های منطقه ای در مبارزه با تروریسم 
و مساله  توسعه روابط بین کشورهای عضو 

تشکیل شده است.
وي اظهار داش���ت: این اجاس های 
منطق���ه ای که در روزه���ا و ماه های اخیر 
مدل های مختلفی از آن را ش���اهد هستیم 
اهمیت دارد. چند عامل باعث شده است 
رویکرد منطقه ای برای حل مساله افزایش پیدا 
کند. اولین دلیل آن است که شورای امنیت به 

وظایف خود عمل نمی کند.
اریجانی توضی���ح داد: جنگ های 
منطقه ای در عراق، افغانستان، لیبی و کشورهای 
مختلف مصوبه شورای امنیت را نداشته اند. 
همچنین تحریم های یکجانبه آمریکا در مورد 
ایران یا سایر کشورها تصویب شورای امنیت 
نبود؛ این نشان می دهد که این نهاد بین المللی 

وظیفه اش را انجام نمی دهد.
رئیس مجلس  ادام���ه داد: دلیل دوم 
یکجانبه گرایی رئیس جمهوري آمریکاست 
که امری خطرناک برای نظام حقوق بشری 
است که سال ها برای آن مبارزه شده است. 
در عمل رفتار ترامپ نظامات حقوق بشر را 

له کرده است. 
رفتارش باعث ش���ده است کشورها 
از این گونه مدیریت ک���ه از آن به عنوان 
مدیریت جهانی نام می برند، ناامید شوند.وی 
در توضیح عامل سوم هم گفت: کشورهایی 
چون آمریکا و برخی از اطرافیانش که عامل 
گسترش تروریسم شده اند می گویند مبارزه 
می کنند، اما در عمل از ابزار تروریسم استفاده 
می کنند. این وضع در س���وریه، عراق و 

افغانستان دیده شد. 
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آیت اه العظمی وحید خراسانی:

بايد با زبان نرم با جهان سخن گفت
آیت اه العظمي وحید خراسانی در 
دیدار رئیس دفتر رئیس جمهوری با بیان 
این که باید با زبان نرم با جهان سخن 
گفت، تاکید کردند: صحبت کردن با زبان 
خش���ن و تند و با روش های افراطی با 

جهان، خدمت کردن به اسرائیل است.
 ب���ه گزارش جم���اران، محمود 
واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری در 
س���فر به قم با حضرات آیات عظام، 
وحید خراسانی،مکارم شیرازی، صافی 
گلپایگانی، س���بحانی ، علوی گرگانی 
و نوری همدانی دیدار و س���ام دکتر 

روحانی را به آنان اباغ کرد.
آیت اه العظمي وحید خراس���انی در این دیدار ، اظهار داشتند: اگر همه 
کارهای شما در خدمت به مردم و دین باشد ،یاری خدا و کمک امام زمان هم 
مشمول شما خواهد شد. بنده همواره برای موفقیت رئیس جمهوری و دولت 
دعا کرده ام و دعا خواهم کرد.  باید همان گونه که خداوند به حضرت موسی 
فرمان داد که با فرعون با زبان نرم سخن بگوید ، ما هم با جهان با زبان خوش 
صحبت کنیم. صحبت کردن با زبان خش���ن و تند و با روش های افراطی با 

جهان، خدمت کردن به اسرائیل است.
 آیت اه العظمي وحید خراسانی توصیه کردند: فرصت خدمت محدود 
و موقت اس���ت. قدر این فرصت را بدانید. در این فرصت محدود در مسیر 
خدمت به مردم و گرهگش���ایی از مشکات آنان تاش و سعی کنید همه 

کارهای شما در خدمت به دین، مذهب و شعائر و ارزش ها باشد.

 شكست ترامپ در اوپك!
ترامپ، پوتين و پادشاهي سعودي، اوپك را بيمار کردند. این سه، 
آمریكا، روسيه و عربستان سعودي اگرچه دیدگاه هاي متفاوت نسبت به 
بزرگترین و مهم ترین سازمان نفتي جهان )اوپك( دارند اما در نشست 
پنجشنبه گذشته اوپك را به شرایط حساس و پيچيده هدایت کردند. 
ترامپ از آغاز ریاس��ت جمهوري آمریكا، خواهان انحال اوپك و 
تسلط کامل بر توليد و قيمت نفت و گاز در بازار جهاني شد. رفتارهاي 
پوتين اگر چه در ظاهر تقابل با این هدف گذاري دیده شده است، اما 
رئيس جمهور روسيه، سياست تضعيف کنترلي اوپك را در دستور کار 
خود دارد. سعودي ها شعار انحال اوپك را نمي دهند، اما گام به گام با 
پوتين همراه و هماهنگ شده اند تا به طور مشترك هم در داخل اوپك 

و هم در خارج آن براي کنترل توليد و قيمت اقدام کنند.
روایت روزنامه صبح دولت از نشست وزراء نفت و گاز اعضاء 
رسمي اوپك چنين است: اوپك یكي از پيچيده ترین و نفسگيرترین 
نشس��ت هاي خود را در دو روز اخير تجربه کرد. نشستي که زنگنه، 
وزیر نفت از آن با عنوان »س��خت و س��خت تر از هميشه« یاد کرد. 
نتيجه اما براي ایران مطلوب بود، توافق اوپك بر سر کاهش 800هزار 
بش��كه اي توليد نفت خام و معافيت ایران از مشارکت در این توافق. 
روز گذشته کشورهاي غيرعضو در این سازمان هم به اعضاي اوپك 
ملحق شدند و تعهد کردند که 400هزار بشكه در روز از توليد خود 
بكاهند. به این ترتيب باید انتظار داشت که در 6ماه نخست سال2019 
ميادي، یعني دوره اجراي این توافق مجموعاً یك ميليون و 200 هزار 

بشكه در روز از عرضه نفت خام به بازارهاي جهان کاسته شود.
نشس��ت اوپك موجب ش��د تا قيمت نفت در بازار روي مدار 
صعودي قرار گيرد. گزارش ها حكای��ت از افزایش 5درصدي دارد 
که در پایان نشست قيمت نفت به 63دار و 56سنت براي هر بشكه 
رس��يد. کارشناسان نفتي پيش بيني مي کنند، ميزان قيمت نفت به مرز 
70 دار برسد و در پایان و اوایل سال آینده ميادي بين 65 تا 70دار 

در نوسان باشد. 
خطيبي از کارشناسان نفتي ایران و نماینده پيشين ایران در اوپك 
گفت: »...اوپك با توافق اخير استقال خودش را حفظ کرد. اگر بازار 
متعادلي داشته باشيم، قيمت نفت حدود 70دار خواهد بود. براساس 
نظرات کارشناسي، کاهش توليد یك ميليون و 200هزار بشكه است 
که روي آن هم توافق شد. عربستان هم این توافق را عملياتي مي کند، 
زی��را با افزایش هزینه هایش، تحمل قيمت پائين تر نفت را ندارد. اگر 
چه عربستان و روسيه مي خواستند فشاري هم به ایران بياورند اما به 

نتيجه نرسيدند.«
وزیر نفت سعودي بعد از پایان نشست به خبرنگاران گفت: »... 
بازار نفت را براي س��ال 2019 قابل پيش بيني کردیم، توليدکنندگان 
نفت و گاز نفس راحتي خواهند کش��يد. براي جلوگيري از افزایش 
توليد نفت شيل، قصد نداریم براي طواني مدت، توليد نفت خود را 

کاهش دهيم.«
اغلب خبرگزاریهاي بين المللي، ایران را برنده توافق در نشست 
اوپك معرفي کرده اند. بلومبرگ گزارش کرد: »... اگرچه روسيه واسطه 
توافق ميان ایران و عربستان بود. اوپك در نهایت با کاهش توليد بسيار 
بي��ش از انتظار توافق کرد و این توافق، قيمت نفت را پس از دو روز 
مذاکره دش��وار در وین، باا برد. در نهایت روزانه 1/2 ميليون بشكه 
توليد اوپك کاهش مي یابد و سهم کشورهاي غير اوپكي از این ميزان 
400 هزار بشكه در روز است. ایران برنده این مذاکرات پرمنازعه بود، 

زیرا معافيت از کاهش توليد را دریافت کرده است.«
محور اصلي سياست ترامپ و تقاضاي او از عربستان و روسيه، 
محاصره نفتي ایران در راستاي طرح تحریم همه جانبه او عليه جمهوري 
اسامي بود. نتيجه نشست اوپك نشان مي دهد که ترامپ نتوانسته است 
دیكته سياسي اش را بر روسيه و عربستان تحميل کند. موفقيت ایران را 
بسياري از تحليلگران سياسي شكست دیگري براي ترامپ دانسته اند.

با این همه دو نكته در پایان مي توان در نظر گرفت:
1� ترامپ مرحله به مرحله در اجراي طرح تحریم خود عليه ایران 
ناموفق و دچار مشكات جدید شده است. به طوري که تا اینجاي کار 
این معادله تعریف واقعيت کنوني است: اگرچه جمهوري اسامي ایران 
دچار مشكات شده است، اما ترامپ نيز دچار بحران است. مشكات 

ایران و بحران واشنگتن معادله روز است. 
به نظر اغلب کارشناس��ان اقتصادي و سياسي در غرب، طرح 
تحریم ترامپ قادر به فروپاشي اقتصادي یا توليد شورش هاي اجتماعي 
فراگير در ایران نخواهد ش��د، اجرم بعد از تعطيات ژانویه، ترامپ 
ع��اوه بر آنكه ميدان جن��گ رواني عليه ای��ران را با کمك رژیم 
صهيونيستي)نتانياهو( تش��دید خواهد کرد در جستجوي فشارهاي 

مضاعف عليه ایران برخواهد آمد.
2� ضربه ترامپ به اوپك و ایران ناموفق بود. ایران قادر اس��ت 
با قيمت فروش نفت از مي��زان حدود 60 تا 70 دار، بخوبي بودجه 
س��ال آینده خود را اجرا کند. حتي اگر قيمت نفت در بازار به سقف 

50 دار هم برسد. 
دولت جمهوري اس��امي ایران در تنظيم بودجه ساانه خود، 
س��قف 46 دار نفت را در نظر گرفته است. بخصوص که از دي ماه 
سيس��تم تبادل مالي اروپا )اتحادیه( با ایران اجرایي خواهد شد. سال 
جدید ميادي 2019، سومين سال ریاست جمهوري ترامپ است که 
او اصلي ترین برنامه هایش را با محوریت انتخاب مجدد براي دور بعدي 
ریاس��ت جمهوري تنظيم خواهد کرد. یكبار دیگر ایران در مرکزیت 

آینده نگري شكست یا پيروزي براي ترامپ قرار خواهد گرفت.

یادداشت

1 شهرداري و توسعة انسانيـ 

مهمترین نهاد در نظامت و مس��ئوليت امور جاري و برنامه ریزي در 
شهرهاي جهان، شهرداري است و در کانشهرهاي ایران، به ویژه تهران، 
انجام کارها و سروسامان دادن به امور متنوع شهري کاریست دشوار؛ در 
حقيقت ش��هرداري به مانند دولتي است که با حساسترین امور روزمّره و 
حياتي شهروندان س��روکار دارد. اموري که تأخير و سهل انگاري در آنها 
جایز نيست و سامت و عمر و نظم و امنيت شهروندان را مي تواند تضمين 

کند یا به مخاطره اندازد. 
در ایران، ش��هرداران از س��وي مردم و به واسطة اعضاي شوراهاي 
شهر انتخاب مي شوند. این امر به معناي توکيل و سپردن امانتي است که 
مردم به شهرداران و نهادهاي زیرمجموعه داده اند تا بدون فوت وقت و با 
اعمال قدرت و استفاده از درآمدها و امكانات متعلق به عموم شهروندان، 
به تمشيت امور و بهبود شرایط زیستي و توسعة شهري اهتمام ورزند. البته 
بر اساس قوانين و ضوابط جاري و موضوع هایي که همگان بر آن توافق 

دارند.
این صورتبندي کلي، البته مسایل را تا حدي ساده مي کند. اما مي دانيم 
ک��ه چه موانع بزرگي معموا در راه نظم و انضباط و بهكرد و حتي حفظ 
شرایط موجود و جاري دیده مي شود. معموا شهرداران باید براي تحكيم 
جایگاه خود بكوشند و از آسيب سياسي در رقابت ميان جریانها و جناح هاي 
مختلف برکنار بمانند. متاسفانه رقابت سياسي در ایران به مدیریت شهري 
کشيده شده و گاهي این صدمه هاي سياسي در کشور و شهرهاي ما، بارها 
به شوراها و منتخبانشان براي مدیریت شهري لطمه هاي بزرگ وارد کرده 

است. 
حتي شنيده شده که شهرداري سكوي رسيدن به رئيس جمهوري است 
و مي دانيم که این نگاه البته واقع بينانه و مترقي نيست، حتي واپس گرایانه 
و غيرمس��ئوانه است. گاهي نيز تفسيرهاي شاذ از قانون و ایجاد موانع و 
معضات غير ضروري نظير آنچه در مورد سپنتا نيكنام هموطن زرتشتي 
عضو شوراي ش��هر یزد رخ داد، مشكاتي ایجاد کرده است، که البته در 
کليت نظام تصميم سازي تغيير کرده و رفع شده است. از این نوع مشكات 
و نگرشها کم نداریم و حتي با تورم آن روبه رو هستيم، اما باید مملكت و 

شهر و شهروند ایراني از این مرحله عبور کند.
یك نقد دیگر به مجموعه نظام تصميم گيري و حتي قوانين مي توان 
وارد کرد که فرایند ناروشني در باب نظام اداري و مالي شهرداریها موجود 
است و به ش��هرداري به چشم دستگاهي درآمدزا و منشأ انباشت دارایي 
و ثروتهاي نهان، نظير اماك و جوازاِت مش��اغل و مجموعة متنوعي از 
مالياتهاي خودرو و کسب و غيره نگریسته مي شود، درحالي که هيچ گروه 
و مجموعه اي نه باید و نه مي تواند در این حيطه به چشم خزانه و صندوقي 

به غير از مخارج و سرمایه گذاري شهري بنگرد. 
این در مورد تهران و ش��هرهاي بزرگ و کوچك کشورمان بيش از 
هرجاي دیگر در جهان مصداق دارد. زیرا انباش��ت مش��كات و نياز به 
بهسازي و نوسازي و روانس��ازي حوزه هاي مختلف زیستي و مناسبات 
شهري، حفره هاي عظيمي ایجاد کرده که به سختي پر خواهد شد و تنها با 
کار و مشقت و مسئوليت بسيار زیاد ممكن است موانع موجود از پيش رو 
برداشته شود و باید چنين شود. بينش بورس و دالي بزرگترین مانع در این 
راه دشوار خواهد بود. آنچه تحت عنوان تراکم فروشي و واگذاري مستقيم 
و نيابتي فضاهاي موجود و ناموجود در شهري مثل تهران رخ داده و خرج 
اموري بجز حمل و نقل و تفكيك مكانيزه زباله و بهبود آب و هواي شهر 
و حفاظت از مواریث ش��هري و آموزش نظام شهروندي و افزایش امنيت 
رواني و جاني و اجتماعي و... شده، بدون شك یك انحراف بزرگ و یك 
خطاي نابخش��ودني است که نسلها باید تاوان آن را بپردازند و جبران هم 

نخواهد شد. 
نقدها و اندرزهایي که دوهفته پيش در خطبه هاي نماز جمعه تهران در 
این زمينه ابراز شد بسيار تكان دهنده بود اما این اميد را ایجاد کرد که اّوًا 
مسئوان وقت در باب سوء تدبير و مخارج هنگفت بازپرسي شوند و پس از 
این، شيوه هاي تجاري و دال مسلكانه از نظام مدیریت شهري رخت بربندد 
تا مدیریت علمي و نگاه اخاقي و شهروند محور و به ویژه محيط زیستي 

بتواند شرایط متعالي و مناسبي براي زندگي در شهرها ایجاد نماید.
نكتة دیگري که به مس��ئوان و جریانهاي سياس��ي کشور مرتبط 
اس��ت، جفایي اس��ت که با معطل کردن مدیریت شهري و ایجاد برخي 
موانع غریب در کانش��هر پيچيده اي مثل تهران ایجاد مي شود. مردم در 
انتخابات با صف کش��يدن و احساس تعهد و رفتار سياسي واا  منشانه اي 
شرکت کرده اند. همواره حق مردم بر عهدة حكومتها و دولتها بيشتر بوده و 
مشروعيتي که نظام سياسي از طریق حماسه هاي مردم کسب کرده، غير قابل 
وصف است، اما مانع تراشيها و طول و تفصيل و اضطراب در امور جاري از 

سوي برخي نهادها و جریانهاي رقيب در سياست قابل درك نيست. 
مردم گناهشان چيست که مایلند تحول در مدیریتها پيش آید و اگر این 
اتفاق افتاده بود شاید تراکم فروشي و انباشت سازه هایي با ضریب ایمني 
پایين یا نابودي باغات و فضاي س��بز ودیرین یا انهدام برخي سازه هاي 
تاریخي و فرهنگي رخ نمي داد. حاا نباید به دليل رویكرد متفاوت از مردم 
انتقام گرفت و مدیریت در شهري مثل تهران که لحظه به لحظه باید رصد 
و انتظام شود به تاخير و آشفتگي افكنده شود. این مسایل البته رویكردي به 

گذشته و درد دل نيست، بلكه عبرتي است براي حال و آینده. 
اینك که ش��هردار جدید پایتخت مستقر ش��ده و تهران در زیر بار 
خستگي و فرسودگي و آلودگي دچار لطمه هاي بزرگ شده است، باید همه 
بكوش��ند تا تغييرات ازم و امكانات مناسب در اختيار شهر و شهروندان 
قرار گيرد. شهرداري که با مترو و دوچرخه در شهر تردد مي کند، مي داند 
که مردم در س��طح شهر براي تردد و انجام امور اوليه چقدر مشكل دارند 
و چه هزینه هاي مادي و جس��مي و زماني مي پردازند. هنگام تغيير همين 
حااست و حتي بسيار دیر شده و همه باید همكاري کنند تا از این معبر 

تاریخي بگذریم. 
ما نيز دربارة مهمترین مش��كات اصلي و اساسي شهر در ادامه و 

یادداشتهاي بعدي سخن گفته و پيشنهادهایي به سهم خود خواهيم داد.

سید مسعود رضوي

 رئیس انجمن علمی عرفان 
اسامی با تأکید بر این که خیلی 
از مشکات ما برای این است که 
گفتگو نمی کنیم، گفت: اگر گفتگو 
نکنیم چط���ور می توانیم حرف 
همدیگر را بفهمیم؟ اگر به فکر 
اصاح دیگران هستیم باید خودمان 
را اصاح کنیم. امام می فرماید در 
همه کارها مدارا ازم اس���ت؛ به 
خصوص معاشرت با مردم. در امر 
به معروف و نهی از منکر هم مدارا 

ازم است.
به گزارش جم���اران، دکتر 
فاطمه طباطبایی در همایش خادمین 
افتخاری حرم ام���ام خمینی )ره( 
 با تبریک تق���ارن میاد حضرت 
زهرا )س( و امام خمینی گفت: امام 
برای لحظه لحظه زندگی ما راهکار 
دارد که متأس���فانه این راهکارها 

مغفول مانده است.
علمی عرفان  انجمن  رئیس 
اسامی افزود: امام فرمودند یک 
روز برای زن کم اس���ت. وقتی 
مسئوان مربوطه به امام گفتند که 
این موضوع در کل دنیا رسم است، 
فرمودند اگر قرار است یک روز به 
نام زن باشد چه بهتر که روز تولد 

حضرت زهرا باشد.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم 
پیرو واقعی حضرت زهرا باشیم 
باید ش���خصیت او را بشناسیم و 
بفهمیم که بود و چه می خواست. 
اگر م���ا حقیقت حضرت زهرا را 
نشناسیم نمی توانیم ادعا کنیم که 
پیرو او هستیم و طبیعی است که به 
بیراهه می رویم. بعد از این که او را 

شناختیم در پی عمل برآییم.
دکتر طباطبایی اظهار داشت: 
دانش نور اس���ت و وجود ما را 
روشن می کند، اما تا علم تبدیل 
به تصویق نشود و نتوانیم آن را به 
ساحت عمل درآوریم طبیعی است 
که آن علم نمی تواند ما را به کمال 
برساند. خود کمال موجب عشق و 

عشق ما موجب کمال است.
وی گفت: شاید بهترین راه 
شناخت این باش���د که به اسماء 
حضرت زه���را دقت کنیم. چون 
در روایت آمده است که خداوند 
این اسماء را انتخاب کرده است. 
ش���خصیتی که بیکران است یک 
اسم نمی تواند همه خصوصیات او 
را نشان دهد. هر کدام از این اسماء 
یک وجهه از شخصیت آن بزرگوار 

را به ما نشان می دهد.
علمی عرفان  انجمن  رئیس 
اسامی با بیان این که اگر بخواهیم 
علم را درس���ت بشناسیم باید به 
کام ب���زرگان توجه کنیم، افزود: 
حضرت زهرا، راضی��ة المرضیه، 
محدثه، طاهره و زکیه است. هدفی 
برای این نامگذاری وجود دارد و 
خداوند روی حکمتی این اسماء را 

انتخاب کرده است. اگر با اتصاف 
به صفاتش حرکت کردیم می توانیم 
ادعا کنیم که پیرو او هستیم و راه 
کمال برویم؛ و اا به تعبیر امام یک 
پیروی متحجرانه داریم و امام بارها 
فرمودند که از متحجرین به ستوه 

آمده اند.
وی تأکید کرد: کس���انی که 
حقیقت حضرت زهرا را نشناختند 
به انحراف رفتند. ما برای اتّصاف 
به حضرت زه���را باید به درون 
خودمان توجه کنیم. یک انس���ان 
آلوده به رذائل اخاقی نمی تواند دم 
از حضرت زهرا بزند. البته ایشان 
کریم است و با کریمان کارها آسان 
بود. باید طهارت باطنی پیدا کنیم 

تا به آن شخصیت مطهر نزدیک 
شویم.

دکتر طباطبایی یادآور شد: در 
ش���رح چهل حدیث امام خمینی 
هرکدام از این رذائل، علت بروز و 
راه رهایی از آنها ذکر شده است. 
کتاب امام جنب���ه دارویی دارد و 
مخاطب می تواند از این شرح ها 
استفاده کند. امام با بیان حکمی و 
مقدمات فلسفی حقیقتی را اثبات 
می کنند. ام���ام می فرماید ظاهر و 
باطن بر هم تأثیر می گذارد. یعنی 
رفتارهای ظاهری بر روی خلقیات 
و ملکات نفسانی ما اثر می گذارد.

علمی عرفان  انجمن  رئیس 
اسامی یادآور ش���د: یکبار حاج 
احمد آقا ام���ام را خواب دیدند؛ 
امام گفته بود اگر دستت را تکان 
 دهی همان را آنجا )در عالم برزخ( 
می بینی. یعنی حتی حرکت دست 
ما یک باطن دارد. امام می فرمایند 
حتی در کیفیت نشس���تن و راه 
رفتن و گفتگو کردن، ش���ریعت 

دستوراتش را دارد.
وی اظهار داشت: یک وقت 
خدمت آیت اه عّزالدین زنجانی 
در مش���هد رفتم. ایشان فرمودند، 

آیت اه ص���در )پدر بزرگ من( 
سر درس بودند و ظاهرا بین دو 
طلبه اختاف می ش���ود که ناشی 
از ضع���ف اخاقی دو طلبه بوده 
است. آیت اه صدر گله می کند و 
امام می گوید، دلیلش این است که 
درس اخاق نگذاشته اید. متأسفانه 
آن موقع در زمینه تدریس درس 
اخاق در ح���وزه ضعف وجود 

داشته است.
دکتر طباطبایی افزود: خیلی از 
مشکات ما به خاطر این است که 
گفتگو نمی کنیم. اگر گفتگو نکنیم 
چطور می توانیم حرف همدیگر را 
بفهمیم؟ اگر به فکر اصاح دیگران 
هستیم باید خودمان را اصاح کنیم. 

امام می فرماید در همه کارها مدارا 
ازم است؛ به خصوص معاشرت 
با مردم. در امر به معروف و نهی از 

منکر هم مدارا ازم است.
وی ادامه داد: متأسفانه گاهی 
مستحبات برای ما بسیار پررنگ 
می شود و از واجبات عقب می مانیم 
و این انحراف اس���ت. حسن آقا 
ده یازده س���اله بود و امام متوجه 
شد نماز ش���ب می خواند و به او 
گفت ازم نیس���ت؛ نماز واجبت 
را بخوانی کافی اس���ت. متأسفانه 
خیلی از ما یک سری مستحبات 
انجام می دهیم و از واجبات دور 

می مانیم.
علمی عرفان  انجمن  رئیس 
اسامی در پایان اظهار داشت: امام 
می گوید اگر قصد اصاح جامعه 
دارید راه این است که از راه قلوب 
مردم وارد شوید. اگر قلب مردم را 
به دست آوردید مطمئن باشید که 

پیروز خواهید شد. 
امام می فرماید فتح قلوب از 
فتح ممالک بااتر است. آن سوی 
 کره زمین حقیقت امام را فهمیده اند

 و قلبشان برای امام می تپد. حقیقت 
جاذبه دارد؛ کمال، زیبایی و عشق 

می آفریند.
سخنان نقویان

  در ای���ن همای���ش که با 
 حضور یادگار گرامی حضرت امام، 
آیت اه  سید حس���ن خمینی، در 
حرم مطهر معمار انقاب برگزار 
شد،حجت ااسام و المسلمین 
ناصر نقویان هم در سخناني گفت: 
یک سری از آیات قرآن کریم تمام 
مسئولیت ها را متوجه خود انسان 
می کند. خداوند می گوید تا خودتان 
نخواهید من هیچ کاری نمی کنم. 
علت مش���کات ما این است که 
گروه های مختلف علیه همدیگر 
کار می کنند و نتیجه این می شود که 
ما سر جای اول هستیم. ما گاهی 

مست میز و قدرت می شویم و دور 
خودمان چرخ می زنیم.

وی افزود: از س���وی دیگر 
قرآن کریم آیاتی دارد که خداوند 
می فرماید همه ش���ما هیچ کاره 
هس���تید و همه کار خودم است. 
جمله معروف امام در فتح خرمشهر 
که این همه شهید و جانباز داشتیم 
این بود که »خرمشهر را خدا آزاد 
کرد«. یعنی اگر انسان در زندگی 
شخصی، اجتماعی، اقتصادی و 
سیاسی، توجه خود را به سمت 
خدا متمرکز و برای خدا کار کند، 
منبع نور و خیر و برکت می شود، 
ولی اگر به خداوند پشت کند منبع 

زشتی ها و بدی ها می شود.
نقویان با اش���اره به پشتوانه 
مردمی نهضت امام خمینی ، اظهار 
داشت: اما ایش���ان تأکید داشت 
چیزی که خدا فرموده اس���ت و 
وظیفه داری���م را انجام می دهیم. 
حتی جایی ممکن اس���ت مردم 
همراهی نکنند. اگر این مسیر را 
درست ش���ناختیم و از این روح 
مطهر کمک و همت طلبیدیم، همه 
نور و خوبی و برکات بر ما نازل و 

از ما صادر خواهد شد.

دكتر فاطمه طباطبايي: بسياري از مشكات ما به خاطر عدم گفتگو است

ظريف: آمريكا مزاحم روابط ايران و اروپاست
وزیر امور خارجه با اشاره به طرح اتهامات موشکی علیه ایران گفت  که 
آمریکایی ها هر تاشی کردند تا در روابط ایران و اروپا مزاحمت ایجاد کنند .

به  گزارش  ایسنا، محمد جواد ظریف در حاشیه کنفرانس روسای مجالس 
شش کشور در تهران برای مقابله با تروریسم در جمع خبرنگاران، درباره طرح 
اتهامات موشکی آمریکا علیه ایران، خاطرنشان کرد: حتی بیش از این که روابط 
ایران و اروپا را به خطر بیندازند، تاش آنها بر این است که مسائل منطقه را 

وارونه جلوه دهند.
وزیر امور خارجه در ادامه صحبت هایش اضافه کرد: آمریکایی ها منطقه 
ما را انبار باروت کرده اند. میزان ساحی که از سوی آمریکا فروخته می شود، 
غیر قابل باور و بسیار فراتر از نیاز منطقه است. این نشاندهنده سیاست بسیار 
خطرناکی است که آمریکایی ها در منطقه ما دنبال می کنند و باعث شده منطقه 
ما  تبدیل به انباری از ساح های بسیار پیشرفته مخرب شود که متاسفانه هیچ 

کمکی به صلح  و امنیت در منطقه نکرده است.
وی ادامه  داد: به همین خاطر آمریکایی ها به اتهامات بی معنا متوس���ل 
می شوند برای این که توجها ت را از خطرات اصلی که این منطقه را تهدید 
می کند، منحرف کنند. ما در روزنامه های اروپایی خواندیم که س���اح های 
آمریکایی دست القاعده در یمن و داعش در سوریه است و این خطری است 

که همواره خطر ما را تهدید می کند.
ظریف گفت : این که آمریکایی ها در دنیا منزوی شده و نیاز پیدا کردند 
که به این حد از دعوا وارد شوند که حتی یکی از رئیس بخش مالی یکی از 
کمپانی های چین را دستگیر کنند تا سیاست خود را پیش ببرند، پیش از این که 

نشاندهنده قدرت آمریکا باشد، نشانه   استیصال آمریکا ست .
وزیر اطاعات هم درجمع خبرنگاران درحاشیه اجاس، سرویس های 
امنیتی برخی کشورهای منطقه و رژیم صهیونیستی و آمریکا را حامیان اقدامات 
تروریستی در ایران دانست .حجت ااسام و المسلمین سید محمود علوی 
در پاسخ به س���ئوالی درباره حمایت پشت پرده برخی کشورها از اقدامات 
تروریستی در اهواز و چابهار و دیگر شهرهای ایران اظهارداشت: سرویس های 
امنیتی منطقه در این اقدامات تروریس���تی حض���ور دارند. همچنین رژیم 
صهیونیستی و آمریکا با اعمال سیاست ها و راهبردهای خود از این جریان 
تروریس���تی حمایت می کنند. وی تصریح کرد: از نظر آنها تروریسم که در 

جهت اهداف آنان باشد تروریسم محکومی به شمار نمی آید.
وزیر اطاعات همچنین در پاسخ به این سئوال که آمریکا می خواهد 
داعش را به کجا منتقل کند، گفت: کافی است در جایی خأحاکمیتی وجود 

داشته باشد، آنجا را برای انتقال جریان های تروریستی مناسب می بینند .
وی تاکید کرد: دولت ها باید با اشراف اطاعاتی اعمال حاکمیت کنند که 

زمینه ای برای شکل گیری تروریسم در کشورها به وجود نیاید.

  وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی 
گفت: یکی از مس���ائل و دغدغه های 
فعلی با توجه به برخی مشکات خاص 
آن هم در شرایط سختی که قرار داریم 
 تامین ارز حجاج است که مدیریت ویژه ای

 را طلب می کند.
به گزارش ایرنا، س���ید عباس 
صالحی دیروز در مراس���م تکریم و 
معارفه رئیس جدید س���ازمان حج و 
زی���ارت افزود: حج می تواند موجب 
توسعه های منطقه ای، ملی و بین المللی 
باشد و سوء تفاهم ها را بر طرف کند و 

نقطه عزت جهان اسام است.
وی ادامه داد: قدرتی که حج داشته 
و دارد می تواند در بعد فردی، انسان را 
متحول کند و در حوزه معرفت، رفتار و 
تجربه ها سلوک درونی و معنوی انسان 

را، انسان دیگر کند.
وی تصریح کرد: همچنین تاثیری 
که حج در بعد گروهی می تواند داشته 

باشد به حدی است که حتی می تواند 
یک خانواده را متحول سازد.

وزیر فرهنگ و ارش���اد اسامی 
اظهار داشت: نقشی که حج می تواند 

در توسعه معنوی از خود ایفا کند بسیار 
حساس و با اهمیت است زیرا که حج 
کلید و مایه قوام زندگی انس���ان ها در 

همه سطوح  است.

صالحی امیري با بیان این که نباید 
به موضوع حج به صورت کوتاه نگاه 
کرد، افزود: با توجه به تجربه های چهل 
ساله، مسیرهای خوبی در این عرصه به 

پیش برده ایم اما تا هدف نهایی فاصله 
داریم.وی با قدردانی از زحمات حمید 
محمدی، رئیس پیشین سازمان حج و 
زیارت در دو سال تصدی مسئولیت 
سازمان حج و زیارت علیرضا رشیدیان 
را به عنوان رئیس جدید سازمان حج 

و زیارت معرفی کرد.
 حجت ااس���ام والمسلمین 
سید علی قاضی عسکر، نماینده ولی فقیه 
در امور حج و زیارت هم در این آیین 
با قدردانی از زحمات حمید محمدی، 
رئیس پیشین سازمان حج گفت: اگر 
امروز شاهد برپایی یک حج با عزت 
و خوب هستیم و برای دیگر کشورها 
در این عرصه الگو ش���ده ایم نشانگر 
زحمات و تاش همه دست اندرکاران 

امور حج از گذشته تاکنون است.
وی با اشاره به اتفاقات سال های 
66 در امور حج افزود: تاکنون سال های 
سختی را پشت سر گذشته ایم و امروز 

خداوند منان را ش���اکریم که به جایی 
رس���یده ایم که موجب رضایت مقام 
عظمای وایت هستیم اما تا رسیدن به 
قله نهایی فاصله داریم.حمید محمدی، 
رئیس پیشین سازمان حج هم گفت: 
انجام امور و مسائل حج یک کار فردی 
نیست بلکه گروهی و نیازمند مساعدت 

همه دست اندرکاران مربوطه است.
وی با بیان برخی خاطرات تلخ و 
شیرین دو سال مسئولیت خود در این 
عرصه، افزود: کارگزاران حج و زیارت 
یک مجموعه انسانی در اختیار حج و 
زیارت نیستند بلکه یک ظرفیت بزرگ 
برای پیشبرد اهداف سازمان و خدمت 

به زائران اند.
علیرضا رشیدیان، رئیس جدید 
س���ازمان حج و زیارت هم گفت: به 
همت و تاش همه دست اندارکاران 
مربوطه مشکات پیش رو را از سر راه 

برخواهیم داشت.

مراسم معارفه رئيس جديد سازمان حج و زيارت  برگزار شد

یادگار گرامي امام از خادمان حرم بنیانگذار جمهوري اسامي تقدیر كرد



مراسم تجليل از دكتر ايرج فاضل با عنوان 4 دهه تاش ماندگار 
در حوزه سامت و ارتقاي دانش پزشكي با حضور وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي، وزراي اسبق وزارت بهداشت، دكتر وايتی 
و جمع زيادي از استادان و پيشكسوتان دانشگاه هاي علوم پزشكي 

در محل دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ما در اين مراسم كه به مناسبت بازنشستگی 
دكتر فاضل از  عضويت هيأت علمی برگزار ش���ده بود، ابتدا دكتر 
محمد آقاجاني، رئيس دانش���گاه علوم پزشكي شهيد بهشتي گفت: 
بزرگ ترين افتخار هر دانشگاهي، ستاره هاي درخشان و پرفروغ آن 
اس���ت و دانش���گاه ها براي معرفي خود سراغ اين ستاره ها مي روند 
واز اين مفاخر براي بزرگي نام خود اس���تفاده مي كنند و ما نيز به 
خود مي باليم كه ستاره هاي درخشاني مانند دكتر ايرج فاضل در اين 

دانشگاه تدريس مي كردند.
وي افزود: اين افتخار براي دانشگاهي است كه پس از انقاب 
اس���امي يكي از ستون هاي آموزشي مملكت بوده است و بيش از 
66هزار فارغ التحصيل آن در سراس���ر مملكت در خدمت درمان و 

سامت مردم هستند.
رئيس دانش���گاه علوم پزشكي شهيد بهشتي در بخشي ديگر 
از سخنان خود به زندگي حرفه اي دكتر فاضل اشاره كرد و گفت: 
زندگي حرفه اي، روشن و پربار دكتر فاضل، معرف شخصيت ايشان 
است و ما اميدواريم كه جامعه پزشكي بتواند با تأسي به اين صفات، 

مشكاتش را حل كند.
همچنين عشق به ميهن يكي از خصايص پررنگ و مهم دكتر 
فاضل است. وی در آمريكا تحصيل كرد اما عشق به ايران و زبان 
فارسي او را به ايران كشاند و اين عشق ستودني است و گوشه هايي 
از اين عشق را مي توان در زمان جنگ تحميلي و ارايه خدمات درماني 

به مجروحان جنگ در نزديك ترين نقطه به جنگ مشاهده كرد.
دكتر آقاجاني، مردم دوستي و احترام به بيمار و اخاق نيكو و 
مدارا و صبر را از ديگر ويژگي هاي دكتر فاضل دانس���ت و افزود: 
احترام به بيمار و همراهان و حفاظت مالي از بيماران، درسي است 

كه تمامي پزشكان بايد از او بياموزند.
وي شجاعت و شهامت و استقال خواهي را از خصيصه هاي 
بارز دكتر برشمرد و گفت: اين خصايص از ايشان استاد و مديري 
س���اخته اس���ت كه در تمامي سختي ها بر مشكات فايق آمده  و به 
اين دانش���گاه ش���خصيت داده است و ما امروز براي تداوم كارهاي 

دانشگاهي نياز به چنين شخصيتي داريم.
دكتر آقاجاني در پايان سخنان خود تأكيد كرد: البته هزينه اين 
استقال خواهي و شجاعت و شهامت بايد به حدي باشد كه استادان 
بتوانند آن را تحمل كنند وگرنه دانشگاه تبديل به سازماني خواهد 

شد كه از حيز  انتفاع خواهد افتاد.
اسوه جامعه پزشکی

بنابراين گزارش دكتر عليرضا زالی، از اس���تادان دانشگاه و به 
نمايندگي از طرف اعضاي هيأت علمي دانشگاه علوم  پزشكي شهيد 
بهش���تي نيز  در اين مراسم به ايراد سخن پرداخت و گفت: سخن 
گفتن از شخصيت علمي و خصايل دكتر فاضل سخت است چرا 
كه عصاره شخصيت ايشان استغنای روحي و مادي است و ايشان 

به عنوان يك اسوه براي جامعه پزشكي مطرح است.
حضور دكتر فاضل پس از انقاب در دانشگاه عرصه جديدي 
در مديريت كش���ور ايجاد كرد. موقعي كه ايشان از آمريكا به ايران 
آمد مملكت در ش���رايط ويژه اي بسر مي برد و با خردورزي ايشان 

شاهد ارايه خدمات زيادي در جامعه پزشكي بوديم.
دكتر زالي نيز گفت: بيمارستان طالقاني به يك معبد آكادميك 
تبديل شد كه پزشكان ايراني مقيم آمريكا در آن منشأ خدمات زيادي 

به آموزش پزشكي شدند.
همچنين حضور دكتر فاضل در جبهه هاي جنگ  تحميلي، مملو از 
عشق و ايثار بود و ارايه خدمات درماني به مجروحان جنگ تحميلي 

تقريباً به نزديك ترين نقطه به خط مقدم جبهه رسيد.
وی با تاكيد بر اين كه دكتر فاضل نماد نويني از سياق مديريتي 
در كشور پايه گذاري كرد، افزود: در رمزگشايي از استيضاح ايشان، 
مشخص شد براساس آيين نامه مجلس، استيضاح ايشان رأي نياورده 
اس���ت و عليرغم اصرار آيت اه هاشمي رفسنجاني براي برگشت به 
وزارت، ايشان وزارت را نپذيرفتند و اين به اين معنا بود كه ايشان 

استعفا دادند.

دكت���ر زالي ادامه داد: دكتر فاضل نگاه تش���كياتي به حوزه 
پزشكي داشت و براي اولين بار در سال 63 با تشكيل جامعه جراحان 
نخس���تين تشكيات جامعه پزشكي را پس از انقاب ايجاد كرد و 
در زماني كه پيوند عضو در ايران مهجور بود، دكتر فاضل با حداقل 

امكانات، جراحي پيوند اعضا را در ايران راه اندازي كرد.
وی با تاكيد بر اين كه در تمامي نقاط زندگي ايشان نكات نو 
و بديع وجود دارد اضافه كرد: در طول زندگي حرفه اي دكتر فاضل، 
ذره اي از  صابت و شخصيت منحصر به فرد ايشان كاسته نشد.

نام كوچك دكتر فاضل ايرج اس���ت و در ش���اهنامه هم ايرج 
فرزند فريدون است و ويژگي هايي كه در شاهنامه درباره ايرج آمده 
درباره دكتر ايرج فاضل ما هم مصداق دارد. در شاهنامه ايرج داراي 
دانايي، دليري و اهل مدارا و حتي در سعه صدر مقابل ظلم برادران 
است كه مهم ترين وجه شخصيت ايرج ما هم مظلوميت اوست كه 
بعد از وزارت، مورد هجمه دوستان خود قرار گرفت، اما ايشان با 

متانت به راه پرصابت خود ادامه داد.
رایگان کردن خدمات پزشکی

دكتر نوبخت، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس هم در 
سخناني به سابقه 32 سال همكاري خود با دكتر ايرج فاضل اشاره 
كرد و گفت: يكي از كارهاي بسيار مهمي كه در زمان ايشان انجام 
ش���د، تاش براي رايگان كردن ارايه خدمات درماني به مردم فقير 
در بيمارستان هاي دولتي بود و به همين منظور قانون بيمه  همگاني 
در زمان وزارت ايشان تدوين و سپس در مجلس شوراي اسامي 

به تصويب رسيد.
وي افزود: ايشان در بيمارستان طالقاني پيوند كليه را راه اندازي 
كرد و س���پس با تربيت ش���اگردان بسيار زياد، پيوند كليه در كشور 

نضج گرفت.
نوبخت با اش���اره به اين كه من درس هاي زيادي از ايش���ان 
آموختم، گفت: ش���هادت مي دهم در صحبتي كه با وزير بهداشت،  
درمان و آموزش پزش���كي و رئيس دانش���گاه علوم پزشكي شهيد 
بهشتي داشتم، موضوع بازنشستگي ايشان بنابر خواست و اراده خود 

ايشان بوده است.
دکتر فاضل به مثابه یک انسان

بنابر همين گزارش دكتر سيدحس���ن هاشمي وزير بهداشت، 
درمان و آموزش پزشكي هم در سخنان خود در اين محفل گفت: 
اين مراس���م، مراسم بسيار مهمي است و عزيزان زيادي هستند كه 
مي خواهند درباره شخصيت دكتر فاضل سخنراني كنند و من كمترين 
هم شايس���تگي صحبت درباره ايش���ان را نداشتم و فقط به لحاظ 

شخصيت حقوقي در اين جايگاه قرار گرفته ام.
وي در ارتباط با شخصيت دكتر فاضل گفت: مي خواستم بگويم 
ايشان يك شخصيت انقابي است اما به تعبير امروز نمي توانيم بگوييم 
انقابي است، مي خواستم بگويم يك شخصيت مسلمان است، ديدم 

آن هم كفايت نمي كند، ديدم پيامبر براي مكارم اخاق و انس���انيت 
آمده است و من هم بهترين تعريفي كه از ايشان مي توانم بكنم اين 

است كه دكتر فاضل يك انسان است.
دكتر هاشمي اضافه كرد: دكتر فاضل با اين كه از جراحان طراز 
اول كشور است، اما گوهر انسانيت هيچگاه در او ذره ای كم نشده 
اس���ت. من يك كلمه به عنوان صفت درباره ايش���ان مي گويم و آن 
اين است كه دكتر فاضل يك انسان با مرام است. ايشان در دولت 
ميرحسين موسوي، وزير علوم و در دولت هاشمي رفسنجاني، وزير 
بهداش���ت بود و رفقاي زيادي هم داشت كه به ايشان ظلم كردند، 
اما اين مرام دكتر فاضل بود كه باعث شد با جامعه و خودش نفاق 
نداشته باشد. اعتراف مي كنم كه متأسفانه در هيچ دوره اي مثل امروز 

دروغ و نفاق در كشور وجود نداشته است.
وزير بهداش���ت س���پس متني را كه براي يكي از همكاران 
جهادگرش كه به درجه رفيع ش���هادت نائل ش���ده، نوشته بود براي 
دكتر ايرج فاضل هم به اين شرح قرائت كرد: از مرامنامه اصناف و 
گروه ها تا قانون اساسی كه ميثاق ملی ملت هاست؛ »اخاق«، ركنی 
برتر و مؤثرتر از »قانون« است. چنانكه جامعه اخاقگرا، قانونمند هم 

خواهد بود و هر جامعه قانونمندی، الزاماً اخاقی نيست.
در تمامی اديان آسمانی، توجه به رعايت اخاق در مناسبات 
انس���انی مورد تأكيد قرار گرفته، تا آن جا كه محمد مصطفی)ص( 
هدف اصلی بعثت خود را گسترش مكارم اخاق )و نه تنها خود 

اخاق( بيان می فرمايد.
اگر می خواهيم رشته های محبت و دوستی در جامعه استحكام 
 يابد، اختافات كمرنگ و نوعدوس���تی پر رنگ ش���ود؛ راهی جز 
نيك انديشی نداريم؛ من، تو و همه ما. صداقت در رفتار، مايمت 
در برخورد با ديگران، تواضع و فروتنی، پرهيز از خود برتر بينی و 

تحقير ديگران، بخشی مهم از اين راه است.
يادم���ان ن���رود روزی و روزگاری در اين ديار، رفاقت معنای 
حرمت و ش���رافت داش���ت. اگر كسی قسم ياد می كرد، بدون هيچ 
قيد و شرطی پذيرفته می شد؛ مردم با مرام شان سنجيده می شدند و 

حرف ها و عمل  ها يكی بودند.
حاا اما نه می توان با خيالی آس���وده به قول ها دل خوش كرد 
و نه بر ظاهر افراد اعتماد؛ گويی از بد روزگار، خشكسالی نه فقط 
رودها را خشك و زمين را عطشان كرده، كه به مرام و مروت برخی 

از ما هم زده است.
نگرانی از مهاجرت جوانان

سپس دكتر ايرج فاضل سخنرانی كرد و گفت:  شخصيت هاي 
بزرگی در اين مجلس حضور دارند كه يك عمر مورد ستايش من 
بوده اند و از حضور همه اين عزيزان در اين مجلس تشكر مي كنم. 
وي افزود: يادم مي آيد كه براي مرحوم دكتر حبيبي، يك جلس���ه 
بزرگداشت گذاشته بودند و ايشان در اين جلسه گفت: من اول ديدم 

كه قابل اين جلسه نيستم و بعد فكر كردم كه اگر اين همه آدم فكر 
مي كنند من قابل هستم، پس قابل هستم.

دكتر فاضل با اش���اره به اين كه من از چند تن از رؤس���اي 
دانشگاه هاي علوم پزشكي شهيد بهشتي كتبی درخواست بازنشستگي 
كرده بودم كه مورد موافقت قرار نگرفت، اما اين بار اجابت شد، افزود: 
من بازنشستگي را يك افتخار مي دانم و ممنونم از شما و بزرگواراني 

كه خيلي بيش از آن كه ايق باشم مطالبي فرموديد.
وي افزود: من تقريبا در آس���تانه 80سالگي هستم؛ چهل سال 
نيم���ه اول را طلبگي كردم و نيم���ه دوم را طلبگي و كار. مي دانم 
هيچ جا كم نگذاش���تم و اگر كمبودي اس���ت به اين دليل است كه 

توانايي نداشتم.
دكتر فاضل تاكيد كرد: اين ش���عار نيس���ت كه من عاشق ايران 
هستم. در بسياري از سال ها كه در خارج بودم حسرت قدم زدن در 
يك گوشه از خاك مملكت خود را داشتم و زندگي كردن در ايران 

با تمامي گرفتاري هايي كه وجود دارد يك سعادت است.
 دكت���ر فاض���ل با تاكيد بر اين ك���ه من زياد از اوضاع راضي 
نيستم افزود: دانشجو بودن در زمان ما خوب بود، آن زمان تا دلمان 
مي خواس���ت در داخل دانشگاه تظاهرات و راهپيمايي مي كرديم و 
كس���ي هم به ما كاري نداش���ت، اما در بيرون دانشگاه اگر فردي را 
مي گرفتند با او برخورد بدي داشتند. به هر حال دانشگاه در زمان ما 

خيلي خوب  بود و اميد به آينده و كار در آن موج مي زد.
وي افزود: در دوره بعد از دانش���جويي به س���ربازي رفتم. آن 
موقع س���پاه بهداش���ت تشكيل شده بود كه كار بسيار خوبي بود كه 
انجام دادند چرا كه پزشكان در قالب سپاه بهداشت به دورترين نقاط 
كش���ور مي رفتند و با خود واكسيناسيون را مي بردند و جلوي آبله، 

كچلي و... را مي گرفتند.
دكتر فاضل اضافه كرد: من خاطرات زيادي از دوران س���پاه 
بهداشت دارم.  به بلوران لرستان رفتم كه مردم بسيار فقيري داشت، 
طوري كه در زمستان زمين را مي كندند و به داخل آن مي رفتند و 

با چوب و هيزم روي آن را مي پوشاندند.
وي گفت: بعد از خدمت سربازي به آمريكا رفتم و مهم ترين 
مس���أله اي كه براي من اتفاق افتاد، تفاوت ميان دو كش���ور از لحاظ 
نظ���م و قاع���ده بود. مقررات رانندگي در آنجا در حد اعا رعايت 
مي شد و دروغ در آن كشور هيچ جايگاهي نداشت. من تخصصم 
را آنجا گرفتم و يك نامه براي شاهقلي، وزير بهداري وقت نوشتم 
كه مي خواهم بيايم در ايران خدمت كنم. پس از دو هفته  نامه اي با 
خط خود وزير براي من آمد كه شما در هر كجاي مملكت بخواهيد 

مي توانيد خدمت كنيد.
رئيس سابق نظام پزشكي اضافه كرد: من به ايران آمدم و دو 
س���ال در تبريز بودم و بنا به دايلي مجدداً به آمريكا برگش���تم، اما 
بعد از پيروزي انقاب مجدداً به ايران برگشتم. آن موقع جنگ بود 
و اوضاع به ش���دت نابس���امان بود و تعداد زيادي از مردم به دليل 
نب���ود دياليز و عمل پيوند فوت مي كردند و در آن زمان كار پيوند، 
يك كار لوكس تلقي مي شد. اما من به تنهايی در ايران، رشته  پيوند 
اعضا را در بيمارس���تان مصطفي خميني و طالقاني راه انداختم و 
امروز در پيوند كليه بي نياز هستيم و دكتر ملك مدني هم در شيراز 
پيون���د كب���د را راه انداخت كه امروز يكي از مهم ترين مراكز پيوند 

كبد در دنياست.
وي با تأكيد بر اين كه امروز زياد سربلند از گذشته خودم نيستم، 
اما نااميد هم نيستم افزود: از مسئوان محترم دانشگاه مي خواهم كه 
براي تمامي عزيزاني كه بازنشسته مي شوند در مراسمي قدرداني كنند 
و اين سبب مي شود كه بنده كمتر خجالت بكشم. دكتر فاضل تاكيد 
كرد: مملكت ما با اين نيروي انساني و خاقيتي كه دارد جايگاهش 
اينجا نيس���ت كه اس���ت لذا بايد تاش كنيم، ظرفيت آن را داريم و 

مي توانيم يكي از بهترين ممالك پيشرفته  دنيا باشيم.
رئيس جامعه جراحان با اشاره به اين كه ما بايد مسايلمان را 
با جهان حل كنيم و نمي توانيم هميشه با دنيا در حال جنگ باشيم 
 اضاف���ه كرد: م���ن نگرانم از جواناني كه مي خواهند از ايران بروند. 
همه جا صحبت است كه چگونه مي توان از ايران خارج شد. ما بايد 
اين رفتار را به عكس كنيم و ترتيبي بدهيم تا استعداد از خارج بيايند 

در مملكت و در خدمت پيشرفت كشور قرار بگيرد.
 بنا براين گزارش در پايان اين مراسم با اهدای لوح، ازخدمات 

دكتر فاضل قدردانی شد.

3 اخبار داخلي
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تجليل از 4 دهه خدمات دكتر فاضل در حوزه سامت و  دانش پزشكي 

کوتاه آموزشي

اعتبار رتبه بندی معلمان در ایحه بودجه ۹۸ گنجانده شد
وزير آموزش وپرورش در توييتی اعام كرد:  با حمايت رئيس جمهوری 
و پيگي����ری آقای نوبخت اعتب����ار رتبه بندی معلمان در ايحه بودجه ۹8 

گنجانده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، سيد محمد بطحايی در صفحه شخصی 
خ����ود در توييت����ر درباره رتبه بندی معلمان اعام كرد: بااخره بعد از فراز 
و نش����يب زياد و به رغم س����ختی های بودجه برای سال ۹8، با حمايت 
 آقای رئيس جمهوری و پيگيری های مجدانه شخص آقای نوبخت اعتبار 
رتبه بندی در ايحه گنجانده شد. به عنوان عضوی از خانواده آموزش وپرورش 

صميمانه سپاسگزارم.
 آغاز ثبت نام آزمون دستیاری

ثبت نام برای ش����ركت در چهل و شش����مين دوره آزمون دستياری 
تخصصی پزشكی سال تحصيلی ۹۹-۹8 از روز شنبه ۱۷ آذرماه ۹۷ آغاز 

شد.
 ب����ه گزارش ايس����نا، دفترچه راهنمای ثبت نام برای ش����ركت در 
چهل و شش����مين دوره آزمون دس����تياری تخصصی پزشكی برای سال 
 تحصيلی ۹۹-۹8 در س����ايت مركز س����نجش آموزش پزشكی به نشانی

 http://www.sanjeshp.irمنتش����ر ش����ده و داوطلبان از  شنبه ۱۷ آذر 
می توانند با توجه به شرايط اعام شده در دفترچه راهنمای ثبت نام در اين 
آزمون ثبت نام كنند. داوطلبانی مجاز به شركت در آزمون هستند كه دارای 

شرايط عمومی  در تمام ادوار تحصيلی و مراحل شغلی باشند.
شرايط اختصاصی نيز برای شركت در اين آزمون در دفترچه راهنمای 
ثبت نام منتش����ر ش����ده و مدارك مورد نياز جهت ثبت نام اينترنتی اعام 
شده است و عموم داوطلبان از روز ۱۷ آذر با مراجعه به سايت اينترنتی 
و تكميل فرم تقاض�انامه ثبت نام نس�بت به انجام مراحل ثبت نام اقدام 

ازم بعمل آورند.
 آمار نهایی داوطلبان آزمون دکتری اعام شد

حسين توكلی مشاور عالی رئيس سازمان سنجش آموزش كشور در 
گفت وگو با فارس گفت: براس����اس برنامه زمانی اعام شده ثبت نام برای 
ش����ركت در آزمون ورودی دوره دكتری نيمه متمركز سال ۹8 دانشگاه ها 
و موسسات آموزش عالی كه از روز سه شنبه ششم آذر ماه ۹۷ از طريق 
سايت سازمان سنجش آغاز شده بود، با توجه به مهلت تمديد شده، روز 

پنجشنبه ۱5 آذر ماه ۹۷ پايان پذيرفت.
وی افزود: طبق آمار اوليه گزارش ش����ده تعداد ۱۹3 هزار و 6۷۱ نفر 
برای شركت در آزمون ورودی دوره دكتری نيمه متمركز سال ۹8 ثبت نام 
كرده اند. آمارها نشان می دهد ميزان استقبال داوطلبان از كنكور دكتری سال 

۹8 در مقايسه با سال گذشته، 40 هزار نفر كاهش يافته است.
به گزارش روز شنبه ايرنا، تعداد 234 هزار و 454 نفر در كنكور دكتری 
سال ۹۷ شركت كردند اما بر اساس آمار سازمان سنجش آموزش كشور، 

امسال تعداد كمتری از داوطلبان در كنكور دكتری ۹8 ثبت نام كرده اند.
اين آمار، نشان دهنده كاهش 40 هزار و ۷83 نفرِی داوطلبان در كنكور 

۹8 نسبت به سال گذشته است.
وی يادآور می شود: كنكور دكتری سال ۹8 دانشگاه ها، روز جمعه 
س����وم اس����فندماه امسال در هفت گروه آموزشی و 245 كد رشته امتحانی 

برگزار خواهد شد.
آمار نهايی سازمان سنجش آموزش كشور در خصوص كنكور دكتری 

۹8 به زودی از سوی سازمان سنجش آموزش كشور اعام می شود.
  رئیس جهاد دانشگاهی :از دانشجویان توقع صداقت و صراحت

 در بیان مسائل را داریم
رئيس جهاد دانشگاهی گفت: از دانشجويان توقع صداقت، آرمان گرايی 
و صراحت در بيان مسائل را داريم، اما گاهی شاهد هستيم كه اين صراحت 
و آرمان گرايی با درشت گويی اشتباه گرفته می شود؛ درشت گويی هايی كه 

در شأن دانشجو نيست.
به گزارش ايسنا، دكتر حميدرضا طيبی در مراسم گراميداشت بيستمين 
س����الروز تاسيس ايسنا كه با حضور وزير آموزش و پرورش برگزار شد، 
گفت: تقاضايی كه از دولتمردان داريم اين است كه با سعه صدر در قبال 
رسانه برخورد كنند و به آن اجازه نقد بدهند. گاهی ديده می شود كه برخی 
دوستان در دولت های مختلف با كمترين نقد برآشفته می شوند. ما نيز حمايت 
از دولت های منتخب را وظيفه خود می دانيم و چه جهاد دانشگاهی و چه 
ايسنا حامی دولت هستند اما حتماً وظيفه يك رسانه هم اين است كه اگر 
جايی مشكلی وجود دارد نقد منصفانه كند و از اين بابت مورد فشار قرار 

نگيرد كه قطعاً همينطور هم خواهد بود.
وی با بيان اينكه دانشجويان مديران آينده ما هستند و بايد بتوانند در 
فضای آزاد با يكديگر گفت و گو كنند، خاطرنشان كرد: در اين راستا مسابقات 
ملی مناظره دانشجويی در شش سال گذشته به ابتكار جهاد دانشگاهی شكل 

گرفته و امسال هفتمين دوره آن برگزار می شود.

برگزاري نمایشگاه گروهي نقاشي در نگارخانه نهاوند 
آثار نقاش���ي گروه���ي از هنرمندان به نمايندگي 
سعيدة ليثي از تاريخ شانزدهم آذرماه الي 2۱ آذرماه از 
ساعت ۱5 الي ۱۹ در محل نگارخانة نهاوند به نمايش 

گذاشته شده است. 
اين آثار در س���بك فتورئال و بوسيلة سياه قلم و 

ذغال كشيده شده  اند. 
اس���امي هنرمندان نقاشي كه آثارشان به نمايش 

گذاشته شده است به شرح زير است: 
سعيده ليثي، مژگان اسماعيلي فر، شكوفه قائدي، 
سپيده مغيس���ه فاطمه توكلي، عاتكه مقدسيان، سارا 

ليثي، بهناز امامي، زهرا رئيس محمدي حديث پرچمي، 
فاطمه صالحي، مينا عيس���ي زاده، آيدا ش���هبازي، ژاله 
پازكيان، مرضيه راد صفت، مهديه رحيمي فخر، راضيه 
راست گفتار نسرين تنهايي، سعيده  فرساد، فائزه سيحون، 
مهس���ا موسوي، شادي گلس���تاني، الناز فرخي و آوا 

آرمند. 
اختتاميه نمايشگاه مذكور روز چهارشنبه ۹۷/۹/2۱ 
س���اعت ۱5 ال���ي ۱۹ در نگارخانة نهاوند به آدرس: 
ميرداماد بااتر از ايس���تگاه مترو جنب برج نادر پاك 

2۱4 برگزار مي گردد.  

آیت  اه محقق داماد:طبیعت امانتی در دستان انسان است

جایزه »یک عمر دستاورد هنری«برای مجید مجیدی

رييس گروه علم فرهنگستان علوم ايران گفت: نظر 
قرآن مجيد به طبيعت و به جهان كه نگاه اختصاصی 
اس���امی است، اينگونه است كه خدا جدای از جهان 

نيست.
به گزارش مه���ر، آيت  اه مصطفی محقق داماد، 
رييس گروه علم فرهنگستان علوم ايران در سخنرانی 
خ���ود در هفتمين دور گفت وگ���وی دينی ايران و 
كره جنوبی گفت: نظری كه قرآن مجيد به طبيعت و به 
جهان دارد، نگاه اختصاصی اسامی است. اينگونه كه 

خدا جدای از جهان نيست.
وی افزود: خ���دای برون جهانی در قرآن مجيد 
استفاده نمی ش���ود و در اسام، خدا جدای از جهان 
نيست. همچنين جهان از نظر قرآن آيت حق است و 
»آيه« به معنای نبوغ حق اس���ت و نه به معنای نشانه. 
در اين نظر اسامی، طبيعت، خدا را می نماياند و خدا 

در طبيعت، خودش را نشان می دهد.
محقق دام���اد تأكيد كرد: نگاه به خدای جدای از 
جهان، مشكلی است برای بشريت. حتی نظريه تكامل 
كه مطرح ش���د و در آن خدا انكار ش���د، به خاطر آن 

نگاه بود؛ نگاه به خدای جدای از جهان.
اين انديش���مند كش���ورمان در ادامه سخنانش با 
اشاره به كتاب »ذهن و جهان« گفت: اين نگاه، يعنی 
خدا جدای از جهان نيس���ت؛ تمام تئوری تكامل را 

باطل می كند. حاا اگر طبيعت نمود حق و نشان دهنده 
حق باشد؛ طبيعت برای ما مقدس است؛ چون جلوه 

حق است.
وی افزود: يك مؤمن خداپرس���ت، طبيعت را كه 
نگاه می كند، گويی در آن، صورت حق را می بيند، كوه 
و صحرا و دريا و هر جا را می بيند، نگاهش يك نگاه 
قدسی است و نگاهی كه فاسفه و حكمای اسامی 
دارند، به مراتب نگاه زيباتر و مهربان تری اس���ت. اگر 
اينطور نگاه كنيم ديگر مخرب و مفس���د در طبيعت 

نخواهيم بود.
محقق داماد تأكيد كرد: بشريتی كه خود را به جای 
خدا نشانده و چنگال بر صورت طبيعت زده، طاقت 

نفس كشيدن را از خودش سلب كرده است.
رييس گروه علم فرهنگستان علوم ايران در پايان 
س���خنانش اظهار كرد: پيغمبر زمين را اينطور معرفی 
كرده است؛ زمين سجده گاه بشر و طاهر و پاك است 
و نبايد زمين را آلوده كنيم. اين نگاه دين اس���ام به 

محيط زيست است.
دور هفتم گفت وگوی دينی مركز گفت وگوی اديان 
و فرهنگ های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی با 
كنفرانس اديان برای صلح كره جنوبی با عنوان »دين و 
محيط زيست« در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی 

برگزار شد.

»مجيد مجيدی« جايزه »يك عمر 
دستاورد هنری« را از جشنواره بين المللی 

فيلم كراا هندوستان دريافت كرد.
به گزارش فارس به نقل از سايت 
فرست پُست، »مجيد مجيدی« جايزه 
»يك عمر دستاورد هنری« را از جشنواره 
بين المللی فيلم كراا دريافت كرد. او در 
اين رويداد به عنوان رئيس هيأت داوران 

نيز حضور داشت.
»پينارای ويجاران« رئيس بيست و 
يكمين جشنواره بين المللی فيلم كراا، 

جايزه »يك عمر دستاورد هنری« مجيدی 
را ب���ه او تقديم كرد. مجيدی آخرين 
فيلم خود به نام »آن س���وی ابرها«  را 
در هندوستان توليد كرد. وی همچنين 
قصد دارد فيلم ديگری با عنوان »معدن 
زغال سنگ« را در اين كشور پرجمعيت 

آسيايی جلوی دوربين ببرد.
فيلمساز شهير ايرانی مجيد مجيدی 
كه جايزه يك عمر دس���تاورد هنری را 
از دست ويجايان دريافت كرد در اين 
م���ورد گفت: »من بيش از هر جايزه و 

موفقيتی، گرمی و مهربانی مخاطبين برايم 
ارزنده است.«

اين جشنواره با فيلم »همه می دانند« 
از اصغ���ر فرهادی كه دارنده دو جايزه 
اس���كار است، افتتاح شد. طی ۷ روز 
برگزاری اين جشنواره بين المللی، ۱۹0 
فيلم از 65 كشور به نمايش درمی آيد.

تم جش���نواره امسال كراا »روح 
انسانی: فيلم و اميد و بازسازی« است 
كه 6 فيلم تحت اين عنوان ويژه اكران 

خواهند شد. 

گردشگری شبانه به  امنیت تهران کمک می کند  
رئيس كميته گردشگری شورای 
شهر تهران می گويد: يكی از اهداف 
طرح گردشگری شبانه فعال كردن 
مناطق ناامن و خلوت تهران است 
چراكه به اين صورت افراد بزهكار 
در اين مناطق احساس ناامنی كرده 

و آنجا را ترك می كنند.
به گزارش ايلنا، سال ها پيش 
عبدالحسين صنعتی زاده در كتاب 
تهران مخوف به شب های هولناك 
و تيره تهران اشاره می كند و زندگی 
شبانه در تهران را در قالب داستان 
به تصوير می كشد! چيزی كه بيشتر 
به تيره روزی زنان ايرانی در ش���ب 
اشارت دارد اما امروزه گردشگری 
ش���بانه به يكی از فرم های جذاب 
گشت وگذار در شب ها بدل شده 
است كه زندگی شبانه را از حاشيه به 
متن می كشاند. در شهرهای جنوبی 
ايران و سرزمين های آن سوی خليج 
فارس، به دليل شدت گرمای هوا 
در روز، زندگی در شب در جريان 
اس���ت و بازارهای شبانه از رونق 
بسيار زيادتری برخوردارند. اكنون 
حس���ن خليل آبادی )رئيس كميته 
گردشگری شورای شهر تهران( از 
تاش برای گسترش گردشگری 
شبانه در شهر تهران خبر می دهد و 
معتقد است كه با رونق گردشگری 

در شب، امنيت مناطق كمتر ايمن 
نيز، افزايش می يابد.

خليل آب���ادی درباره وضعيت 
كنونی گردش���گری شبانه گفت: 
در حال حاضر گردش���گری شبانه 
به عنوان حيات شبانه شهر تهران 
مطرح ش���ده و شكرخدا پيشرفت 
خوبی در ح���وزه باغ موزه دفاع 
مقدس داشته است. به همين دليل 
به شهرداری های مناطق توصيه شده 
تا ساير مكان هايی كه تحت نظارت 
خ���ود دارند را نيز به اين موضوع 
اختصاص دهند. چراكه به اعتقاد 
ما، شب و روز تهران، خيلی نبايد 
با يكديگر متفاوت باش���ند و بر 
همين اساس طرح حيات شبانه شهر 

می تواند شب های تهران را همانند 
اكثر كان شهرهای جهان فعال تر كند 
تا مردم بتوانند در تمامی س���اعات 
ش���ب و روز به پيگيری كارهای 

خود بپردازند.
وی همچنين درباره وضعيت 
امنيت شب های تهران توضيح داد: 
اعتقاد داريم كه هر جا حضور مردم 
بيشتر باشد، امنيت هم بهتر تامين 
می شود. همانطور كه شب ها امكان 
زورگي���ری و خفت گيری وجود 
دارد؛ اين امكان به همان اندازه در 
روز هم وجود دارد و متاسفانه در 
محل های مختلف چنين مسائلی 
اتف���اق می افتد. اين اتفاقات ربطی 
به شب و روز نداشته و به ضريب 

امنيتی و اجتماعی جامعه بستگی 
دارد و چه بسا امنيت برخی مراكز 
در ش���ب ها به علت شلوغی آن 
بيش���تر از روزها است. لذا ما اين 
موضوع را خيلی ماك نمی دانيم 
كه چون ش���ب است، امكان دارد 
برای مردم مشكاتی از اين دست 

ايجاد شود .
اين عضو شواری شهر تهران 
در پاسخ به اين سوال كه آيا ميدان 
امام حسين)ع( تهران نيز از امنيت 
ازم برخوردار است، توضيح داد: 
متاسفانه در آنجا طرح پياده رويی 
به تصويب رس���يد كه مطالعات 
آن خ���وب نبود و اكنون در حال 
انجام اقداماتی هس���تند تا درباره 
آن تجديدنظ���ر صورت گيرد. اين 
طرح سبب بن بست شدن برخی از 
خيابان های اين مناطق ش���ده و در 
حال حاضر تبديل به پناهی برای 
افراد آس���يب ديده اجتماعی شده 
اس���ت. اين مشكات به دليل آن 
است كه تردد در اين مناطق كم شده 
و حتی ماشين از آنجا عبور نمی كند 
و سكنه آن منطقه نيز از اين موضوع 
ناراحت هستند و حتی به شورا هم 
مراجعه كردند و پرونده آنها در حال 
بررسی است تا مشكات به وجود 

آمده حل شود.  

شب مجتبی عبداه نژاد و رونمایی 

از »مواجهه با مرگ«
 مجل���ه بخارا با همكاری 
نشر نو شب مجتبی عبداه نژاد را 

برگزار می كند.
روز دوشنبه ۱۹آذر از رمان 
»مواجهه با مرگ«، آخرين ترجمه 
مجتبی عبداه ن���ژاد، رونمايی 
می شود.س���خنرانان از مجتبی 
عبداه نژاد و كردار و روزگارش 
س���خن می گويند و دو نوازنده، 
امير كاربُ���ر و آرام روحانی، به 
ياد او می نوازند. دو قطعه كوتاه 
تصويری نيز در مراس���م پخش 

خواهد شد.
اين نشس���ت روز دوشنبه، 

۱۹ آذر ماه ۱3۹۷، س���اعت 5 عصر به نشانی خيابان ويای جنوبی )استاد 
نجات اللهی(، نبش خيابان ورشو، پارك ورشو، خانه انديشمندان علوم انسانی، 

سالن فردوسی برگزار می شود.

 رونمایی از ترجمه ارمني
»رباعیات خیام« در ایروان

كتاب ترجمه اشعار خيام به زبان ارمنی با عنوان »رباعيات عمر خيام« 
پس از 2 سال تاش اما بگی جانيان، به عنوان مترجم متن و لئون بلبليان، 

شاعر ارمنی، چاپ شد.
آيين رونمايی از كتاب ترجمه اشعار خيام به زبان ارمنی در سالن اتحاديه 
نويسندگان ارمنستان با حضور سيد محمدرضا حيدری، رايزن فرهنگی كشورمان 

در ارمنستان و جمعی از شاعران و نويسندگان ارمنی برگزار شد.
در اين مراسم ميليتونيان، رييس اتحاديه نويسندگان ارمنستان ضمن تأكيد 
بر غنای ادبيات فارسی و لزوم آشنايی هر چه بيشتر جوانان و نويسندگان 
ارمنی با ادبيات فارسی، چاپ اين كتاب را اتفاقی مهم در جامعه ادبی ارمنستان 

خواند و بر توانايی شاعر بر ترجمه اشعار خيام تأكيد كرد.
رايزن فرهنگي كشورمان نيز ضمن اعام تقارن برگزاری اين مجلس با 
س���الروز وفات خيام، اين مجلس را از طرفی بزرگداشت خيام خواند و در 

خصوص حكيم عمر خيام توضيحاتی به حضار ارايه داد.
شانت مگرديچيان، از نويسندگان و مترجمان ارمنستان هم ترجمه اين 
كتاب را بسيار خوب توصيف كرد و آن را بسيار زيباتر و روان تر از ترجمه های 
روسی خواند.وي همچنين شعر خيام را بسيار سخت و استخوان دار معرفی كرد 

وگفت: ترجمه اشعار خيام به زبان هاي ديگر كار ساده ای نيست.



آگهي دعوت به مجمع عمومي فوق العاده
شركت بازرگاني پتروشيمي (سهامي خاص) 

شماره ثبت 79456 و شناسه ملي 10101242534
بدينوسيله �� كليه سهامد���� �عو� مي گر�� �� جلسه مجمع عمومي 
فو� �لعا�� �ين ش���ركت كه �� ساعت 10 ��� چها�شنبه 1397/9/28 
�� محل ش���ركت ��قع �� تهر��� خيابا� �ليعصر� باالتر �� ميد�� �نك� 
نبش خيابا� ��لي نژ��� شما�� 2499� طبقه چها�� تشكيل مي گر��� 
حضو� به هم �س���انند. �� سهامد���� محتر� يا نمايندگا� قانوني �نا� 
تقاضا مي شو� جهت ��يافت بر� ���� به جلسه مجمع عمومي با �� 
�ست ��شتن كا�� شناسايي معتبر بر�� �شخا� حقيقي � معرفي نامه 

بر�� �شخا� حقوقي �� تا�يخ فو� مر�جعه نمايند.
�ستو� جلسه:

1� �فز�يش سرمايه
2� �صال� ما�� 5 �ساسنامه (سرمايه شركت)

3� ساير مو���� كه �� صالحيت مجمع عمومي فو� �لعا�� مي باشد. 
هيأ� مدير�
شركت با��گاني پتر�شيمي (سهامي خا�)

بانك ملت با �مضا� تفاهم نامه �� با موسسه خيريه كهريز�� �� �حد�� 
� تكميل ��حد تو�نبخش����ى � كا�گا� ها� هنر� ساختما� شقايق مجتمع 

كهريز� �ستا� �لبر� مشا�كت مى كند.
به گز��� ���بط عمومى بانك ملت� تفاهم نامه كمك 20 ميليا�� �يالى �ين 
بانك بر�� مشا�كت �� پر��� مذكو�� �� سو� �كتر محمد بيگدلى مديرعامل 
بانك ملت � �كتر حسن �حمد� مديرعامل موسسه خيريه كهريز� به �مضا 

�سيد.
مديرعامل بانك ملت �� مر�سم �مضا� �ين تفاهم نامه كه با حضو� حسن 
��س����تا �ييس هيا� مدير�� �كتر حميد تاجي����ك عضو هيا� مدير� � على 
�كبر صابريا� مديركل �فت����ر مديريت � ���بط عمومى �ين بانك � همچنين 
مديرعامل � تعد��� �� مدير�� موسس����ه خيري����ه كهريز� صو�� گرفت� 
�ظها���شت: هد� �� �مضا� �ين تفاهم نامه� �عتال� فرهنگ مشا�كت جويانه 
�� عرصه �يفا� مس����ئوليت ها� �جتماعى � كمك به �قشا� كم تو�� � �سيب 

�يد� جامعه �� ��ستا� تحقق منويا� مقا� معظم �هبر� �ست.
�� با قد���نى �� �س����ت �ند�كا��� موسسه خيريه كهريز� كه موجبا� 
مش����ا�كت �� �ين كا� خير �� بر�� بانك ملت فر�هم ����� �ند� �ظها� ��شت: 
بى تر�يد مش����ا�كت �� �ين �مر نيكوكا��نه � خير� �� توشه �� بر�� كا�كنا� 

�ين بانك خو�هد بو�.
�كتر بيگدلى با �ش����ا�� ب����ه �ين نكته كه بانك ملت �� ��س����تا� �يفا� 
مسئوليت ها� �جتماعى خو�� كا�ها� خير �يا�� �� به �يژ� �� حو�� �مو�� 
�� سطح كشو� �نجا� ���� �س����ت� گفت: �� سالى �ست كه �ين مشا�كت به 
بخش ها� �يگر هم تس����ر� پيد� كر�� كه نمون����ه �� كمك به مد�جويا� 

بهزيستى� كميته �مد�� � كو�كا� كا� �ست.
به گفته ��� بانك ملت �� كنا� كا�ها� �قتصا��� حمايت �� توليد � �قتصا� 
كشو� � ���� �فرينى بر�� سهامد����� مشا�كت �� �مو� خير � خد�پسند�نه 
�� نيز �� �س����تو� كا� قر�� ���� �ست تا  بدينوسيله گر� �� هرچند كوچك �� 

مشكال� �قشا� ضعيف � نيا�مند كشو� با� كند.

�� نگهد��� ش����بانه ���� حد�� �� هز�� مد�جو � سالمند �� با هزينه � 
مشا�كت مر�مى� �قد�مى ���ند� � بز�� خو�ند � يا���� شد: خد� �� شاكريم كه 

به ما فرصت ��� تا سهم كوچكى �� بهبو� �ين ��ند ��شته باشيم.
مديرعامل بانك ملت �� عين حا� �� �ما�گى �ين بانك بر�� مش����ا�كت 
� حمايت �� �يگر فعاليت ها � پر��� ها� موسس����ه خيريه كهريز� خبر ��� 
� �ظها� ��شت: ما �� كنا� مس����ئوال� �ين موسسه خو�هيم بو� � �� �قد�ما� 

نيكوكا��نه موسسه پشتيبانى خو�هيم كر�.
�كتر حس����ن �حمد�� مديرعامل موسسه خيريه كهريز� نيز با قد���نى 
�� �س����ت �ند�كا��� بانك ملت به �ليل مشا�كت �� �مو� خد�پسند�نه به �يژ� 
حمايت �� �ين موسسه� �ظها� ��ش����ت: �� مجمو� بيش �� سه هز�� نفر �� �� 
�سايش����گا� كهريز� �� تهر�� � �لبر� به صو�� ����نه � شبانه ���� خدما� 

��يافت مى كنند.
�� همچنين گز��ش����ى �� ��ند فعاليت ها� �ين موسسه ���ئه ��� � �ظها� 
�مي����د���� كر� كه �ق����د�� بانك ملت �� كمك به �ح����د�� � تكميل ��حد 
تو�نبخش����ى � كا�گا� ها� هنر� ساختما� شقايق مجتمع كهريز� �ستا� 

�لبر�� سبب خير � بركت بر�� �ين بانك بز�� شو�.
على �كب����ر صابريا�� مديركل ���بط عمومى بانك ملت نيز گز��ش����ى �� 
مش����ا�كت بانك ملت �� فعاليت ها� خد�پس����ند�نه ���ئه كر� � �� ساخت 
65 مد�س����ه� 13 خانه بهد�ش����ت� خريد � �هد�� 101 هز�� جفت كفش به 
��نش �مو��� پنج �س����تا� كم برخو���� كشو�� �حد�� كتابخانه �� نيشابو� � 
�عطا� تسهيال� قر� �لحسنه ��نشجويى بر�� �عز�� به حج عمر� � عتبا� 
عاليا��حمايت �� كو�كا� كا� � كو�كا� پر��نه �� به عنو�� بخش����ى �� �ين 

فعاليت ها نا� بر�.
بر �س����ا� �ين گز���� مد� �ما� �جر�� پر��� جهت �حد�� � تكميل 
س����اختما� شقايق �سايشگا� كهريز� �ستا� �لبر�� �� �ما� �مضا� قر����� � 
���يز نخستين قسط � �خذ مجو�ها� �ستانى � طى مر�حل ��� 18 ما� شمسى 

تعيين شد� �ست.

با �مضا� تفاهم نامه �� صو�� گرفت:
 كمك 20 ميليا�� �يالى بانك ملت به موسسه خيريه كهريز�

مر�سم كلنگ �نى تعد��� �� مد��� مناطق �لزله ��� كرمانشا� 
برگز�� شد

مر�س����م كلنگ �نى � �غا� عمليا� عمر�ني با�سا�� تعد��� �� مد��� 
مناطق �لزله ��� كرمانش����ا� كه �� كمپين مثل ��� همر�� ��� �عد� ���� 

شد� بو� برگز�� شد.
ب����ه گز��� ����� كل ��تباطا� ش����ركت ��تباطا� س����يا� �ير��� صبح 
���شنبه 17 ���ما� با حضو� مديركل ��تباطا� �پر�تو� ���� مدير مخابر�� 
منطقه كرمانشا�� فرماند�� شهرس����تا� ثال� باباجانى � مديركل نوسا�� 
مد��� �س����تا� كرمانش����ا�� با كلنگ �نى �حد�� مد�سه �� �� شهرستا� 
ثال� باباجانى مر�حل �جر�يى نوسا�� تعد��� �� مد��� �ين �ستا� باحمايت 
همر�� ��� �غا� شد. همچنين كلنگ �� مد�سه �يگر نيز �� ثال� باباجانى � 

سرپل �ها� به �مين ��� شد.
سا� گذشته �� ��س����تا� مسؤ�ليت �جتماعى � س����هيم شد� �� �مر 
خد�پسند�نه مد�سه سا�� � با�س����ا�� مد���� هيأ� مدير� همر�� ��� با 
�ختصا� مبلغ 50 ميليا�� �يا� به با�س����ا�� مد��� �لزله ��� كرمانشا� 

مو�فقت كر�� بو�.
بنا به �ين گز��� مر�حل س����اخت 8 مد�سه �� �ستا� كرمانشا� �� محل 
�ين بو�جه � �ير نظر سا�ما� نوسا�� مد��� �غا� شد� كه شامل 4 مد�سه 
�� ثال� باباجانى� يك مد�س����ه �� ���نس����ر� يك مد�سه �� سرپل �ها�� 

يك مد�سه �� گيالنغر� � يك مد�سه �� ��الهو� مى شو�.
پيش �� �ين � �� جهت جلب مش����ا�كت ها� مر�مي �� �ين �قد�� خير� 
همر�� ��� �� مر�سم جشن 24 س����الگى خو� كه 17 مر��� ما� سا� جا�� 
همزما� با ��� خبرنگا� برگز�� ش����د� �� كمپين «مثل ���» بر�� با�سا�� 
مد��� مناطق محر�� كش����و� ��نمايي كر� كه طى �� همر�� ��� با �مضا� 
تفاهم نامه �� با سا�ما� نوس����ا��� توسعه � تجهيز مد���� سامانه24#* 
�� بر�� كمك ها� مس����تقيم مر�مى ��� �ند��� كر�. �ين كمپين كه قر��بو� 
تنها تا جش����ن عاطفه ها ���مه ��شته باش����د به �ليل �ستقبا� مر�� تمديد 

شد� �ست.
همچنين �پر�تو� ��� �� س����امانه #24* سر�يس جديد� �ضافه كر�� تا 
مشتركينى كه قصد كمك مستمر ���ند� بتو�نند با عضويت �� �ين سر�يس 
به صو�� ����نه هم كمك ها� خو� �� �� جهت نوسا�� � با�سا�� مد��� 

محر�� ���يز كنند.

4 اخبار داخلی
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نفت ، طا ، سكه و ارز

 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(

هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(

متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر اونس )31/1 گرم( طا

بازار جهاني

بازار داخلي

52/61 دار 

61/67 دار 

 58/79 دار      

1248/65 دار    

 3800000 تومان

3930000 تومان

2000000 تومان

1200000  تومان

660000 تومان

350000 تومان

4200 تومان 

11271/4 تومان

11500 تومان

4783/1 تومان

12994/2 تومان

13200  تومان

5346/4  تومان

14158/1 تومان

14400  تومان

1143/7  تومان

3006/3  تومان

3250  تومان

سكه طا طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(

سكه طا طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نيم سكه طا )به وزن 4/06گرم(

ربع سكه طا )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي

هر گرم طاي 18 عيار )بدون مزد ساخت(

دار آمريكا)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

دار آمريكا)نرخ صرافی(

يورو)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

يورو)نرخ صرافی(

پوند انگلستان)نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

پوند انگلستان)نرخ صرافی(

درهم امارات )نرخ سيستم بانكي براي كااهای اساسی(

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

درهم امارات )نرخ صرافی(

رئیس کل بانک مرکزی از دستور 
مقام معظم رهبری برای تقویت هر 
چه بیشتر ارزش پول ملی خبر داد و 
گفت: ایشان بر اهمیت استقال بانک 

مرکزی تاکید فرمودند.
به گزارش روابط عمومي بانک 
مرکزی، جلس���ه دوره ای رئیس کل 
بان���ک مرکزی با مدی���ران عامل 
بانک های دولتی و خصوصی برگزار 
شد. عبدالناصر همتی در این جلسه 
از همکاری مطلوب بانک های کشور 
در تحقق برنامه ها و سیاس���ت های 
بانک مرکزی برای سامان دهی نظام 
پرداخت به  ویژه در حوزه الکترونیک 
و جلوگیری از سوء بهره برداری از 
جریان نقدینگی و صدمات ناش���ی 
از آن در ب���ازار ارز و ثمرات خوبی 
که برای اقتصاد کش���ور و ثبات و 
 آرامش در بازار ارز ش���د، قدردانی

 کرد.
وی در ب���اره س���اماندهی 
دستگاه های کارتخوان و چک های 
تضمینی بر کنترل و نظارت بیش���تر 
تاکی���د کرد و گفت: در همین رابطه 
نظارت بیشتر بانک ها بر شرکت های 
PSPهم باید مورد توجه قرار گیرد. 
زیرا قطعاً در صورت رعایت نشدن 

ضوابط نظارتی بانک مرکزی توسط 
این ش���رکت ها مجوز آن ها مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن 
اشاره به دیدار اخیر خود با مقام معظم 
رهبری، به دس���تور ایشان به بانک 
مرکزی برای تقویت هرچه بیش���تر 
ارزش پول ملی و اهمیت استقال 
بانک مرکزی اش���اره کرد و اظهار 
داشت: بانک مرکزی و نظام بانکی 
تمام توان مدیریتی و کارشناسی خود 

را ب���رای تحقق منویات مقام معظم 
رهبری به کار خواهد برد.

وی در ادامه با اشاره به تاکیدات 
ریاس���ت جمهوری در زمینه تامین 
سرمایه در گردش و نقدینگی مورد 
نیاز تولید، از مدیران عامل بانک ها 
خواستند برنامه ریزی های ازم در این 
رابطه را انجام دهند و اگر در مواردی 
نیاز به کمک و مس���اعدت بانک 

مرکزی داشتند، اعام کنند.
همت���ی به اهمی���ت تولید و 

اش���تغال و ضرورت توجه ویژه به 
این موضوع تاکید کرد و با اشاره به 
ایحه بودجه سال ۱۳۹۸ کشور ضمن 
تشریح برخی از جزئیات درآمدهای 
بودجه گفت: بودجه ای متناس���ب با 
ش���رایط ویژه اقتصادی برای سال 
۱۳۹۸ تدوین شده و ان شاءاه شرایط 

مناسبی در پیش خواهیم داشت.
وی ب���ا توجه به برنامه بانک 
مرکزی برای اجرای عملیات بازار باز 
در جهت مدیریت سیاست های پولی 

و س���ود بانکی، پیش بینی های انجام 
شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۸ برای 

تحقق این برنامه را تشریح کرد.
در ادامه این جلسه، مدیران عامل 
بانک ها پیشنهادات خود را برای تحقق 
برنامه های حمایتی از تولید و اشتغال 
بیان ک���رده و ضمن اعام آمادگی 
برای حمایت از واحدهای تولیدی و 
ضرورت شناسایی واحدهای صنعتی 
نیازمند، خواستار ارتقای بهره وری و 
نظام های مدیریتی واحدهای تولیدی 
ب���رای بهره ب���رداری بهینه از منابع 
سرمایه ای در اختیارشان شدند تا از 

انحراف منابع جلوگیری شود.
در همین رابطه رئیس کل بانک 
مرکزی از بانک ها خواست سرمایه 
در گردش تولید را در اولویت قرار 
دهند و س���ازوکارهایی داشته باشند 
که واحدهای تولیدی بهره ورتر در 
پرداخت تسهیات مورد توجه قرار 

گیرند.
وي اضاف���ه ک���رد:در مورد 
خودروهایی که مشمول قیمت گذاری 
شورای رقابت بودند سازمان حمایت 
مامور شده است که قیمت گذاری آن 
را انجام دهد و در موقع مقرر هم به 

خودروسازها اباغ خواهد شد.

 خط آهن ۱65 کیلومتری قزوین - رش���ت تا 2 
ماه آینده )همزمان با جش���ن های دهه فجر( به بهره 

برداری خواهد رسید.
مازی���ار یزدانی معاون فن���ی و زیربنایی راه آهن 
جمهوری اس���امی ایران ب���ا بیان این مطلب به ایرنا 
گفت:  بهمن امس���ال نخستین قطار مسافری از رشت 
عازم مشهد مقدس می شود.وی گفت: این مسیر ریلی 
اهمیت اقتصادی باایی برای اتصال خط آهن ایران به 
منطقه قفقاز دارد و انتظار می رود با این بهره برداری، 
شاهد توسعه ترانزیت کاا در این مسیر از کشورهای 
آس���یای میانه و روسیه در کریدور شمال - جنوب به 

طرف خلیج فارس باشیم.
یزدانی بیان کرد: با ساخت خط آهن رشت - آستارا 
تم���ام بارهای جاده ای به خطوط ریلی منتقل خواهد 
شد که امنیت و آسایش بیشتری را برای تردد مردم در 

مسیرهای جاده ای فراهم می آورد.
ش���ایان ذکر است: اول آذر امسال نخستین قطار 
مسافری به صورت آزمایشی از تهران به رشت عزیمت 
کرد و اینک آخرین مراحل آماده سازی خط آهن مذکور 

در دست اجراست.
خط آهن قزوین - رش���ت به صورت یک خطه 
برای حمل بار و مسافر از ایستگاه سیاه چشمه در قزوین 
آغاز و با عبور از منطقه کوهین، لوشان، منجیل، رودبار 
و امامزاده هاشم به شهر رشت می رسد؛ 50 درصد این 
خط در دشت، ۱0 درصد آن در تپه ماهور و 40 درصد 

در مناطق کوهستانی قرار گرفته است. 
  اح���داث این پروژه ملی به لحاظ حمل و نقل 
بار و مس���افر و اتصال استان گیان به شبکه ریلی و 
به دلیل ایجاد یک کریدور ریلی بین المللی در مسیر 
شمال به جنوب برای صادرات و ترانزیت کاا از خلیج 
فارس به طرف روسیه، کشورهای آسیای میانه و اروپا 
 از اهمیت باایی برای جمهوری اسامی ایران برخوردار

 است.
پل ش���اهرود به طول 600 متر با معماری قدیمی 
یکی از زیباترین ابنیه های این خط است که با هزینه ای 
معادل ۱4 میلیارد تومان توسط شرکت خدمات مهندسی 
خط و ابنیه راه آهن در کنار آزادراه قزوین - رش���ت 

احداث شده است.

فاز 3 پاایشگاه ستاره خلیج فارس
 به زودی راه اندازی می شود

فاز ۳ پاایش����گاه ستاره خلیج فارس با س����رمایه گذاری ۱/4 میلیارد 
یورویی شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی)شستا( بزودی به بهره برداری 

می رسد.
مرتضی لطفی مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی )شستا( در 
جریان بازدید از آخرین مراحل آماده سازی فاز سه پاایشگاه میعانات گازی 
ستاره خلیج فارس با بیان این مطلب گفت: شستا با بیش از 20 هزار میلیارد 
تومان سرمایه گذاری )2میلیارد یورو( و سهامداری 4۹ درصدی در پاایشگاه 
میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان بزرگترین پاایشگاه میعانات گازی 
جهان، مصمم اس����ت با مشارکت سایر سهامداران و گشایش زنجیره تولید 
فرآورده های نفتی منطبق بر اس����تانداردهای روزآمد جهانی عاوه بر تامین 
نیازهای داخلی، ایران را در جمع باشگاه صادرکنندگان این محصوات قرار 
دهد.لطفی ادامه داد: با بهره برداری کامل فازهای در دس����ت احداث، ضمن 
خنثی کردن فشار تحریم های ظالمانه آمریکا، زمینه خودکفایی کامل در تامین 

بنزین کشور فراهم می شود.
مدیرعامل شستا گفت: ۱0هزار نفر به صورت مستقیم و 50 هزار نفر به 

صورت غیر مستقیم در این مجموعه مشغول به کار خواهند شد.
وی تصریح کرد: این پاایشگاه در شرایط فعلی ظرفیت دریافت ۳60 
هزار بشکه خوراک از میدان مشترک پارس جنویی در روز را در قالب سه 
فاز ۱20 هزار بشکه  ای داراست و با هدف تولید بنزین، گازوییل، گاز مایع، 
هیدروژن، گوگرد و سوخت جت اقدامات پاایشی خود را انجام می دهد.

لطفی با اش����اره به اینکه کیفیت بنزین تولیدی در این پاایشگاه مطابق 
استاندارد یورو 5 است، گفت: هم اکنون به  طور میانگین روزانه ۳0 میلیون 
لیتر بنزین، ۱2 میلیون لیتر گازوئیل با اس����تاندارد یورو 4 و ۱000 تا ۱200 
تن گاز مایع در این پاایشگاه تولید می شود و مقدار گازوئیل تولیدی در 

پاایشگاه تا پایان سال به ۱4 تا ۱6 میلیون لیتر در روز می  رسد.

قیمت شیرینی تا پایان سال افزایش نمي یابد
  اگرچه قیمت مواد اولیه افزایش یافته، اما تا پایان امسال هیچ گونه 

افزایش قیمتی در قیمت شیرینی جات نخواهیم داشت.
عل���ی بهرمند رئیس اتحادیه قنادان در مصاحبه با خبرگزاری صدا و 
سیما افزود: برای اولین بار نمایشگاه تخصصی توانمندی های قنادان سراسر 
کشور در تهران از تاریخ ۱۹ تا 2۱ آذر در مجموعه نمایشگاهی هتل بین 

المللی المپیک برگزار خواهد شد .
وی گفت: این نمایش���گاه در س���النی بیش از هزار مترمربع و با 40 
غرفه نمایشگاهی که از دو صنف تامین کننده و توزیع کننده است، برگزار 

می شود. 
بهرمند در خصوص اینکه شب یلدا نزدیک است، افزود: با توجه به 
نزدیک بودن یلدا و عید نوروز هیچ مشکلی در تامین شیرینی بازار نداریم 

و آمادگی کامل را برای این مناسبت ها داریم.

رئیس کانون صنایع غذایی ایران پیشنهاد کرد: 
با توجه به شرایط حساس کنونی و اهمیت بسیار 
باای معیشت مردم، کارگروهی متشکل از نماینده 
ویژه رئیس جمهوری، وزرای صنعت، معدن و 
تجارت و جهاد کشاورزی به همراه نماینده کانون 
صنایع غذایی تشکیل شود تا با رصد دائمی وضع 
صنعت غذا، از خطراتی که سفره مردم را تهدید 

می کند، جلوگیری به عمل آید.
محمدرضا مرتضوی در گفتگو با ایس���نا با 
تاکید بر این که تمامی مس���ئوان و دستگاه های 
دولتی در کنار فعاان صنعت غذا باید تاش کنند 
تا سفره مردم از این کوچک تر نشود، تصریح کرد: 
شخص رئیس جمهوری و وزرای صنعت، معدن 
و تجارت و جهاد کشاورزی باید به صورت ویژه 
مشکات صنایع غذایی کشور را رصد کنند و 
با تصمیم گیری درست شرایط به گونه ای پیش 
ب���رود که نگرانی در ارتباط با این حوزه وجود 

نداشته باشد.
وی با بیان این که گران ش���دن قیمت ها در 
صنعت غذا دو عامل روانی و واقعی دارد، ادامه 
داد: عام���ل روانی در گرانی قیمت ها در صنایع 
غذایی تاثیرگذاری بیش تری دارد و مس���ئوان 
باید به این مساله توجه ویژه ای داشته باشند و 
با هماهنگی بین دستگاه ها، مشکات و مسائل 

واحدهای تولیدی و صنعتی را حل کنند.
رئیس کانون صنایع غذایی ایران با اش���اره 
به روند تخصیص ارز به صنعت غذا در سامانه 

نیما، اظهار داشت: متاسفانه کماکان نارسایی هایی 
در گش���ایش اعتبارات اسنادی و تخصیص ارز 
وجود دارد و استثنایی برای صنایع غذایی لحاظ 
نش���ده است و این در حالی است که واردات 
کااهای اساس���ی در اختیار شرکت های دولتی 
بوده و سایر فعاان صنعت غذا برای تامین مواد 
اولیه با مشکات عدیده ای در دریافت ارز مواجه 
هستند .وی ادامه داد:برای تخصیص ارز مسائل 
مختلفی وجود دارد و تا مرحله نهایی دور باطلی 
ایجاد ش���ده است و روند کلی در سامانه نیما 
به منظور تخصیص ارز دارای ایراد است و باید 
راه حل مطمئنی برای مراودات بانکی مدنظر قرار 
گیرد تا فعاان اقتصادی به ویژه در حوزه تولید 
و صنعت با مشکل مواجه نشود.نامبرده با اشاره 
به این که ش���رایط در اسفند و فروردین  پیش رو 
ممکن است با مشکات بیش تری همراه شود، 
گفت: باید به منظور پیشبرد امور به ویژه در صنعت 
غذا هرچه سریع تر چاره اندیشی کرد تا با تدبیر 
صورت گرفته سفره مردم با مشکل مواجه نشود؛ 
چراکه واحدهای تولیدی در حال حاضر با مشکل 
مواجه هستند و ممکن است در آینده ای نزدیک 

این مشکات به بحران تبدیل شود .
وی با انتقاد از این که پیشبرد فعالیت ها نیاز 
به امضاهای طایی دارد و متاسفانه با بازگشت 
موانع بوروکراسی مواجه هستیم، اظهار داشت: 
واحده���ای صنعتی و تولیدی در بخش صنایع 
غذایی به هر نحوی که بود توانستند سال جاری 

را س���پری کنند و تا حد قابل توجهی از اثرات 
تحریم بر سفره مردم جلوگیری شد، اما باید در 
ارتباط با آینده ای نزدیک باید برنامه ریزی شود؛ 
در غیر این صورت مشکات مختلفی گریبانگیر 

صنعت غذایی در کشور خواهد بود.
مرتضوی ادام���ه داد: یکی از راه هایی که 
امیدواریم عملیاتی ش���ود، برقراری کانال مالی 
ای���ران و اروپا و در نظر گرفتن صندوقی برای 
خرید کااهاس���ت که می تواند کمک شایانی به 

فعالیت های تولیدی و صنعتی داشته باشد.
وی با بیان این که باید خطوط معاماتی با 
چین مجدداً برقرار ش���ود، اضافه کرد: بخشی از 
نیازها در صنعت غذا به ویژه در بخش قطعات 
از کشور چین قابل تامین بود که باید با توجه 
به اختاات پیش آمده پس از تحریم نسبت به 
این مساله واکاوی کرد و براساس تعامل مناسبی 
که بین ما و چینی ها برقرار است، امیدواریم این 

مشکل هرچه سریع تر حل شود.
رئیس کانون صنای���ع غذایی ایران افزود: 
عاوه بر این با توجه به روابط مناسب سیاسی 
بین ایران و روسیه و با توجه به این که روس ها 
به عنوان یکی از بزرگترین فعاان غات در دنیا 
فعالیت می کنند، امیدواریم امکان تبادات مالی 
از طریق روبل - ریال برقرار ش���ود و در برهه 
زمانی کنونی بتوانیم با توجه به روابط سیاس���ی 
مناسب با چین و روسیه بخشی از نیازهای خود 

را حل کنیم.

  در دیدار وزیر نیرو با رئیس دومای روسیه 
در ته���ران بر ضرورت کاهش فاصله همکاری 
های سیاسی و اقتصادی دو کشور تاکید شد.

دکتر رضا اردکانیان در دیدار با "ویاچساو 
با تاکید بر اینکه رابطه سیاسی بسیار  والدوین" 
خوبی میان ایران و روس���یه وجود دارد، گفت: 
رابطه اقتصادی میان دو کش���ور هم بایس���تی 
همگام با تعامات سیاس���ی طرفین رشد پیدا 
کند که این مهم از س���وی کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه 

دنبال خواهد شد.
وی با اشاره به سفر اخیر خود به کشور 
روس���یه گفت: در جریان این سفر توافق شد 
که پانزدهمین اجاس کمیس���یون مش���ترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری دو کش���ور 
نیمه دوم ماه فوریه 20۱۹)اسفند ۹7( در ایران 

برگزار شود.
وزیر نیرو همچنین به دیدار خود با وزیر 
امور قفقاز ش���مالی روسیه اشاره کرد و افزود: 
براساس مذاکرات صورت گرفته در این نشست 
مقرر شد تا همزمان با برگزاری اجاس مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری دو کش���ور، 
دومین کنفرانس ایران و قفقاز ش���مالی هم به 
منظور بررسی فرصت های همکاری دو طرف 

را در تهران برگزار کنیم.
وی ب���ا تاکید بر اینکه زمینه های متعددی 
برای همکاری بین  اس���تان های ایران و قفقاز 
ش���مالی وجود دارد، ادامه داد: ما به صورت 
جدی و هماهنگ بنا داریم از ش���رایط فعلی 
که تحریم هایی علیه جمهوری اسامی ایران و 
همچنین فدراسیون روسیه تحمیل شده است به 
عنوان یک فرصت کم نظیر برای توسعه روابط 

استفاده کنیم.
این عضو کابینه دولت خاطرنش���ان کرد: 

با توجه به اینکه به تازگی عهده دار مس���ئولیت 
کمیسیون مش���ترک همکاری های اقتصادی و 
تجاری ایران و روس���یه شده ام، متعهد هستم 
تمامی مسائل موجود در دستور کمیسیون را با 
جدیت دنبال کنم که یکی از مباحث بسیار مهم 
در این زمینه موضوع نهایی کردن موافقت نامه 

اوراسیا در دولت و مجلس ایران است.
وی با تاکید بر اینکه روند تصویب این مهم 
ظ���رف دو ماه آینده در هیات دولت و مجلس 
ش���ورای اسامی طی شده و وارد فاز اجرایی 
خواهد شد، ادامه داد: بر این اساس درصددیم 
همایش های مرتبطی را در این زمینه برگزار کنیم 
تا جزئیات فرصت هایی را که این موافقت نامه 
ب���رای ایران فراهم می کند به بخش خصوصی، 

تجار و تولیدکنندگان خود منتقل کنیم.
اردکانیان تاکید کرد: همچنین در وزارت 
نیرو مصمم هستیم که سنکرون کردن سیستم 
برق ایران و روس���یه را هم از طریق جمهوری 

آذربایجان و هم از طریق ارمنستان و گرجستان 
دنبال کنیم.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه نشست 
معاونان وزرای انرژی ایران، روسیه و جمهوری 
آذربایجان به زودی تش���کیل خواهد شد، ادامه 
داد: پیش درآمد این نشس���ت جلسه ای میان 
کارشناسان سه کش���ور خواهد بود که براین 
اساس مقرر شده است تا هیاتی از ایران عازم 
مس���کو شده و زمینه را برای برگزاری اجاس 

معاونان فراهم کنند.
وزی���ر نیرو در ادامه بر ل���زوم افزایش 
همکاری های بانکی و اس���تفاده از ارزهای ملی 
دو کشور در تجارت دوجانبه تاکید کرد و گفت: 
تاش خواهیم کرد تا از طریق کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری دو کشور فاصله 
بین همکاری های سیاس���ی و اقتصادی ایران و 

روسیه را کاهش دهیم.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه رابطه 

سیاسی بسیار خوبی میان ایران و روسیه وجود 
دارد ولی رابطه اقتصادی هم بایستی پا به پای 

تعامات سیاسی دو کشور رشد کند.
اردکانیان در پایان بر لزوم اجرایی ش���دن 
موافقت نامه لغو روادید گروهی گردشگری میان 
ایران و روسیه تاکید کرد و افزود: اجرایی شدن 
این مهم منجر به افزایش تبادل گردشگر میان دو 

کشور و توسعه شناخت طرفین خواهد شد.
همچنین در این نشس���ت "ویاچس���او 
والدوین" رئیس دومای فدراس���یون روس���یه 
تجربه ایران در برگزاری کمیس���یون مشترک 
همکاری های اقتصادی و تجاری دو کش���ور را 
قابل تعمیم و الگودهی به سایر کشورها دانست 
و افزود: با توجه به موافقت نامه اوراسیا مناسب 
اس���ت تا همکاری ها را چندسطحی کرده و از 

زوایای مختلف مورد پیگیری قرار دهیم.
وی در ادام���ه از وزیر نیرو دعوت کرد تا 
در سفر آتی خود به مسکو از پارلمان این کشور 
بازدید داش���ته و ماقاتی با نمایندگان موثر در 

توسعه روابط دو کشور داشته باشد.
"والدوین" همچنین در این نشست پیشنهاد 
کرد تا کمیته انرژی مجلی دومای روس���یه هم 
عضوی از کمیس���یون مشترک همکاری های 
اقتصادی و تجاری دو کشور شود و در زمینه 
موافقت نامه اوراس���یا و تجارت آزاد میان ایران 
و روس���یه هم مناس���ب است تا نمایندگان از 
دومای روس���یه عضو این کمیته شوند تا روند 
همکاری های این بخش توسعه بیشتری پیدا کند. 
وی در پایان این نشس���ت پیشنهاد داد که سال 
آینده فروم تجاری و بازرگانی ایران و روسیه با 
محوریت اتاق بازرگانی روسیه برگزار شود که 
این مسئله مورد استقبال وزیر نیرو قرار گرفت 
و مقرر شد هماهنگی   های ازم در این زمینه 

صورت بگیرد.

ارائه خدمات متمركز بانكی به مناطق آزاد  

بندرچابه���ار در منتهی الیه جنوب ش���رقی ایران و 
در س���احل شمالی دریای عمان مورد توجه دولت قرار 
گرفته است تا از ظرفیت ارتباط ترانزیتی آن با کشورهای 
جنوبی و شرقی برای توسعه مناطق محروم اطراف بهره 

گیری شود.
ش���هرام آدم نژاد معاون حم���ل و نقل وزیر راه و 
شهرسازی دیروز در نشست معاونان این وزارتخانه با اشاره 
ب���ه طرح های جدید دولت برای رونق ترانزیتی چابهار 
گفت: ض���رورت دارد برای افزایش بازارهای فروش در 
منطقه چابهار، پیمان حمل و نقل منطقه ای برای تسریع و 
تسهیل عبور و مرور و حمل و نقل با کشورهای همسایه 

منعقد و اجرایی شود.
وی گفت: خوشبختانه سرمایه گذاری های دولت و 
پروژه های در حال ساخت و بهره برداری در بندر چابهار 
پیشرفت قابل توجهی داشته است. با این وجود ساختارها 
در س���رمایه گذاری را می توان به گونه ای فراهم کرد که 
عدالت از بین نرود و سرمایه گذاران به یک اندازه جایگاه 

و قدرت داشته باشند.
معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: به منظور تأمین 
نیاز بنادر در حوزه های تجهیزات اس���تراتژیک تخلیه و 
بارگیری اولویت را باید به قراردادهای سرمایه گذاری بخش 

خصوصی و منابع غیر دولتی اختصاص داد.
محمد راستاد معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل 
سازمان بنادر و دریانوردی هم در این نشست گفت: ایجاد 
آزادراه خروجی از بندر چابهار در اولویت طرح های عمرانی 
دولت است؛ البته باید به موازات آن، پروژه راه آهن چابهار 
به زاهدان را که جزو تعهدات وزارت راه و شهرس���ازی 

است، انجام دهیم.
وی با اش���اره به اینک���ه چابهار عاوه بر ترانزیت، 
واردات و صادرات کاا باید بخش���ی از ظرفیت خود را 
به کاپوتاژ گندم اختصاص دهد، تاکید کرد: انتقال بخشی 
از غات به بندر چابهار کمک شایان توجهی به اقتصاد 

کشور خواهد کرد.
خبر دیگری حاکیس���ت: عباس خطیبی سرپرست 
معاونت س���اخت و توسعه راه آهن در شرکت ساخت و 
توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور گفت:  پیشرفت فیزیکی 
زیرس���ازی راه آهن چابهار- زاهدان به 50 درصد رسیده 
و باتوج���ه به حجم عملیات اجرایی در این ابر پروژه و 

کوهستانی بودن مسیر، پیشرفت قابل توجهی است.
ب���ه گفت���ه وی، این خط ریلی با هدف اتصال بندر 
شهید بهشتی چابهار به عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور 
به شبکه ریلی، توسعه سواحل مکران، اتصال کشورهای 
آس���یای میانه و افغانستان به آب های آزاد و ایجاد بستر 
مناسب برای توسعه و رشد اقتصادی سیستان و بلوچستان 

و منطقه احداث می شود.
خطیب���ی با تاکید بر اولویت بندی اجرایی این پروژه 
توضی���ح داد: اولویت اصلی م���ا بهره برداری از محدوده 
زاهدان تا خاش و در بخش جنوبی تکمیل و بهره برداری 
از حدفاصل چابهار تا ایرانش���هر اس���ت که هم اکنون با 
پیش���رفت فیزیکی 70 درصدی در بخش زیرسازی در 

حال اجرا است.
وی حجم عملیات اجرایی در این پروژه را منحصر 
به فرد دانس���ت و گفت: ۸0 میلیون متر مکعب عملیات 
خاکی در این پروژه صورت می گیرد که تاکنون 50 درصد 
از عملیات خاکی و 6۸ درصد از عملیات خاکریزی آن 

به اتمام رسیده است.

سرپرست معاونت ساخت وتوسعه راه آهن، بنادر و 
فرودگاه ها راه آهن چابهار- زاهدان را بزرگترین پروژه ریلی 
در دست ساخت کشور معرفی و بیان کرد:  این حجم از 
عملیات اجرایی در 600 کیلومتر مسیر ریلی که بیش از 
50 درصد آن در تپه ماهور و منطقه کوهستانی قرار دارد، 

در نوع خود منحصر به فرد است. 
وی با اش���اره به ابنیه فنی قابل توجه در این خط 
ریلی افزود: ۱۳2 دستگاه پل خاص به طول ۱۱ کیلومتر با 
دهانه های بیش از ۱0 متر و ۳2 دستگاه تونل به طول ۱4 

کیلومتر بخشی از عملیات اجرایی این پروژه است.
خطیبی در خصوص اعتبار هزینه ش���ده برای این 
پروژه گفت: تاکنون ۱۱00میلیارد تومان برای مسیر ریلی 
چابهار- زاهدان هزینه شده و به منظور اتمام آن به حدود 
4 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که با توجه به اهمیت 
این طرح ریلی، دولت و سازمان برنامه و بودجه برای تامین 

اعتبار مورد نیاز این پروژه در تاش هستند.
بررسی همکاری های ایمنی و امنیت دریانوردی 

در دریای خزر 
 خبر دیگری حاکیس���ت: چهارمین نشست بررسی 
همکاری های تأمین ایمنی و امنیت دریانوردی در دریای 
خزر با حضور نمایندگانی از کشورهای جمهوری اسامی 
ایران، جمهوری آذربایجان، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان 

فردا در تهران برگزار می شود.
هادی حق شناس معاون امور دریایی سازمان بنادر و 
دریانوردی با بیان این مطلب افزود: در این نشست، ایمنی 
دریانوردی ش���امل ایمنی تردد شناورها در دریای خزر و 
عملی���ات دریایی و همچنین بهره مندی از ظرفیت های 
حقوقی در خصوص کنترل و بازرسی کشتی ها در این 

آبراهه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
وی با اش���اره به اینک���ه تامین ایمنی دریانوردی و 
کش���تیرانی در دریای خزر از مهم ترین اهداف نشست 
کشورهای حاشیه خزر است، اظهار داشت: حفظ و ارتقای 
ایمنی دریانوردی در دریای خزر و حفاظت از محیط زیست 
آن به عنوان بزرگترین دریاچه جهان از اهمیت و اولویت 
ویژه ای برخوردار اس���ت و دستیابی به این هدف جز با 
اراده جدی و همکاری نزدیک میان کش���ورهای منطقه و 

تفاهم در اعمال مقررات یکسان تحقق نمی یابد. 
حق ش���ناس با بیان اینکه جمهوری اسامی ایران 
در فراهم کردن محیط دریایی ایمن و س���ازگار با محیط 
زیست، نقشی پیشگام و سازنده دارد، گفت: به کارگیری 
تمهیدات مواجهه با س���وانح دریایی و لزوم تبلور عینی 
همکاری های منطقه ای از جمله مس���ائلی است که در 
قالب تفاهمنامه های چند جانبه در دو سال گذشته مورد 
توجه قرار گرفته و در همین راستا نشست هایی به منظور 
تنظیم متن تفاهمنامه ها میان کشورهای حاشیه دریای خزر 

برگزار می شود.
وی ادامه داد: موضوع اصلی نشست، بررسی همکاری 
در زمینه تامین ایمنی دریانوردی در دریای خزر و مذاکره 
بر س���ر بهره مندی از ظرفیت های حقوقی تعدادی از 
کنوانسیون های دریایی سازمان بین المللی دریانوردی در 

خصوص کنترل و بازرسی کشتی ها است.
معاون امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: 
موضوع دیگر این نشس���ت، مقوله ایمنی دریانوردی و 
بهس���ازی مکانیزم های تعامل در امور تجسس و نجات 
دریایی با لحاظ ویژگی های جغرافیایی و شرایط دریای 

خزر است.

زنگنه: كاهش سقف تولید اوپک 
باید حفظ شود

 وزیر نفت با اشاره به اینکه اوپک باوجود فشارهای آمریکا و برخی 
مسائل پشت پرده تولید نفت خود را کاهش داد، گفت: کاهش سقف تولید 

اوپک تا زمان به تعادل رسیدن عرضه و تقاضا باید حفظ شود.
به گزارش تسنیم ، بیژن نامدار زنگنه افزود: این در حالی است که 
سقف تولید ایران در مذاکرات بسیار فشرده و سخت با وزرای کشورهای 
عضو اوپک حفظ شد.وی با اشاره به اینکه حدود ۱0 ساعت با اعضای 
اوپک مذاکره کردیم تا ایران مشمول قطعنامه کاهش تولید اوپک نشود، 
ادامه داد: وظیفه داش���تیم اجازه ندهیم آس���یبی به سهم درازمدت بازار ما 
وارد ش���ود و در این زمینه موفق بودیم.وزیر نفت همچنین گفت: نیاز 
بود که در زمان کنونی سقف تولید نفت اوپک کاهش یابد و عددی که 
کم شد مناسب و عکس العمل بازار مثبت بود زیرا قیمت ها تا حدودی 
افزایش یافت. البته در ماه های آینده این تصمیم اوپک باید تثبیت شود 
و نف���ت اضاف���ی که برخی برای مقابله با ایران در بازار ریختند، از بازار 

جمع شود.
وی با بیان اینکه همیشه گفته ایم از قیمت بسیار باا برای حفظ منافع 
درازمدت خودمان حمایت نمی کنیم، گفت: روسیه نقش تعیین کننده ای در 
تولید نفت غیراوپک دارد و در جلسه ای که با مقامات این کشور داشتیم، 
روس���یه نقش س���ازنده ای را ایفا کرد و کاهش 2۳0هزار بشکه از تولید 

400هزار بشکه ای نفت غیراوپک را روسیه به عهده گرفت.

وزیر صنعت، معدن و تجارت 
درباره افزایش قیمت خودروهای 
ایران خودرو گفت: نمی شود گفت 
ایران خودرو کار غیرقانونی کرده، 
ولی باید سازمان حمایت اظهارنظر 

کند.
به گزارش فارس، رضا رحمانی 
در گفتگو با خبرنگاران در ارتباط 
با افزایش قیمت خودرو تعدادی 
از محصوات شرکت ایران خودرو 
اظهار داش���ت: در بحث خودرو، 
س���ازمان حمایت مسئول است و 

خودشان باید توضیح بدهند.
وی افزود: بخشی از خودروها 
مشمول قیمت گذاری شورای رقابت 
بوده اند که دولت در آن ورود دارد 
اما بخش���ی که خارج از مصوبه 
شورای رقابت است، فرآیندی دارد 
و آنالیز قیمت را سازمان حمایت 
انجام می دهد. قیمت هایی هم که 
ایران خودرو اعام کرده، خارج از 

شمول قیمت گذاری است.
ب���ه گ���زارش خبرگزاری 
صداوسیما، ایران خودرو از دیروز۱7 
آذر عرضه برخی محصواتش را 
به صورت تحویل فوری ۱5 روزه 
آغاز کرده است. محصوات عرضه 
ش���ده این شرکت را تندر پیکاپ 
ب���ا قیمت 77 میلیون تومان، وانت 
آریسان با قیمت ۳6 میلیون تومان، 
اس ۳0 صندوقدار اتومات با قیمت 
۱4۱ میلیون تومان و پارس اتومات 

با قیمت ۸۳ میلیون تومان تشکیل 
می دهد.

از سوی دیگر، معاون بازاریابی 
و فروش گروه صنعتی ایران خودرو 
هم گف���ت: فروش تحویل فوری 
چهار محصول ایران خودرو مشمول 

قیمت گذاری نیست.
به گزارش تس���نیم به نقل از 
ایکوپرس، خان کرمی با اش���اره 
ب���ه اینکه فروش تحویل فوری 4 
محصول ای���ران خودرو با قیمت 
جدید در راس���تای تنظیم و کنترل 
بازار صورت گرفته اس���ت، افزود: 
قیمت گذاری چهار محصول ایران 
خودرو با توجه به رنج قیمت رقابتی 
و وج���ود رقبای کافی در بازار از 
مدت ها قبل مشمول قیمت گذاری 
ش���ورای رقابت نبوده و همچون 
گذشته توسط خودروساز صورت 
گرفته اس���ت. بدیهی است قیمت 
گذاری خودروهای مشمول توسط 
ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت 

اعام خواهد شد.
درهمین حال، سعید موتمنی 
رئی���س اتحادیه فروش���ندگان و 
نمایشگاه داران اتومبیل در خصوص 
وض���ع بازار خودرو و قیمت های 
جدید ایران خودرو گفت: خرید و 
فروش به کمترین حد خود در سال 
جاری رسیده است و اگر بگوییم 
نزدیک به صفر شده، دروغ نگفته ایم 
که این امر به س���بب اشباع شدن 

ب���ازار، قیمت باا و عدم عرضه از 
سوی خودروسازان به بازار است.

ب���ه گزارش ایلنا، وي افزود: امروز 
وضع به گونه ای ش���ده که هر روز 
یک خبر خودرویی در خصوص 
افزایش قیمت ها منتش���ر می شود؛ 
روزی می گویند 5 درصد حاشیه 
ب���ازار و روز دیگر 20 درصد. این 
وضعیت سبب شده آنها که خودرو 
به صورت عمده خریداری و انبار 
کرده ان���د تا تعیین تکلیف بازار از 
عرضه خودروهای خود خودداری 
کنند، اما چیزی که به نظر می آید، 
این اس���ت که سرانجام 5 درصد 
حاشیه بازار اجرایی خواهد شد.وی 
در خصوص افزایش قیمت برخی 
خودروهای ایران خودرو و اثرگذاری 
اجرای قانون پنج درصد حاشیه بازار 
گف���ت: مطابق قانون تجارت اگر 
عرضه زیاد ش���ود، چون خریدار 
وجود ندارد، قیمت ها بایستی ریزش 
کند اما در ایران داس���تان فرق دارد 
زیرا بازار خودرو انحصاری است 
و دو خودروساز می توانند بازار را 
مدیریت کنند. پس اینکه فکر کنیم 
ش���اهد هجوم مردم برای گرفتن 
پول ثبت نام خودروها باشیم، درست 
نیست. چون خودروسازان داخلی 
ب���ازار را طوری مدیریت می کنند 
که به این وضعیت دچار نش���وند. 
همانطور که در سال ۹۱ این اتفاق ها 

افتاد .

دستور رهبر معظم انقاب براي تقويت ارزش پول ملي خط آهن قزوین - رشت ، دهه فجر به بهره برداری می رسد

تفاهمنامه شورای عالی مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی با بانک ملت 
برای ارائه خدمات متمرکز بانکی 

دیروز به امضا رسید.
مرتضی بانک دبیر ش���ورای 
عالی مناط���ق آزاد هنگام امضای 
این تفاهمنامه گفت: امیدواریم در 
چارچوب این تفاهمنامه همکاری 

های گسترده تری با سیستم بانکی 
داشته باشیم و با توجه به شرایط 
سخت کش���ور از ظرفیت های 
یکدیگر ب���رای تکمیل فعالیت ها 
 و پیش���برد برنامه ها اس���تفاده

 کنیم. 
وی با اش���اره ب���ه مفاد این 
تفاهمنام���ه گف���ت: مناطق آزاد 

مقدمات، بسترمناسب، درخواست ها 
و اطاعات ازم را برای توس���عه 
خدمات بانکی فراهم می کنند و 
بانک هم شرایط بانکداری و مالی 
ازم را برای تس���هیل حوزه های 
تولید، صادرات و گردشگری در 
مناطق آزاد کش���ور ایجاد خواهد 

کرد. 

وزیر نیرو: پیوند های سیاسی و اقتصادی ایران و روسیه باید بیشتر شود

برنامه توسعه ظرفیت های زیرساختی برای رونق ترانزیتی چابهار

دبی���ر انجمن صنایع لبنی گفت: قیمت های جدید 
و کاهش���ی محصوات لبنی که بر پایه ش���یرخام هر 
کیلوگرم 2000تومان تعیین شده است، امروز به صنایع 

اباغ می شود.
رضا باکری دبیر انجمن صنایع لبنی در گفتگو با 
تسنیم اظهار داشت: به صورت تلفنی به بنده اعام شد 
ک���ه مصوبه قیمت های جدیدفرآورده های لبنی اباغ 
ش���ده است و امروزبه صورت کتبی به انجمن صنایع 

لبنی اعام می شود.
وی با اش���اره به اینکه بر این اس���اس، قیمت 
هرکیلوگرم شیرخام تحویل درب دامداری 2000 تومان 
تعیین شد، ادامه داد: قیمتهای فعلی محصوات لبنی بر 

اساس نرخ شیرخام هر کیلوگرم 2200 تومان تا 2۳00 
تومان تعیین ش���ده است و باتوجه به اینکه نرخ های 
جدید بر اساس نرخ شیر خام 2000 تومانی تعیین می 
شود بنابراین قیمت محصوات لبنی در بازار کاهشی 

خواهد بود و نرخ ها تعدیل می شود.
دبی���ر انجمن صنایع لبنی درب���اره زمان اجرای 
قیمت های جدید توسط صنایع لبنی، گفت: به محض 
دریاف���ت مصوبه جدید، به ش���رکت های لبنی اباغ 
خواهد ش���د؛ اما معموا چند روز طول می کش���د تا 
این محصوات با قیمت های جدید به دست مصرف 
کنندگان برسد، با این وجود به محض اباغ قیمت های 
جدی���د، جت پرینت کارخانه ها به روی قیمت های 

قیمت های جدید محصوات لبنی امروز اباغ می شود

وزیر صنعت: افزایش قیمت خودرو غیرقانونی نیست    تشكیل كارگروه صنایع غذایی برای تقویت معیشت مردم

ص���ادرات گاز به عراق که به 
دلیل آسیب دیدگی خط ششم سراسری 
انتقال گاز برای مدتی متوقف شده بود، 
با ترمیم این خط از سر گرفته شد. 

به گزارش ش���انا ، خط ششم 
سراسری انتقال گاز از هفته گذشته به 
دلیل رانش زمین و وقوع سیاب در 
منطقه ایستگاه حسینیه شهر اندیمشک 
آسیب دید و به همین علت صادرات 

گاز به بغداد متوقف شد، اما با رفع 
آس���یب خط، صادرات گاز به بغداد 
از س���ر گرفته شد و به حالت عادی 

بازگشت.
اکنون صادرات گاز به عراق از 
دو مسیر نفت شهر - بغداد و شلمچه- 
بصره انجام می شود و صادرات گاز به 
عراق از مرز شلمچه - بصره هم روال 

عادی خود را طی می کند .

صادرات گاز به عراق از سر گرفته شد

كاهش پروازهای چارتری در مسیرهای داخلی
بلیت ۸0 درص���د پرواز ها 
با کاهش س���هم چارتر در شبکه 
هواپیمایی و به صورت برنامه ای به 

فروش می رسد.
علی عاب���دزاده معاون وزیر 
راه و شهرسازی و رئیس سازمان 
هواپیمایی کش���وری با اعام این 
مطلب به خبرگزاری صداوس���یما 
افزود: با توجه به نارضایتی سازمان 
هواپیمایی و دادستانی از نحوه چارتر 
شدن بلیت هواپیماها در گذشته، 
س���هم بلیت های چارتر در شبکه 

پروازی کاهش یافت.
معاون وزیر راه و شهرسازی 
افزود: در برخی شبکه های پروازی 
از جمله مقاصد گردشگری و مناطق 
آزاد مانند قش���م و کیش، اصوا 
باید پروازها بصورت چارتر باشد 
تا محل اس���کان مسافر هم از قبل 
تعیین ش���ده باشد؛ بنابراین حذف 
کامل بلیت های چارتری در پروازها 
امکان پذیر نیست و در همه جای 
دنیا هم تورهای گردشگری بلیت 

ها را چارتر می کند.



اين روزها، اگر گذرتـــان به بازار لوازم 
خانگي بيفتد، از تعجب انگشـــت به دهان 
مي مانيد. البته كه تنوع و محصوالت جديد 
تعجب و تحسين برانگيزند، اما اعجاب بازار 
امين حضور اين رنگارنگي و پيشرفت فناوري 

در محصوالت نيست، بلكه قيمت هاست! 
باال رفتن قيمـــت ارز، از طرفي به طور 
مستقيم روي اجناس خارجي تاثير گذاشته و 
قيمت آنها را تا آن باالها كشانده و از طرف 
ديگر، به دليل وابستگي توليدات داخلي به 
واردات مواد اوليه، قيمت محصوالت داخلي 
نيز افزايش پيدا كرده است. باال رفتن قيمت 
توليدات داخلي، به جز وابستگي به محصوالت 
و مواد اوليه خارجـــي، دليل دومي دارد و آن 
افزايش تورم است. مجموع اين دو دليل، آهي 
است كشيده و غمناك كه از نهاد مصرف كننده 
بر مي آيد، به ويـــژه آناني كه در اين غوغاي 

قيمت ها، قصد ازدواج كرده اند.
دختردارها، نگران جهيزيه

اين روزها اگر كسي قصد ازدواج داشته 
باشد، از آشـــنا و غريبه، از كوچك و بزرگ 
حتي از در و ديوار مي شنود كه «حاال چه وقت 
ازدواج؟» اين جمله ظاهرا شوخي، در نهان به 

موضوعي جدي اشاره دارد: قيمت   ها! 
خانمي  ميانسال در خيابان اميركبير، نزديك 
به سه راهي امين حضور به گزارشگر روزنامه 
مي گويد: براي تهيه جهيزيه به همراه دخترم به 
اينجا آمده ايم، ولي قيمت ها خيلي عوض شده و 
فكر كنم با مبلغي كه در نظر گرفته بوديم، حدود 

نصف وسايل را بتوانيم بخريم.
وي توضيح مي دهد: قبل از عيد تصميم 
به كامل كردن جهيزيه دخترم را داشتم كه به 
داليلي نشد، حاال قيمت ها چنان تغيير كرده كه 

انگار 10 سال گذشته است.  

ابراهيم 55 ساله، ديگر شهروند تهراني 
اســـت كه در گفتگو با گزارشگر روزنامه از 
قيمت هاي جديد لوازم خانگي نگران است. 
وي نيز كه در حال تهيه جهيزيه براي فرزند 
خود است مي افزايد: تخت و كمدي كه سال 
گذشته با يك ميليون و 800 هزار تومان امكان 
تهيه اش را داشتم، امسال بايد بابت آن 3 ميليون 
و 800 هزار تومان بپردازم. مبل راحتي گرانتر 
هم شده است، سال گذشته مبلي را حدود 2 
ميليون تومان خريديم كه االن 5 تومان قيمت 

گذاشته اند. 
اين پدر در ادامه به قيمت برخي ديگر از 
اقالم اشاره مي كند و مي افزايد: لباسشويي يك 
ميليون و 500 هزار توماني االن 4 ميليون تومان 
شده و يخچال ايراني 2 ميليون توماني را بايد 5 
ميليون تومان خريد. بر همين اساس، تلويزيون 
2 ميليوني نيز به 3 ميليون و 200 هزار تومان 
رسيده است.  به گفته ابراهيم، فرش تنها قلمي از 
اقالم لوازم منزل است كه قيمت آن چندان تغيير 
نكرده است و هنوز مي توان گفت قيمت آن 

معقول است.
اميرحسين ديگر شهروندي است كه در 
گفتگو با گزارشگر روزنامه در مورد قيمت كولر 
گازي حرف هاي زيادي دارد و معتقد است، 

قيمت فعلي كولرهاي گازي منطق ندارد و حتي 
اگر افزايش قيمـــت ارز را در نظر بگيريم، باز 
هم نبايد اين قيمت باشد. او توضيح مي دهد: 
كولر گازي منزل ما اواخر تابستان دو سال پيش 
خراب شد و از اونجايي كه تابستان رو به اتمام 
بود براي خريد كولر اقدام نكردم. در حالي كه 
در آن موقع كولر 30 هزار جنرال 2 ميليون تومان 
بود. امسال تابستان تصميم گرفتم كولر جديد 
بخرم و همان كولر به قيمت 7 ميليون فروخته 
مي شد كه در نتيجه كالً بيخيال خريد كولر شدم!

رضا 50 ســـاله نيز در مـــورد گراني ها 
مي گويد: قصد داشـــتم تلويزيـــون خانه را 
تعويض كنـــم و كمي بزرگتر خريداري كنم. 
تلويزيوني كه در نظر داشتم 3/5 ميليون بود 
ولي وقتي كه مصمم شـــدم و هزينه آن را 
تامين كردم، به حدود 8 ميليون تومان رسيد. 
طبيعتاً از خريد آن منصرف شدم. و حاال فقط 
مراقبم وســـايل منزلمان خراب نشود!  در اين 
ميان، يكي از خريداران بازار لوازم خانگي از 
اينكه آبگرمكن هاي ديواري چندان گران نشده، 
خوشحال است؛ مي گويد: من هفته پيش يك 
عدد آبگرمكن ديواري بوتان خريدم و خيلي هم 
راضي هستم چون توقع افزايش دو سه برابري 
داشـــتم ولي خيلي افزايش پيدا نكرده بود، از 

همينجا از بوتان تشكر مي كنم. 
تلويزيون

پسر جواني در خيابان جمهوري تهران، 
به دنبال خريد تلويزيون است. وي نامزد كرده 
و بزودي به خانه خود خواهد رفت. مي گويد: 
خريد تلويزيون با كيفيـــت دلخواه، در توانم 
نيســـت، مجبورم مارك ديگري كه كيفيت 
پايين تري دارد را خريداري كنم. او توضيح 
مي دهد: قرار بود تلويزيون خارجي 55 اينچ 
بگيرم كه حداقل 5 ميليون قيمت دارد، حاال 

مجبور 42 اينچ بگيرم با برندي كه درجه دوم يا 
سوم محسوب مي شود.

يك فروشنده در خيابان جمهوري نيز، 
تلويزيون هاي   4K   خميده را تكنولوژي روز 
مي خواند و توضيح مي دهد: آخرين نســـخه 
تلويزيون كه در بازار مورد توجه قرار گرفت، 
تلويزيون هاي خميده بود كه پارســـال تعداد 
زيادي از آنها در بازار بـــه فروش رفت. در 
واقع اين مدل تلويزيون، ُرند بازار شده بود و 
اگر در مغازه اي نبود، حتماً مشتري كمتري به 
سراغ آن مغازه مي رفت. اما از ابتداي سال و با 
افزايش قيمت ها، دوباره اقبال به تلويزيون هاي 
معمولي بيشتر شد. حتي تلويزيون هايي كه 
سال گذشته و سال هاي پيشتر از آن، مشتري 

چنداني نداشت، دوباره روي بورس آمد. 
اين فروشـــنده در ادامه به فروش ديگر 
اقالم صوتي و تصويري اشاره مي كند و توضيح 
مي دهد: در همه اقالم، از جمله پليرها، با توجه 
به افزايش قيمت ها، گرايش به مدل هاي قبلي 

به دليل قيمت مناسب تر بيشتر شده است. 
وي در پايـــان گفتگوي خود با روزنامه 
اطالعات تأكيد مي كنـــد: اگر به همين منوال 
پيش برود، تكنولوژي هاي جديد وارد بازار 
نمي شوند و اگر كســـي هم طالب آن باشد، 

مجبور مي شود شخصا براي خودش وارد و 
استفاده كند.

تعميرات هم گران شده
باال رفتن قيمت لوازم خانگي، حساسيت 
افراد براي نگهداري بهتر از لوازم خود را موجب 
شده است. بسياري از ما، حاال بيشتر قدر لوازم 
خود را مي دانيم و در استفاده بهتر از آنها كوشا 
تريم، چرا كه در صورت خراب شدن، تهيه دوباره 
آن برايمان دشوار خواهد بود. اما موضوع ديگر 
اين است كه وقتي لوازم گران شده، تعميرات 
آن نيز گران مي شود .  متاسفانه قيمت خدمات 
تعميرات لوازم خانگي، نرخ ثابت و مشخصي 
ندارد. مثال ممكن است يك تعميركار براي شارژ 
گاز يخچال، رقمي را بگويد و تعميركاري ديگر، 
دو برابر آن را پيشنهاد دهد. اگر هم كسي علت 
اين تفاوت قيمت را جويا شـــود، با موجي از 
اصطالحات فني مواجه مي شود كه براي عموم 

مردم قابل درك نيست و در نهايتا عموما متقاعد 
مي شويم كه در صورت امكان از تعميركاري 
دعوت كنيم كه رقم باالتري پيشنهاد داده است!    

مهدي در اين مـــورد مي گويد: دو بار در 
يك ماه آبگرمكن را ســـرويس كرديم حدود 
400 هزار تومان پرداخت شد. از سويي، هفته 
قبل يكي از همين آبگرمكن ها، نوي نو براي 
پدربزرگم خريديم با 705 تومان و كل هزينه 
اياب ذهاب و حمل و نقل كمتر از 30 تومان 
شد. حاال كه حســـاب مي كنم اگر قرار باشد 
آبگرمكن ما يك بار ديگر خراب شود، هزينه اش 
با هزينه يك آبگرمكن نو برابري كرده است .  يك 

تعميركار لوازم خانگي در اين مورد مي گويد: 
متاسفانه تعرفه مشخصي براي تعميرات نيست. 
فقط شركت هايي كه گارانتي واقعي مي دهند، 
براي نصب اوليه قيمت مشخص دارند، در بقيه 

موارد، تعميركار راسا قيمت گذاري مي كند ! 
وي توضيح مي دهد: معيار تعميركاران توان 
مالي كسي است كه براي تعمير از آنها كمك 
مي خواهد يا به عبارت ســـاده تر «هرچقدر كه 
تيغشان ببرد» در قبال تعمير لوازم خانگي پول 

طلب مي كنند! 
خريد قديم، قيمت جديد

بسياري از اقالمي  كه در فروشگاه ها، به 
ويژه در بازار اصلي لوازم خانگي وجود دارد، از 
انبار مي آيد و ماه ها قبل خريداري شده است و 
قاعدتا با قيمت هاي پيشين خريداري شده است. 
اما همين اجناس، به قيمتي باالتر و بعضا با قيمت 

روز به مشتري عرضه مي شود. 

تقريبا همه گفتگوكنندگان با گزارشـــگر 
روزنامه از اين موضوع شكايت داشتند. برخي 
معتقد بودند كه الزم اســـت دولت وارد عمل 
شود و اگر كسي جنس خريد قبلي را به قيمت 
جديد داد جريمه كند. از جمله ميترا، 30 ساله 
كه با عصبانيت مي گويد: اگر يكي دو تا از اين 
فروشنده ها را در امين حضور اعدام كنند، بقيه 
اين كار را تكرار نمي كنند! االن همه فروشنده ها 
سود دو چندان مي گيرند و ضررش از جيب 

افراد معمولي و ضعيف است. 
خانم ديگري كه همراه ميترا است، مي گويد: 
اگر همه مردم دست در دست هم بدهند و يك 

ماه خريد نكنند، اين فروشنده ها مجبور مي شوند، 
با قيمت قبلي اجناس خود را به مشتري بدهند.

محسن، كارمند بانك در اين مورد معتقد 
است: فروشندگان لوازم خانگي بارها در شرايط 
اينچنيني ثابت كرده اند كه فقط به فكر منافع خود 
هستند و مردم بايد خريد لوازم خانگي از بازار 

را تحريم كنند. 
فروشندگان چه مي گويند؟

  يك طرفه نبايد به قاضي رفت. يا به عبارت 
ديگر، بدون شنيدن گفته هاي طرف مقابل نمي توان 
قضاوت صحيح كرد. مالكان و فروشـــندگان 
فروشـــگاه هاي لوازم خانگي كـــه اين روزها، 
مغضوب بسياري از مشتري هاي خود هستند، در 
گفتگو با گزارشگر روزنامه اطالعات، همگي بر 
اين نكته تاكيد داشتند كه مردم از نوع مراودات و 

اقتصاد بازار بي خبرند. 
حسن، 48 ســـاله در اين باره مي گويد: 

هر فروشگاه ســـرمايه اي براي گردش مالي 
دارد كه محدود اســـت. اگر اين سرمايه در 
گردش كاهش پيدا كند، فروشگاه نمي تواند 
اجناس مورد نياز مشـــتري را فراهم كند و 
اگر فروشگاهي تنوع محصوالت نداشته باشد، 
مشتري سمت آن نمي رود. اين چيزي است 

كه بيشتر مردم نمي دانند.
همكار حسن، در ادامه گفته هاي او مثال 
مي زند: االن من بخاري ها را به قيمت قديم 
بفروشم، هفته آينده نيمي از مغازه خالي خواهد 
شد و نمي توانم حتي همين اجناس را براي 

آينده تامين كنم.

فروشنده ديگري در راسته امين حضور با 
اشـــاره به كنايه هاي مردم مي گويد: به خدا خبر 
ندارند و نمي دانند اگر ما اجناس قبلي را با قيمت 
جديد عرضه نكنيم، چـــه اتفاقي مي افتد. وي 
مي افزايد: قبل از هر چيـــز اگر ما مثال يك ماه 
اجناس قبلي را به همان قيمت قبل بفروشيم، در 
واقع يك ماه بدون حقوق كار كرده ايم، تازه به 
شرطي كه قيمت ها در حال رشد مجدد نباشد 
و فقط يكبار رشد كرده باشد. چه كسي حاضر 
است يك ماه بدون حقوق كار كند؟ كدام يك 
از اين افرادي كه معترض هستند، مي توانند با اين 
هزينه ها، يك ماه حقوق خود را به ديگران بدهد؟

اين فروشنده كه از طعنه هاي مردم به تنگ 
آمده، ادامه مي دهد: مسئله دوم آن خالي شدن مغازه 
و عدم توانايي براي پر كردن آن است. اگر من به 
قيمت سابق اجناسم را بفروشم، امكان پر كردن 
آن را نخواهم داشت. البته در برخي محصوالت 

كوچك يا محصوالت مصرفي روزانه، شايد اين 
موضوع قابل درك نباشد، چون هم قيمت ها پايين 
است و هم روز به روز فروش مي رود. براي همين 
در يك سوپر ماركت امكان فروش محصوالت به 
قيمت قديم وجود دارد، چون قيمت محصوالت آن 
كم و فروشش روزانه است. يا مثال يك فروشنده 
ميوه، مي تواند ميوه را به قيمت روز قبل كه خريد 
كرده بفروشـــد، همان روز ميوه تمام مي شود و 
فردا با قيمت جديد مي فروشـــد، نهايتا يكي دو 
روز فروشگاهش اجناس كمتري دارد. ولي براي 
فروشگاهي كه اجناس آن قيمت چند صد هزاري 
و ميليوني دارد، اين رقم جبران شدني نيست. به 

ويژه اينكه بسياري از اين اقالم ماه ها و حتي ممكن 
است يكي دو سال داخل فروشگاه باقي بماند. اگر 
قرار باشد من اجناس را با قيمت قديم بفروشم و 
با دو يا سه برابر بخرم، بايد يك سرمايه هنگفت 

جديد وارد گردش مالي مغازه ام كنم.
نظر توليدكنندگان 

توليدكنندگان طي دهه هاي گذشـــته، 
بيشترين آسيب را از سوبسيدهاي اقتصادي 
دولت ها خورده اند. در واقـــع از ابتداي دهه 
50 و زماني كه دولت، نفت را رقيب صنعت 
كرد، كمر توليد و به ويژه صنعت راســـت 
نشد. اين روند دست كم 5 دهه، رمق از توليد 
گرفته است. از آنجايي كه صداي توليدكنندگان 
عموما كوتاه است و براي مصالح كوتاه مدت 
دولت ها اولويت بيشتري در نظر گرفته شده، 
توليدكنندگان هيچ وقت نتوانســـتند به افكار 
عمومي  بقبوالنند كه واقعي شدن قيمت ارز راه 

نجات توليد و در نتيجه اشغال است. 
حاال كه به داليل مختلـــف، دولت از 
فروش ارز دست برداشته، طبيعتا بازار پس از 
5 دهه عادت به سوبسيد دچار نوسان و فراز 
و نشيب شده است، اما اگر در بر همين پاشنه 
بچرخد و دوباره دالر حاصل از فروش نفت به 
بازار سرازير نشود، آينده بهتري را مي توان براي 

توليد و صنعت پيش بيني كرد. 
نماينده فروش يكـــي از توليدكنندگان 
بزرگ كشور كه ترجيح داد نام خود و گروه 
صنعتي متبوعش منتشر نشود در اين مورد به 
گزارشگر روزنامه مي گويد: واقعي شدن قيمت 

ارز، مي تواند روند رو به رشد توليد و به تبع 
آن اشـــتغال واقعي را ايجاد كند و اگر همين 
روال ادامه دار باشـــد، حتي با وجود تحريم، 
توليدكنندگان ايراني مي توانند به آينده اميدوار 
باشند. گرچه اين روند سختي هايي را براي همه 
اقشار خواهد داشت، اما بايد واقع بين باشيم و 
بدانيم تازه قيمت ريال «واقعي» شده است يا 
به عبارت ديگر، برابري قيمت ريال با ارزهاي 

خارجي «واقعي» شده است. 
وي مي افزايد: از آنجايـــي كه مردم را 
به نان نفتي عادت داده اند، بيشتر مردم حتي 
نمي دانند كه كاهش ارزش پول ملي، رقابتي 
جدي در دنياي امروز است و همه دولت ها با 
دقت بازار را رصد مي كنند و تا جاي ممكن از 
ارزش پول ملي خود مي كاهند كه درصدي به 
توليدشان افزوده شود. دولت ها با جمع آوري 
ارزهاي خارجي كه توسط بخش خصوصي 
به كشورشان وارد شـــده، قيمت ارز را باال 
مي برند و به اين صورت به اشتغال، توليد اعم 
از صنعتي، كشاورزي يا خدماتي خود امكان 
رقابت در بازارهاي بين المللي را مي دهند، در 
حالي كه در كشور ما طي دهه ها، با كاهش 

دستوري قيمت ارز، امكان رقابت از توليدكننده
گرفته شده تا جايي كه جنسي كه از ده هزار
كيلومتر آن طرف تر وارد كشور مي شود، بعضًا
كمتر از يك چهارم قيمت مشابه داخلي تمام

مي شود. 
اين مدير فروش تاكيد مي كند: بايد براي
جامعه توضيح بدهيم واقعي شدن يا كاهش
ارزش پول ملي يعني اشـــتغال، يعني توليد،
يعني ثروت. متاسفانه دانسته يا نادانسته مدام
بر اين موضوع تاكيد شده كه واقعي شدن يا
حتي كاهش ارزش پول ملي در برابر ارزهاي
خارجي، موضوعي بد است و برايش «قبح»
غيرواقعي ساخته ايم در حالي كه در دنيا همه بر
سر كاهش آن رقابت جدي دارند. بايد توجه
داشت چين، كره  و حتي تركيه با همين روش
بازارهاي ما را به دست آوردند و امكان رقابت

از توليد داخلي را گرفتند. 
وي به سخنراني رئيس جمهوري آمريكا
در مجمع عمومي  سازمان ملل اشاره مي كند
و مي افزايد: همين امسال ترامپ به خاطر اينكه
كشورهاي مختلف از جمله چين، با كاهش
ارزش پول ملي خود، صادرات خود را افزايش
داده و با اين كار، مشكالت اقتصاد داخلي خود
را به آمريكا وارد مي كنند، انتقاد كرد و آنها را به
اقدام متقابل تهديد كرد. همين موضوع نشان از
اهميت كاهش ارزش پول ملي دارد. كساني كه
در اقتصاد سررشته دارند مي دانند شروع توليد و
صادرات با اين كار امكان پذير است، اما ما در

جامعه همه چيز را وارونه جلوه داده ايم.

اين مدير فروش در ادامه مي افزايد: همين
حاال اگر شما نام و نام گروه ما را منتشر كنيد،
من از فردا مواخذه خواهم شـــد كه چرا با
افزايش قيمـــت ارز موافقم، براي همين اين

كار را نكنيد!
و در ادامه به رشـــد قيمت ها مي پردازد
و مي گويد: هيچ كس از اينكه اقشار مختلف
دچار مشكل شده اند، خوشحال نيست. ولي
واقعيت دنياي امروز اين است. ما تازه به ارزش
واقعي ريال رسيده ايم، هنوز دولت كاري براي
باال بردن مصنوعي قيمت ارز نكرده و شرايط

موجود در واقع واقعيت اقتصادي ماست.
اين مدير فروش راهـــكاري را براي
جلوگيري از فشار اقتصادي به اقشار آسيب
پيشنهاد مي كند و مي گويد: االن دست دولت
براي دادن يارانه به كساني كه واقعا به آن نياز
دارند، باز است. منطق و خرد مي گويد، حاال
كه قيمت ارز واقعي شده، دولت به آن دست
نزند و يك بار براي هميشـــه دست از دالر
فروشي بردارد تا توليدكنندگان پس از 5 دهه،

آرام آرام بتوانند مسير توليد را طي كنند.
سجاد تبريزي

55يكشنبه 18 آذر  1397ـ    يكم  ربيع الثاني 1440ـ   9 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27166 گزارش

 * فروشنده لوازم خانگي: اگر سرمايه در گردش يك فروشگاه كاهش پيدا 
كند، ديگر نمي تواند اجناس مورد نياز مشتري را فراهم كند و اگر فروشگاهي 
تنوع محصوالت نداشته باشد، مشتري سمت آن نمي رود، اين چيزي است كه 

بيشتر مردم نمي دانند
 * يك مدير فروش لوازم خانگي: بايد براي جامعه توضيح بدهيم واقعي شدن 
يا كاهش ارزش پول ملي يعني اشتغال، يعني توليد، يعني ثروت؛ متاسفانه 
براي واقعي شدن يا حتي كاهش ارزش پول ملي در برابر ارزهاي خارجي 
«قبح» غيرواقعي ساخته ايم در حالي كه در دنيا همه بر سر كاهش آن رقابت 

جدي دارند

لوازم خانگي؛ چالش مردم با نرخ هاى جديد

* يك شهروند: قبل از عيد تصميم به كامل كردن جهيزيه دخترم را داشتم كه به 
داليلي نشد، حاال قيمت ها چنان تغيير كرده كه انگار 10 سال گذشته است

 * تخت و كمدي كه سال گذشته با يك ميليون و 800 هزار تومان امكان تهيه اش 
را داشتم، امسال بايد بابت آن 3 ميليون و 800 هزار تومان بپردازم
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افـقـى: 

  1 - فوق العاده بردبار و با تحمل بودن - خرس فلكى
 2 - كنايه از پولدار - ترش و شيرين

 3 - امر آوردن - بعد از موعد - درخشيدن - كشور عربى 
4 - ســيخ كباب - نوعى زرد آلوى شيرين - طراح 

عمليات جنگى
 5 - كاســتى ها - فخر و مباهات كردن - كرانه هر 

قلمرو سياسى
 6 - شهرى در فارس - شهرى در همدان

 7 - ليالى - نام زنانه - مخلوطى از گازها 
8 - پايان نامه - كنايه از خوش رو - فلز سرخ

 9 - الستيك اضافى - سايد باى سايد - بى سابقه و نو
 10 - پايتخت كوبا - جوجه تيغى بزرگ

11 - جمع محنت ، بالها - بزاق - واحد مايعات
 12 - حنيف - شهرستانى در شرق قزوين - سوره انجير

 13 - ابزارها - پساوند از رسيدن - مقدار ماده موجود 
در يك ماده - نت منفى

 14 - پسوند شباهت - اثرى از برتراند راسل
 15 - تكيه دادن - كنايه از « فتنه انگيز»

عـمـودى:

 1 - از قديمى ترين فعاليت هاى بشرى كه سابقه آن 
به عصر حجر مى رسد - غارت

 2 - خواب شيرين - داراى پارگى مختصر - دردها
 3 - خاك سفالگرى - شاه هخامنشى - بختيار و پيروز

 4 - گندم كوبيده - پدر - همبستگى و يكى بودن 
5 - ســمت راست - روحانى مبارز ، از پيشگامان و 

رهبران نهضت مشروطه - اسب آذرى
 6 - واژگون - همان ارمنى است - حركات ورزشى

 7 - حرف دوم انگليسى - اهلى - دست شكسته .... 
گردن است - سلطان ميوه ها

 8 - داالن - كالم شرط - درآمد و دخل
  9 - ابوالبشر - از ابزار باغبانى - چهار چوب عكس - 

عالمت جمع
 10 - سراينده - شهر افغانستان - شهرى در كردستان 

11 - نوعى شيرينى - سياستمدار - بخشنده
 12 - خجالتى - بسيار شوخى كننده - بازدارى
 13 - هماهنگى و تعادل - نام و نشان - پر گويى

 14 - شجاع - ثانى - عنكبوت سمى
 15 - باغ - مثنوى عرفانى از عطار

 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 دوم)

آگهى مزايده 
مجتمع ســياحتى تفريحى اميركبير اراك(سهامى خاص) در نظر دارد برخى از اموال مستعمل و ضايعات خود را طبق ليست ذيل از طريق برگزارى 

مزايده به فروش برساند.لذا متقاضيان شركت در مزايده مى توانند جهت دريافت اسناد مزايده از مورخ 1397/9/22به مدت سه روز به آدرس اراك،كيلومتر 
3 جاده تهران، مجتمع ســــياحتى تفريحى اميركبير، دفتر مدير مالى و منابع انســــانى مراجعه و پس از رويت، نسبت به اعالم كتبى قيمت اقدام نمايند.به 
پيشنهادهايى كه پس از تاريخ مقرر وصول گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد. هزينه آگهى با برنده مزايده و ساير جزئيات در اسناد مزايده موجود مى باشد.

اقالم مازاد و ضايعاتى:

نوع ضايعات :رديف نوع ضايعات :رديف 

جارو برقى 3900 وات مارك پارس ضايعاتى 9آهن االت ضايعاتى و مستعمل1

دستگاه آبگير موكت IESA ضايعاتى 10ضايعات آلومينيوم –استنليس استيل و پالستيك2

لوازم كامپيوترى از رده خارج 11سيلوسيمان 150 و 40 تن با ورق3-4و5 ميل مستعمل 3

تراكتور فرگوسن (مدل 83،رنگ قرمز و فاقد پالك) 12گلدان سيمانى و سنگى  مستعمل4

تراكتور باغى به همراه لوازم و امكانات جانبى 13لوله سيمانى دومترى با قطر 1 متر، مستعمل 5

خودرو مزدا 2000 14انواع تلويزيون هيتاچى و سامسونگ مستعمل و ضايعاتى 6

دستگاه سه چرخه (موتور سه چرخه) 15چراغ سقفى مربوط به سوله مستعمل 7

دستگاه بتونير مستعمل  16دستگاه كف شور مستعمل 8

                                                                                                                                    مجتمع سياحتى تفريحى اميركبير 

آگهي مناقصه
شركت ســرمايه گذاري ايرانگردي و جهانگردي در نظر دارد نسبت به بازسازي 

9 باب ويال واقع در مجتمع جهانگردي خزرشـــهر جنوبي واقع در شهرستان فريدونكنار 
استان مازندران اقدام نمايد. لذا از شركت هاي واجد شرايط دعوت به عمل مي آيد به منظور 
دريافت فرم عمومي شرايط شركت در مناقصه و كسب اطالعات بيشتر از تاريخ درج آگهي 

لغايت هفت روز به آدرس ذيل مراجعه نمايند. 
مازندرانـ  كيلومتر 4 جاده بابلسر به فريدونكنارـ  خزرشهر جنوبيـ  مجتمع 

ايرانگردي و جهانگردي تلفن: 01135271446

آگهى تغييرات
 شركت ره سازه كاران چشمه كيله سهامى خاص 

به شماره ثبت 3148 و شناسه ملى 14007060771 
 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/20 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
الف ) ســـمت اعضاى هيئت مديره به قرار ذيل : 1- خانم زينب بهرامى به شـــماره 
ملى 3071898150 به ســـمت رئيس هيئت مديره 2- آقاى مازيار ولى زاده كوهى 
به كد ملى 2219784487 به ســـمت نائب رئيس هيئـــت مديره 3- آقاى عليرضا 
مهدى نيا آهنگرى به شماره ملى 2062924232 به سمت عضو هيئت مديره 4- آقاى 
رضا بهرامى به شماره ملى 3071834421 به ســـمت عضو هيئت مديره 5- آقاى 
مهدى يزدانى به شماره ملى 2219154165 به سمت مديرعامل (خارج از شركت) 
براى مدت دو سال انتخاب گرديدند ب ) كليه اسناد و اوراق بهادار و بانكى و تعهدآور 
از قبيل چك، ســـفته، بروات، عقود اسالمى و قراردادها با امضاى خانم زينب بهرامى 
(رئيس هيئت مديره) و امضـــاى آقاى عليرضا مهدى نيا آهنگرى (عضو هيئت مديره) 
متفقاً و همراه با مهر شركت معتبر مى باشد و اوراق عادى و مكاتبات ادارى با امضاء هر 

يك از دارندگان حق امضاء به تنهايى و همراه با مهر شركت معتبر مى باشد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تنكابن
(297495)

آگهى تغييرات شركت مهراز پويان رادمهر مازند سهامى خاص 
به شماره ثبت 1581 و شناسه ملى 14007771748 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/07/14 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1- اعضاء هيئت مديره تا تاريخ 
1399/04/20 به قرار ذيل براى بقيـــه دوره تصدى اعضاى هيئت مديره 
انتخاب گرديدند: آقاى بهرام بالوئى به شماره ملى 2093398680 و خانم 
مهرانگيز كلبادى نژاد به شماره ملى 4999679991 و آقاى مجيد قاسمى 
طوسى به شـــماره ملى 4999871671 و آقاى سيدرضا ميرى قلعه سرى 
به شـــماره ملى 4999515962 تا تاريخ 1399/04/20. 2- آقاى مرتضى 
عزيزى مته كالئى به شـــماره ملى 4990046609 به عنوان بازرس اصلى ، 
آقاى ياسر قربانى چلمردى به شماره ملى 4999941244 به عنوان بازرس 
على البدل براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. 3- روزنامه كثيراالنتشار 

اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نكا 
(297999)

آگهى تغييرات شركت مهراز پويان رادمهر مازند سهامى خاص
به شماره ثبت 1581 و شناسه ملى 14007771748 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/14 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1- ســـمت اعضاء هيئت مديره تا تاريخ 1399/04/20 به قرار 
ذيل براى بقيه دوره تصدى اعضاى هيئت مديـــره تعيين گرديدند: خانم 
مهرانگيز كلبادى نژاد به شـــماره ملى 4999679991 به ســـمت رئيس 
هيئت مديره و آقاى بهرام بالوئى به شـــماره ملى 2093398680 به سمت 
نايب رئيس هيئت مديره و آقاى ســـيدرضا ميرى قلعه سرى به شماره ملى 
4999515962 به سمت عضو هيئت مديره و آقاى مجيد قاسمى طوسى 
به شـــماره ملى 4999871671 به سمت عضو هيئت مديره و آقاى مجيد 
قاسمى طوسى به شماره ملى 4999871671 به سمت مديرعامل. 2- كليه 
اســـناد و اوراق بهادار و بانكى و ساير نامه هاى ادارى با امضاى منفرد آقاى 
مجيد قاسمى طوسى (عضو هيئت مديره و مدير عامل) همراه با مهر شركت 

معتبر مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نكا (297998)

آگهى تغييرات شركت سهامى خاص آب نگار سرعين
به شماره ثبت 10047 و شناسه ملى 10240126482 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطـــور فوق العاده 
مـــورخ 1397/08/11 تصميمـــات ذيل اتخاذ شـــد : آقاى رضا 
زنده دل به كدملـــى6038721241 آقاى محمـــود زنده دل به 
كدملى6038728856 آقاى رسول زنده دل به كدملى1461363756 
آقاى حسين زنده دل به كدملى6038728848 بسمت اعضاى اصلى 
هيئت مديره براى مدت دو ســـال انتخاب شدند . خانم فرنازنجفى 
سرقين كدملى0014959021بســـمت بازرس اصلى آقاى پيمان 
فزونى سرقين كدملى6039672595 بســـمت بازرس على البدل 
براى مدت يكسال انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 

جهت نشرآگهى هاى شركت انتخاب گرديد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل (299587)

آگهى تغييرات شركت پويا فوم قائم خزر سهامى خاص 

به شماره ثبت 4629 و شناسه ملى 14000075369 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : -ترازنامه و حساب وســـود و زيان سال مالى منتهى به 

1396/12/29به تصويب رسيد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قائم شهر 
(299726)

آگهى تغييرات شركت آهك صنعتى و هيدراته لرستان شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 3612 و شناسه ملى 10861286711 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/04/02 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - موسســـه حسابرسى دش و همكاران به شناسه ملى 10100171271 به عنوان بازرس اصلى ، 
موسسه حسابرسى آروين خدمات مديريت رادوين به شناسه ملى 14005993565 به عنوان بازرس 
على البدل براى يكسال مالى انتخاب گرديدند . - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى 

شركت تعيين شد. - صورتهاى مالى منتهى به 1394/12/29 به تصويب رسيد .
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان لرستان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خرم آباد (301216)

آگهى تغييرات شركت آهك صنعتى و هيدراته لرستان شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 3612 و شناسه ملى 10861286711 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/04/16 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - موسســـه حسابرسى دش و همكاران به شناسه ملى 10100171271 به عنوان بازرس اصلى ، 
موسسه حسابرسى آروين خدمات مديريت رادوين به شناسه ملى 14005993565 به عنوان بازرس 
على البدل براى يكسال مالى انتخاب گرديدند . - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى 

شركت تعيين شد. - صورتهاى مالى منتهى به 1395/12/29 به تصويب رسيد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان لرستان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خرم آباد (301230)

آگهى تغييرات شركت فوم سازان قائم مازرون سهامى خاص 

به شماره ثبت 3271 و شناسه ملى 10760283708
 به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1-ترازنامه و صورتهاى مالى منتهى به سال1396 مورد 

تصويب قرار گرفت. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قائم شهر 
(299727)

آگهى تغييرات شركت مازرون فوم قائم سهامى خاص

به شماره ثبت 2477 و شناسه ملى 10760251643 
به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/30 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1- ترازنامه و حساب هاى سود و زيان سال مالى 1396 

به تصويب رسيد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قائم شهر 
(299728)

آگهى تغييرات شركت آهك صنعتى و هيدراته لرستان 
شركت سهامى خاص به شماره ثبت 3612 و شناسه ملى 10861286711 

به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/05/03 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : - ســـمت اعضاى هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند : بانك مسكن به 
شناســـه ملى 10100830792 و با نمايندگى حسين ســـالحورزى به شماره ملى 
4859202317 به سمت رئيس هيئت مديره شـــركت مسكن ارقام آريا به شناسه 
ملى 10320854238 و با نمايندگى فرزاد سام نژاد به شماره ملى 4070304274 
به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره شركت آموزشى ورزشـــى و رفاهى اميد روشن 
پايتخت به شناســـه ملى 10100944710 و با نمايندگى محمد خاكى به شـــماره 
ملى 6129632797 به ســـمت عضو هيئت مديره محمد حسين توفيقى به شماره 
ملى 5929586322 به سمت مديرعامل خارج از سهامداران تا تاريخ 1399/05/03 
. - كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شركت از قبيل چك برات سفته و قراردادها و 
عقود اسالمى و اوراق عادى و ادارى با امضاى مديرعامل و رييس هيئت مديره و مهر 
شركت و در غياب رييس هيئت مديره با امضاى مديرعامل و نايب رييس هيات مديره 
و مهر شركت و در غياب مديرعامل با امضاى رييس هيئت مديره و نايب رييس هيئت 

مديره همراه با مهر شركت معتبر است . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان لرستان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى خرم آباد (301231)



 نظرها و انديشهها

ميتـــوان امتداد را تصور كرد 
بـــدون آنكـــه آن را واقعي بدانيم. 
ضرورتي ندارد تا آن را واقعي بدانيم 
مگر آنكه آن را واقعي فرض كنيم؛ 
امـــا واقعي فرض كردن امتداد به آن 
واقعيت نبخشد، زيرا ضرورتي ندارد 
تا امتداد را واقعي بدانيم، حتي چنانچه 
الزم باشـــد با تصور شئي در ذهن 
خويش مفهـــوم امتداد را به خاطر 
خطور دهيم، الزمه اين واقعي دانستن 
امتداد نيست. حتي چنانچه امتداد را 
بـــا وضوح و تمايز تصور كنيم، باز 

بينياز به تصور [وجود] ذهني امتداد است. هيچ مانعي وجود ندارد تا 
امتداد را يك صورت ذهني محض ندانست.

پس اينكه دكارت ماهيت امتداد را داراي وجود ميداند و آن را 
با شئ خارجي متحد ميداند، مبهم و غيرواضح است. دكارت «وجود» 
خداوند را از «ماهيت» او غيرقابل انفكاك ميداند و در برابر، اتحاد اين 
وجود و ماهيت را مقايسه ميكند با تساوي مجموع سه زاويه با دو 
قائمه كه از ماهيت مثلث قابل انفكاك نيست. تصور ذات كامل مطلق 
كه وجود نداشته باشد، مطرود است. تصور خدا از تصور وجود او 
جدا نيست؛ زيرا خدا را بدون وجود نميتوان تصور كرد و لذا وجود 

از خدا قابل انفكاك نيست. 
اما تساوي مجموع سه زاويه با صد و هشتاد درجه همچون تصور 
ســـهضلعي بودن مثلث، امري ماهوي است و ضرورتي وجود ندارد 
كه اين تصورات را مســـاوق خارجيت شئ خارجي بدانيم. اين همه 
امور ماهوي است و اعتبار آن محدود به عالم انديشه است، ولو آنكه 
خصوصيات مثلث امور جعلي محض نيست. دكارت ميپذيرد كه فكر 

هيچگونه ضرورتي به اشيا نميدهد، اما درباره «امتداد» چه؟
هرچه بيشتر در عبارات دكارت در «تأمل ششم» درباره واقعيت 
امتداد بينديشيم، به اين نكته بيشتر واقف ميشويم كه دكارت وجود 
جوهر امتداد را صرفا به نحو فرضي پذيرفته است و دليلي براي اذعان 
به اين جوهر عرضه نكرده اســـت. در مضمون عبارات او صرفاً اين 
استدالل نهفته است كه: چون ما تصور بسيط و محض از امتداد داريم 
و اين تصور منشـــأ نفســـاني ندارد، پس حقيقت و واقعيت آن منشأ 
اين تصور است. اين نحوه انديشيدن بيش از ارائه استدالل مبتني بر 
بديهي تلقي كردن حقيقت امتداد است و اين كاري است كه دكارت 
ميتوانست قبل از شروع تأمالت خويش آن را اظهار كند و خود و 

ما را از زحمت تأمالت برهاند!
بههرحال ما از امتداد، به وقايع عالم خارج نميتوانيم رسيد، در 
حالي كه از تصور و مفهوم عالم در ذهن خود ميتوانيم به ضرورت 
واقعي بودن آن نايل شويم؛ زيرا عالم خود يعني فراتر از من درككنندة 
آن. تصور عالم نميتواند صدورش از خود من باشـــد، زيرا آن به 
اصطالح دكارتي، بزرگتر و عاليتر از من است. من عالم را با وضوح 

و تمايز درك ميكنم.
«امتداد» يك تصور ذهني است كه با وضوح آن را درك ميكنيم؛ 
اما نميتوان منشـــأ اين تصور را در واقعيت خارجي جستجو كرد و 
آن منشـــأ را علت اين تصور تلقي كرد؛ زيرا تصور امتداد يا قابليت 
تجزية كّم متصل همانقدر براي ذهن ما قابل حصول است كه تصور 
تجزيهناپذيري يك پديده تاّم متصل همچون يك پارهخط. پس نميتوان 
به صرف امكان درك از شئ ممتد، آن را حائز واقعيتي وراي واقعيت 
ذهن دانست؛ زيرا تجزيهناپذيري يك كيفيت متصل است و شكل يك 
مثلث قائمالزاويه نيز در ذهن ما قابل تصور درك است، در حالي كه 

دكارت آن را جوهر برنميشمارد و واقعي نميداند. 
امتداد قائم به جســـم اســـت، چنانچه امتداد مادي عيني است، 
همانگونه كه در عالم ماده مشـــاهده ميشود اجسام و اشيايي كه در 
پيرامون ما هستند و ابدان ما نيز همچون آن اشيا ممتد طبيعياند، پس 
اين امتداد قائم به جسم، مفهومي از امتداد است كه در اشياي طبيعي 
قابل تصور است. به سبب همين قابليت امتداد در اشياست كه يك 
شئ را نسبت به ديگري بزرگتر مييابيم و ميبينيم و يا يك شئ پهنتر 

و الغرتر از ديگر برميشماريم.
امتـــداد ذهني و امتداد خارجـــي از هم تفاوتي ندارد و ماهيت 
امتداد هر دو يكي است. تفاوت شايد در آن باشد كه امتداد خارجي 
ظاهراً با اشياي خارجي متحد يگانه است؛ اما آيا واقعاً امتداد خارجي
امر عليحدهاي غير از آن اســـت كه ما در تعريف از امتداد در ذهن 

خود داريم؟

مراتب واقعيت 

در عين حال دكارت قائل به مراتب واقعيت است. واقعيت معلول 
كمتر از واقعيت علت است؛ زيرا از آن مأخوذ است. واقعيت تصور 
ذهني از واقعيت شـــئ به تصور درآمده كمتر است. در اين صورت 
واقعيت بُعد در ذهن، از واقعيت بُعد در شئ خارجي كمتر است و 
بنابر اين بعد آنچنان كه تصور ميكنيم، محال است موجب واقعيت 
خارجي بُعد باشـــد. مفهوم بُعد چون حالت و كيفيت ذهن اســـت، 
طبيعت آن چنان است كه مقتضي هيچ واقعيت صوري نيست. براي 
آنكه مفهوم بُعد حاوي آن واقعيت بُعد خارجي باشد (و نه واقعيتي 
لذا اين واقعيت بايد از علتي گرفته باشد كه واقعيت آن دست  ديگر)،
كم به اندازه واقعيت ذهني اين مفهوم باشـــد و عدم نميتواند علت 
واقعيت بُعد ذهني باشد. پس بايد امري موجود باشد. اين كه بيان شد، 

استدالل دكارت درباره واقعيت بُعد است.
برمبناي عقيده دكارت كمال مفهوم امتداد از كمال چيزهايي كه اين 
مفهوم از آن گرفته شده، كمتر است و محال است كمال اين مفهوم 
از كمال امتداد واقعي بزرگتر يا كاملتر باشد. اشكال مهم اين است كه 
امتداد در تعريف هندسي آن در يك كليت عام و مطلقي قابل تصور 
است كه مأخوذ از اشيا نيست. همة اشياي واقعي از امتداد سهم دارند، 
اما امتداد در كليت آن از هيچ شئ مأخوذ نيست و متناظر حقيقي آن در 
عالم خارج هيچ شئ نيست. ما هيچ شئ خارجي به نام امتداد نداريم، 

بلكه آنچه هست، اشياي خارجي است كه ممتد هستند.
در واقعيت مفروض خارجي، بُعد نبايد از تعريف هندسي خود 
عدول داشته باشد. بُعد همان بُعد است و بُعد چيزي جز همان قابليت 
امتداد و كشش هندسي نيست. اين قابليت در تعريف نيازي به واقعيت 
خارجي ندارد و در محدودة تعاريف هندســـي قابل تصور و ادراك 

يا واقعيت نيست. است و مستلزم وجود واقعي
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نصفه شب، يك پيت حلبى 
كه در آن با چند تكه چوب، آتش 
افروختهاند  و دودش يك محله را 
گرفته، از فاصله دور به ما مىگويد 
عدهاى بنا به هر دليل و علتى، خانه 
ندارند و ما به عنوان آدمهايى از 
اين جامعه كه توانستهايم مشكالت 
زندگى خودمان را در اين موارد 
حل كنيم، بر اســـاس  انسانيت 
موظفيم در حد قابل قبول، زندگى 

آنها را هم سامان دهيم. 
منظورم از «قابل قبول» اين 
نيست كه فضايى فراهم كنيم تا هر 
روز عده بيشترى كار و كشاورزى 
را در اقصا نقاط مملكت رها كنند 
و به تكدى به در خانهها بيايند. 
«قابل قبول» يعنى شرايطى كه پس 
از بررســـى و جوانبانديشى در 
اين مورد، قابل پذيرش و مقبول 

تشخيص داده شود. 
اما اين فقط انسانيت نيست كه 
ما را به اين مسير هدايت مىكند، 
حداقل آسيبى كه از بىخانماني 
ديگران به ما مىرسد، دودى است 
كه از آتش آنها وارد هواى شهر 
مىشود. به احتمال زياد شما هم 
مثل من در اين شبهاى سرد از كنار 
فضاهاى بازى كه اين افراد در آن 
به سر مىبرند، گذشتهايد  و عالوه 
بر ديدن ماشينها و موتورهايى 
كه آمدهاند  تا جنس خالف خود 
را از اين قبيل محلها تأمين كنند، 
دود برخاسته از آتش آنها را ديده 

و استشمام كردهايد.

 گاهى آدمها نه كودكند، نه 
سالمندند، نه معلولند، و نه...، اما 
نياز دارند كه يك عده آدم ديگر 
وارد صحنه شوند و زندگى آنها را 
سامان دهند. ياري كنند، خدماتي 
بدهنـــد، همدلى كنند، قضاوت 
نكنند، مجازات نكنند، دستگير 

نكنند، اما دستگيرى كنند... 
مىدانم كه  شهرهاى بزرگ 
دنيا هنوز با پديدة بىخانمانى و 
بىخانمانها درگيرند. همين چند 
روز گذشته مطلبى در خصوص 
پديـــده homelessness  در 
شهرى مثل لندن نظرم را جلب 
كرد. اما نخست اينكه مشكل آنها 
مثل ما نيســـت و بعد هم اينكه 
دليل نمىشود چون آنها مشكل 
دارند، ما دنبال حل مشكل خودمان 
نرويم. آمار هم پيدا نكردم. مثل 
بسيارى از موارد ديگر، نه اينكه 
نباشـــد، يك جا 4هزار نفر بود، 

جاى ديگر شهردارى اعالم كرده 
بود 5هزار نفـــر در گرمخانهها 
اسكان داده مىشوند، يك جاى 
ديگر 20هزار نفر بود، يك جايى 
هم  44هزار نفر... خالصه اينكه 

آمار پيدا نكردم. 

شايد نخســـتين گام مهم، 
شناســـايى و مشخصسازى اين 
افراد باشـــد. بـــه هر حال با در 
نظر داشتن يافتههاى جهانى، الزم 
اســـت نسخه ملى و بومى براى 

اين مشكل پيدا كنيم. 

حل نكردن يا حداقلسازى 
مشـــكل بىخانمانـــى، بيش از 
آنكـــه حاصل ناتوانى باشـــد، 
برآيند ناهماهنگى اســـت. هم 
ناهماهنگى دستگاههاى مختلف 
و هم ناهماهنگىهاى داخل يك

دستگاه. نمونهاى از ناهماهنگى را 
در عملكرد شهردارى مثال بزنم و 
اضافه كنم كه قصد مقصرسازى 
و مقصريابى  ندارم، چرا كه اعتقاد 
دارم اين يك تقصير فردى نيست، 
بلكه يك تقصير فرهنگى است. 
حتماً مأموران  شهردارى را در 
حال جاروزدن خيابان ديدهايد و 
در دل يا بر زبان «خداقّوت»گويان 
از كنارشان گذشتهايد. مواردى هم 
ديدهايد كه همين مأموران آنچه را 
جارو زدهاند، به جاى جمعكردن، 
در جـــوى آب مىريزند يا آتش 
مىزننـــد و دود مفصلى به هوا 
مىفرستند! از طرف ديگر متولى 
پاكسازى جوىهاى آب، كنترل 
كيفيت هوا و معاينه فنى خودروها 
براى جلوگيرى از دودزايى، همين 
شهردارى است. شهردارى بارها 
اعـــالم و خواهش كرده كه زباله 
به جويهـــا نريزيد، چون هزينه 
جمعآورى آن بيستبرابر است 
و پيامدهـــاى زيانبار جدى مثل 
آبگرفتگى معابر و آلودهشـــدن 

آبها را به دنبال دارد! 
خوب اســـت همينجا از 
كاركنان شهرداى براى خدمات 
مختلفشان تشكر كنم و به سهم 
خودم بگويم كه خوشحال هستم 
از ايـــن كه يك معمار بهويژه با 
گرايشهاي فرهنگى و تاريخى 
بهتازگى شهردار تهران شده است. 
بـــه نظرم يك معمـــار با چنين 

گرايشهايى اگر بتواند آنچه در 
سر دارد، پياده كند، گامهاى مهم 
و مفيـــدى براى تهران (و به تبع 
آن ديگر كالنشـــهرهاي كشور) 

برداشته خواهد شد. 
به موضوع اين يادداشــــت 
بازگرديــــم. مثل همــــه موارد، 
«پيشــــگيرى» از «درمان» بهتر 
اســــت. اگر امــــروز آنهايى را 
كه فردا خياباننشــــين خواهند 
شــــد پيدا كنيم، شايد با هزينه 
كمى بشود جلوى افزايششان 
را گرفــــت. بعد با اولويتبندى 
دقيق به ساماندهى خياباننشينها 
بپردازيم؛ اما در نظر داشته باشيم، 
امروز دود آتش داخل پيت حلبى 
آنها به چشــــممان مىرود  و 
فردا معلوم نيست آنها چه تعداد 
باشند، آتششان را كجا بيفروزند 

و دودش تا كجا برود!  
يك روستا را در نظر بگيريد: 
كسي در آنجا بىخانمان نيست. 
هر دهى براى خودش سازمان و 
ســـاز و كارى دارد كه در آن گدا 
و بىخانمان نيست. البته هستند 
افرادى كه بنا به هر دليلى، توانايى 
اداره زندگـــى خود را ندارند؛ اما 
ســـازمان  طبيعى روستا آنها را 
ســـامان مىدهد. يا در خانه يكى 
از اهالـــى يا حتى در يك خانه 
جداگانـــه. گاهى زنى براى آنها 
مىگيرند، گاهى شوهرى برايشان 
پيدا مىكنند، به وضع بچههاى آنها 
رسيدگى مىكنند تا بزرگ شوند 

و... خالصه اينكه مردم يك روستا
كه ممكن است از ما شهرنشينان
ثروت كمترى داشـــته باشند، در
دانشگاههاى بزرگ ايران و جهان
درس نخوانده باشـــند، ادعاهاى
آنچنانى  هم نداشـــته باشند، در

جمعشان بىخانمان ندارند. 
منظـــورم اين نيســـت كه
روستايىها خوبند و ما شهرىها
بد هســـتيم. منظور اين است كه
جامعه سنتى شيوههاى حل مسئله
خودش را داشـــته و مسائلش را
همانگونه حل مىكرده و امروز
جامعـــه نوينگرا و مدرن ما بايد
شيوههاى حل مسئله خودش را

داشته باشد. 
 الزم است كه جلوى هر نوع
دودزايى را با شـــيوههاى درست
بگيريـــم. چه خودروى  دودزاى
بـــزرگ و كوچـــك، چه مأمور
شهردارى كه پس از جمعكردن
برگ و زباله، آن را آتش مىزند،
چه كشاورزى كه ماندة زمين  را
بعد از برداشـــت محصول آتش
مىزند، چه آتشسوزى عمدى و
غير عمدى در جنگلها و باغها،

چه آاليندگى كارخانهها و...
در ايـــن روزها كه باز هم
مثل هر سال آلودگى هوا جدى
شده، كنترلها و دقتهاى فصلى هم
جدى شده، خوب است بررسى
كنيـــم تا بدانيم كه آتش هر يك
پيت حلبى به اندازه چند خودرو

دودزا هوا را آلوده مىكند؟



7 اقتصادى

تهيه پول ُخرد بويژه در ســـال هاى اخير كه 
بسيارى از اسكناس ها و مسكوكات خرد از چرخه 
تبادالت مالى اشـــخاص كنار گذاشته شده اند، يكى 
از دردسرهاى بانك مركزى و مردم بوده كه هر ساله 
هزينه هاى زيادى را براى تهيه به شبكه پولى كشور 

تحميل مى كند.
به گزارش ايرنا، با توســـعه نظام هاى پرداخت 
بويژه از اوايل دهه 90 خورشـــيدى نقش اسكناس 
نقد در زندگى مردم كمرنگ تر شد اما با اين حال 
مردم براى برخـــى امور روزمره همچون پرداخت 
بهاى تاكسى، خريد بليت مترو و خريدهاى روزانه 
نيازمند پول ُخرد هستند كه البته تهيه آن به راحتى 

امكانپذير نيست.
تقريبا همه شهروندان نزاع بين راننده تاكسى و 
مســـافر را بر سر نبود پول خرد به ياد دارند؛ راننده 
پول ُخرد طلب مى كند اما مســـافر كه از دســـتگاه 
خودپـــرداز وجه نقد تهيه كرده، پول خرد ندارد و 
بـــا اينكه نرم افزارهاى متنوعى براى پرداخت هاى 
اينچنينى طراحى شده اما هنوز عامه مردم پول نقد 

را ترجيح مى دهند.
آمارهاى شاپرك نشان مى دهد كه 80 درصد از 
تراكنش هاى شاپرك از طريق پايانه هاى فروشگاهى 
انجام مى شـــود و البته اغلب اين نوع تراكنش ها 
ارزش ريالى كمى دارند و زير 30 هزار تومان برآورد 
مى شوند كه نشان مى دهد بيشتر مردم براى خريدهاى 
خرد از ابزارهاى نظام پرداخت اســـتفاده مى كنند و 
نياز اســـت كه اين روش پرداخت نسبت به گذشته 

سهل تر شود.
از آنجا كه ضريب نفوذ تلفن همراه در كشور 
به ميزان بيش از 111 درصد رسيده، زمينه براى حل 
اين مشكل از طريق فناورى هاى سيار از اين طريق 

هم فراهم شده است.
با همين رويكرد دولت در نيمه آبان امسال در 
مصوبه اى از بانك مركزى خواست تا نسبت به تدوين 
چارچوبهاى ضوابط پرداختهاى ريزمقدار (ُخرد) 
اقدام كند؛ از آنجا كه اين بانك پيشتر يعنى در اوايل 
دهه 90 گام هايى را براى راه اندازى «كيپا» برداشته 
بود، به سرعت پيش نويس مستند «پرداخت بان» را 
تهيه و به تازگى نسخه اى از آن را براى كسب نظر 
فعاالن حوزه بانكى و نظام هاى پرداخت منتشر كرد 
و به آنها مهلت داد تا پايان آذر امسال نظرات خود 

را به اين بانك ارسال كنند.
كيف پول الكترونيك به يك دستگاه الكترونيك 
يا يك سرويس آنالين گفته مىشود كه به شخص 
ايـــن امكان را مىدهد تا تراكنش الكترونيك انجام 
دهد كه مىتواند شامل خريد اقالم از يك فروشگاه 
به صورت آنالين با استفاده از يك كامپيوتر يا يك 
گوشـــى هوشمند باشـــد كه به حساب بانكى فرد 

متصل است.
در اين شيوه، اعتبار مورد نياز افراد به صورت 
بىسيم از طريق فناورى ان.اف.سى (NFC) به ترمينال 
تجارتى منتقل مى شـــود و چون در اغلب موارد به 
تلفن همراه اشخاص متصل مى شود، به عنوان «كيف 

پولهاى موبايلى» هم شناخته مىشوند.
ناصـــر حكيمى معاون فناورى هاى نوين بانك 
مركزى در اين باره معتقد است: در مواجهه با كسب 
و كارهاى جديد در حوزه پرداخت بايد به گونه اى 
عمل شـــود كه قواعد دست و پاگير در اين حوزه 
تعريف نشود بلكه چارچوب فعاليت آنها مشخص 

شده و بر آنها نظارت شود.
با همين رويكرد، حوزه فناورى هاى نوين بانك 
مركزى، كسب و كارهاى نو در نظام هاى پرداخت 
را در دو گـــروه «پرداخت يـــار» و «پرداخت بان» 

تقسيمبندى كرده است.

مهر پارسال بود كه سياست هاى بانك مركزى 
در خصوص «فناورى مالى و ضوابط پرداخت ياران» 
تهيه شد و اكنون پيش نويس مستند «پرداخت بان» 
تهيه شده و براى اعالم نظر در اختيار فعاالن نظام هاى

پرداخت و بانك ها قرار گرفته است.
در تعريف بانك مركزى پرداخت يار به معناى 
«شخص حقوقى است كه در چارچوب سند تدوينى 
و براساس قرارداد منعقده با شركت هاى ارائه دهنده 
خدمات پرداخت و تفاهمنامه منعقده با شركت شاپرك 
فعاليـــت مى كند. پرداخت يار پرداخت هاى بدون 
حضور كارت از جمله پرداخت هاى درون برنامهاى 
مبتنى بر زيرساخت هاى همراه را دريافت كرده و به 

شبكه شاپرك ارسال مى كند.»
همچنين پرداخت بان «شخص حقوقى است كه 
در چارچوب اين مستند و براساس قرارداد منعقده با 
بانك از طريق ارائه خدمات مبتنى بر ذخيره ارزش 

الكترونيك فعاليت مى كند.»
نگاهى به مستند پرداخت بان كه در 14 بند تهيه 
شـــده و الزامات، اختيارات، فرآيندهاى پرداخت و 
تسويه، اعتبار كيف پول و مقررات انضباطى و مديريت 
ريسك را براى پرداخت بانان ترسيم مى كند، نشان 
مى دهد كه بخش عمده اى از اين فرآيندها در بانك 
عامل طرف قرارداد با پرداخت بان انجام مى شود و 
در عمل اين نهادهاى جديد فقظ «خدمات مبتنى بر 
ذخيره ارزش الكترونيك به روى كيف پول ذخيره و 
در تراكنش هاى درون شبكه پرداخت بان ميان دارنده 
كيف پول و پذيرنده كيف پول تبادل مى شود» ارايه 

مى كنند و بقيه فرآيندها در اختيار بانك است.
به اين ترتيب مهمترين وظيفه پرداخت بان تهيه 
ابزار نرم افزارى يا ســـخت افزارى است كه ارزش 

الكترونيك روى آن ذخيره مى شود.
بانك مركزى ســـقف مبلغـــى هر كيف پول 
و حداكثـــر مبلغ هر تراكنـــش را معادل 200 هزار 
تومان تعيين كرده اســـت و پرداخت بانان ملزم به 
رعايت همه مقررات و ضوابط اعالمى بانك مركزى، 
مديريت ريســـك و مقررات مربـــوط به مبارزه با 
پولشويى و تامين مالى تروريسم هستند و بايد همه 
اطالعات هويتى دارندگان كيف پول و پذيرندگان را 

اخذ كنند.
شرايطى كه براى تاسيس پرداخت بان در نظر 
گرفته شـــده شامل «ثبت شركت تجارى در ايران»، 
«تامين حداقل سرمايه مورد نياز» كه البته هنوز رقم 
آن اعالم نشـــده و «نداشتن ســـوء سابقه در نظام 
قضايى» و «بدهى معوق به نظام بانكى» و «ســـابقه 
موثر چك برگشتى» براى مديرعامل و اعضاى هيات 

مديره است.
در حقيقـــت پرداخت بان يك حلقه واســـط 
ميان دارنده حســـاب بانكى، بانك و شركت هايى 
هســـتند كه خدمات مبتنى بر كيف پول از مشتريان 

مى پذيرند.
مرورى بر عملكرد بانك ها در دهه هاى اخير 
نشان مى دهد كه هرگاه ضوابطى در حوزه پرداخت ها 
و امور پولى و بانكى از سوى بانك مركزى ابالغ شده، 
بانك ها به جاى تعامل با بخش خصوصى ترجيح داده 
اند كه خود اقدام به ايجاد نهادهاى جديد كنند. براى 
نمونه در حوزه شركت هاى پرداخت (پى اس پى) 
اغلب بانك هاى پيشرو در حوزه خدمات پرداخت 
داراى يك پى اس پى هستند يا شركتهاى تجارت 

الكترونيك خلق كرده اند.
در مستند «پرداخت يار» و «پرداخت بان» دست 
بانك ها براى ايجاد نهادها و شركت هاى واسطه باز 
است و مى توانند با تاسيس اين شركت ها، با آنها 
قرارداد امضا كرده و پرداخت هاى الكترونيك صاحبان 

حساب را در انحصار خود داشته باشند.

نظام پرداخت از دردسر پول خرد رها مى شود؟ پيمانهـــاى پولى كه معموالً با هدف 
دور زدن تحريمهـــا و حذف ارزهاى رايج 
منعقد مىشود، در صورت گسترش مىتواند 
اين ارزها را تضعيف كند. اين موضوع در 
خصوص تحريمهاى آمريكا عليه ايران هم 
صدق مىكند، زيرا در صورت رفع موانع فنى 
و سياسى، برخى كشورها آمادگى دارند تا با 
حذف دالر از معامالت با ايران به همكارى 

خود ادامه دهند.
هر چند تحريمهاى اقتصادى با هدف 
محدود كردن اقتصاد يك كشـــور اعمال 
مىشـــود، اما در اغلب موارد كشورى كه 
تحريم مىشود به دنبال راهحلهايى براى دور 
زدن آن تحريمهاست؛ ايران هم از اين قاعده 
مستثنى نيست و براى كاهش آثار تحريمهاى 
آمريكا عليه اقتصاد خود، راهحلهايى را در 

دستور كار دارد.
اكنون يكـــى از بخشهايى كه مورد 
تحريم قرار گرفته، سيستم بانكى است. از 
هميـــن رو ايران تالش مىكند تا با ايجاد 
پيمانهاى پولى دوجانبه با ســـاير كشورها، 

هزينه تحريم را به حداقل برساند.
موضـــوع انعقـــاد پيمانهاى پولى با 
كشـــورهايى كه در حال حاضر از حجم 
مبادالت تجارى بيشترى با ايران برخوردارند، 
بايد در اولويت باشد، زيرا انعقاد پيمانهاى 
پولى دو و چندجانبه به حذف دالر از روابط 
تجارى منتهى مىشود و فعاليتهاى اقتصادى 
را تسهيل مىكند. همچنين انعقاد پيمانهاى 
پولى چندجانبه باعث كاهش ريسك در انجام 

مبادالت اقتصادى بينالمللى شود.
با وجود اين مزايا، اما به دليل مشكالت 
فنى و سياسى، ايران تاكنون نتوانسته از اين 

موقعيت بهره كافى را ببرد.
يوسف كاووسى كارشناس اقتصادى 
و مســـائل بانكى و همچنين مديركل اسبق 
بازرسى بانك مركزى مىگويد كه موضوع 
پيمانهاى پولى دوجانبه چند سالى است كه 
مطرح شـــده، اما متأسفانه از اين ظرفيتها 
بهويژه در زمان اجراى برجام بهخوبى استفاده 

نكرديم.
وى با اشاره به اينكه محدوديتهايى 
كه بهواســـطه تحريمها براى ايران بهوجود 
آمده، كار را دشوار كرده، مىگويد: اگر قرار 
باشد دو كشور پيمان پولى دو جانبه داشته 
باشند در ابتدا بايد مقدماتى را كه الزم است، 

رعايت كنند.
ايرناپالس: برخى كارشناسان اقتصادى 
و فعـــاالن بانكى عقيده دارند ايران مىتواند 
بهواســـطه پيمانهاى پولـــى دوجانبه، از 
تحريمهاى آمريكا عبور كند، نظر شـــما در 

اين  باره چيست؟
كاووســى: موضوع پيمانهاى پولى 
دوجانبه چند ســـالى است مطرح شده، اما 
متأســـفانه از اين ظرفيتها بهويژه در زمان 
اجراى برجام بهخوبى استفاده نكرديم. درواقع 
ســـاز و كار پيمانهاى پولى اينگونه است 
كه بهطور مثال شما با كشور تركيه مبادالتى 
انجام مىدهيد و خريدها را با پول ملى آن 
كشور مىپردازيد و در مقابل، آنها هم در 
معامالت خود با ايران از پول ملى كشور ما 
استفاده مىكنند. اين موضوع در خصوص 
چين هم همينگونه اســـت. ايران به چين 
نفت مىفروشد و پول آن را به يوان دريافت 
مىكنـــد. پس از آن صادركننده چينى از آن 
يوان براى تسويهحســـاب استفاده مىكند. 
ايران هم زمانـــى كه مىخواهد كااليى به 

چين صـــادر كند، مىتواند از طريق بانك 
عامل در كشور خود ريال دريافت كند. براى 
اجرايى شدن اين موضوع الزم است بانك 
مشـــخصى انتخاب شود كه مىتواند بانك 
مركزى كشورها يا يك بانك عامل باشد كه 
بهعنوان كارگزار و حساب نگهدار آن كشور 

محسوب مىشود.
ايرناپالس: با توجه به اين مزيتها چه 
چيزى باعث شده كه انعقاد اين پيمانهاى 
پولـــى صورت نگيرد و بـــه مرحله اجرا 

نرسد؟
كاووسى: محدوديتهايى كه بهواسطه 
تحريمهـــا براى ايران بهوجود آمده، كار را 
دشوار كرده است. درواقع تحريمها يك بحث 
است و موضوع ديگر بحث استانداردهاى 
بانكى است كه بايد رعايت شود. همچنين 
بحث ديگر تصويب FATF است كه بايد 
به نتيجه برســـد. بنابراين اگر قرار باشد دو 
كشور تمايل به پيمان پولى دوجانبه داشته 
باشـــند، در ابتدا بايد مقدماتى را كه الزم 
اســـت، رعايت كنند. بهطور مثال، با وجود 
اينكـــه ايران با چين روابط خوبى دارد، اما 
بـــه دليل نبود الزامات مورد نياز، نمىتواند 
مبادالت بانكى داشته باشد و پول نفتى كه 
به اين كشـــور صادر مىكنيم قابل دسترس 

نيست.
حتـــى به دليل نبود همين الزامات در 
ايران، حســـاب تجار ايرانى را از دى سال 
1395 بســـتهاند و اعالم مىكنند كه بايد در 
ابتـــدا الزامات FATFو CFTرا اجرا كنيم 
تا آنها بدانند با كداميك از بانكهاى ايران 
مىتوان كار كرد و پس از آغاز كار با يك 
بانك ورشكسته روبهرو نشوند. اكنون برخى 
از بانكهاى ايرانى زيانده هســـتند و اگر با 

حسابرسى IFRSبررسى شوند، ورشكسته 
خواهند بود.

ايرناپالس: با وجود اين مشـــكالت 
در ســـالهاى گذشته ايران با تركيه پيمان 
پولى به امضا رساند، چرا آن پيمان به نتايج 

عملياتى نرسيد؟
كاووســى: در سفر رئيسجمهورى 
تركيه به ايران، موضوع پيمان پولى ايران با 
تركيه مطرح شد. طرف ترك بر اين موضوع 
اصرار زيادى داشت، زيرا مىدانست كه در 
آينده ممكن اســـت در تركيه اتفاقاتى بيفتد 
و با مشـــكل مواجه شوند. بر همين اساس 
يك پيمان پولى امضا شد و با وجود اينكه 
بانكهاى مركزى دو كشور اين كار را انجام 
دادند، اما عملياتى نشد. درواقع درست است 
كه پيمانهاى پولى براى دور زدن تحريمها 
ممكن اســـت به كار آيد، اما مشكالتى هم 
بهدنبال دارد. بهطور مثال در رابطه با تركيه، 
در طول ماههاى اخير شرايط اقتصادى ايران 
و تركيه پرنوســـان بوده اســـت. ارزش لير 
تركيـــه 50 تا 60 درصد پايين آمد، ارزش 
ريال هم 150 درصد كاهش داشت؛ بنابراين 
اگر مىخواهيم پيمانهاى پولى دو جانبه را 
اجرايى كنيم، در ابتدا بايد مكانيسمهاى مورد 
نياز را براى نوسانگيرىها تعريف كرد. بدون 
وجود اين مكانيسمها و با توجه به اتفاقاتى 
كه در ايران و تركيه رخ داد، اگر قراردادى 
هم بسته مىشد در تبادل و پرداختها كار 
به دادگاه مىكشيد. نكته مهمتر اين است كه 
با توجه به تراز تجارى منفى ايران با تركيه، 

طرف ايرانى ضرر بيشترى مىكرد.
ايرناپــالس: اكنون بحث پيمان پولى 
دوجانبه با عراق مطرح اســـت. با توجه به 
مواردى كه مطرح شد و همچنين تراز تجارى 

مثبت ايران با عراق، آيا اين پيمان مىتواند 
به اقتصاد ايران كمك كند؟

كاووسى: در رابطه با عراق، شرايط با 
تركيه متفاوت است و صادرات ايران به اين 
كشور بيش از واردات ما از عراق است. اما 
اين موضوع درباره بانكها و تجار معنا پيدا 
نمىكند، زيرا مقطعى است. بعد از اتفاقاتى 
كـــه براى ارزش پول ملى ايران افتاد، بحث 
صـــادرات ايران به عراق نمود پيدا كرد، در 
حالى كه تا پيش از آن، سهم واردات ايران 
از كردستان عراق و بازارچههاى مرزى بيشتر 
بـــود. در حال حاضر هم با ثبات اقتصادى 
و تثبيت قيمت ارز در كشـــور، نرخ توليد 
در ايران باال مىرود و اين موضوع ســـبب 
مىشود واردات از ايران براى طرف عراقى 

ارزان نباشد.
از سوى ديگر، مسأله تحريم جلوى ما 
را مىگيرد. اوايل ســـال جارى آمريكا يك 
بانـــك عراقى را به جرم دور زدن تحريمها 
1/5 ميليـــارد دالر جريمه كرد. از همين رو 
بانكهاى عراقى از كار كردن با ايران نگران 

هستند.
ايرناپالس: مشكالتى كه بر سر پرداخت 
دينـــار به زائران اربعين بهوجود آمد هم از 

همين دست بود؟
كاووســى: در مـــورد زائران اربعين، 
برنامهريـــزى اينگونه بود كه ايران طلبى را 
كه از طرف عراقى بابت صدور برق داشت، 
بهصورت ريال در ايران با زوار تسويه كرد 
و قرار بود كه دينار را در عراق بين اين افراد 
توزيع كند. با اين حال، بانك عراقى اعالم 
كرد كه به دليل تحريم نمىتواند اين پول را 
پرداخت كند. در نهايت هم ايران دينار را به 
عراق برده و توزيع كرد. اين بدان معناست 

كـــه به بهانه تحريم، طلب ايران را حتى به 
دينار هم پرداخت نكردند.

ايرناپالس: بهجز تجربه تركيه آيا ايران 
در زمينه پيمانهاى پولى كار ديگرى انجام 

داده است؟
كاووسى: ايران سابقه طوالنى در اين 
زمينه دارد. پيش از انقالب اسالمى و اوايل 
دهه 50 شمسى نهادى به نام اتحاديه پاياپاى 
آسيايى تأســـيس شد كه مقر آن در بانك 
مركزى ايران اســـت. اين ظرفيت مناسب 
همچنان وجود دارد، اما تبادل آن كم شـــده 
اســـت. در آغاز كار يك واحد پولى به نام 
FDRبراى مبـــادالت تعريف كرده بودند و 
بـــه فكر اين موضـــوع بودند كه دالر را از 
مبادالت آســـيايى حذف كنند. در آن زمان، 
FDRبرابرى مىكرد. اگر  يـــك دالر با 3/5
محدوديتهاى ســـهگانهاى كه اشاره كردم، 
برداشـــته شود، قابليت توسعه اين اتحاديه 
بين كشورهاى D8يا كشورهاى عضو اكو 
مىتواند بهوجود آيد بهشـــرط آنكه بهمرور 

بتوانيم اطمينان آنها جلب كنيم.
ايرناپالس: تحريمهاى آمريكا در اين 

بين تا چه اندازه بازدارنده است؟
كاووسى: مهمترين مسئله در گسترش 
اتحاديه پاياپاى آسيايى به زيرساختهاى نظام 
مالى باز مىگردد. درواقع اگر زيرساختها 
را اصـــالح نكنيم، طـــرف خارجى كه به 
دنبال ارتباط با ايران اســـت در زمان تسويه 
صورتحســـابها تحريم مىشـــود. اين 
موضوع در تحريمهاى موســـوم به "كاتسا" 
بيشـــتر ملموس است، از همين رو اغلب 
كشورها از ارتباط با ايران نگرانىهايى دارند. 
حتى درباره كانال مالى اروپا هم شاهديم كه 
برخى كشورها اين موضوع را قبول نكردند، 

زيرا نگرانند با توجه به ارتباط بانكهاى اين 
كشـــورها با آمريكا، اگر اين كانال مالى را 

بپذيرند، دچار آسيب شوند.
ايرناپالس: از آنجا كه تأثير تحريمها در 
آسيا بهمراتب كمتر از اروپاست، آيا مىتوان 
اميدوار بود كه پيمان پولى واحدى در آسيا 

شكل گيرد؟
كاووسى: تا زمانى كه مسائل سياسى و 
جنگهاى نيابتى، قومى و قبيلهاى حل نشود، 
اين امر در آسيا نمىتواند موضوعيت داشته 
باشد. به همين دليل چين بهصورت موردى 
و تك به تك با كشـــورهاى مختلف پيمان 
پولى بسته است. بهطور مثال اكنون با روسيه 
ايـــن كار را انجام مىدهد و همچنين اين 
موضوع را با عربستان مطرح كرده تا نفت 
را به يوان از اين كشور بخرد. حتى ممكن 
است با يك واحد پولى كه تعريف مىكنند، 
معامالت انجام شود. در اوايل دهه 80 شمسى 
هـــم مالزى به دنبال طرحى اينگونه بود تا 
بتواند با يك پول محلى كه مورد اعتماد همه 
باشد وارد معامالت شود. البته الزام آن حل 
شدن مسائل سياسى و فنى است كه مسائل 
فنى شامل استانداردها و FATFاست. مسائل 
سياسى هم شامل كاهش تنشهاست، زيرا 
ســـرمايه و پول در جايى فعال مىشود كه 

آرامش وجود داشته باشد.
در مبادالت بينالمللى هم ســـرمايه را 
به كبوترى تشبيه مىكنند كه با كوچكترين 
تكانهها، از جايى كه نشسته بلند شده و پرواز 
مىكنـــد. اكنون در منطقه ما تنش، جنگ و 
درگيرى وجود دارد، بنابراين فعًال نمىتوان 
به يك واحد پول آســـيايى فكر كرد. اگر 
مشكالت سياسى نداشتيم، كشورهاى عضو 
جنبش عدم تعهد مىتوانستند نهادى مانند 
اتحاديه اروپا ايجاد كنند. درواقع مســـائل 
سياســـى و تبعات جنگ، آســـيا را از اين 
هـــدف دور مىكند، اما در بلندمدت قابل 

دسترس است.
ايرناپــالس: در صورت اجراى اين 
طرح و دســـتيابى به موفقيت، اين موضوع 

را به خطر بيندازد؟ مىتواند "پترو دالر" 
كاووســى: بله، درســـت است. اگر 
عربســـتان با اين پيشـــنهاد موافقت كند، 
"پترودالر" به خطـــر مىافتد. اكنون حجم 
بزرگى از خريد نفت از ســـوى كشورهاى 
آســـيايى انجام مىشود و ممكن است آنها 
هم به دنبال چين، معامله با عربستان را به 
يوان انجام دهند و اين موضوع قطعاً مىتواند 
دالر را زمين زده و هژمونى دالر را در جهان 
به خطر بيندازد. از همين رو آمريكا در مقابل 
پيمانهـــاى پولى دو يا چندجانبه مقاومت 
زيادى مىكند و چين هم اين موضوع را از 
آن جهت بيان مىكند تا بتواند در مذاكرات 
خـــود با آمريكا امتيـــاز بگيرد. با اين حال 
اگر اين موضوع عملياتى شـــود، به معناى 
خروج 35 درصد دالر از بازار اســـت، زيرا 
35 درصـــد مبادالت جهانى را چين انجام 
مىدهد و اگر 35 درصد دالر از بازار خارج 
شـــود، اساس اقتصاد آمريكا دچار تزلزل و 

مشكل خواهد شد.
زمانى در سيستم برتون وودز، پشتوانه 
دالر، طال بود، اما اكنون اين موضوع درست 
نيســـت و تمام تمركز بر پترودالر است. 
بنابرايـــن با اين اتفاق، اقتصاد آمريكا زمين 
خورده و اين كشـــور قادر نخواهد بود كه 

اقتصاد اول دنيا باقى بماند.
ايرناپالس

 دالر از سكه مىافتد؟
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8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

سيمانشرق
كالسيمين

صنعتيبهشهر
سيمانشاهرود

صنايعشيمياييفارس
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

بيمه پارسيان
سرمايهگذاريآتيهدماوند

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
پشمشيشهايران

آهنگريتراكتورسازيايران
شيرپاستوريزهپگاهاصفهان

ايراندارو
سرمايهگذاريبوعلي

داروسازيسينا
دودهصنعتيپارس

بيمه ما
كشتوصنعتچينچين

نفتپارس
ليزينگصنعتومعدن

فنرسازيخاور
ذغالسنگنگينطبس

كيميدارو
صنايعكاغذسازيكاوه

پااليش نفت اصفهان
سرمايهگذاريشاهد

توليديكاشيتكسرام
لبنياتپاك

عمرانوتوسعهفارس
تامين سرمايه اميد

سرماآفرين
فرآوردههاينسوزپارس

سرمايهگذاريمسكن
قندمرودشت

شيرپاستوريزهپگاهخراسان
تجارت الكترونيك پارسيان

سپنتا
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

سايپاشيشه
گسترش نفت وگازپارسيان

داروسازيزهراوي
صنايعريختهگريايران

پااليش نفت تهران
سيمانبهبهان
سيمانتهران

صنايعخاكچينيايران
گروه پتروشيمي س.ايرانيان

واسپاري ملت
سرمايهگذاريبهمن

لبنياتكالبر
حفاري شمال

كربنايران
ماشينسازينيرومحركه

كارت اعتباري ايرانكيش
قندنيشابور

پااليش نفت بندرعباس
شكرشاهرود

سرمايه گذاري دارويي تامين
باما

پتروشيميخارك
شركت ارتباطات سيارايران

معدنيامالحايران
پارسمينو

سيماندورود
نفت سپاهان

سيمانمازندران
پتروشيمي شازند

داروسازي زاگرس فارمدپارس
آسان پرداخت پرشين

داروسازيامين
سازهپويش

شهد
گروهصنايعبهشهرايران

ايرانمرينوس
به پرداخت ملت

بهنوشايران
شيشهوگاز

بيسكويتگرجي
داروسازيروزدارو

پست بانك ايران
بانكپارسيان

داروسازيابوريحان
سيماناصفهان

معدنيوصنعتيچادرملو
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

توسعهمعادنرويايران
پتروشيمي فجر

دشتمرغاب
بيمه البرز
بيمه ملت

سرمايه گذاري اعتبارايران
بانككارآفرين
نوشمازندران

صنايع سيمان دشتستان
سيمانفارسوخوزستان

همكاران سيستم
سرمايهگذاريتوسعهملي

فوالداميركبيركاشان
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

كاشيوسراميكحافظ
صنايعكاشيوسراميكسينا

تراكتورسازيايران
خوراكدامپارس
فروسيليسايران

سيمانآرتااردبيل
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

داروسازيابوريحان
سرمايهگذاريصنعتومعدن

ايرانخودرو
الميران

رادياتورايران
گلوكوزان
سايپاآذين

گروهصنعتيبوتان
ريختهگريتراكتورسازيايران

زامياد
قندلرستان

ايركاپارت صنعت
گروه مپنا(سهامي عام)

گروه دارويي بركت
رينگسازيمشهد

لعاب يران
سايپا

شهدايران
ايرانتاير

سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)
داروسازيفارابي

فنرسازيزر
پارسخودرو

سرمايه گذاري شفادارو
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

ليزينگخودروغدير
گروهبهمن
مارگارين

درخشانتهران
چرخشگر

سرمايهگذاريسايپا
ليزينگرايانسايپا

سختآژند
الكتريكخودروشرق

كمكفنرايندامين
سيمانخزر
پالسكوكار

قطعاتاتومبيلايران
سرمايهگذاريصنعتبيمه

قندثابتخراسان
ليزينگ ايرانيان
داروسازيكوثر

نوسازيوساختمانتهران
پارسدارو

توليدمواداوليهداروپخش
سرمايه گذاري ساختمان ايران

گروه دارويي سبحان
س.صنايعشيمياييايران

ليزينگايران
پمپسازيايران

مهركامپارس
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

پارسخزر
پاكسان

فرآوردههايتزريقيايران
كارتنايران

گروهصنعتيبارز
نفتبهران

داروسازياسوه
صنايعآذرآب

شيميداروئيداروپخش
ماشينسازياراك

صنايعالستيكيسهند
كارخانجاتداروپخش

معادنمنگنزايران
توليدمحورخودرو
كشتوصنعتپياذر

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
مهندسينصيرماشين

تكنوتار
فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر

بينالملليمحصوالتپارس
داده گسترعصرنوين-هايوب

سرمايهگذارينيرو
داروييلقمان

پتروشيميآبادان
سيمانداراب

پرداخت الكترونيك سامان كيش
بانكاقتصادنوين
داروسازياكسير

داروسازيجابرابنحيان
ايراندارو

سيمانصوفيان
لنتترمزايران
سيمانسپاهان

سيمانفارس
حمل ونقل بين المللي خليج فارس

سبحان دارو
گروهصنعتيسپاهان
كمباينسازيايران

بينالملليتوسعهساختمان
الكتريكخودروشرق

فرآوريموادمعدنيايران
البرزدارو

دادهپردازيايران
سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)

ايرانياساتايرورابر
سامانگستراصفهان

نيروكلر
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

نيرومحركه
آبسال

سيمانشمال
گروه صنعتي پاكشو

محورسازانايرانخودرو
كويرتاير

پتروشيمي پارس
سرمايهگذاريمليايران

كارخانجاتقندقزوين
مليصنايعمسايران  

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
فرآوردههايتزريقيايران

پگاهآذربايجانغربي
داروپخش(هلدينگ)

ايرانترانسفو
سيمانايالم

پتروشيمي فناوران
سيمانكرمان

معدني وصنعتي گلگهر
تامين سرمايه اميد

خدماتانفورماتيك
توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)

پارسسويچ
سيمانبجنورد

توسعه معدني وصنعتي صبانور
سرمايهگذاريسپه

سيمانهرمزگان
گروه توسعه صنعتي ايران

سيمانغرب
سيمانخاش

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
سالمين

آلومينيومايران
سيمان كردستان

تايدواترخاورميانه
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

صنايع پتروشيمي خليج فارس
تامينماسهريختهگري

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
سرمايه گذاريپرديس

مخابرات ايران
كاشيپارس

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
قنداصفهان

موتوژن
فرآوردههاينسوزآذر

جامدارو
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

مليصنايعمسايران  
گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

پتروشيمي جم
سرمايه گذاري پارستوشه

كاشيسعدي
فوالدخوزستان

سرمايه گذاري خوارزمي
گلتاش

بيمه ملت
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

پااليش نفت تبريز
پتروشيمي مبين

فوالدمباركه اصفهان
فوالدخراسان

توسعهمعادنوفلزات
كشاورزيودامپروريمگسال

حفاري شمال
فراوردههاينسوزايران

سراميكهايصنعتياردكان
پتروشيميشيراز

توليدي چدنسازان
سيمانقائن

افست
داروييرازك

نوردآلومينيوم
پارسالكتريك

قندهكمتان
صنعتيآما

لولهوماشينسازيايران
كارخانجات توليدي شهيدقندي

مليسربورويايران
سيماناروميه

حملونقلتوكا
كابلالبرز

فوالدآلياژي ايران
سيمان خوزستان
المپپارسشهاب

نيروترانس
پتروشيمي پرديس

بانك صادرات ايران
فوالدكاوه جنوب كيش

مسشهيدباهنر
بيمه آسيا

سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)
صنايعشيمياييسينا

شيشههمدان
سيمانسفيدنيريز

كنترلخوردگيتكينكو
معدنيدماوند

صنايعجوشكابيزد
بانك تجارت

آلومراد
سيمان فارس نو

كاشيالوند
نوردوقطعاتفوالدي

بانكملت
بيمه دانا

بانك سينا
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

موتورسازانتراكتورسازيايران
توسعهشهريتوسگستر

سيمانهگمتان
موتورسازانتراكتورسازيايران

پارسسرام
مهندسينصيرماشين

33150
2087
6111
4000
1429

7535
2125

10803
7190
3100

47001
3884

7150
406

11508
1970

5339
4480
4869
2290
6995

3073
4862

9600
2896
5553
3120
1020

4970
2359
4929

4656
2000

1513
2340
6644
5189

11204
5150
2078
9450
6195
4000

4780
16600
3075
2141
9800

903
8999
2500
1149

15600
8431
5175

9110
4491
3550
1286
8600
3140
5540
4170
9966
4165

10549
2484
6250
8210
2541
4510
2819

4469
2954
1644
2089

2568
4360
4779
4260

13899
1093

3898
7450
1872
1710

14556
3233
18290
13131
23970

8160
1225

4636
6197

3559
9185
2170

2288
925

7291
4223
2259

2878
2680
8210
2750

-352
-11

-110
-28
-37

-396
-4

-370
-2

-152
-1238

-204
-164

2
-166

12
-281
-184
-105

-10
-368

-89
-62

-193
-33

-292
-60
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1115
6190
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3792
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1297
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3847
3859
1546
1145
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6345

1800
935

1394
2440
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1575
3003
1213
1911
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3956
1229
1790
2420
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2854
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930

2412
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2732
17978

8912
6528
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3737
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2461
3916
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5744
2774
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3461
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2627
4599
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16230
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877

2460
5147
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5613

10840
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939
963
713

33184
4547
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2096
2450
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2625
2488
3480
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53
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90
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64
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216
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1
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1330
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1560
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9806
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3354
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7810
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1649
1571
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4960
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1735
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1413
1161
1270
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2740
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2422
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1455
9639
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4739
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4619
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2980
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2496
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14744
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13
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188
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25
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-34
315
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5
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-5
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9
6
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111
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0

3
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1
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0
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8
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0
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0
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-80
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آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

مزيت هاي سياست قيمت تضمينى 

ذرت در بورس كاال
عضو كميســـيون اقتصادى مجلس گفت: اجراى سياســـت قيمت 
تضمينى محصوالت كشاورزى از جمله ذرت در بورس كاال حداقل پنج 
مزيت بزرگ همچون كاهش بار مالى دولت، رسيدن سريع تر كشاورزان 
به پولشان، رشد كيفيت محصوالت، كاهش فعاليت واسطه ها و شفافيت 

در مبادالت را دارد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، شهاب نادرى در گفتگو 
با كاالخبر، به آغاز طرح قيمت تضمينى ذرت در بورس كاال اشاره كرد و 
گفت: با اجراى اين طرح، كشاورزان مى توانند به دور از حضور واسطه ها،
خودشـــان محصول را از طريق بورس كاال و با قيمتى واقعى به فروش 
برسانند و ظرف چند روز وجه حاصل از فروش محصولشان را دريافت 
كنند و مابه التفاوت نرخ بورس با قيمت تضمينى را هم از دولت دريافت 
كنند. وى تاكيد كرد: نه فقط ذرت بلكه بسيارى از محصوالت ديگر بايد در 
قالب سياست قيمت تضمينى در بورس كاال عرضه شود تا به مرور شاهد 

ثبت قيمت هاى واقعى و حمايت اصولى از كشاورزان باشيم.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس اظهار داشت: زمانى كه مكانى مانند 
بورس كاال وجود دارد كه قيمت هاى واقعى كشف و شفافيت در معامالت 
را حاكم است، لزومى ندارد محصوالتى از جمله ذرت به صورت سنتى و 
غيرشفاف معامله شوند.نادرى افزود: هر محصولى كه در بورس كاال معامله 
شود به نفع كشاورز و مصرف كنندگان خواهد بود چراكه از يك طرف 
كشاورزان زودتر به پولشان مى رسند و از طرف ديگر محصولى باكيفيت 

و با قيمتى واقعى در بازار خريد و فروش مى شود.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس با اشاره به اهميت رقابت پذيرى در 
توليد محصوالت با كيفيت، گفت: در سازوكار سنتى و وجود مشكالت 
زياد توليدكنندگان و تاخير در پرداخت وجه خريد تضمينى، نمى توان به 
شكل مطلوب عرصه رقابت و توجه به كيفيت توليدات را فراهم كرد اما 
با فراگير شدن طرح قيمت تضمينى موانع اصلى بر سر راه توليد محصول 

باكيفيت از ميان مى رود.
نماينده مجلس در پايان اظهار داشت: در بورس كاال ابزارهاى مالى 
همچون قراردادهاى آتى وجود دارد كه با پياده سازى اين معامالت بر پاى 
محصوالت كشاورزى از جمله ذرت، امنيت مالى كشاورزان با امكان پيش 

فروش محصول قبل از برداشت، افزايش چشمگيرى پيدا مى كند.
همچنين عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس گفت: 
براساس اطالعات رسيده به كميسيون كشاورزى مجلس، زعفرانكاران از 
عرضـــه محصـــول خود در بورس كاال ابراز رضايت كرده اند به طوريكه 
امسال بيش از سال هاى قبل از توليد و فروش محصولشان سود كسب 
كرده اند.سيدعالءالدين خادم درباره عرضه زعفران در بورس كاال، گفت: 
قبـــل از ورود زعفران به بـــورس اين محصول به صورت آزاد خريد و 
فروش مى شد و در اين بين دالالن و واسطه گران با شكستن قيمت ها، 
زعفران توليدى كشاورزان را با قيمتى پايين خريدارى كرده و با نرخ باالتر 

در بازار آزاد به فروش مى رساندند.
عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى مجلس، افزود: طى ماه هاى
اخير با ورود زعفران در بورس كاال ، اين محصول با رعايت چهارچوب هاى

ملى و بين المللى بازار زعفران را به تعادل رساند و باعث كمرنگ شدن 
فعاليت دالالن شد.وى ادامه داد: زمانى كه زعفران در بورس كاال خريد و 
فروش مى شود قيمت ها واقعى و شفاف خواهد شد و افراد با اطمينان 
خاطر از قيمت ها اقدام به خريد مى كنند.خادم با بيان اينكه معامله زعفران 
در بورس كاال باعث مى شـــود زعفران توليدى كشور در فضايى شفاف 
متمركز شود، گفت: عرضه زعفران در بورس كاال منجر به ساماندهى اين 
بازار در كشور شده و اين موضوع به نفع توليدكنندگان و خريداران شده 
اســـت.نماينده مردم سپيدان در مجلس اظهار داشت: براساس اطالعات 
رسيده به كميسيون كشاورزى مجلس، زعفرانكاران از عرضه محصول خود 
در بورس كاال ابراز رضايت كرده اند به طوريكه امسال بيش از سال هاى 

قبل از توليد و فروش محصولشان سود كسب كرده اند

رئيس سازمان بورس و اوراق 
بهادار با تاكيد بر اينكه اشـــتغال و 
افزايش صادرات از فاكتورهاى مهم 
رشد اقتصادى كشور است، اضافه كرد: 
بازار سرمايه با تسهيل دسترسى بخش 
مولد اقتصاد به منابع مالى هزينه هاى
تامين مالى را كاهش مى دهد و نتيجه 
آن افزايش اشتغال و حجم صادرات 
است.دكتر شاپور محمدى، به پايگاه 
خبرى بازار سرمايه (سنا)، گفت: بازار 
سرمايه براى تامين مالى شركت ها 
آمادگى كامل دارد در نيمه نخســـت 
سال جارى، 4500 ميليارد تومان در 
بازار ســـرمايه تامين مالى شده در 
پارسال هم بيش از 10 هزار ميليارد 
تومان از طريق بازار ســـرمايه تامين 

مالى صورت گرفته است.
سخنگوى ســـازمان بورس با 
اشاره به اينكه ميزان تامين مالى ذكر 
شده فقط از طريق انتشار اوراق است 
و اگر افزايش سرمايه ها محاسبه شود 
به بيـــش از 40 هزار ميليارد تومان 
مى رســـد، افزود: عالوه بر تامين 
مالى شـــركت هاى خصوصى طبق 
قانـــون بودجه،مبلغ 50 هزار ميليارد 
تومان تامين مالـــى براى دولت از 
طريق بازار ســـرمايه پيش بينى شده 
و ســـازمان بورس همواره تالش

مى كند تا ابزارهاى متنوعى را در اين 
زمينه به كار گيرد و روند تامين مالى 
را تسهيل كند.دكتر محمدى با اشاره 
بـــه نقش بورس كاال در تامين مالى 
گفـــت: بورس كاال از طريق فروش 
كاال و پيش فـــروش اوراق كااليى
مى تواند در تامين مالى نقشى اساسى 
داشته باشد اوراق كوتاه مدت مبتنى 
بـــر كاال نياز به ضمانت و اتكاى به 
نظام پولى كشور را كاهش مى دهد 

و اميدواريم كه شركت هاى توليدى 
بتوانند از اين امكان براى تامين مالى 

خود استفاده كنند.
سخنگوى سازمان بورس به راه 
اندازى ابزارهاى جديد مالى اشـــاره 
كرد و افزود: اختيار خريد و فروش 
مهمترين ابزارى بود كه پارســـال 
عملياتى شد قرارداد آتى سبد سهام 
تا يك ماه آينده عملياتى مى شـــود 
فروش اســـتقراضى هم تا پايان سال 

عملياتى خواهد شد.
در عين حـــال، ابزارهاى مالى 
اســـالمى جديد مانند اوراق وكالت، 
اوراق جعاله، اوراق مرابحه و اوراق 
اجاره سهام وارد بازار شده اند تنوع 
اين ابزارها نسبت به ساير كشورهاى 
اسالمى بســـيار باال و كامال شرعى 
است.دكتر محمدى از آمادگى بازار 
ســـرمايه براى راه اندازى بورس ارز 
خبـــر داد و گفـــت: زمان بندى و 
جزئيات راه اندازى اين بازار وابسته 
به تصميم بانك مركزى است، اما در 
اركان بازار سرمايه آمادگى راه اندازى 
ايـــن بازار از مـــدت ها قبل وجود 
داشته و بازار سرمايه آماده راه اندازى 
قراردادهاى آتى ارز است، اما بانك 
مركزى تصميم نهايى درباره عملياتى 

شدن اين بازار را خواهد گرفت.
دبير شورايعالى بورس به تالش هاى

بين المللى اين سازمان اشاره كرد و 
گفت: طى دوســـال اخير تالش شد 
تا عضويت پيوسته ما در آيسكو به 
عضويت عادى تبديل شود و اكنون 
با اين ارتقا ايـــران داراى حق راى 
شـــد از اين پس بورس هاى ايران 
مى توانند عضو نهادها و فدراسيون 
جهانى بورس ها باشند همچنين مسير 
جذب ســـرمايه گذاران خارجى در 

بازار سرمايه هموار شد.
دكتر محمدى ادامه داد: امروز 
اســـتانداردهاى بازار سرمايه ايران با 
اســـتانداردهاى بين المللى مطابقت 
دارد و اين موضوع توســـط آيسكو 
تاييد شده اســـت اين تاييد پيامى 
براى سرمايه گذاران خارجى دارد كه 
بازار سرمايه ايران از سرمايه گذاران 

حمايت مى كند.
ارتقـــاى عضويت ما اين پيام 

را به دنيا مى دهد كه اســـتانداردها 
از لحاظ سيستم معامالت، حمايت 
از حقـــوق ســـهام داران در هيات 
داورى، قوانيـــن و مقررات مترقى و 
تخصصى و تنوع ابزارها در ســـطح 
پيشرفته اى قرار دارد البته بايد تالش 
كنيم در عرصه هاى بين المللى نقش 

پررنگ ترى داشته باشيم.
دبير شورايعالى بورس ادامه داد: 
شركت سپرده گذارى مركزى هم در 
كانون شـــركت هاى سپرده گذارى 
مركزى جايگاه بهترى پيدا كرده است 
و اين دو رويداد مهم بازار سرمايه در 

عرصه بين المللى است. 
رئيس ســـازمان بورس با بيان 
اينكه اكنون حدود 10 ميليون و 500

هزار كد ســـهام دارى در كشور ثبت 
شـــده، گفت: ما از نظر تعداد سهام 
داران در رده مناســـبى هستيم همه 
اركان بازار ســـرمايه تالش مى كنند 
تا ســـرمايه گذارى در صندوق هاى 
سرمايه گذارى رواج داشته باشد تا 
ريسك هاى بازار سرمايه كنترل شود 
افرادى كه به مديريت ريسك توجه 
بيشـــترى دارند، مى توانند در اين 

صندوق ها سرمايه گذارى كنند.
وى ادامه داد: داد و ســـتد در 
بازار ســـرمايه با ايما و اشاره شروع 
شـــد و به معامالت كاغذى رسيد و 
اكنون الكترونيك شده است زمانى كه 
معامالت آنالين در بازارهاى جهانى 
راه اندازى شـــد، افراد به اين فكر 
كردند كه به جاى اينكه معامالت با 
توان انسانى به پيش رود، الگوريتم ها

معامالت را انجام دهند بنابراين در 
جهان تالش مى شـــود تا معامالت 
الگوريتمى حاكم شود.رييس سازمان 
بـــورس و اوراق بهادار با بيان اينكه 
معامـــالت الگوريتمى و معامالت 
پربسامد، بخش عمده اى از معامالت 
بازارهـــاى دنيا را به خود اختصاص 
داده است، افزود: با اين روش نقش 
شـــايعات در بازار سرمايه كم رنگ 
تـــر و از دســـتكارى ها جلوگيرى 
مى شود از اين حيث ترويج معامالت 
الگوريتمى و ترويج معامالت پربسامد 
مى تواند در كارايى بازار سرمايه نقش 

اساسى داشته باشد.

مســـابقه معامالت الگوريتمى بازار سرمايه از تاريخ 
شنبه 15 دى آغاز خواهد شد و پس از 32 روز در تاريخ 

17 بهمن خاتمه مى يابد.
مطهره مروج مدير فناورى و اطالعات سازمان بورس 
و اوراق بهادار در گفتگو با پايگاه خبرى بازار سرمايه(سنا) 
با اعالم آغاز ثبت نام مسابقات معامالت الگوريتمى گفت: 
هر تيم متشكل از سه عضو است كه يكى از آنها سرپرست 
تيم و دو نفر ديگر متخصصان حوزه هاى مديريت مالى 
و فناورى اطالعات هســـتند.عضو كميته اجرايى مسابقه 
معامالت الگوريتمى بازار ســـرمايه همچنين افزود: اين 
مسابقه شـــامل سه بخش "اوراق بهادار با درآمد ثابت"، 
"خريد و فروش ســـهام" و "حل مسأله" است كه به مدت 

32 روز از 15 دى تا 17 بهمن انجام خواهد شد.
وى ادامه داد: به هر يك از تيم هاى شركت كننده 
در بخش هاى اول و دوم مسابقه مبلغ 300 ميليون ريال 
به عنوان اعتبار اوليه اختصاص خواهد يافت و تيم هايى 

كه بيشـــترين سود را در پايان 
دوره كسب كنند، به عنوان برنده 

انتخاب خواهند شد.
مروج در باره بخش حل 
مساله گفت: مسابقه در دو بخش 
اول به صورت پيوســـته انجام
مى شـــود ولى در بخش حل 

مساله هر هفته يك مساله مطرح مى شود كه در صورت 
نياز به اعتبار بر حسب نياز تامين و در اختيار تيم هاى 
شركت كننده قرار خواهد گرفت.عضو كميته اجرايى ادامه 
داد: به دليل ماهيت فنى و زير ســـاخت هاى الكترونيك 
فراهم شده، عمده فعاليت تيم ها به صورت غيرحضورى 
است و نمايندگان تيمها صرفا در افتتاحيه، اختتاميه و يكى 
از روزهاى هر هفته در محل مســـابقات حضور خواهند 
داشت حضور افراد فرصت مناسبى است تا به شكل رودررو 

محصول خود را در مقابل مشتريان بالقوه عرضه كنند.

آمادگى بازار سرمايه براى راه اندازى بورس ارز

آغاز رقابت معامالت الگوريتمى از ماه آينده

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (شنبه 97/9/17)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/245

ميليون ريال 5/108/080

120/428 معامله 

ميليارد ريال   6/341/096

بازار در يك نگاه
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شــــفتـ  خبرنگار اطالعــــات: محمدرضا 
محســــني فرماندار شــــفت و محمود قاسم نژاد 
فرماندار فومن با همراهي حجت االسالم افتخاري 
نماينده شهرســــتان هاي فومن و شفت در مجلس 
شوراي اسالمي با دكتر محمدباقر نوبخت، معاون 
رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه 

كشور ديدار كردند.
   محسني در اين جلسه كه براي تأمين اعتبارات 
مورد نياز پروژه هاي عمراني و زيرساختي شهرستان 
شفت برگزار شد، با اشــــاره به اينكه اتمام پروژه 
بهســــازي و 4 خطه كردن محور مالسرـا شفت 
نيازمند افزايش اعتبار است، افزود: احداث ميدان و 
تقاطع غير هم سطح مالسرا ضمن هويت بخشيدن 
به شهرستان شفت، سبب كاهش بار ترافيكي محور 
رشت- فومن در ورودي اصلي شهر و  تسهيل در 
رفت و آمد ديگر شهر هاي معين خواهد شد.   فرماندار 
شفت با اشاره به اينكه پروژه جمع آوري فاضالب 
شهر هاي شفت و احمدسرگوراب يكي از مطالبات 
به حق مردم اين شــــهرها است، افزود: تصويب 
رديف اعتباري در كميسيون ماده 23 سازمان برنامه 
و بودجه براي اين پروژه مي تواند سرآغاز اجرايي 

شدن آن شود.  

 محسني  به مكاتبات با ســــازمان برنامه و 
بودجه  اشاره كرد و اظهار داشت: بيشتر جمعيت 
شهرستان شفت در روستاها متمركز شده است و  
بهسازي و آســــفالت راه هاي روستايي آن، نيازمند 
افزايش اعتبارات اســــت.   او  با بيان اينكه اجراي 
پروژه جاده  شفت - زنجان ضمن خارج ساختن 
اين شهرستان از بن بست جغرافيايي و ايجاد ارتباط 
گيالن با استان هاي همجوار گفت: اجراي اين پروژه 
زيرساختي و نيازمند مساعدت و تشريك مساعي 

دستگاه هاي ذيربط است.  
 محمود قاسم نژاد، فرماندار فومن نيز با اشاره به 
نياز اين شهرستان به ارتقاي وضعيت شاخص هاي 
مربوط به حوزه هاي آب و فاضالب شــــهري و 
روســــتايي و تأكيد بر لزوم رفع پايين بودن نسبت 
برخورداري روستاهاي شهرستان فومن در زمينه آب 
شرب سالم و بهداشتي، خواستار توجه ويژه به اين 
بخش شد.  فرماندار شهرستان فومن در خصوص 
بازسازي پل هاي آبنماي روستاهاي رودبارچيره، 
خطيب گوراب، زيده، ازبر پايين و شكالگوراب باال 
و همچنين پل هاي ارتباطي بزرگ روستاهاي كلفت، 
قلعه رودخان، سيدآباد، خسروآباد، تنگدره، سيدسرا، 
ماكلوان و كاسي سرا، خواستار دريافت اعتبار است 

الزم براي رفع مشكالت رفت و آمد مردم شهرستان 
فومن شد.  

* برنامه آموزشي در 22 روستاي شفت
با توجه به هماهنگي هاي به عمل آمده از سوي 
اداره كل روستايي اســــتانداري گيالن و مديريت 
پسماند استانداري، اولين برنامه آموزشي مديريت 
پسماند براي 21روستاي بخش مركزي شهرستان و 
نيز روستاي «چوبري از بخش احمدسرگوراب، در 

بخشداري مركزي تشكيل شد .
  اين آموزش ها توسط تشكل زيست محيطي 
جمعيت زنان و جوانان مبارزه با آلودگي هاي محيط 
زيست و با همكاري بخشداري مركزي و دهياران 
برگزار شد.   مهندس رضا زماني، رئيس اداره محيط 
زيست شفت با قدرداني از تالش هاي انجام شده 
در   اين شهرستان بويژه بخش مركزي گفت: يكي 
از اولين حلقه ها در مديريت پسماند، كاهش توليد 
زباله و تفكيك آن از مبداء اســــت  . وي از دهياران 
و اهالي منطقه خواست با توجه به اينكه بزرگترين 
عامل موفقيت در مديريت پسماند مشاركت موثر 
عموم مردم اســــت در اجراي درست برنامه هاي 

مزبور مشاركت كنند. 

پيگيري پروژه هاي زيرساختي شهرستان هاي شفت و فومن
 باحضور معاون رئيس جمهوري

اروميه- خبرنگاراطالعات: رئيس سازمان 
جهاد كشاورزي آذربايجان غربي گفت:نزديك 
به 52درصد از مطالبات چغندركاران استان به 
مبلغ 228 ميليارد و 600 ميليون تومان پرداخت 

شده است. 
اسمعيل كريم زاده افزود: وزن چغندرقند 

خريداري شده از ابتداي سال جاري تاكنون 
يك ميليون و 424 هزار و 500 تُن است .

 ارزش ريالي چغندر خريداري شده در 
استان نيز تا كنون   441 ميليارد و 800 ميليون 
تومان و ميزان مصرف كارخانه هاي قند استان 
يك ميليون و 283 هزار و 400 تُن بوده است  .

 كريم زاده بـــا بيان اينكه نحوه پرداخت 
به صورت نقدي و خدمات كشاورزي است، 
گفت:  قيمت چغندرقند بهـــاره با عيار 16 
درصد كيلويي حـــدود 3هزار و 122 ريال با 
احتساب كرايه حمل و نقل تعيين شده است .

 رئيس سازمان جهاد كشاورزي آذربايجان 

غربي گفت: اين اســـتان به لحاظ سطح زير 
كشت، توليد در واحد سطح و درصد عيار قند 

در كشور رتبه نخست كشوري را دارد. 
كريم زاده افزود: امســـال كشت نشايي 
چغندرقند پاييزه براي اولين بار نيز در استان در 
شهرستان هاي بوكان و مياندوآب در سطح 13 

هكتار انجام شده است و چغندركاران دراين 
مزارع در حال برداشت محصول هستند .

 امسال 30 هزار و 652 هكتار از اراضي 
استان زير كشـــت اين محصول رفته بود كه 
برداشت محصول ازســـطح 27 هزار و 800 

هكتار آن به پايان است. 

طلب 48درصدي چغندركاران آذربايجان غربي  

ميرزا كوچك جنگلي
 نماد استكبار ستيزي است

   صومعه ســـراـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار صومعه ســـرا در جلسه 
هماهنگي شركت تعاوني توسعه و عمران اين شهرستان گفت: مشاركت

تك تك افراد جامعه در آباداني و توسعه اقتصادي منطقه الزم است .
 مهندس علي فتح اللهي، انسان ها را محور هرگونه توسعه يافتگي در 
سطح جامعه عنوان كرد و افزود: عدم توسعه يافتگي به دليل وجود انسان هايي 
است كه با نگرش هاي منفي و مقاومت در برابر تغييرات، سبب عدم پيشرفت 
مي شوند . فتح اللهي با بيان اين كه مردم با مشاركت و يكدلي خود در تمامي 
عرصه هاي نظام جمهوري اسالمي حضور پررنگ داشته اند، گفت: بيكاري و 
عدم اشتغال، اقتصاد ضعيف و ناهنجاري هاي جامعه را مي توان با عزم جدي 

و عمومي به راحتي ريشه كن كرد.  
    او همچنين در همايش روز دانشـــجو و بزرگداشت ميرزا كوچك 
جنگلي كه در دانشكده فني تربيت دبير صومعه سرا برگزار شد، اظهار داشت: 
معجزه حضرت محمد(ص) كتاب قرآن است و اولين آيه  نازل شده بر او با 

«اقرا» شروع شد كه اين بيانگر از جايگاه كتاب و علم در اسالم است.  
  وي با بيان اين كه رســـيدن به كمال و تعالي در گرو تحصيل همراه با 
تهذيب است، گفت: دانشجويان بايد مسير درست را انتخاب و براي طي 

كردن آن، سعي و تالش كنند.  
 فتح اللهي با اشاره به سالروز شهادت ميرزاكوچك جنگلي، تاكيد كرد: 
ميرزا كوچك جنگلي نماد روحيه استكبارستيزي و مبارزه با ظلم و ستم بود.  

   او، صومعه سرا را خاستگاه اصلي مبارزاتي نهضت جنگل دانست و 
گفت: بايد براي تبيين افكار ميرزاكوچك جنگلي، روشنگري و شناساندن 

هرچه بهتر ابعاد شخصيتي و مبارزاتي ميرزا، گام هاي بلند برداريم.

كرمــــان - خبرنــــگار اطالعــــات: 
طرح هاي پيســــت دوچرخه ســــواري 
خاتم االنبيــــا (ص) و زورخانه بين المللي 
كرمان ديروز با حضــــور وزير ورزش و 
جوانان افتتاح شــــد و مورد بهره برداري 

قرار گرفت.
مديركل ورزش و جوانان استان كرمان 
در آيين افتتاح اين طرحها با حضور وزير، 
استاندار كرمان، نمايندگان مردم كرمان و 
راور در مجلس و جمعي از مسئوالن استاني 
گفت: در سفر ســــال گذشته وزير ورزش 
و جوانان دستور پرداخت كمك تكميلي 
2 ميليارد تومان به اين پيســــت در حال 
اجرا داده شد كه امروز شاهد راه اندازي آن 

هستيم.
محمدتقي اميري خراســــاني افزود: 
پيست دوچرخه سواري خاتم االنبيا(ص) 
كرمان كه در مجموع 82 ميلياردريال هزينه 
در برداشته، داراي 12 هزار مترمربع فضاي 
ورزشــــي روباز و 5 هزار مترمربع فضاي 

سرپوشيده و مسقف است. 
ســــاختمان اداري ايــــن پيســــت 
نيز به مســــاحت 2 هــــزار مترمربع در 
مجــــاورت فضــــاي ورزشــــي احداث

 شده است.
اميري خراســــاني افزود: اســــتان 
كرمان با افتتاح پيســــت دوچرخه سواري

خاتم االنبيــــا مي تواند ميزباني رقابت هاي 
آسيايي و جهاني دوچرخه سواري را بر عهده 

بگيرد.
عمليات اجرايي اين پروژه در سال 75 
آغاز شد و در سفر 2 سال قبل وزير ورزش 

و جوانــــان به كرمان با تأكيد بر تكميل آن، 
به ميزان 2 ميليــــارد تومان به اعتبارات آن 

اضافه شد.
افتتاح زورخانه بين المللي كرمان

زورخانه بين المللي شهيد ورزشكار 

مدافع حرم غالمرضا لنگري زاده نيز همزمان 
با افتتاح پيســــت دوچرخ ســــواري شهر 
كرمان، با حضــــور وزير ورزش و جوانان، 
استاندار كرمان، نمايندگان مردم كرمان و 
راور در مجلس و جمعي از مسئوالن مورد 

بهره برداري قرار گرفت. 
مديــــركل ورزش و جوانان اســــتان 
كرمان درحاشــــيه اين آيين گفت: براي 
ســــاخت زورخانه بين المللي شهيد مدافع 
حرم غالمرضا لنگري زاده كه از سال 86 آغاز 
شده، يك ميليارد و 300 ميليون تومان اعتبار 

هزينه شده است. 
محمدتقي اميري خراســــاني با اشاره 
به اينكه زورخانــــه بين المللي كرمان ويژه 
مســــابقات خاص و بين المللي اســــت، 
اظهارداشــــت: ورزش اســــتان كرمــــان 
در ســــال 95 رتبه 28 كشــــوري را داشته 
كه اين رتبه با 80 درصد رشــــد، به رتبه 
ســــيزدهم كشوري در ســــال 96 رسيده 
اســــت.وي با تأكيد بر اينكه استان كرمان 
بر اســــاس ظرفيت هاي خــــود بايد جزو 
3 استان برتر كشــــور در حوزه ورزشي 
باشد، گفت: اســــتان كرمان در مسابقات 
آسيايي و پاراآســــيايي 2018 جاكارتا، 23 
نماينده داشــــته كه در نوع خود بي نظير 

است.
اميري خراســــاني افــــزود: با تدبير 
استاندار كرمان قرار اســــت بودجه هاي 
ورزشــــي بنگاه هاي بــــزرگ اقتصادي 
اســــتان هدفمند باشد، تا در راه حمايت از 
ورزش، قهرماني گام هاي بلندتري برداشته

 شود.

زورخانه بين المللي و پيست دوچرخه سواري كرمان افتتاح شد
تأمين بيشتر قطعات 

پااليشگاه ستاره خليج فارس در داخل كشور  
بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: مديرعامل شركت نفت ستاره خليج 
فارس با كم اثر خواندن تاثير تحريم ها بر صنعت پااليش كشور، بيان داشت: 

اكثر قطعات پااليشگاه  ستاره خليج فارس در داخل تامين مي شود.  
 محمدعلي دادور  دستاوردهاي صنعت نفت ايران در آستانه  40 سالگي 
انقالب اسالمي را دستاوردهايي درخور توجه اعالم كرد  و گفت: نمي توان 
به سادگي از كنار جان فشاني هاي مهندسان و كارگران ايراني در اين صنعت 
گذشت و براي نمونه بايد اذعان داشت كه نفت ستاره خليج فارس نقش 
ارزنده و مؤثري در حفظ و صيانت از منافع ملي ايفا كرده و با ايجاد زنجيره  
ارزش افزوده، ظرفيت برداشت گاز از ميدان مشترك پارس جنوبي را افزايش 
داده است. وي اظهارداشت: اگر اين پااليشگاه ساخته  نشده بود بايد به كاهش 

برداشت گاز يا خام فروشي ميعانات گازي ادامه مي داديم. 
مديرعامل شركت نفت ستاره خليج فارس افزود: از اين نكته نيز نبايد 
غافل بشويم كه هماهنگي و همدلي وصف ناپذير همه مجموعه همراه با 
تالش، همت وافر، از خودگذشـــتگي، خستگي ناپذيري و كار شبانه روزي، 
موجب شد عالوه بر تكميل فاز 1 و فاز 2، مراحل ساخت و راه اندازي 
كامـــل فاز 3 نيز زودتـــر از برنامه زمان بندي انجام پذيرد و اقدامات براي 
ساخت فاز چهار نيز آغاز شود و اين تجربه پااليشگاه سازي، اكثر جهانيان را 
انگشت به دهان گذاشت و در نظر متخصصان خارجي اين موفقيت براي 

ايرانيان امكان ناپذير تلقي مي شد. 
وي گفت: دلواپس تحريم ها نيستيم چرا كه امروز به مرحله اي از پيشرفت 
دست يافته ايم كه اكثر قطعات مورد نياز پااليشگاه ها در داخل كشور تامين 
مي شـــود و اين مي تواند در كنار تخصص مهندسان و مديران نفت ستاره 

خليج فارس، كليد خودكفايي در عرصه پااليش ميعانات گازي باشد.
دادور تاكيد كرد: شـــركت نفت ســـتاره خليج فارس در بسياري از 
موارد با كنار گذاشتن تامين كننده هاي خارجي، اقدامات ابتدايي تا راه اندازي 
قسمت هاي مختلف را توسط تيم داخلي پااليشگاه با موفقيت اجرا كرده و 
جوانان مصمم و غيور ايراني نشان دادند كه پيچيده ترين و تخصصي ترين 
فعاليت هاي پااليشگاهي نيز با تالش آنان دست يافتني است.  او در پايان به 
صحبت هاي رئيس جمهوري در آيين افتتاح فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج 
فارس اشاره كرد و افزود: دكتر روحاني در مراسم افتتاح فاز دوم اظهارداشت 
كه مصداق بارز اعتماد به جوانان را مي توان در اعتماد به متخصصان جوان 
كشور در پروژه ساخت پااليشگاه نفت ستاره ديد و ما سعي داريم كه با 

تالش شبانه روزي خود جواب اعتماد مردم و مسئوالن را بدهيم.   
*عمليــات اجرايي پــروژه آبخيزداري حــوزه «كلم» بندرعباس

 آغاز شد
رئيس اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرســـتان بندرعباس از آغاز 
عمليات اجرايي پروژه آبخيزداري حوزه «كلم»  خبر داد . به گزارش پايگاه 
اطالع رســـاني منابع طبيعي و آبخيزداري هرمزگان، روح اهللا وفاكيش گفت: 
اين پروژه شامل يك سد سنگي مالتي است كه در منطقه با هدف ذخيره 
نزوالت و افزايش و احياي پوشش گياهي اجرا خواهد شد. او افزود: اجراي 
اين پروژه عالوه بر احياي پوشش گياهي در كنترل سيل و مديريت روان   

آب و بهره وري از سيالب موثر است. 

صادرات 2 ميليون و دويست هزار دالر صنايع 
دستي هرمزگان

* از ابتداي سال تاكنون2 ميليون دالر صنايع دستي هرمزگان به خارج 
از كشور صادرشده است. 

به گزارش  اداره كل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري هرمزگان 
مديركل اين اداره گفت: محصوالت ســـفالي، حصيري، شيشه اي و خوس 

دوزي از مهم ترين محصوالت صادراتي هرمزگان است.
رضا برومند افزود: صنايع دستي استان به كشور هاي حاشيه خليج فارس، 
تركيه و برخي كشـــور هاي اروپايي صادر شـــده است. وي گفت: پارسال
2 ميليون و 200 هزار دالر از محصوالت صنايع دستي هرمزگان صادر شد. 
وي اضافه كرد: گالبتون دوزي، خوس دوزي، شك بافي، گلدوزي، سفالگري، 
حصيربافي، گليم بافي، قاليبافي و گل هاي شيشـــه اي از جمله صنايع دستي 
هرمزگان است. مديركل ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري استان افزود: 
ايجاد مراكز آموزش، توليد، طراحي و عرضه صنايع دستي در روستاهاي استان 
هم در دستور كار قرار دارد.وي اظهار كرد: 18مركز صنايع دستي در استان 
دائر شـــده و قراراست 4 مركز ديگر در دهه فجر امسال راه اندازي شود . او 
اعالم كرد: براي معرفي و فروش صنايع دســـتي اســـتان هرمزگان هم قرار 
است تا پايان سال سه نمايشگاه در كشور هاي حاشيه جنوبي خليج فارس 
برگزار شود. به گفته وي بيش از 68 هزار نفر در زمينه توليد صنايع دستي 

در هرمزگان شناسايي شدند كه مشغول به فعاليت هستند. 

 مدارس از توليدات كارگاه هاي معلولين
 استفاده كنند

بافق- خبرنگار اطالعات: 600 ميليون ريال تسهيالت قرض الحسنه 
براي توسعه كارگاه خياطي معلوالن بافق اختصاص داده شد .

 فرماندار بافق همزمان با هفته معلوالن در بازديد از مركز جامعه معلولين 
براي پرداخت مبلغ يادشده قول مساعد داد و اظهار داشت: بايد تالش كنيم 

امكان فروش محصوالت توليدي اين عزيزان فراهم شود .
 محمد زاده رحماني افزود: مـــدارس آموزش و پرورش براي دانش 
آموزان و واحدهايي كه لباس متحد الشكل مي پوشند بايد از توليدات كارگاه 
خياطي معلوالن استفاده كنند تا عالوه بر در آمد كافي براي دوزندگان، براي 
ديگر افراد هم شغل ايجاد شود . فرماندار بافق ضمن آشنايي با فعاليت ها و 
مسائل و مشكالت مركز جامعه معلولين، با اشاره به سختي كار در اين قبيل 
مراكز و لزوم كمك به جامعه معلوالن اظهار داشت: بايد همه با هم تالش 
كنيم تا با استفاده از توان و ظرفيت هاي موجود، براي خدمات رساني مطلوب 
به اين قشر، حل مشكالت آنها و مناسب سازي عبور و مرور معلوالن اقدام 
شود    . وي گفت: فرمانداري بافق براي خريد تجهيزات توان بخشي معلوالن 
از قبيل وليچر به هر يك از آنها 100ميليون ريال مســـاعدت خواهد كرد . 
همچنين چنانچه سالن نيمه تمام يا زمين مناسب در سطح شهر وجود دارد، 
اعالم كنند تا براي ايجاد فضاي ورزشي ويژه معلولين تكميل و تجهيز شود .

  پرداخت وام هاي خود كفايي به مدد جويان  بافق  
*در سال جاري بيش از 3ميليارد و 500 ريال تسهيالت ارزان قيمت 
به 20مدد جوي زيرپوشش كميته امداد امام خميني(ره) بافق پرداخت شده 

است.
سيد رضا هاشمي رئيس كميته امداد امام خميني(ره) شهرستان بافق با 
اعالم خبر باال افزود: استفاده كنندگان از تسهيالت بانكي ، 16 مورد شهري 
و بقيه روستايي هستند. اين وام ها براي فعاليت مدد جويان در زمينه هاي 
دامداري، كشـــاورزي، صنعتي، حمل و نقل، خدمات و مشاغل خانگي 
پرداخت شده اســـت. همچنين در آينده نزديك 7 نفر از مدد جويان وام 
گيرنده به درآمدهاي كافي مي رسند و مي توانند به طور خود كفا و مستقل 

به زندگي خود ادامه دهند.

مقاالت پژوهشي يزد 
در مسير كارآفريني و كسب وكار قرار گيرد

يزد- خبرنگار اطالعات:  سرپرست فرمانداري يزد با اشاره به اينكه 
استادان و دانشجويان استان يزد مقاالت پژوهشي بسياري دارند، گفت: اين 

مقاالت بايد در مسير كارآفريني و كسب وكار قرار گيرند.
عباس حيدري در مراســـم توديع و معارفه رؤساي سابق و جديد  
دانشگاه پيام نور استان يزد از يزد به عنوان يكي از شهرهاي دانشگاهي كشور 
ياد كرد و افزود: جمعيت دانشجويان غيربومي استان يزد بيشتر از دانشجويان 

بومي آن است كه هم يك فرصت و هم يك تهديد به شمار مي رود.
وي با اشـــاره به اينكه دانشجويان نقش و جايگاه ويژه اي در رشد و 
پيشـــرفت متوازن و همگون استان يزد و كشور دارند، گفت: فعاليت هاي 
علمي و پژوهشـــي دانشجويان و اساتيد دانشگاهي مي تواند در پيشرفت 
استان بسيار اثرگذار باشد، اما بايد به سمت مقاالت و پژوهش هاي داراي 

قابليت هاي اجرايي و كاربردي پيش برويم.
سرپرســـت فرمانداري يزد افزود: در حال حاضر تعداد مقاالت و 
پژوهش هاي علمي اساتيد و دانشجويان اســـتان يزد در سطح مطلوبي 
است، اما ضروري است كه اين منابع در مسير كارآفريني و كسب وكارهاي 
دانش بنيـــان قرار گيرد.  تنها در اين صورت اســـت كه پژوهش مي تواند 
به پويايي در اقتصاد كشـــور كمك كند.وي گفت: البته صنعتگران نيز در 
شرايطي كه براي رقابت با رقباي داخلي و خارجي خود نياز به به روزرساني 
تكنولوژي در واحدهاي خود دارند، نسبت به تغيير و بهبود فناوري توليد 
ابراز تمايل كرده اند.حيدري با بيان اينكه آنها به دنبال كســـب رضايت 
حداكثري مصرف كنندگان هستند، گفت: آنچه براي تحقق اين امر ضروري 
است، بهبود زيرساخت هاي توليد اســـت كه نيازمند ايجاد ارتباط هاي 
گسترده تر دانشگاه با صنعت است. بايد ميان صنعت و دانشگاه رابطه دو 
سويه توأم با اعتماد ايجاد شود تا هم دانشگاهيان بتوانند نظر صنعتگران را 

جلب كنند و هم صنعتگران به وعده هاي خود عمل كنند.
حيدري با اشـــاره به اينكه امروز اغلب بيكاران اســـتان يزد را افراد 
تحصيلكرده تشكيل مي دهند، يادآور شد: عدم تطابق رشته هاي تحصيلي 
با نيازهاي جامعه يكي از علل افزايش نرخ بيكاري در استان يزد است. از 
اينرو الزم است ساز و كارهاي فراهم شود تا رشته هاي تحصيلي بر اساس 
ضرورت و نياز جامعه و استان داير و اقدام به جذب دانشجو شود. در اين 
مراسم از تالش هاي سعيد عابسي تجليل و سيد ولي اهللا ميرحسيني به  عنوان 

رئيس دانشگاه پيام نور استان يزد معرفي شد.

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد  

021-22225333

شماره نمابر نيازمنديها

22224963-22224886

 ادامه در صفحه 10

استخدام منشي 
با روابط عمومي باال مسلط به كامپيوتر 
دفتر كار جردن ساعت كار 10 الي 18 

تلفن: 88878764

 ثبت شركت تغييرات، عالئم تجاري، 
جواز تأسيس، كارت بازرگاني

66914497_66904568
09124494202

آگهي مفقودي كارت هوشمند راننده باري 

اصل كارت هوشـــمند راننده باري به شـــماره 1329681 صادره از شيراز 

متعلق به اينجانب عبدالمجيد عاطفت فرزند محمد به ش ش 11958 متولد 

1349 فســـا و به شماره ملي 2570119423 و به شـــماره گواهينامه قديم 

210365ـ جديد 9381131843 پايه يك صادره از شـــيراز مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

(فسا)

برگ سبز و سند كمپاني پرايد جي تي ايكس به 
رنگ سفيد مدل 87 به شماره موتور 2583143 و 
شماره شاسي S1412287832110 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. (سميرم)

كارت هوشمند راننده به شماره 1244662 
متعلق به اينجانب جواد مظاهري تهراني به كدملي 
5499028222 متولد 1358 مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.(تيران)

جواز اسلحه دو لول ته پر مدل كوسه كاليبر 92 
ساخت ايران به شماره 16EUB000242 به 
نام علي مدانلو كردي مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط گرديده است.(ساري)

سند كمپاني و برگ سبز سمند 1395 پالك 
47ـ652ص42 موتور 147H0197449 شاسي 
NAACJ1JE7GF312956 مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. (اراك)

سندـ  كارتـ  برگ سبز 405 مدل 85 
رنگ بژ پالك 915ي16 ايران24 موتور 

12485010785 شاسي 14293769 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

جواز سالح شكاري يك لول ساچمه زني كاليبر 
12 ساخت روسيه شماره سالح 11002187 
سريال 1806160 به نام حميد شاه قاسمي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز خودروي پژو 405 مدل 1389 ش موتور 
 NAAM11CAXAK618164 12489050791 ش شاسي

پالك 65 ايران912ط16 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. زرند كرمان 

كارت هوشمند ناوگان به شماره سريال 
1387986 مربوط به كاميون كشنده ولوو 

مدل1373 به شماره پالك 758ع19 ـ 
ايران32 مفقود و فاقد اعتبار است. (بناب)

سند و برگ سبز موتورسيكلت 
شباب به شماره پالك 41258 

ايران135 به نام ادريس مرادي 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند، برگ سبز خودرو سواري پژو405 مدل1395 رنگ 
خاكستري شماره موتور K0834083124 شماره شاسي 

NAAM01CE0GK413154 شماره پالك 95ـ ايران 881ق51 به 
نام محمد كريم تش مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت و تأييديه نقل و انتقال پژو 206 
مدل 1388 به شماره پالك 62ـ  634ص22 و 

شماره موتور 14188049022 مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

اصل سند مالكيت (برگ سبز) خودرو سواري پژو پارس 
مدل 1395 به شماره انتظامي 464ق22 ايران91 

شماره موتور 0118521 شماره شاسي 741076 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اردبيل 

بدين وسيله به اطالع مي رساند پروانه 
انتشارات مهر سيما به شماره پروانه 9959 به 
مديريت خانم سيما بندرومي خيابان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت دانشجويي محسن رمضاني به 
شماره 9016070115 دانشگاه 

كردستان رشته مهندسي زمين شناسي 
مفقود و از اعتبار ساقط است.سنندج

كارت فعاليت راننده حرفه اي 
به شماره 1313065 بنام سيد 
كريم موسوي كركوندي مفقود 
شده اعتبار ندارد.زرين شهر

آگهي مفقودي برگ سبز  خودرو سواري سمند تيپ ال ايكس به رنگ سفيدـ  روغني 
مدل 1390 به شماره انتظامي 54ـ742ص18 و به شماره موتور 12490269369 

و به شماره شاسي NAAC91CC0CF888521 متعلق به محمدرضا بابايي 
حيدرآبادي مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.«يزد»

سند سواري تويوتا تيپ GL 2400 كمري مدل 
2007 ش موتور 2AZA357509 ش شاسي 

6T1BE42K77X384845 پالك 65 ايرانـ  359ط23 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. زرند كرمان

برگ سبز و سند وانت مزدا تيپ 1600 مدل 1370 
ش موتور 198795 ش شاسي 70608370 پالك 
65ايران878ط24 مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. زرند كرمان 

سند مالكيت (برگ سبز) كاميون نيسان تيپ 
2400 مدل 1386 ش موتور 358536 ش شاسي 

3004915 پالك 63 ايران 627ي92 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. زرند كرمان 

كارت دانشجويي به شماره 
9315401018 به نام آزيتا مرتضي 

رشته مهندسي عمران دانشگاه 
الزهرا مفقود و فاقد اعتبار است. 

برگ سبز سواري پژو پارس مدل 1396 
شماره انتظامي 35ـ265ن11 شماره موتور 
1084485 شماره شاسي 758962 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

سند موتورسيكلت پيشرو پيام 135 
به شماره پالك 34947 ايران 128 
و شماره شاسي 9470378 مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. 

برگ سبز پرايد سواري تيپ 132SL به رنگ 
نوك مدادي متاليك مدل 1391 شماره موتور 

4613515 شاسي S1422291328425 پالك 
24ـ579ن71 مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) پرايد وانت سايپا 
151 مدل 1359 به شماره پالك 331ص28ـ  
ايران66 به نام مجيد پورخسروان مفقود شده 

اعتبار ندارد. زرين شهر

نوبت اول 
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
احمد زر بوطه فرزند اللهوردي 
شماره شناسنامه 4 صادره از 
مشكين شهر مقطع كارشناسي 

ارشد ناپيوسته مديريت دولتي 
صادره از واحد دانشگاهي آزاد 
با شماره 55161 مفقود گرديده 

است و فاقد اعتبار مي باشد. 
از يابنده تقاضا مي شود اصل 

مدرك را به دانشگاه آزاد 
اسالمي واحد اردبيل به نشاني 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
اردبيل ارسال نمايند. اردبيل 

برگ سبز (سند مالكيت) 
خودرو سواري پژو ال 504 
مدل 1976 به رنگ سبز 

روغني به شماره پالك ايران 
13ـ288ق59 به شماره موتور 
5832 به شماره شاسي 5832 
به نام محمدعلي فيضي اناركي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. اصفهان 

سند كمپاني خودرو كار نيسان 
پاترول 2 درب مدل 1376 به رنگ 
سبز يشمي كرم متاليك به شماره 

پالك ايران 23ـ994ن44 به شماه 
موتور Z24045005Z به شماره 
شاسي PNL15Z618154 به 

نام مصطفي نادري سميرمي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. اصفهان 

سند كمپاني و برگ سبز خودرو سواري 
رنو لوگان L90 مدل 1395 به شماره 
پالك ايران 53ـ421و38 به شماره 

موتور
 R124681-K4MA690 به شماره 
 NAPLSRALDG1257079 شاسي

به نام حميدرضا داستانيان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. اصفهان 

كارت هوشمند ناوگان به شماره 
4107035 متعلق به كاميون 

باري چوبي مدل 1357 و شماره 
انتظامي 23ـ552ع36 و شماره 
موتور 33596010015764 

و شماره شاسي 
34332410540843 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (تيران)

سند كمپاني و شناسنامه 
مالكيت پژو 405 مدل 

1386 به شماره 
انتظامي 568ج17 

ايران81 و شماره موتور 
12486028129 و شماره 
شاسي 40412096 مفقود 

گرديده اعتبار ندارند. 
(شهركرد)

برگه سپرده بلندمدت به شماره 
7309681457 به مبلغ 

1/000/000/000 ريال يك 
ميليارد ريال از بانك تجارت 
مركزي بندر انزلي كدشعبه 

8200 متعلق به اينجانب هميال 
حميدي نام پدر اسمعيل كدملي 

0039650839 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

سند مالكيت وسيله نقليه و 
برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
پژو 405 مدل 96 شماره موتور 

124K1040467 شاسي 
 NAAM01CE3HK582649

شماره انتظامي 
143ق37ايران23 به نام مهين 

ربيعي ده گردياني مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط است. زواره 

اسناد محضري، سند كمپاني و 
سند مالكيت (برگ سبز) پرايد 
سايپا SL131 مدل 1391 به 
شماره پالك 51ـ232س31 
موتور 4740650 شاسي 
S1412291143841 به 

نام سهران شادكام مفقود و از 
اعتبار ساقط است. سنندج 

مفقودي كارت هوشمند كاميون
كارت هوشمند به شماره 1880035 

متعلق به كاميون ميني بوس بنز 
تيپ:309 مدل1360 رنگ... 

شماره پالك84ـ914ع61 شماره 
موتور 059431 شماره شاسي 

408704 مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

(بندرخمير)

نوبت دوم 
بدينوسيله اعالم مي گردد پروانه 
مطب اينجانب دكتر الهام ره نمون 
با شماره نظام پزشكي 135131 و 

شماره پروانه 88ـ  135131ـ  228 
كدملي 1729849970 و تاريخ 

صدور 1394/6/28 تاريخ انقضا 
1395/12/18 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشند. آبادان 

بدينوسيله به اطالع 
مي رساند كارت تردد شهر 

فرودگاهي امام خميني 
(ره) اينجانب حسن زواره 
به شماره 3839 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد از يابنده 
تقاضا مي شود آن را به 
صندوق پست بيندازد.

برگ سبز سواري ام وي ام 315 
مدل 1393 به شماره پالك 98 

ـ 223ب95 با شماره موتور 
 MVM477FJAE023214

و شماره شاسي 
 NATFBAMD9E1019002
به نام خليل عبدالحسني مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كرمان 

اصل كارت هوشمند راننده به 
شماره هوشمند 1796662 به نام 
محمد خالدفيضي قلعه فوالد فرزند 

محمد كريم ش.ش 1230 و به 
شماره ملي 3780567660 مفقود 
گرديده، لذا هرگونه سواستفاده يا 
جعل از آن را خود عهده دارم و پايانه 
هيچ گونه مسئولتي ندارد. سنندج 

برگ سبز سواري پيكان 
مدل 1382 به شماره 
انتظامي 318ص95 

ايران79 با شماره موتور 
 11158287828

و شماره شاسي 
0082476374 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

سند و برگ سبز 
 CDI125 موتورسيكلت
مدل 88 به شماره موتور: 

0933747 به شماره 
تنه: 8810336 به شماره 
پالك 539 ـ 51351 به نام 
امين قنبري مفقود گرديده 

و از درجه اعتبار 
ساقط است. (خرم آباد)

شناسنامه مالكيت خودرو 
(برگ سبز) سند فروش كارخانه 
و بنچاق تيبا 2 به شماره شاسي 
 NAS821100E1018628

موتور 8178432 پالك 229هـ 
59 ايران 77 مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني و برگ سبز 
ماشين سواري سيستم پيكان 

دولوكس مدل1378 به 
شماره انتظامي 318ب25ـ 
ايران97 به شماره موتور 
11127822329 شماره 

شاسي 78425493 مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.ابهر

جواز يك دستگاه اسلحه شكاري 
ته پر يك لول كاليبر13 مدل 
كوسه ساخت كشور تركيه به 
شماره سريال 1505943ـ 

صدور 91/9/11 به نام اكبر 
عبدي زاده فرزند اورجعلي به 
شماره ملي 5078885293 
صادره از ملكان مفقود و فاقد 

اعتبار است. (بناب)

كارت دانشجويي خديجه رهدار به 
شماره دانشجويي 961179903 

رشته اقتصاد كشاورزي دانشگاه زابل 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

كارت دانشجويي علي ساراني به شماره 
دانشجويي 972053808 رشته علوم 
مهندسي باغباني دانشگاه زابل مفقود و 

از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني خودرو پيكان 
1600 مدل 1378 به 

شماره انتظامي 247ط73ـ 
ايران63 به شماره موتور 

11127820558 به شماره 
شاسي 78423580 به نام 

مهدي مسافر مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است.

(شيراز)

سند كمپاني خودرو وانت پيكان 
تيپ 1600 مدل 1393 به شماره 

انتظامي 185د46ايران93 به 
 118P0109143 شماره موتور

به شماره شاسي 
 NAAA36AA9EG699177
به نام محمدرضا شه كالهي مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.(شيراز)

سند مالكيت (شناسنامه) و 
برگ كمپاني سواري پرايد مدل 
86 به شماره پالك 947د26ـ 

ايران31 به شماره موتور 
1992291 و شماره شاسي: 

S1412286116233 به نام 
پيام اميري مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است.
(خرم آباد)

پروانه تردد موقت متعلق 
به خودرو سواري هيونداي 

تيپ سوناتا مدل 2015 رنگ 
سفيد شماره پالك 37599ـ  
اروند شخصي شماره موتور 

G4KEEA401931 شماره شاسي 
 KMHEC41C5FA647120

به نام علي ايران پوراسدي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

پروانه دامداري كوچك و 
روستايي گاو دو رگ شيري 
كل گله 20 رأس مساحت 
كل 507 مترمربع واقع در 
شهرستان بندر گز بخش 
مركزي روستاي باغو به 

نام رمضان وكيلي مفقود 
و فاقد اعتبار مي باشد. 

(بندر گز)

سند كمپاني و برگ سبز ماشين 
سواري سيستم سايپا 131 

مدل 1394 به شماره انتظامي 
771ب79 ايران97 به شماره 
موتور5395146 شماره شاسي
 NAS411100F1139377
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. ابهر 

كارت خودرو تاكسي پژو 
GLXi 405 مدل 86 به 
شماره پالك 266ت16 
ايران22 شماره موتور 

12486108568 و شماره 
شاسي 40426953 به 

نام عليرضا زرنشان مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

سند كمپاني خودرو سواري پژو 
206 مدل 87 به شماره پالك 
673ب93 ايران22 شماره 
موتور 13587004401 

و شماره شاسي 
NAAP23FG29J151126 به 
نام پونه مترجمي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 

كارت پژو پارس به شماره موتور 

124K1217568 شاسي 

 NAAN01CE6JH079060

پالك 731ل51ايران38 مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 
خودروي سواري پژو 206 

مدل 93 به شماره پالك 822 
ج 74 ايران 66 شماره شاسي 
 NAAP03ED0EJ597299

و شماره موتور 
165A0001971 به نام 

محبوبه فكوري مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني و برگ سبز 
و كارت سواري سمند 
مدل 1385 به شماره 
پالك 63ـ  672د97 

و شماره شاسي 
14565162 و شماره 

موتور 12485180528 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

سند كمپاني و فاكتور فروش وسيله 
نقليه متعلق به خودرو سواري پژو 
405 جي ال ايكس آي 8/1 مدل 

1387 رنگ نقره اي متاليك شماره 
پالك 14ـ417و99 شماره موتور 
12487166950 شماره شاسي 
 NAAM01CA89K914668

به نام رضا دبي فرزند عباس مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگ سبز خودرو سواري پژو 
پارس مدل1395 به شماره 
پالك 77ـ276م45 و شماره 
 164B0127967 موتور

و شماره شاسي 
 NAAN11FE2GH745669
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اروميه ـ حميدرضا معصوم شاهي

كليه اسناد شامل سند كمپاني، برگ 
سبز، و ساير اسناد مالكيت دفترخانه 
خودرو وانت زامياد مدل1391 به 
شماره پالك 17ـ311ط87 و شماره 
موتور 80043605 و شماره شاسي 

 NAZDL104TKB044810
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 
اروميه ـ محمد خنداني بوراچالو

سند مالكيت و برگ سبز 
موتورسيكلت احسان150 با 
شماره پالك 44 يزد 8282 

و با شماره موتور 
200751339NMHC و تنه 

 *NFB***150-Z-8711870*
مفقود شده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

مفقودي كارت هوشمند كاميون
كارت هوشمند به شماره 2331638 
متعلق به كاميون كشنده البرز تيپ: 
4ـ6ـ1375 مدل1389 رنگ سفيد 
روغني شماره پالك 48ـ215ع45 
شماره موتور 87837213 شماره 

 NAD64DY31AH603161 شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار

 ساقط مي باشد. (بندرخمير)

برگ سبز و سند كمپاني 
موتورسيكلت تيزتك cc150 به 

شماره پالك 812ـ  41147
 با شماره موتور 

 NCR15032013806
و شماره شاسي 

NCR***150T8911218 به 
نام عادل سليمان زاده مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. كرمان 

برگ سبز خودرو سواري پژو 
پارس به شماره شهرباني 

856ب62 ايران 77 و شماره 
موتور 12487021593 

و شماره شاسي 
 NAAN01CA68E704328
به نام عباسعلي بيگوند مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط است. 

برگ سبز سواري پيكان 
مدل 1380 به شماره 

پالك ايران 15ـ336ب95 
و به شماره موتور 

11128016142 و شماره 
شاسي 0080413529 

به نام بايرام صادقي مفقود 
شده و از درجه اعتبار
 ساقط است. (تبريز)

برگ سبز و سند سواري 
پيكان مدل1380 پالك 
64ـ495ص29 شماره 

موتور 11128064490 
شماره شاسي 

0080468257 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. مهريز

كارت سبز خودرو سمند، 
مدل 1395، شماره پالك 

ايران24ـ687م36، شماره 
 ،124K0984406 موتور

شماره شاسي 
NAAC91CE4GF119914 به 
نام ناصر عالي پور مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

زاهدان

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پرايد تيپ دي.ام 

(هاچ بك) رنگ دودي متاليك 
مدل1375 به شماره پالك 

ايران13ـ828ن93 به شماره 
موتور B3855284 به شماره 

 S1442274113713 شاسي
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. اصفهان

كليه اسناد شامل سند كمپاني، برگ 
سبز و ساير اسناد مالكيت (دفترخانه) 
خودرو سواري پژو روآ مدل1389 به 
شماره پالك 17ـ546د21 و شماره 
موتور 11889002160 و شماره 

 NAAB41PM5AH266980 شاسي
مفقود گرديده از درجه اعتبار

ساقط مي باشد. اروميه ـ يونس جعفري

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد مدل1380 به شماره 
پالك 17ـ229د31 به نام 
صياد حيدري فرزند محمود 
به شماره شناسنامه 3129 

صادره از اروميه متولد 
1356 مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 
اروميه ـ صياد حيدري

برگ سبز (شناسنامه مالكيت) 
وسيله نقليه متعلق به خودرو 
وانت پيكان تيپ 1600 رنگ 

سفيد معمولي مدل 1376 شماره 
پالك 24ـ937ل38 شماره موتور 
11517609019 شماره شاسي 
76918600 به نام صبح حسيني 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. 

سند و شناسنامه خودرو 
پرايد مدل 81 به 

شماره شهرباني ايران 
14ـ892ط18 و شماره 
موتور 00364346 

و شماره شاسي 
 S1412281831378

مفقود گرديده و فاقد 
اعتبار است. 

سند كارخانه، برگ سبز 
كارت سواري ام وي ام مدل 

1394 به شماره پالك 
25ـ249ط36 و شماره 

موتور 045917 و شماره 
شاسي 1023537 به نام 
ليال عليوند مفقود شده و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

(تبريز)

سند كارخانه (مادر) و شناسنامه 
مالكيت (برگ سبز) سواري پرايد 

جي تي ايكس آي سورمه اي متاليك مدل 
1384 شماره پالك 69ـ476س12 
شماره موتور 01097953 شماره 

شاسي S1412284479009 به نام 
عبدالعظيم اميني فرزند اراز وردي 
ش ش 47 مفقود و از درجه اعتبار

 ساقط است. گرگان 

مجوز حمل اسلحه شكاري 
تك لول ساخت كشور تركيه، 
كاليبر 12، ساچمه زني ته پر، 

شماره سالح 224152 كدمجوز 
013212018077 به تاريخ 
صدور 92/2/15 صادره از 
ورزقان به نام كمال نجفيان 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. (تبريز)

برگ سبز سواري پژو 405 به رنگ 
نقره اي متاليك مدل 1391 به شماره 
پالك 83ـ 943ن66 و شماره موتور 
124K0018074 و شماره شاسي 

 NAAM11CA0CR904468CNG

به نام حسينعلي كياني مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كازرون

برگ سبز (سند مالكيت) سواري 
پژو پارس ئي ال ايكس مدل 1389 

رنگ مشكيـ  متاليك به شماره 
پالك 61ـ934د87 شماره موتور 

12689000264 و شماره شاسي 
NAAN41DC6AE604916 به 
نام خانم سروه زمانه سازي مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. بانه

برگ سواري ريو 
مدل 1388 پالك 

64ـ747ص26 شماره 
موتور 1074481 

شماره شاسي 
 0022A1175975

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

مهريز 

سند كمپاني (برگ فروش وسيله نقليه) 
شناسنامه مالكيت خودرو (برگ سبز) و 

كارت مشخصات سمند ايكس7 مدل 1383 
شماره شاسي 83226889 شماره موتور 

12483086421 شماره پالك 868ب17 
ايران19 به نام آقاي بختيار آقايي سربزه نام 
پدر گلمراد كدملي 3253177416 شماره 

شناسنامه 140 مي باشد كه بدينوسيله كدملي 
اصالح مي گردد. 

مفقودي كليه اسناد دفترخانه و برگ 
سبز يا سند مالكيت و برگ گمرك و سند 

كمپاني خودرو هيوندا جنسيس به شماره 
انتظامي 772ن76ايران68 شماره 

موتور G6DACA853278 و شاسي 
KMHHU61H2DU083536 به نام 
اشكان حبيب پور كوكاني مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است. زواره 

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.

برگ سبز و برگ تعويض 
پالك موتور پالس 

2000NS مشكي به 

شماره شهرباني 92624 
ايران 128 به نام بهمن 
پورشه مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط است. 



يكشنبه18 آذر  1397ـ  يكم ربيع الثانى 1440ـ   9 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 101027166اخبار شهرستانها

تبريز- خبرنگار اطالعات: وزير 
صنعت، معدن و تجارت گفت: حفظ 
توليد، راهبردي ترين هدف ماست و 
بازار نيز بايد بر اســـاس آن تنظيم

 شود.
رضا رحماني در ديدار با نماينده 
ولي فقيه در آذربايجان شرقي و امام 
جمعه تبريز اظهار داشت: واحدهاي 
صنعتي و توليدي كه نيروي انساني، 
امكانات و بازار فروش دارند، تحت 
حمايت دولت هستند و بانك ها نيز 
نبايد به دليـــل بدهي، اين واحدها 
را تعطيل كنند. از اينرو به بانك ها 
تكليف شده اســـت منابع الزم را 
در اختيار صنعـــت قرار دهند و به 
واحدهاي صنعتي بدهكار كه شرايط 
توليد و فـــروش را دارند، فرصت 
داده شـــود تا با بهبود شرايط خود، 

بدهي هاي آنان را بپردازند.
رحماني تأكيد كرد: واحدهاي 
صنعتي بـــه هر قيمتي نبايد تعطيل 
شوند و مديران كل صنعت، معدن 
و تجارت استان ها در اين خصوص 
بايد پاسخگو باشـــند و مسئوالن 
استاني نيز ارتباط موثر با بانك ها براي 

رفع مشكالت داشته باشند.
وي با بيـــان اينكه ايران با 15 
كشور همســـايه است، گفت: اين 
كشـــورها آماده هرگونه همكاري 
با بخش صنعـــت و تجارت ايران 

هستند.
وزير صنعـــت و معدن با بيان 
اينكه بعد از كاالهاي اساسي، تامين 
مواد اوليه واحدهاي صنعتي اولويت 
اول اين وزارت خانه است، افزود: 
به مناطق آزاد نيز اجازه داده شـــده 
است بدون ثبت سفارش، مواد اوليه 

وارد كنند.
وي اظهار داشت: استكبار با 

تحريم هاي ظالمانه به دنبال اين است 
كه چرخه توليد را در كشور ما از كار 
بياندازد؛ كه با جديت و سرعت عمل 
در كار و تالش براي توليد، اين اقدام 

را خنثي خواهيم كرد.
رحماني با بيان اينكه مواد اوليه 
اصلي مورد نياز كشور در بخش هاي 
گوناگون وجود دارد، گفت: به طور 
مثال مواد پتروشيمي به اندازه كافي 

در كشور توليد مي شود؛ مثال فوالد 
2 برابر نياز كشور توليد مي شود و در 
خصوص مس و آلومينيوم نيز دو و 
نيم برابر نياز كشور توليد مي كنيم، اما 

بايد نحوه توزيع اصالح شود.
وي افزود: صنعت كشـــور 
ظرفيت بسيار بااليي دارد كه البته هنوز 
بخشي از آن بدون استفاده مانده است 
و در اين خصوص نيز برنامه ريزي

مناسبي انجام مي دهيم.
رحماني با اشـــاره به وجود 
بسترها و ظرفيت هاي غني صنعتي، 
معدني و تجارت در آذربايجان شرقي 
گفت: تبريز از نخستين شهرهاي 
صنعتي كشـــور است كه با توسعه 
بخش صادرات آذربايجان شرقي، به 

صادرات كشور نيز تاثير مي گذارد.
استاندار آذربايجان شرقي نيز 

در اين ديـــدار گفت: تبريز جزو 4 
شـــهر اول صنعتي ايران است و بر 
اين اســـاس، بايد جايگاه اين شهر 

راهبردي در صنعت ارتقا يابد.
پورمحمدي،  محمدرضـــا 
تامين مواد اوليـــه و نقدينگي را از 
عمده مشكالت واحدهاي صنعتي 
آذربايجان شرقي دانست و بر رفع 
مشكالت توليدكنندگان و واحدهاي 

صنعتي تأكيد كرد.
نماينده ولي فقيه در آذربايجان 
شرقي و امام جمعه تبريز نيز گفت: 
رفع مشكالت واحدهاي صنعتي 

خواست اصلي ماست.
حجت االســـالم والمسلمين 
سيدمحمدعلي آل هاشـــم افزود: 
بايد راهكاري را بري كنترل قيمت 
خودرو، تثبيت قيمت ارز و راه اندازي 

واحدهاي راكد صنعتي انديشيد.
وي با اشـــاره به سوابق وزير 
صنعت، معدن و تجارت در مجلس 
گفت: براي رفع مشكالت صنعتگران 

بايد تدابير ويژه اتخاذ شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت 
ديروز براي بازديد و افتتاح چند طرح 
صنعتي وارد استان آذربايجان شرقي 
شد و نشســـتي هم با كارآفرينان، 
صنعتگران و صاحبـــان صنايع و 
ســـرمايه گذاران آذربايجان شرقي 

داشت. 

تأكيد وزير صنعت و معدن بر ضرورت توسعه همكاري ها با 15 كشور همسايه درخشش قايقرانان هرمزگانى 
در المپياد استعداد هاى برتر ورزشى كشور

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: قايقرانان هرمزگانى در نخســـتين 
دوره المپياد استعداد هاى برتر ورزشى كشور به چهار مدال طال، سه نقره 

و يك برنز دست يافتند.  
بـــه گـــزارش ورزش و جوانان هرمزگان در  كميته آب آرام و در 
بخش پسران و دختران، فائزه سليماني، ثنا تينا و فاطمه عبدلي به مدال 
طال دست يافتند.  محمدصالح حسيني و محمدحسين كياني در كاياك 
دو نفره هزار متر نقره گرفتند، ماني سلماني و محسن بحريني نيز در 

كاياك دو نفره 500 متر به مقام برنز دست يافتند
 در كميته اســـاللوم هم ميكائيل رحيمى صاحب مدال طال شـــد، 

محمدصالح حسيني و مريم ارزاني نيز مقام نقره را كسب كردند. 
تيم قايقراني هرمزگان در مجموع بخش تيمى در بين رشـــته هاى 
ورزشى هرمزگان رتبه نخست المپياد استعداد هاى برتر كشور را به خود 

اختصاص داد. 
هدايت كميته اساللوم بر عهده ميالد غالمى دوست و كميته آب ها آرام

نيز برعهده خانم آرزو پاسالر بود.  

آموزش هاي مهارتي كوتاه مدت به دانش آموزان
 كاكـــيـ  خبرنگار اطالعات: رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي 
دشتي گفت: دانش آموزان با مهارت آموزي مي توانند به درك عميق تري 
از آموخته هاي خود دست يابند و براي ساختن آينده اي بهتر با توجه به 

نقش مهم كارآفريني در جامعه آماده شوند . 
  محمد جواد كاشفي رئيس مركز آموزش فني وحرفه اي دشتي در 
نشست با روساي آموزش و پروش خورموج و كاكي اظهار داشت: نسل 
امروز بي شك آينده ساز فرداي كشور است و دانش سيال امروز، توسعه 
فراگير تكنولوژي و تغييرات سريع در عرصه علم و فناوري در جهان، 

نيازمند ساختن نسلي كارآمد و با مهارت براي آينده است . 
وي اظهار داشـــت: آموزش هاي مهارتي به دانش آموزان همگام با 
صنعت جلو مي رود لذا به دنبال توســـعه مهارت هاي منجر به اشتغال 
با رويكرد كم كردن فاصله آموزش هاي مهارتي با صنعت و بازار كار 
هستيم . كاشفي اظهار داشت: آموزش هاي مهارتي به دانش آموزان را به 
سمت يك برنامه كوتاه مدت سوق داده ايم تا به اهداف تعيين شده دست 
پيدا كنيم . رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي دشتي بر مهارت آموزي و 
پرورش نيروي كار ماهر، در قالب آموزش هاي پيش از اشتغال و حين 
اشتغال به نحوي كه با نيازسنجي و انتظارات بازار تناسب داشته باشد 
تاكيد كرد و افزود: مهارت آموزي يك ضرورت غير قابل اجتناب در 
جامعه است زيرا بستر و روحيه خودباوري و كارآفريني را در جامعه 

بوجود مي آورد . 
وي يادآورشد: بايد با فراهم كردن ساختارهاي مناسب، دانش آموزان 
به آموزش هاي مهارتي گرايش پيدا كنند زيرا در سازمان آموزش فني و 

حرفه اي ظرفيت خوبي براي اين مهم وجود دارد.

ايجاد زمينه اشتغال براي 3636 روستايي
ايالمـ  خبرنگار اطالعات: معاون كارآفريني و اشـــتغال اداره كل 
تعاون، كار و رفاه اجتماعي ايالم گفت: 2 هزار و 145 طرح در استان 
با اعتبار يك هزار و170 ميليارد ريال در چارچوب طرح اشتغال پايدار 
روستايي اجرا شده و زمينه اشتغال سه هزار و 636 نفر را فراهم كرده 
اســـت .  احمد خانمحمديان با اشاره به مرحله دوم پرداخت تسهيالت 
اشتغال فراگير و روستايي اظهار داشت: تاكنون 2 هزار و 341 طرح در 
بانك ها با اعتبار يك هزار و 351 ميليارد ريال و اشتغالزايي چهار هزار 

و 378 نفر مصوب شده است . 
وي افـــزود: همچنيـــن 2 هزار و 211 قرارداد با اعتبار يك هزار و 
274 ميليارد ريال و اشـــتغالزايي چهار هزار و 118 نفر منعقد شـــده و 
كل پرداختي هاي استان با توجه به 2 هزار و 145 پرونده يك هزار و 
170 ميليارد ريال بوده اســـت كه زمينه اشـــتغال سه هزار و 636 نفر را 

ايجاد كرده است . 
وي يادآور شد: بانك هاي عامل نيز تاكنون بر اساس يك هزار و 
411 ميليارد ريال اعتبار تخصيصي استان، پست بانك 191 طرح مصوب 
با اعتبار 227 ميليارد ريال و 161 عقد قرارداد با اعتبار 215 ميليارد ريال 
و بانك كشاورزي 986 طرح مصوب با 643 ميليارد ريال اعتبار و 968 

طرح و اعتبار 636 ميليارد ريال قرارداد منعقد شده است . 
به گفته خانمحمديان صندوق كارآفريني اميد با 908 طرح مصوب 
و اعتبار 242 ميليارد ريال، 834 عقد قرارداد با اعتبار 202 ميليارد ريال 
و بانك توسعه تعاون با 256 طرح مصوب و 273 ميليارد ريال اعتبار 

و 248 قرارداد با اعتبار 255 ميليارد ريال منعقد شده است . 

پرداخت 7 ميليارد تومان به معلوالن و 
خانواده هاي بي سرپرست خراسان رضوي

سبزوارـ  خبرنگار اطالعات: معاون پشتيباني و منابع انساني اداره 
كل بهزيستي استان خراسان رضوي در تاالر كاشفي سبزوار گفت: خريد 
وسايل توان بخشي و كمك بهداشتي براي معلوالن زير پوشش در برنامه 

امسال اين اداره كل قرار دارد . 
توحيدي مقدم افزود: از ابتداي امســـال تاكنون 25 هزار و 340 
وسيله كمك توان بخشي مانند سمعك، ويلچر و لوازم خريداري شده 
و به 62 هزار و 947 نفر از معلوالن و خانواده هاي بي سرپرســـت زير 
پوشش بهزيستي خراسان رضوي ماهانه حدود 7 ميليارد و 398 ميليون 

تومان پرداخت مي شود . 
او گفت: همچنين 63 مركز روزانه در خراســـان رضوي مشغول 
فعاليت هســـتند كه دو هزار و 526 معلول در اين مراكز آموزش هاي 

الزم را فرا مي گيرند . 
وي اضافه كرد: 88 مركز شبانه روزي در خراسان رضوي وجود دارد 
كه از 5 هزار و 393 معلول جسمي، ذهني، سالمندان و رواني مزمن نگهداري

 مي كنند . 
 معاون پشتيباني و منابع انساني اداره كل بهزيستي خراسان رضوي 
با بيان اين كه 12 آذرماه به عنوان روز جهاني معلوالن نامگذاري شده 
فرصتي مناسب براي شناساندن توانايي هاي معلوالن و حضور هر چه 
بيشتر آنها در عرصه هاي اجتماعي است، اضافه كرد: امسال روز جهاني 
معلوالن با شعار توانمند سازي افراد داراي معلوليت و حصول اطمينان 
از فراگيري و برابري آنها زينت يافته است و در دولت توجه ويژه اي 
به موضوع معلوالن شده و طي امسال قانون جامع حمايت از معلوالن 
از ســـوي دولت به دســـتگاه هاي اجرايي كشور ابالغ شده است كه با 
اين قانون ضمانت اجراي بســـياري خدمات مانند مناسب سازي فضاي 
شـــهري، فرهنگي، اشتغال، مســـكن، بازتواني و... انجام شد و امسال 
براساس برنامه ششم توسعه يارانه نگهداري معلوالن در منازل20 درصد 

افزايش يافت. 

 80 ميليارد ريال تسهيالت اشتغالزايي 
به مددجويان دشتي اختصاص يافت  

 كاكيـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار دشتي گفت: دولت از ابتداي 
سال جاري تاكنون80 ميليارد ريال تسهيالت اشتغالزايي براي مددجويان 
كميتـــه امداد امام خميني(ره) اين شهرســـتان و نيازمندان اختصاص 

داده است . 
  عبداهللا نادري در نشســـت بررسي مسائل و مشكالت كميته امداد 
امام خميني(ره) شهرســـتان دشتي اظهار داشت: تاكنون بخشي از اين 
تســـهيالت توســـط بانك هاي عامل در پرداخت شده و برخي نيز در 

دست اقدام است . 
وي با بيان اين كه با پرداخت اين تســـهيالت فضاي كســـب و 
كارجديدي در شهرستان راه اندازي شده است، افزود: با روي كار آمدن 
دولت تدبير واميد توجه خوبي به مددجويان كميته امداد و بهزيستي و 

قشرهاي آسيب پذير جامعه صورت گرفته است . 
نادري اظهار داشـــت: كميته امداد دو هزار300 خانوارزير پوشش 
دارد كه در هشت ماهه امسال20 ميليارد ريال مستمري پرداخت كرده 

است . 
وي ادامه داد: ســـاخت مســـكن براي مددجويان نيز يكي ديگر از 
اقدامات ارزشمند دولت براي بوده به طوري كه اخيرا با عنايت استاندار 
بوشـــهر هزار واحد مسكوني جديد ديگر براي مددجويان كميته امداد 
امام خميني(ره) استان بوشهر ساخته مي شود كه از اين تعداد 149 واحد 

آن در سطح شهرستان ساخته خواهد شد  . 
رئيس كميته امداد دشتي نيز گفت: كميته امداد امام خميني(ره) با 
حمايت هاي خوب دولت همواره منشـــا خيرات و بركات زيادي بوده 

است . 
اســـماعيل فقيـــه با بيان اين كه اين نهـــاد در فصول مختلف از 
جمله عمران، مســـكن، درمان، فرهنگي، مشـــاوره، خدمات، مالي و 
خودكفايي خدمات ارائه مي دهد، افزود: در هشـــت ماهه ســـال جاري 
اين نهاد به ســـه هزار خانوار مســـتمري و غير مستمري خدمات ارائه 

كرده است . 
  او اظهار داشـــت: در دو سال گذشته با مشاركت سپاه 100واحد 
مسكوني براي مددجويان ساخته شده و 14 واحد نيز در در دست ساخت 
است . فقيه يادآور شد: در هشت ماهه سال جاري50 ميليارد ريال براي 
مددجويان كمك بال عوض در فصول مختلف صورت گرفته است. 

يزدـ  خبرنـــگار اطالعات: رئيس 
كميسيون فرهنگي، ورزشي و اجتماعي و 
عضو شوراي شهر يزد با اشاره به كمبود 
زيرساخت هاي فرهنگي در مركز استان 
گفت: اين نهاد براي رفع كمبودها و نيز 
تأمين نيازها برنامه هايي را در دستور كار 

خود دارد.
ونوس عامري گفت: رويكرد شوراي 
دوره پنجم يزد، فرهنگي است و دغدغه 
همه اعضا توجه به مســـائل فرهنگي و 

اجتماعي است.
 وي افزايش ســـرانه مطالعه كتاب و 
كتابخواني را ازجمله اقدامات كميسيون 
بيان كرد و افزود: همچنين براي برگزاري 
رويدادهاي هنري اهتمام ويژه اي داريم كه 
اين رويدادها نبايد در سالن هاي دربسته 

برگزار شود. 
عضو شوراي شـــهر يزد برگزاري 
شب هاي فرهنگي و برپايي  نشست جهاني 
خشت خام را ازجمله اقدامات در راستاي 
معرفي هويت اين شهر تاريخي برشمرد 
و گفت: همچنين در حوزه اجتماعي هم 
برنامه هايي براي نشاط اجتماعي انجام شده 

است. 
عامري افـــزود: در نظـــر داريم 
فرهنگسراي بهمن را تبديل به گرمخانه 
كنيم تا محلي براي اسكان موقت كودكان 

كار و افراد بدون سرپناه باشد. 
وي با اشـــاره به اينكه ايستگاه هاي 
اتوبوس سازمان اتوبوسراني بايد متناسب 

با بافت شهر باشد، گفت: ايستگاه ها جزو 
المان هاي شهري هســـتند و طرح هاي 
زيبايي براي ايستگاه ها در دست طراحي

 است. 
رئيس كميســـيون خدمات شهري 
شوراي شـــهر يزدنيز بابيان اينكه حوزه 
خدمات فوق العاده گسترده است، افزود: 
روزانه 340 تن زباله در اين شـــهر توليد 
مي شـــود اودر مورد ميزان توليد زباله در 
شهر يزد و اقدامات انجام شده در راستاي 
تفكيـــك زباله از مبدأ افزود: در شـــهر 
يزد كه جمعيـــت آن به حدود 500 هزار 
نفر مي رسد، روزانه 340 تن زباله توليد 

مي شود. 
كاشـــفي زاده بيان كرد: آموزش در 
زمينه تفكيك زباله از پارك ها آغاز شده 
و ســـطل هاي رنگي نيز به اين منظور در 
مناطقي از شـــهر ايجاد شده اما در صدد 
هستيم كه به تدريج آموزش ها و نصب 
ســـطل هاي تفكيك از مبدأ را به سمت 

محله ها ببريم.  
وي در مورد بافت تاريخي و حضور 
پررنگ اتباع افغانستان در اين بافت، گفت: 
جمع آوري افاغنه از بافت تاريخي فقط با 
مشاركت مردم امكانپذير است زيرا اين 
مردم هستند كه خانه هاي خود در بافت 
تاريخي را به آنها اجاره مي دهند و تا زماني 
كه مردم به اهميت بافت تاريخي پي نبرند 
و قلب ميراث فرهنگي را در اختيار اتباع 
خارجي قرار دهند، در عمل كار چنداني 

نمي توان انجام داد.
 وي در مورد وضع خريد و فروش 
ضايعات در يزد و چهره ناخوشايندي كه 
ضايعاتي ها به شهر بخشيدند، اضافه كرد: 
قرار بود دو زمين 70 هكتاري به اين امر 
اختصاص يابد اما مشكالتي وجود داشت 

كه بايد رفع شود. 
كاشـــفي زاده در مورد زنده گيري و 
عقيم سازي سگ هاي بي خانمان نيز گفت: 
زنده گيري به مراتب دشـــوارتر از انهدام 
سگ ها است اما به سمت زنده گيري اين 
حيوانات رفتيم و گرچه مشكالت بسياري 
وجـــود دارد، اما فعال اين روش انتخاب 

شده است.   
الهه جورابي  ديگرعضو شـــوراي 
اسالمي شـــهر يزد هم با اشاره به اينكه 
برخي مشـــاغل براي مـــردم مزاحمت 
ايجاد كرده و ســـبب آلودگي صوتي و 
بصري شده است، گفت: شهروندان اين 
مشاغل را به كميســـيون بند 20 معرفي

 كنند. 
وي با بيان اينكه بســـياري از اين 
مشـــاغل آلودگي هاي صوتي و بصري 
همچنين آلودگي هوا ايجـــاد كرده اند، 
افزود: مردم مي توانند با مراجعه به سازمان 
پيشگيري و ســـد معبر يا تماس با تلفن 
37253270 يا سامانه 137، اين مزاحمت ها 
را گزارش كرده تا بـــراي رفع آنها اقدام 

شود. 
جورابي در مورد بازيافت زباله ها نيز 

افزود: در حـــال عقد قرارداد براي خريد 
دستگاه بازيافت هســـتيم و ساخت و 
نصب سه ايســـتگاه زيرزميني پسماند با 
اعتبار250 ميليـــارد تومان در حال انجام

 است.
عضو شوراي اســـالمي شهر يزد با 
بيان اينكه براي كارخانه كمپوســـت نيز 
همچنان نتوانســـتيم كاري انجام دهيم، 
اضافه كرد: متاسفانه در مباحث مرتبط با 
ســـرمايه گذاري، كارخانه كمپوست يزد 
را جزو اولويت هـــاي درجه دو مي دانند 
و صـــداي من در اين زمينـــه به جايي 

نمي رسد.
جورابي ادامه داد: اين كارخانه نيز در 
حال خلع يد است و اميدواريم با حضور 
مديريت كارآمد، بتوانيم به زودي شاهد

راه اندازي آن باشيم.
وي در ادامـــه از طراحـــي پارك 
دوچرخـــه ويـــژه بانوان خبـــر داد و 
يادآور شـــد: اميدواريم تا پايان امسال 
با هزينه كـــرد 333 ميليون اعتبار در نظر 
گرفته شده، بخشي از اين پارك عملياتي 

شود. 
او در زمينه آموزش تفكيك زباله از 
مبدأ افزود: اين بخش به سازمان فرهنگي، 
اجتماعي، ورزشي شهرداري سپرده شده 
اما بر اساس طرحي، پيمانكار هر روز از 
هفته را در چند محله اقدام به آموزش و 
جمع آوري زباله هاي خشك مي كند و قرار 
است براي تشويق مردم، در قبال زباله هاي 

خشـــك به آنها نمك و دستمال كاغذي 
تحويل شود.

وي افزود: اين طرح قرار اســـت از 
ماه آينده آغاز شـــود و اميدواريم شاهد 
همـــكاري مردم در اين زمينه باشـــيم. 
همچنين حميدرضا قمي رئيس كميسيون 
شهر هوشمند شـــوراي شهر يزد گفت: 
بسياري تصور مي كنند رويكرد جديد شهر 
هوشمند لوكس گرايي است درصورتي كه 
اين طرز تفكر اشتباه است بلكه رويكرد 
آن صرفه جويي و استفاده صحيح از منابع 

شهري است. 
وي افزود: نخستين اقدام كميسيون 
هوشمند شفاف سازي فعاليت هاي شورا 
بود و تمام جلســـات اين نهاد به صورت 

زنده پخش شد.
 او گفت: همچنين يزد نخســـتين 
شهري بود كه طرح تفصيلي آن در سايت 
منتشر شـــد و در اختيار همه شهروندان 
قرار گرفت. قمي از مكانيزه شدن صدور 
پروانه هاي ســـاختماني در آينده نزديك 
خبر داد و گفت: همچنيـــن راه اندازي 
20 ايســـتگاه دوچرخه هوشمند هم در 
دســـتور كار قرار دارد كـــه مقدمات آن 

فراهم است.  
وي طرح پايلوت( نمونه آزمايشي) 
پارك هوشـــمند و ســـرعت گيرهاي 
هوشـــمند را از ديگـــر برنامه هاي در 
دســـتور كار كميسيون يادشـــده بيان 

كرد.  

  يزد با كمبود زيرساخت هاي فرهنگي روبرواست

نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد 

021-22225333
شماره نمابر نيازمنديها    22224886      22224963

تاريخ انتشار: 97/09/18
قابل توجه اعضاى محترم تعاونى مصرف كاركنان دانشگاه شهيد رجايى

آگهى دعوت مجمع عمومى ساليانه عادى نوبت دوم
 بدينوســــيله از كليه اعضاى محترم تعاونى دعوت مى شــــود تا در
 مجمع عمومى كه رأس ســــاعت 10 صبح روزشــــنبه مورخ 97/10/1  در 
محل سالن اجتماعات دانشكده علوم پايه واقع در لويزان - خيابان شعبانلو- 
دانشگاه شهيد رجايى تشكيل مى گردد حضور به هم رسانند در صورتى كه 
حضور عضوى در مجمع عمومى ميسر نباشد مى تواند حق حضور و اعمال 
 رأى را از ســــوى خود به نماينده تام االختيــــار خودواگذار نمايد.ياد آورى 
مى شود كه تعداد آراء وكالتى هر عضو 3 رأى و هر شخص غير عضو تنها 1 
رأى با امضاء هيئت مديره و بازرس و با مهر تعاونى معتبر خواهد بود.اعضاى 
مذكور مى بايست حداكثرتا تاريخ 97/09/25 در محل دفتر تعاونى مصرف 
حاضر تا پس از احراز هويت و تأييد وكالت برگه ورود به مجمع را دريافت نمايد. 
ضمناً اعضايى كه تمايل دارند در سمت هيئت مديره و بازرس كانديد شوند
 مى توانندحداكثر ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهى در خواست كتبى 

خود را به دفتر تعاونى در محل فروشگاه شهيد رجايى تحويل نمايند.
مصوبات مجمع در صورت رسميت بافتن و عدم مغايرت با ضو ابط قانونى 

براى كليه اعضاء اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه :

1- اســـتماع گزارش هيئت مديره و بازرس 2- رسيدگى و اتخاذ تصميم 
در حصوص صورت هاى مالى منتهى به سال 1396      3- انتخاب هيئت 
مديره و بـــازرس 4- انتخاب روزنامه كثير االنتشـــار 5- ارائه تغييرات 
اعضاء و ســـرمايه 6- تصويب نحوه پرداخت ســـود و زيان سال 1396     

هيئت مديره 7- تصويب بودجه سال 1397

آگهي مزايده مرحله اولـ  نوبت اول
بهره برداري از جايگاه CNG شماره يك ميانه

ســـازمان مديريت حمل و نقل شـــهرداري ميانه به استناد مجوز مورخ 97/9/11 
هيأت مديره محترم ســـازمان و مصوبه شـــماره 116ـ97/9/14 شوراي محترم 
اسالمي شهر ميانه در نظر دارد مديريت و بهره برداري از جايگاه گاز فشرده طبيعي 
(CNG) شـــماره يك واقع در جنب پايانه مسافربري ميانه را به يكي از شركتهاي 

واجد شرايط مورد تأييد شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي واگذار نمايد.
لـــذا از متقاضيان محتـــرم دعوت مي گردد ظـــرف 17 روز از تاريخ انتشـــار 
 آگهـــي جهت اخـــذ مـــدارك شـــركت در مزايده بـــه دبيرخانه ســـازمان 

يا وب سايت www.mianehtransport.org مراجعه نمايند.
ضمناً سازمان در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها در تمامي مراحل مختار بوده و 

هزينه چاپ آگهي هاي مربوطه به عهده برنده مزايده خواهد بود.

واحديـ  رئيس سازمان

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده 
شركت ساختماني و مهندسي ميسان (سهامي خاص)

به شناسه ملي 10101033640 
و شماره ثبت 58306

بدينوسيله از صاحبان سهام شـــركت دعوت مي شود كه در روز شنبه 
مورخ 97/10/01 ساعت 10 صبح جهت جلسه مجمع عمومي فوق العاده 
 در محل شـــركت واقع در تهران خيابان ســـهرودي شماليـ  خيابان 

ابن يمينـ  پالك 69 حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

همسان سازي مركز اصلي شركت
هيئت مديره
شركت ساختماني و مهندسي ميسان

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي 
عادي به طور فوق العاده در شركت هاي سهامي خاص

آگهي دعوت سهامداران شركت مهندسي و توسعه آذرآبادگان مانا سهامي خاص 
ثبت شـــده به شماره 7995 و شناسه ملي 10240104600 جهت تشكيل مجمع 

عمومي عادي به طور فوق العاده و هيأت مديره شركت 
بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شـــود تا در جلسه مجمع عمومي 
(عادي ساليانه) يا (عادي فو ق العاده) كه در ساعت 10 صبح مورخ 97/10/10 در آدرس: 
اردبيل، شـــهرك آزادي خيابان: آذربايجان كوچه: بوستان غربي پالك 19 كدپستي: 

5615773111 تلفن: 33727233 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1ـ انتخاب اعضاي هيات مديره
2ـ انتخاب بازرسين

3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
4ـ تصويب تراز و حساب سود و زيان ساالنه

هيات مديره شركت

آگهي مناقصه اجاره جرثقيل
شـــركت ســـيمان تيس چابهار در نظر دارد يكدستگاه 
جرثقيل 100 تني تلســـكوپي چرخـــدار بوم بلند مورد 
نياز جهت اســـتفاده در محل اجراي پروژه واقع در استان 
سيستان و بلوچســـتان، حومه شهرستان راسك را براي 

مدت يكسال اجاره نمايد.
از كليه عالقمندان به شـــركت در ايـــن مناقصه دعوت 
مي شـــود نازلترين پيشـــنهاد قيمت خود را همراه با 
مشـــخصات كامل جرثقيل حداكثر تا پايان وقت اداري 
روز يكشـــنبه 25 آذر ماه سال جاري در پاكت درب بسته 
به نشـــاني دفتر مركزي شركت در تهران خيابان وليعصر 
روبروي پارك ســـاعي كوچه آبشار شماره 21 طبقه اول 

تحويل نمايند.
شماره تلفن 8ـ88672936 داخلي 8 

واحد بازرگاني 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه به طور  فوق العاده (نوبت دوم) 
شركت تعاوني مسكن كانون بازنشستگان سازمان نقشه برداري كشور

با توجه به عدم حصول حدنصاب قانوني مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول مورخ 1397/9/15 و عدم رسميت مجمع مذكور بدينوسيله 
از اعضاي محترم دعوت مي گردد در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم كه در ساعت 9 صبح روز پنجشنبه مورخ 97/10/6 
 در محل سازمان نقشـــه برداري كشور واقع در تهرانـ  ميدان آزاديـ  خيابان معراجـ  ســـالن خليج فارس تشكيل مي گردد حضور به هم رسانيد 
 و يـــا به عضو ديگر يا نماينده تام االختيار خـــود وكالت ارائه نمايند هر عضو مي تواند وكالت 3 نفر عضو ديگـــر و غيرعضو وكالت يك نفر را بپذيرد. 
ضمناً تاييد وكالتنامه ها با تائيد احدي از اعضاي هيات مديره و بازرس تعاوني مي باشد وكيل و موكل مي توانند حداكثر تا 24 ساعت قبل از تشكيل 

مجمع جهت تائيد وكالتنامه به دفتر تعاوني مراجعه نمايند تا برگه ورود به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده براي نماينده صادر گردد.
ضمناً يادآوري مي شـــود اين مجمع با حضـــور هرتعداد اعضا رســـميت مي يابد و تصميماتي كـــه در آن اتخاذ مي گردد بـــراي كليه اعضا

(اعم از غائب و مخالف و حاضر) نافذ و معتبر خواهد بود.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس
2ـ طرح و تصويب تراز مالي سال 95ـ96

3ـ طرح و تصويب بودجه سال جاري
4ـ انتخاب اعضاي اصلي و علي البدل هيأت مديره و بازرسين

هيات مديره تعاوني مسكن كانون بازنشستگان سازمان نقشه برداري كشور

آگهي مزايده 
بدينوسيله شركت كشـــاورزي و دامپروري ياسوج 
در نظر دارد، اقدام به برگزاري مزايده فروش تعداد 
حدود 70 رأس گوســـاله نر شيرخوار، تعداد حدود 
 30 رأس گاو غيرباردار كشـــتارگاهي، تعداد حدود

60 رأس تليســـه غيرباردار كشـــتارگاهي و تعداد 
حدود 40 رأس تليسه آبســـتن را از طريق مزايده 
حضوري به فروش رســـاند، عالقمندان مي توانند 
حداكثر تا ســـاعت 11 صبح روز دوشـــنبه مورخ 
1397/09/26 به محل شركت واقع در كيلومتر 35 
جاده ياسوجـ  اصفهان مراجعه نمايند، ضمناً جلسه 
مزايده در ساعت و تاريخ مذكور برگزار خواهد شد. 

همراه: 09173413974 
 09171434462

تلفن: 9ـ  07433444046 
فاكس: 07433444051 

و 07433340335  

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 
1397/09/28ـ  نوبت دوم

شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران استان اردبيل 
(سهامي عام)

شماره ثبت 1984 شناسه ملي 10240049946
به اطالع كليه ســـهامداران محترم مي رســـاند با توجه به اين كه  جلسه نوبت اول 
مجمع عمومي عادي ســـاليانه صاحبان ســـهام براي بررسي عملكرد سال مالي 
منتهي به 1397/06/31 مورخ 1397/09/17 به حدنصاب قانوني نرســـيد، لذا 
جلسه مجمع عمومي عادي ســـاليانه نوبت دوم صاحبان سهام در روز چهارشنبه 
مورخ 1397/09/28 رأس ساعت 9 صبح در محل «مجتمع توريستي كوثر» واقع 

در اردبيلـ  خيابان دانشگاهـ  ضلع جنوبي درياچه شورابيل برگزار خواهد شد.
بدينوســـيله از كليه ســـهامداران محترم و يا وكال و نمايندگان قانوني ايشـــان 
 دعوت مي شـــود كه براي اخـــذ تصميم در مورد موضوعات جلســـه فوق الذكر، 

حضور به هم رسانند.
برگ ورود به جلسه از ساعت 8 صبح قبل از شروع مجمع در محل برگزاري با ارائه 
مدارك شناســـايي معتبر ارائه خواهد شـــد. «ارائه تصوير كارت ملي و شناسنامه 
سهامداران حقيقي و نمايندگان اشخاص حقوقي به دليل نياز به اطالعات هويتي 

آنان جهت درج در سامانه ثبت شركت ها الزامي مي باشد». 
دستور جلسه: 

1ـ  استماع گزارش فعاليت هيأت مديره و گزارش بازرس قانوني شركت 
2ـ  بررسي و اتخاذ تصميم نســـبت به ترازنامه و حساب سود و زيان (صورت هاي 

مالي) سال مالي منتهي به 1397/06/31
3ـ  انتخاب بازرس اصلي و علي البدل و تعيين حق الزحمه ايشـــان براي سال مالي 

منتهي به 1398/06/31  
4ـ  تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي سال مالي منتهي به 1398/06/31

5ـ  ســـاير مواردي كه اتخاذ تصميم درخصوص آنها در صالحيت مجمع عمومي 
عادي ساليانه مي باشد. 

هيأت مديره شركت سرمايه گذاري توسعه و عمران
 استان اردبيل (سهامي عام) 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران 
آگهي  فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس 

اتحاديه صنف فروشندگان مصنوعات نفت سوز، 
گاز سوز و الكتريك شهرستان تهران (نوبت اول) 

بر اســـاس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر است انتخابات 
هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف فروشندگان مصنوعات نفت سوز، گاز سوز و الكتريك 
شهرســـتان تهران برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس 
اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شـــرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد، از روز 
شـــنبه مورخ 1397/10/1 لغايت روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 به مدت 15 روز 
(بدون احتساب ايام تعطيل) شخصاً با در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام 
از ســـامانه ايرانيان اصناف «www.iranianasnaf.ir»، به هيأت اجرايي برگزاري 
انتخابات اتحاديه هاي صنفي به نشـــاني: ضلع شمال غربي ميدان وليعصر كوچه ارژنگ 
پالك يك ســـاختمان شهيد اسداله زاده ســـازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران 

طبقه 9 اداره امور اصناف و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند. 
شرايط داوطلبين: 

1ـ  تابعيت جمهوري اسالمي ايران. 
2ـ  اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران. 

3ـ  عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس. 
4ـ  نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به موادمخدر. (در اين خصوص استعالم 

مربوطه از سوي هيأت اجرايي صادر مي شود) 
5ـ  عدم اشتهار به فساد 

6ـ  داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره و 
بازرس اتحاديه (مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش) 

7ـ  حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال. 
8ـ  داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار 
آن منقضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار 

و يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد. 
9ـ  وثاقت و امانت. 

10ـ  داوطلبان حائز شرايط مكلفند با مراجعه به سامانه مذكور نسبت به تكميل پرسشنامه و 
بارگذاري مدارك خود اقدام و كد رهگيري مربوطه را به هيأت اجرايي ارائه نمايند. 

تبصره: الزم به توضيح اســـت بر اســـاس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب 
شـــدن كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع 
ماده(5) قانون مديريت و خدمات كشوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي 
منوط به اســـتعفاي آنان از شـــغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است. اعالم 
رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره 

اتحاديه الزامي است. 
مدارك مورد نياز ثبت نام: 

1ـ  دو قطعه عكس 4×3 جديد 
2ـ  يك برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن. 

3ـ  يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن 
4ـ  يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن 

5ـ  يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (حداقل ديپلم) به همراه اصل آن يا يك برگ تصوير 
اعتبارنامه (افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه مي باشند.) 

محمد جعفرنيا 6ـ  كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف 
رئيس هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 

(751م/الف)

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران 
آگهي  فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس 
اتحاديه صنف چاپخانه داران شهرستان تهران (نوبت اول) 
بر اســـاس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر است انتخابات 
هيأت مديره و بـــازرس اتحاديه صنف چاپخانه داران شهرســـتان تهران برگزار گردد. 
لذا از واجدين شـــرايط عضويت در هيأت مديره و بـــازرس اتحاديه صنف مزبور كه در 
ذيل شـــرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد،از روز شنبه مورخ 1397/10/1 
لغايت روز چهارشـــنبه مـــورخ 1397/10/19 به مدت 15 روز (بدون احتســـاب ايام 
تعطيل) شـــخصاً با در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان
اصناف «www.iranianasnaf.ir»، به هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي 
صنفي به نشاني: ضلع شـــمال غربي ميدان وليعصر كوچه ارژنگ پالك يك ساختمان 
شهيد اسداله زاده سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران طبقه 9 اداره امور اصناف 

و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند. 
شرايط داوطلبين: 

1ـ  تابعيت جمهوري اسالمي ايران. 
2ـ  اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران. 

3ـ  عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس. 
4ـ  نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به موادمخدر. (در اين خصوص استعالم 

مربوطه از سوي هيأت اجرايي صادر مي شود) 
5ـ  عدم اشتهار به فساد 

6ـ  داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره و 
بازرس اتحاديه (مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش) 

7ـ  حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال. 
8ـ  داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار 
آن منقضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار 

و يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد. 
9ـ  وثاقت و امانت. 

10ـ  داوطلبان حائز شـــرايط مكلفند با مراجعه به ســـامانه مذكور نســـبت به تكميل 
پرسشـــنامه و بارگذاري مدارك خود اقدام و كد رهگيـــري مربوطه را به هيأت اجرايي 

ارائه نمايند. 
تبصره: الزم به توضيح اســـت بر اســـاس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب 
شـــدن كاركنان اتحاديه ها، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع 
ماده(5) قانون مديريت و خدمات كشوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي 
منوط به اســـتعفاي آنان از شـــغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است. اعالم 
رسمي پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره 

اتحاديه الزامي است. 
مدارك مورد نياز ثبت نام: 

1ـ  دو قطعه عكس 4×3 جديد 
2ـ  يك برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن. 

3ـ  يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن 
4ـ  يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن 

5ـ  يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (حداقل ديپلم) به همراه اصل آن يا يك برگ تصوير 
اعتبارنامه (افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه مي باشند.) 

6ـ  كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف 
محمد جعفرنيا 
رئيس هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 

(م الف/703) 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران 
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس 
اتحاديه صنف نمايشگاه هاي خودرو شهرستان تهران 

(نوبت اول) 
بر اســـاس ماده 6 آيين نامـــه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر اســـت انتخابات 
هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف نمايشـــگاه هاي خودرو شهرستان تهران برگزار گردد. لذا 
ازواجدين شـــرايط عضويت در هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط 
آنان اعالم گرديده دعوت بعمل مي آيد، از روز شنبه 1397/10/1 لغايت روز چهارشنبه مورخ 
1397/10/19 به مدت 15 روز (بدون احتساب ايام تعطيل) شخصاً با در دست داشتن مدارك 
ذيل و كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف «www.iranianasnaf.ir» به هيأت 
اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي به نشاني: ضلع شمال غربي ميدان وليعصر كوچه 
ارژنگ پالك يك ســـاختمان شهيد اسد اله زاده سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران 

طبقه 9 اداره امور اصناف و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند. 
شرايط داوطلبين: 

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران. 
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران. 

3ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس. 
4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر. (در اين خصوص استعالم 

مربوطه از سوي هيأت مديره صادر مي شود) 
5ـ عدم اشتهار به فساد. 

6ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره و 
بازرس اتحاديه (مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش) 

7ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال. 
8ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار 
آن منقضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار 

و يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد. 
9ـ وثاقت و امانت. 

10ـ داوطلبان حائز شـــرايط مكلفند با مراجعه به ســـامانه مذكور نســـبت به تكميل 
پرسشـــنامه و بارگذاري مدارك خود اقدام و كد رهگيـــري مربوطه را به هيأت اجرايي 

ارائه نمايند. 
تبصره: الزم به توضيح است بر اساس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب شدن 
كاركنان اتحاديه، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) 
قانون مديريت و خدمات كشـــوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي منوط 
به اســـتعفاي آنان از شـــغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات است. اعالم رسمي 
پذيرش استعفاي كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه 

الزامي است. 
مدارك مورد نياز ثبت نام: 

1ـ دو قطعه عكس 4×3 جديد. 
2ـ يك برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن. 

3ـ يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن. 
4ـ يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن. 

5ـ يك برگ تصوير مدرك تحصيلي (حداقل ديپلم) به همراه اصل آن يا يك برگ تصوير 
اعتبارنامه (افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه مي باشند.) 

6ـ كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف 
محمد جعفرنيا
 رئيس هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 

(م الف 704) 

سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 
هيأت اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي تهران 
آگهي فراخوان داوطلبين عضويت در هيأت مديره و بازرس 

اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات 
فلزي و كابينت غيرچوبي شهرستان تهران (نوبت اول) 
بر اســـاس ماده 6 آيين نامه اجرايي انتخابات اتحاديه هاي صنفي در نظر است انتخابات 
هيأت مديره و بازرس اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان مصنوعات فلزي و كابينت 
غيرچوبي شهرستان تهران برگزار گردد. لذا از واجدين شرايط عضويت در هيأت مديره و 
بازرس اتحاديه صنف مزبور كه در ذيل شرايط آنان اعالم گرديده دعوت به عمل مي آيد، 
 از روز شـــنبه  مورخ1397/10/01 لغايت روز چهارشنبه مورخ 1397/10/19 به مدت
15 روز (بدون احتساب ايام تعطيل) شخصاً با در دست داشتن مدارك ذيل و كد رهگيري 
ثبت نام از ســـامانه ايرانيان اصنـــاف «www.iranianasnaf.ir»، به هيأت اجرايي 
برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي به نشـــاني: ضلع شمال غربي ميدان وليعصر كوچه 
ارژنگ پالك يك ساختمان شهيد اسداله زاده ســـازمان صنعت معدن و تجارت استان 

تهران طبقه 9 اداره امور اصناف و تشكل هاي صنفي مراجعه و ثبت نام نمايند. 
شرايط داوطلبين: 

1ـ تابعيت جمهوري اسالمي ايران. 
2ـ اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسالمي ايران. 

3ـ عدم ممنوعيت تصرف در اموال مانند حجر، ورشكستگي و افالس. 
4ـ نداشتن سوء پيشينه كيفري موثر و عدم اعتياد به مواد مخدر. (در اين خصوص استعالم 

مربوطه از سوي هيأت اجرايي صادر مي شود) 
5ـ عدم اشتهار به فساد. 

6ـ داشتن حداقل مدرك تحصيلي ديپلم براي افراد فاقد سابقه عضويت در هيأت مديره و 
بازرس اتحاديه. (مدرك تحصيلي يا گواهي نامه معتبر از اداره آموزش و پرورش) 

7ـ حداكثر سن در زمان ثبت نام هفتاد و پنج سال. 
8ـ داشتن پروانه كسب معتبر دائم: پروانه كسب معتبر پروانه كسبي است كه تاريخ اعتبار 
آن منقضي نگرديده، صاحب پروانه تغيير شغل نداده و واحد صنفي خود را به غير واگذار 

و يا اجاره نداده، واحد صنفي فعال و مكان آن تغيير نيافته باشد. 
9ـ وثاقت و امانت. 

10ـ داوطلبان حائز شـــرايط مكلفند با مراجعه به ســـامانه مذكور نســـبت به تكميل 
پرسشـــنامه و بارگذاري مدارك خود اقدام و كد رهگيـــري مربوطه را به هيأت اجرايي 

ارائه نمايند. 
تبصره: الزم به توضيح اســـت بر اســـاس تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفي داوطلب شدن 
كاركنان اتحاديه، اتاق اصناف شهرستان و ايران و دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (5) قانون 
مديريت و خدمات كشـــوري در انتخابات هيأت مديره اتحاديه هاي صنفي منوط به استعفاي 
آنان از شـــغل قبلي خود پيش از ثبت نام در انتخابات اســـت. اعالم رسمي پذيرش استعفاي 

كاركنان موضوع اين ماده پيش از شروع به كار در هيأت مديره اتحاديه الزامي است. 
مدارك مورد نياز ثبت نام: 

1ـ دو قطعه عكس 4×3 جديد. 
2ـ يك برگ تصوير پروانه كسب به همراه اصل آن. 

3ـ يك سري تصوير از كليه صفحات شناسنامه به همراه اصل آن. 
4ـ يك برگ تصوير كارت ملي به همراه اصل آن. 

5ـ يك برگ تصوير مدارك تحصيلي (حداقل ديپلم) به همراه اصل آن يا يك برگ تصوير 
اعتبارنامه (افرادي كه داراي سابقه عضويت در هيأت مديره اتحاديه مي باشند.) 

6ـ كد رهگيري ثبت نام از سامانه ايرانيان اصناف 
محمد جعفرنيا 
رئيس هيات اجرايي برگزاري انتخابات اتحاديه هاي صنفي 

م  الف/701 

كارت هوشمند راننده آقاي محمد زيارتي خليلي 
فرزند حسين به شماره ملي 2240164131 به 
شماره هوشمند 3246499 مفقود و فاقد اعتبار 

مي باشد.(بندر گز)

اصل سند مالكيت خودرو برگ سبز سواري پرايد 
مدل 87 به شماره پالك 456ج16ايران38 موتور 
2450810 شاسي S1412287771485 مفقود 

از درجه اعتبار ساقط است.اردبيل

برگ سبز سواري سمند مدل 1396 شمارة 
انتظامي 25ـ917د92 شماره موتور 

0306131 شماره شاسي 221518 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

اينجانب حسن يوسف زاده مالك خودرو 
وانت پيكان 1600 رنگ سفيد شيري 

ـ روغني مدل 1389 شماره شاسي 
NAAA46AA8AG132093 و شماره 
موتور 11489037142 به علت فقدان 

اسناد فروش تقاضاي رونوشت المثني اسناد 
مذكور را نموده ام، لذا چنانچه هركس ادعايي 
در مورد خودروي مذكور دارد ظرف 10 روز 
به دفتر حقوقي شركت ايران خودرو واقع 

در كيلومتر 14 جاده مخصوص تهرانـ  كرج، 
شهرك پيكانشهر، ساختمان سمند، طبقه 1 
مراجعه نمايد. بديهي است پس از انقضاي 

مهلت مزبور طبق ضوابط مقرر اقدام 
خواهد شد. انزليـ  مقدم 

اينجانب آيدا شيخ جباري مالك سواري پژو 206 
مدل 1390 به شماره شاسي 514746 و شماره 

موتور 14190020586 به شماره انتظامي 
676د59 ايران56 به علت 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 ضوابط 
مقرارت اقدام خواهد شد. در ضمن اصل سند 

مالكيت خودرو برگ سبز و اسناد دفتري فوق مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
ندا ايران دوست آذر فرزند 

محمود به ش شناسنامه 3564 
صادره از مراغه در مقطع كارداني 
رشته معماري صادره از دانشگاه 

آزاد اسالمي واحد مراغه به 
شماره 158514700365 و 

شماره سريال 0301799 مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد. از 
يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مراغه به نشاني مراغه، اتوبان 
شهيد درخشي، دانشگاه آزاد 

اسالمي ارسال نمايد.

برگ سبز خودرو وانت 
سيستم سايپا تيپ 151 

مدل 1394 به شماره پالك 
236س74ايران93 شماره 

موتور 5396650 شماره شاسي 
NAS451100F4939094 به 
نام مينا شاه ثمن مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است.
بهبهان

سند كمپاني، برگ سبز و 
كارت تريلي نيمه يدكي 

كمپرسي سيستم ماموت 
مدل 1394 به شماره 

انتظامي 432ع47ايران87 
به شماره شاسي 

 NACCMT354E1034099
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.ابهر

سند مالكيت و برگ كمپاني 
خودرو سواري پژو تيپ 

PARSXU7 رنگ سفيدـ  روغني 
مدل 1393 به شماره انتظامي 

527و85ايران21 شماره موتور 
124K0392812 شماره شاسي 
 NAAN01CA3EK847282
به مالكيت حميدرضا يزدي مفقود 

و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مفقودي
 ROA برگ سبز سواري پژو

مدل 1387 نوك مدادي 
دوگانه سوز به شماره موتور 
11686079888 و شماره 
شاسي 61376238 پالك 
615م22ـ ايران23 مفقود 

گرديده اعتبار ندارد.
(نايين)

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد تيپ 132 مدل 1389 

رنگ نقره اي شماره موتور 
3476898 شماره شاسي 

S14Z2289160115 شماره 
پالك 95ايران632ص17 به 
نام رحيم بخش رئيسي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.

برگ سبز موتورسيكلت 
سيستم ملي CC125 مدل 
1383 به شماره انتظامي 
16744ايران481 به 

شماره موتور 5329857 
شماره تنه 8318605 به 
نام عبداله نوروزي مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است.ابهر

برگ سبز و كارت ماشين سمند 
مدل 1390 به شماره پالك 

ايران54ـ946ص92 به شماره 
موتور 14790015235 

به شماره شاسي 
NAACJ1JC5BF291390 به 
نام كوروش اعرابي دهج مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي  باشد.

كليه مدارك و برگ سبز و سند 
كمپاني و سند محضري كاميون باري 
فلزي ايسوزو مدل 1389 به شماره 
پالك ايران23ـ484ع55 به شماره 
موتور 815367 به شماره شاسي 

NAG089NPRF22618 به 
نام مرتضي شعباني  افاراني مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.اصفهان

برگ سبز، كارت و سند 
كمپاني سواري ام وي ام 110 
مدل 1391 به شماره پالك 

45ـ626ص64 با شماره موتور 
 MVM372FGA024971

و شماره شاسي 
NATEBACA6A1005586 به 
نام ندا جعفري فرسنگي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد.كرمان

سند اصلي سواري پيكان 
1600i مدل 1383 

سفيد روغني به شماره 
موتور 11284000922 

شاسي 10012384 
پالك 73ـ551ج25 مالك 

اصغر پرهون مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. الرستان 

برگ سبز سواري هوندا 
آكورد مدل 1993 
به شماره پالك 65ـ  
761ب53 با شماره 
موتور 4027151 و 

شماره شاسي 331696 
به نام غالمحسين امينيان 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

كارت هوشمند ناوگان به شماره 
2203541 مربوط به كاميون 
باري چوبي بنز ال  46/2624 

مدل 1972 شماره پالك 
815ع73ـ ايران12 شماره موتور 

10025863 شماره شاسي 
10753115 مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه (برگ سبز) خودرو 
كاميونت ون سيستم نيسان تيپ 

2400 رنگ آبي روغني مدل 1383 
شماره پالك 83ـ241ب11 شماره 

موتور 236115 شماره شاسي 
D31787 به مالكيت حشمت 

شفيعي  فرزند علي صادره از ممسني 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است.ممسني احمدي

برگ سبز ميني بوس رنگ كرم 
سرمه اي روغني مدل 55 شماره 
پالك 13ايران414ع54 شماره 
موتور 022558 شماره شاسي 
379302510193624 بنام 
آيت اله مختاري بجگردي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.
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استاد بازنشسته آمار دانشــــگاه تهران با اشاره به اينكه 
ايران پتانسيل پرورش نوابغ رياضيات را دارد، گفت: پرورش 
نوابغ رياضيات ضرورتهايى را نياز دارد. ما شــــادروان مريم 
ميرزاخانى را داشــــتيم كه مدال فيلدز را  برد كه در حد نوبل 
فيزيك است يا "كوچر بيركار"، ديگر برنده ايرانى مدال فيلدز، 
از دانشگاه تهران فارغالتحصيل شده است و از همين دانشگاه 
براى مسابقات رياضى اعزام شــــد. همين انسانها مىتوانند 
در ايران هم صاحب نام شــــوند، منتها نياز اســــت كه بستر 
مناسبى ايجاد شود؛ اگر بستر مناسب ايجاد نشود، اين افراد هم 

صاحب نام نخواهند شد. 
دكتر احمد پارسيان در گفتوگو با ايسنا، در توضيح «بستر 
مناسبى» كه بايد براى دانشجويان و دانشآموختگان رياضى 
فراهم شود، گفت: برخى تصور مىكنند كه اين بستر مناسب 
فقط مالى اســــت؛ يعنى اگر پول خوبى به اين افراد داده شود، 
شرايط مناســــب خواهد شد. به عقيده من اوضاع اجتماعى و 
اقتصادى بايد مناسب باشد و ساختارى كه اين افراد نخبه در 
آنها مشغول به كار هستند، بايد بدون تنش باشد تا بتوانند با 
آسودگى خيال كار خود را انجام دهند. بعضى اوقات پول حرف 

اول را نمىزند.
اين اســــتاد آمار در ادامه با اشــــاره به اينكه پايين بودن 
سطح علمى دانشگاهها «مشــــكلى بنيادين» در كشور است، 
افزود: من در ســــال 48كه وارد دانشگاه شدم فقط 10درصد 
كنكورىها وارد دانشــــگاهها مىشدند؛ يعنى افرادى كه واقعا 
صالحيت علمى داشتند به دانشگاهها راه پيدا مىكردند. االن 
باالى 80درصد كنكورىها وارد دانشگاهها مىشوند و بعد هم 
اعالم مىشــــود كه صندلىهاى دانشگاهها خالى است. وقتى 
ظرفيتهاى دانشگاهها را افزايش مىدهند، دانشجو  ديگر به 
علوم پايه راغب نمىشــــود؛ زيرا اولويت اول خود را پزشكى 
و بعد مهندسى قرار مىدهد و در انتها رشتههاى علوم پايه را 
انتخاب مىكند. اين در حالى است كه در زمان دانشجويى من 
افرادى وجود داشــــتند كه فيزيك و رياضى را به عنوان اولين 

اولويت براى رشته دانشگاهى خود انتخاب مىكردند.
پارسيان با اشــــاره به تبعات منفى تفكيك دانشآموزان 
در مدارس بر اساس سطح علمى آنها، گفت: گلچين كردن 
دانشآموزان تيزهوش از بقيه خطرناك است. اگر يك دانشآموز 
متوسط دركنار دانشآموز اصطالحا تيزهوش قرار بگيرد، از 
حضور او بهره مىبرد. االن اين بهرهگيرى را از دانشآموزان ما 
گرفتهاند. در ساختار مدارس تيزهوشان همه يكسان هستند و 
در مدارس عادى هم همه يكســــان. اين چه فايدهاى دارد؟ اما 
اگر يك دانشآموز خوب كنار يك دانشآموز معمولى باشد، 
دانشآموز معمولى تالش مىكند كه به حد تحصيلى دانشآموز 
خوب ارتقاء يابد و اين باعث رشد دانشآموزان مىشود. من 

موافق جداسازى نيستم.
وى همچنين با «مطلوب» توصيف كردن وضعيت رياضيات 
ايران تا مقطع كارشناسى ارشد در دانشگاههاى برتر، افزود: من 
به خيلى از دانشــــجويانى كه مىخواهند بعد از ليسانس براى 
ادامه تحصيل از كشور خارج شوند، توصيه مىكنم براى دوره 
كارشناسى ارشد هم در ايران بمانند، چون سواد دانشجويان ما 
باالتر است، اما وقتى دانشجويان ما وارد حوزه تحقيق و پژوهش 
مىشوند، دچار مشكل هستند؛ البته مىدانم كه بخشى از اين 
مشكل به دوره دبيرستان مربوط مىشود و ريشهاش در آموزش 
و پرورش است. مشكل ديگرى هم كه وجود دارد، اين است 
كه ارتباطات بينالمللى براى آشنايى با دانش روز كم است. به 
نظر من ارتباطات به صورت سيستماتيك نيست و اگر ارتباط 
بينالمللى هم وجود داشته باشد فردى است؛ كه البته بخشى از 
مشكل به مسائل سياسى مربوط است و تا زمانى كه رفتوآمدها 
تسهيل نشــــود، تبادالت علمى دشوار است. يك اشكالى كه 
من به همكارانم مىگيرم، اين است كه برخى از استادان ما به 
تعداد باالى دانش آموختگان دكترى كه تحت راهنمايى آنها 

فارغالتحصيل شدهاند، افتخار مىكنند؛ اين يك فاجعه است.
پارسيان تعداد دانشگاههاى دولتى در كشور را «نزديك به 
141دانشگاه» عنوان كرد و درباره تاثير تعداد باالى دانشگاههاى 
سراسرى بر «كاهش كيفيت آموزشى»، گفت: هنگامى كه بودجه 
تقريبا ثابت مىماند، ولى تعداد دانشــــگاهها افزايش داشته، از 
بودجه دانشگاههايى مانند دانشگاه تهران، شريف يا بهشتى كم 
مىشود. درنتيجه نه دانشگاه تازهتاسيس مىتواند رشد كند و 
نه دانشگاههاى برتر مىتوانند پيشرفت داشته باشند، زيرا پول 

دانشگاه صرف تاسيس دانشگاه سراسرى در شهرهايى مانند 
بجنورد و بروجرد شده است. ما 141دانشگاه نياز نداريم، من 
سر انگشتى حساب مىكردم، 50دانشگاه بيشتر نياز نيست. بايد 
همه دانشگاههاى يك استان بر اساس توانمندىهاى خود  با 
يكديگر ادغام شوند؛ من نمىگويم كه اين دانشگاهها منحل 
شوند، بلكه بايد نيروهاى متخصص خود را در يك جا جمع 
كنند. از اين دانشگاههايى كه تعدادشان به 50تقليل پيدا مىكند، 
لزومى ندارد كه همه آنها مقاطع تحصيالت تكميلى داشــــته 
باشند. تعداد محدودى  از دانشگاهها كه توانمندتر هستند، بايد 
در مقاطع تحصيالت تكميلى دانشجو پذيرش كنند. دانشجوى 
دكترى آمار به همكار مــــن پيامك داده آيا مىتوانى براى من 
پروپوزال بنويســــى و من پولش را پرداخت كنم؟! آيا ما نبايد 

خجالت بكشيم؟
پارسيان درباره ارتباط دانشجويان و دانشآموختگان علوم 
رياضى با صنعت در ايران و خارج از كشــــور، گفت: در سال 
71كه اولين كنفرانس آمار برگزار شد، يكى از همكاران ما كه 
هندىاالصل است  و از آمريكا آمده بود، از من پرسيد كه :تا چه 
ميزان با صنعت ارتباط داريد؟: گفتم "هيچى". از من دليل اين 
ارتباط نداشتن را پرسيد، من گفتم "راهمان نمىدهند". گفت: 
"فكر نكن كه در آمريكا هم ما را از ابتدا راه دادند. اگر از در رفتيم 

بيرونمان كردند دوباره از پنجره وارد مىشديم".
عضو انجمن رياضى ايران در پاسخ به سوالى درباره نقش 
وزارت علوم در ايجاد  همكارى دانشگاهها با صنعت، گفت: 
با اين ســــاختارى كه وجود دارد، من با دخالت وزارت علوم 
در اجبار دانشكدههاى رياضى به ارتباط با صنعت خوشبين 

نيستم.
اين استاد آمار در ادامه با مقايسهاى ميان وضعيت اقتصادى 
و معيشــــتى اكثريت استادان رياضى در گذشته و حال، گفت: 
من سال 48دانشجوى رياضى بودم و اصال مشكالتى را كه يك 
دانشجوى شهرستانى در حال حاضر دارد، نداشتم. بسيارى از 
استادان من در فصل تابستان سه ماه مسافرت خارج از كشور 
مىرفتند، اما االن يك همكار جوان و دانشگاهى مرا نشان دهيد 
كه بتواند براى تفريح به خارج از كشور مسافرت كند، كارى 
به دالر 8تومن و 10تومن فعلى هم ندارم، چرا كه در سال 92يا 

93هم نمىتوانست سفرهاى تفريحى خارجى داشته باشد.
پارسيان در پاسخ به سوالى درباره گنجاندن سرفصلهاى 
مرتبط با ارتباط دانشــــجويان رياضى و صنعت، گفت: من 
متاسفانه صنعت را نمىشناسم، صنعت بايد اعالم كند كه چه 
نيازهايى دارد، در حال حاضر صنايع به رشتههاى مهندسى هم 
اعالم نياز نمىكند، چه برسد به علوم پايه. بايد ميان دانشگاه 
و صنعت تعامل وجود داشته باشد. اگر كسى از رياضى وارد 
صنعت مىشود، صنعت به او آموزش مىدهد كه من از تو با 
توجه به توانايىهايت چه مىخواهم، الزم نيست كه حتما از 
ابتدا آنچه را كه صنعت مىخواهد ما در دانشگاه به دانشجوها 
آموزش دهيم، ما پايه را به وجود مىآوريم، وقتى پايه به وجود 
آمد، او توانايىهايى را دارد كه به آنچه كه به آن در صنعت نياز 

دارد، برسد.
اين استاد آمار با اشــــاره به كاربرد مدلسازى رياضى در 
حل بحرانهاى اقتصادى، افزود: البته در سطح ليسانس من از 
دانشجوى  18ساله انتظار مدلسازى رياضى ندارم، اما از كسى 
كه در مقطع كارشناسى ارشد تحصيل مىكند، اين انتظار را دارم. 
پس برخى رشتههاى ما لزوما در كارشناسى شكل نمىگيرند و 
در مقاطع باالتر ايجاد مىشوند، مثال گرايش رياضيات مالى كه 
رشته بسيار پرطرفدارى است و در  زمينه بورس، بانكها، بيمه 

و ... كاربرد دارد.
عضو بازنشسته هيات علمى دانشگاه تهران گفت: افرادى 
تمايل دارند كارهايى را در جهت بهبود شرايط رياضيات در 
ايران انجام دهند؛بنيان خانههاى رياضيات در سال 2000گذاشته 
شد و شايد مهمترين عامل تاسيس اين خانهها دكتر "رجالى" 
بود، اولين خانه رياضيات در اصفهان تاسيس شد و به تدريج 
رشد كرد و تاسيس اين خانهها در استانهاى ديگر هم انجام 
شــــد، ببينيد االن خانه رياضيات تهران سوتوكور است. من 
و همكارانم در ســــال بين 200تــــا 300ميليون تومان بودجه 
مىخواهيم كه بتوانيم فعاليت كنيم. 7سال هم هست كه داريم 
تالش مىكنيم و در اين 7سال يك ريال هم به عنوان مسئول 
يا عضو شــــوراى علمى - اجرايى خانه رياضيات تهران پول 
نگرفتهايم. اگــــر در خانه رياضيات وقت مىگذاريم به خاطر 

عالقه شخصى است. اين 200ميليون تومان پول كالنى براى 
شهردارى نيست.

وى با اشــــاره به تعداد بــــاالى فارغالتحصيالن مقطع 
دكترى رشــــته آمار و رياضى، گفت: ســــال 93در رشته آمار 
63دانشــــجوى دكترى، در ســــال 94حدود 70نفر و در سال 
95حدود 74دانشــــجوى آمار وارد مقطع دكترى شدهاند. اگر 
دوره دكترى را چهارساله در نظر بگيريم، در سال 99ما دست 
كم 200دانشآموخته دكتراى آمار فقط از پذيرش اين سه سال 
در جامعه داريم. از اين 200نفر براى 10نفر هم در دانشگاهها 
كرسى هيات علمى وجود ندارد. اين وضع براى فارغالتحصيالن 
رياضيات بدتر اســــت. االن گروههاى رياضى و آمار در حال 

بستهشدن هستند، خوب اين 200نفر مىخواهند چه كنند؟
رئيس كميته تخصصى علــــوم رياضى دفتر برنامهريزى 
آموزش عالى درباره برنامه درسى رياضى كه در سال 89تصويب 
شد، گفت:  به نظر من برنامه سال 89بسيار برنامه خوبى بود، اما 
به داليلى شكست خورد. اوايل سال 59با وقوع انقالب فرهنگى 
و تعطيلى دانشگاهها برنامهريزى براى رشتههاى مختلف آغاز 
شــــد؛ در آن جلســــاتى كه براى برنامهريزى درسى تشكيل 
مىشد، گفته شد كه دانشجو بايد 180واحد اخذ كند تا بتواند 
فارغالتحصيل شود. نگاه من اين بود كه اگر دانشجو 127واحد 
بگذراند، كفايت مىكند. از آنجايى كه از ما خواســــته بودند، 

برنامه بنويسيم، برنامهاى 127واحدى نوشتيم. 
وقتى دوباره به آنجا رفتم، با برنامه درسى 180واحدى 
مواجه شــــدم. بحثهايى به وجود آمد و نهايتا با 164واحد 
برنامه بسته شــــد. من جزو كسانى بودم كه قهر كردم و گفتم 
ديگر نمىآيم. دكتر بهبوديان سه ماه بعد در راهرو من را ديد و 
گفت برنامه تو را مصوب كرديم. از او پرسيدم چهطور برنامهام 
مصوب شد؟ وى گفت :"هر درس سه واحدى را چهار واحدى 
كرديم و مسئله تمام شد". اولين پايه فساد در برنامه رياضى از 
اينجا گذاشته شد كه درسهاى سه واحدى را چهار واحدى 
كردند. ما در شــــيراز درس مىخوانديم، چهار درس رياضى 
عمومى داشتيم كه مجموعا 12واحد بود و هفتهاى هم سه جلسه 

يك ساعته سر كالس مىرفتيم.
اين چهار درس ســــه واحدى تبديل به درسهاى چهار 

واحدى شدند، نتيجه چه شد؟ عادت كرديم كه اين درسها 
چهار واحدى باشند؛ يعنى در هفته دو جلسه دو ساعته كالس 
داشــــته باشيم و چون هر جلسه دو ســــاعت را هم دانشجو 
نمىتواند تحمل كند، سر يك ساعت و بيست دقيقه مىگفت 
"آقا خســــته نباشيد" و مجبور شــــديم كالس را تعطيل كنيم. 
همكاران من به خاطر اين ماجرا با من دعوا دارند و مىگويند تو 

تهمت مىزنى! واهللا كه تهمتى نمىزنم.
اين استاد آمار در پاسخ به سوالى درباره ناهماهنگىهاى 
موجود در برخى دانشــــگاهها براى ارائــــه دروس "كهاد" به 
دانشجويان، گفت: در برنامه سال 89عنوان شده كه دانشكده 
بايد بستر ارائه دروس "كهاد" را فراهم كند؛ يعنى براى دانشجو 
برنامهريزى مىشود كه هم درسهاى رشته خود را بگذراند و 
هم دروسى كه در يك دانشكده ديگر مىخواهد. علت وجود 
اين ناهماهنگىها  اين است كه عناد ناخواستهاى با آن برنامه 
وجود دارد، وقتى مىخواهند برنامهاى شكست بخورد طبيعى 

است كه كارى در راستاى هدفشان  است ،انجام مى دهند.
پارســــيان با اشاره به اين كه داشــــتن دانشجوى دكترى 
درآمد خوبى براى استادان به همراه دارد، گفت: اگر حمل بر 
خودستايى نباشد، ما در دانشــــگاه شيراز دوره دكترى آمار را 
خودمان نوگشايى كرديم و اولين و دومين دانشجوى دكترى 
آمار از دانشگاه شيراز تحت راهنمايى من فارغالتحصيل شدند. 
من در طول 37ســــال خدمتم، تنها چهار دانشجوى دكترى 
فارغالتحصيل كردم، درصورتى كه مىتوانستم از سال 73به بعد 
به تناوب هردو سال يك بار دو دانشجوى دكترى فارغالتحصيل 
كنم و درآمد خوبى هم داشــــته باشــــم، چون االن داشتن هر 
دانشــــجوى دكترى نزديك به 20ميليون درآمد براى استاد به 
همراه دارد. وزارت علوم مسئول بخشى از نابسامانىها در اين 
راستا است، چون بنابر آييننامههاى ارتقاى اين وزارتخانه اگر 
يك عضو هيات علمى ســــه دانشجوى دكترى نداشته باشد، 

نمىتواند به درجه استادى ارتقا يابد.
اين استاد آمار با اشاره به اين كه استادان مخالفتهايى با 
آزمون نيمه متمركز دكترى داشــــتند، خاطر نشان كرد: به خدا 
قسم همكاران ما با امتحان نيمهمتمركز دكترى مخالف بودند؛ 
بخشى از امتحانات كارشناسى ارشــــد و دكترى در سازمان 

سنجش برعهده من است. به همكارانم خيلى ساده گفتم كه 
شما دو سال دانشجو نگيريد، اگر دو سال دانشجوى دكترى 
نگيريد، آزمون نيمهمتمركز دكترى برداشته مىشود. در پاسخ 
به من گفتند كه اگر ما دانشجوى دكترى نگيريم، استاد ديگرى 
مىگيرد. دانشــــجوى دكترى االن به منزله يك چك دوپاى 
20ميليونى است و اين چك دوپاى 20ميليونى به نظر من فساد 
ايجاد مىكند.پارسيان همچنين درباره پيشنهاداتى كه در گذشته 
براى بهبود وضعيت آموزشى به وزارت علوم داده است، گفت: 
من سال 91نزد دكتر نادرىمنش، معاون آموزشى پيشين وزارت 
علوم رفتم و به وى گفتم در دانشــــگاهها فساد آموزشى بيداد 
مىكند، اقدامى انجام دهيد. پيشنهاد من اين بود كه اگر استاد 
دانشگاه حقش اين است كه ماهى 10ميليون به او حقوق بدهيد، 
اين كار را بكنيد؛ به استادان اعالم شود كه وظيفه آنها، اين است 
كه يك درس در دوره كارشناسى و يك درس در كارشناسى 

ارشد ارائه كنند.
 اگر توانمند بودند و صالحيت داشتند در دوره دكترى هم 
مىتوانند فعال باشند و تدريس كنند، بابت اين كه كارشناسى 
ارشد پاياننامه مىگيرند حق پول گرفتن ندارند، چون همانطور 
كه مىدانيد در دوره كارشناســــى ارشد هر دانشجويى كه با 
اســــتادى پاياننامه را بر مىدارد، به استاد چهار واحد و نيم 
حقالتدريس داده مىشود. دانشجوى دكترى وقتى تزى را با 
استادى مىنويسد، 18واحد حقالتدريس به استاد داده مىشود.

 از دكتر نادرىمنش خواســــتم كه به استادان ابالغ شود 
بابت نوشتن تز با دانشجو هم پولى را دريافت نمىكند و استاد 
از اشتغال به صورت حقالتدريس در دانشگاههاى ديگر منع 
شود. اگر استادى هم مىخواهد جايى تدريس كند، نمىتواند 
حقالتدريس بگيرد. خب اســــتاد هم چنين كارى نمىكند و 
وقت و انرژىاش را براى كار در دانشگاه خودش مىگذارد و 
دانشگاه آزاد هم به جاى بكارگيرى استادان حقالتدريس كه در 
يك دانشگاه ديگر مشغول به كار هستند، 10دانشآموخته جوان 
استخدام مىكند. دكتر نادرىمنش گفت همه اين صحبتها 
درست است، اما اگر حقوق شــــما را اضافه كنيم، كارمندان 
مشاغل ديگر هم مىخواهند حقوقشان افزايش يابد و چنين 

چيزى نمىشود.

عضو انجمن رياضى ايران درباره «برخى مجوزها كه دولت
روحانى به دانشــــگاههاى برتر داده است»، گفت: پس از روى
كار آمدن دولت روحانى، وزارتخانه علوم به بعضى دانشگاهها
مجوز داد تا برنامه خودشان را داشته باشند؛ من حرفم اين است
كه يا بايد به همه مجوز داده شود يا به هيچ كس نبايد اين مجوز
داده شود؛ يا كنكور هم بايد برداشته شود يا اگر كنكور است،
برنامههاى درسى بايد يكسان باشند، چرا كه در اين ميان با توجه
به مجوزها ممكن است دانشگاهى برنامهاش را تغيير داده باشد،
حال دانشجوى مقطع كارشناسى ارشد كه در اين دانشگاه درس
خوانده اســــت و بر اساس همان مجوز برخى مباحث درسى
وزارت علوم در دانشگاه وى تدريس نشده، چگونه مىتواند در
كنكور دكترى كه مبتنى بر برنامه مصوب وزارت علوم است،

موفق شود؟
پارسيان همچنين با بيان اينكه مخالف استقالل دانشگاهها
نيست، واگذارى اختيارات به دانشگاهها را منوط بر «بهرهمندى
مديران دانشگاهها از هنر برنامهريزى» دانست و افزود: من اعتقاد
دارم كه دانشگاهها بايد مستقل باشند؛ يعنى استقالل دانشگاهها
آرزوى من است؛ ولى اين واگذارى اختيارات بايد زمانى انجام
شود كه مديران دانشگاهها برنامهريزىكردن را بلد باشند. زمانى
كه خاتمى، رئيسجمهور بود به دانشگاهها تاحدودى اختيارات
داده شد؛ در آن زمان رؤســــاى دانشگاهها مىگفتند "ما بايد
االن چه كار كنيم؟ شما برنامه بدهيد، ما اجرا كنيم". علت اين
درخواست اين بود كه هنر برنامهريزى را از رؤساى دانشگاهها
گرفته بودند و وقتى هم كه اختيارات برنامهريزى به دانشگاهها
داده شد، آنها در اين كار ناتوان بودند. خب اين فاجعه است .
پارسيان با اشــــاره به اين كه در زمان رياستجمهورى
خاتمى مبادالت علمى ميان استادان آسانتر بود، افزود: مىتوان
اين مشكل دشــــوار بودن ارتباطات علمى بينالمللى را حل
كرد؛ زيرا من به ياد مىآورم كــــه در زمان دولت خاتمى ،از
وزارت امور خارجه به من نامهاى مىدادند و ســــفارت كشور
مقصد، برايم وقتى را تنظيم مىكرد. عملكرد خاتمى مهم است
و به نظر من كارى كه ايشــــان انجام داده بود، خوب بود؛ البته
مراودات استاد با استاد نمىتواند به اندازه مراودات بينالمللى
دانشجويان در ارتقاى علم رياضيات تاثير داشته باشد. دو اقدام
مهم بايد انجام بگيرد؛ نخســــت اين كه دانشجويانى كه براى
ادامه تحصيل به دانشــــگاههاى برتر خارج از كشور مىروند،
بعد از بازگشــــت به ايران طى يك فرايند حداكثر سه ماهه
استخدامشان تكميل شود، دوم اين كه به اين دانشجويان يك
وام حداقل 500ميليونى جهت خريد مسكن بدهيم تا دغدغه
مسكن تاحدودى رفع شود و از وى بخواهيم اين مبلغ را طى
20سال تسويه كند. اگر چنين اقدامى انجام شود، تعداد زيادى
از دانشآموختگان دانشگاههاى برتر خارج از ايران به كشور باز

 مىگردند .
وى در پايان درباره راهكارهاى بهبود وضعيت رياضيات
در ايــــران گفت: وقتى دو ميليون كنكورى وجود دارد، بايد از
ميان آنها فقط 10درصد وارد دانشگاهها شوند، بقيه مىتوانند با
مدرك ديپلم، حرفهاى را ياد بگيرند و در آن موفق باشند؛ البته
اين تصميم تبعات سياسى دارد، اما اين تبعات سياسى را بايد
با آرامش و طمانينه حل كرد. اگر تعداد دانشــــگاهها از 141به
50كاهش يابد، بسيارى از مردم ممكن است اعتراض كنند. 

پس بايد مــــردم را متوجه اين موضــــوع كرد كه تعداد
باالى دانشگاهها چه ضررى به كشور وارد مىكند. من كسى
را ســــراغ دارم كه در سال 75در اصفهان با مدرك فوق ديپلم
برق و الكترونيك روزى بيش از 200هزارتومان درآمد داشت،
آيا كشور من به همچنين افرادى نياز دارد يا به تعداد زيادى از
دانشآموختگان فيزيك و رياضى و تاريخ و جغرافيا؟ كنكور
بايد اصالح شود و مراكز آمادگى و آموزشى كنكور از فضاى
آموزشى كشــــور حذف شوند. مسئوالن، آموزشوپرورش را
دريابند و تفكيــــك دانشآموزان تيزهوش و عادى را متوقف

كنند.
تعداد دانشــــگاهها و تعداد دانشجويان تقليل داده شود.
بايد تالش كنيم تا شرايطى ايجاد شود كه دانشگاهها خودشان
دانشجو پذيرش كنند، اگر چنين روندى انجام پذيرد، مشكالت
حل مىشود. بايد بتوانيم اختالف درآمدهاى مشاغل مختلف را
در حد متعارف نگهداريم. به يكسرى از فضاها مانند خانههاى
رياضيات توجه شــــود، خانههاى رياضيات هزينههاى كالنى

ندارند، با اندك بودجه مشغول كار هستند.

تفكيك دانشآموزان تيزهوش خطرناك است

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده (نوبت اول)
شركت تعاونى مسكن دادگسترى كرج گمشده

آگهي دعوت از بستانكاران (نوبت اول)
شركت مهندسي توليد پيشرو انرژي آسيا (در حال انحالل) سهامي خاص

ثبت شده به شماره 307306 با شناسه ملي 10103461097

اصالحيه آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده 

شركت سرمايهگذاري اقتصاد نوين 
به شماره ثبت 267233 و شناسه ملي 10103838251
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آگهى دعوت مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده 
شركت شكوفاكيش (سهامىخاص) ثبت شده به شماره 236 ثبت شركتهاى كيش 

و سرمايه ثبت شده 61,000,000ريال و شناسه ملى 10861518818

آگهى دعوت مجامع عمومى فوق العاده و عادى بطور فوق العاده 
شركت مهندسين مشاور مهرازان (سهامى خاص) 

به شماره ثبت 75623 و شناسنامه ملى 10101205070

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه صاحبان سهام
شركت بازرسى مهندسى و صنعتى ايران(سهامى عام)
به شماره ثبت 194167 و شناسه ملى 10102360780

براى سال مالى منتهى به 1397/06/31

 –

آگهي مزايده عمومي
(نوبت اول) (چاپ اول)

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده نوبت اول 
شركت تعاوني مسكن كاركنان موسسه حسابرسي مفيد راهبر 

به شماره ثبت 110152 و شناسه ملي 10101538821

آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي فوقالعاده 
شركت بازرگاني بينالمللي تخته فشرده چوبين نماد سهامي خاص

 به شماره ثبت 2666 شناسه ملي 10102081080

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه (نوبت اول)

آگهي مزايده 
آهنآالت

آگهى تغييرات
 شركت صادرات تجهيزات و خدمات صنايع آب و برق ايران صانير

 سهامى خاص به شماره ثبت 110315 و شناسه ملى 10101540420

آگهى تغييرات شركت رفاه گستر تامين اجتماعى شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 134304 و شناسه ملى 10101775376

آگهى تغييرات شركت سيمان ياسوج سهامى خاص
 به شماره ثبت 95197 و شناسه ملى 10101392626

آگهى تغييرات
 شركت مهر شيد نو رنگ سهامى خاص

 به شماره ثبت 396180 و شناسه ملى 10320462444
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 نخست وزير

547

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

من همچنين مديون "تون رزاق حســـين" نيز هســـتم كه مرا به 
معناى واقعى كلمه، از غربت سياسى رهانيد و باعث شد "تون حسين" 
به انتخاب من به عنوان معاون خود، متمايل شود. ديگرانى هم بودند 
كه مرا مورد حمايت قرار دادند و شايسته بود كه از آنها نيز به نيكى 
ياد كنم ولى بدون اين كار هم سخنرانىام طوالنى شده بود و قادر به 
تشكر و سپاسگزارى از همه آنها نبودم. البته من اكنون به لحاظ رعايت 
اولويتها در آن ســـخنرانى، پشيمانم. در آن زمان مهمترين دغدغهام 
ارائـــه توصيههاى نهايى خود به اعضاى "امنو" و همه مردم بود چون 
از آن پس، ديگر نخست وزير نبودم و نمىتوانستم آنگونه كه شايسته 
اســـت از آنها سپاسگزارى كنم. حاضران براى من كف ممتد زدند و 
براى احترام به من، به پا خاســـتند. ســـخت تحت تأثير قرار گرفتم به 
گونهاى كه باعث شـــد احســـاس كنم آن 22 سالى كه رنج كشيدم و 
مبارزه كردم، بيهوده سپرى نشده است ولى در پرتو آنچه از آن زمان 
اتفاق افتاده، اين پرسش برايم مطرح شد كه آيا آن كف زدنها و به پا 

ايستادنها، واقعاً صادقانه بود؟
روز 21 ژوئن يعنى آخرين روز نشســـت مجمع، ســـخنرانى 
پايانى خود را ايراد كردم و در آن مجدداً يادآور شدم كه فساد، آفت 
مااليايىهاست و علت آن نيز عالقمندى آنها به پيمودن راههاى آسان 
اســـت، زيرا رهبران آنها زمينها و حتى حاكميت خود را در گذشـــته 
از دست داده اند چون همواره در پى آن بودند كه اشياى مادى را به 
سرعت و بدون تالش و كوشش به دست آورند. من هشدار دادم كه 
ممكن است فساد، مااليايىها را از پاى درآورد و به قيمت استقالل آنها 
تمام شـــود و آنان را برده ديگران سازد. براى مدت كوتاهى از عنوان 
به من دادند، لذت بردم. مرا "مرد محبوب"  جديدى كه اعضاى "امنو" 
ناميدند ولى به شـــوخى به آنها گفتم كه ضمن ســـپاس از اين عنوان، 
شايســـته اســـت همين محبت را به رئيس و نخست وزير بعدى هم 
نشان دهند. وقتى به آن دوره باز مى گردم بيم آن دارم كه در آخرين 
سخنرانىام، كار درستى انجام نداده باشم. هنگامى كه مجمع عمومى در 
نيمه شب به كار خود پايان داد، كامًال خسته شده بودم. براى استراحت، 
شدم ولى نتوانستم در برابر ميل به پيگيرى  با هواپيما عازم "لنكاوى" 
كارهاى جارى در حوزه جديد تعمير كشـــتىها در اسكله "تيالگا" و 
فعاليتهاى مربوط به دومين مرحله از نمايشگاه "بيردانا" كه قرار شده 
بود همه هداياى رســـمى دريافتى خود به عنوان نخســـت وزير را در 
معرض نمايش عموم قرار دهم، مقاومت كنم. اين هدايا به شخص من 

هديه نشده بود لذا آنها را متعلق به خودم نمى دانستم.
شايد بهتر بود كه مأموريت ارائه بودجه سال 2004م. و ارزيابى برنامه 
هشتم توسعه را به نخست وزير بعدى مى سپردم ولى من خود آنها را 
ارائه داده بودم با اين اعتقادـ  چه بسا خردمندانهـ  كه در پى استعفاى 
خود، شاهد تغييرات بزرگى نخواهم بود. هنگامى كه در 12 سپتامبر بودجه 
را تقديم كردم به طور مفصل به هر يك از جنبههاى توسعه پرداختم زيرا 
مىخواستم نسبت به چالشهايى كه فراروى كشور قرار دارد، هشدارهاى 
جدى داده باشـــم. پس از اين همه ســـالى كه دولت را در اختيار داشتم 
متوجه شـــدم كه ما هرگز نمى توانيم روى سرمايهگذارىهاى خارجى 
حساب كنيم. اين حقيقتى بود كه در سخنرانىام به آن اشاره كردم. ما بايد 
مردم خود را به پسانداز و سرمايه گذارى تشويق كنيم لذا شايسته است 
براى اين كار، انگيزههاى جديدى ايجاد كنيم. بخش خصوصى، مهمترين 
شـــريك در رشد اقتصادى خواهد بود كه در سال 2004م. انتظار رشد 
7درصدى آن را داشتيم. يك روز پيش از استعفا "هشتمين برنامه مالزى" 
دبير  را براى ارزيابى، ارائه دادم. روز 29 اكتبر، "تان سرى شمسالدين" 
اول وزارت امور دارايى به ديدارم آمد تا به آگاهىام برساند كه پادشاه 
تصميم گرفته نشان "سيرى مهراجا مانگكو نينجارا" يعنى باالترين نشان 

را به من بدهد. مدنى و برخوردارى از عنوان "تون" 
ادامه دارد

تحليلگران غربى اعتقاد دارند 
اعتراضات گسترده اجتماعى كه نام 
«جنبش جليقه زردها» به خود گرفته 
در واقع نشان دهنده عمق نگرانى 
طبقه متوسط از بى عدالتى نهادينه 

شده در فرانسه است.
به گزارش گروه تحليل، تفسير 
و پژوهشهاى خبرى ايرنا، جليقه 
زرد كه در بســـيارى از كشورهاى 
جهان نشانه هشدار در زمينه انجام 
اقداماتى خاص است و به رانندگان 
عبـــورى پيامى را در زمينه احتياط 
بيشـــتر مى دهد، اين بار در فرانسه 
پيامآور خشـــونت و ويرانى شده 
است. بيشتر از يك هفته است كه 
شـــهروندان فرانسوى كه اكنون به 
«جليقه زردها» معروف شدهاند در 
خيابانها و ميادين سراسر فرانسه 
تجمعاتى را برگـــزار مى كنند و 
خواستههاى اقتصادى و اجتماعى 
خود را از كاخ اليزه طلب مى كنند. 
جرقه اين ناآرامىها از شـــبكههاى 
اجتماعى زده شد. در واقع ابزارى 
كه غربىها براى تسهيل ارتباطات 
خـــود و گاها تاثيرگذارى بر ديگر 
كشورها مورد استفاده قرار مى داد 
براى نخستين بار دردسر واقعى را 
براى يكى از كشـــورهايى كه خود 
را مهد آزادى معرفى مى كند ايجاد 
كرد. فراخوان فيســـبوكى در زمينه 
اعتراض به افزايش قيمت سوخت 
در فرانســـه با اقبال سريع كاربران 
روبرو شـــد و صدها هزار نفر از 
راننـــدگان و دارندگان خودروهاى 
شخصى از طبقه متوسط و كم درآمد 
جامعه به آن پاسخ مثبت دادند. اين 
معترضان كه عمدتا رانندگان هستند 
با پوشيدن جليقههاى زرد (شبرنگ) 
در واقع با طعنهاى به رعايت قوانين 
رانندگى اعالم مى كنند كه در تامين 
زندگى خود مشـــكل دارند و توان 
پرداخت هزينه اضافى براى سوخت 
خودروى خـــود را ندارند. جالب 
اينجاســـت با گذشت چند روز از 
آغـــاز اين حركت اجتماعى اكنون 
اعتراض از قيمت بنزين فراتر رفته 
و حتى اعتراض به قوانين مالياتى 
هم مطرح شـــده است. براساس 
نظرسنجىها نزديك به 77 درصد 
شهروندان فرانسوى از اين جنبش 
اجتماعى كه به تدريج به چالشـــى 
سياسى براى دولت «امانوئل مكرون» 
تبديل مى شود حمايت كردهاند. 

اليــزه نگران محيط زيســت و 
گردشگرى

اگرچه اعتراض جليقه زردها 
ابتدا در خيابانها و بزرگراهها و با 
بستن برخى مسيرها آغاز شد اما به 
تدريج به داخل شهرها نيز كشيده 
شد. معترضان حتى به برخى مكانها 
در خيابان معروف شـــانزه ليزه هم 
حملـــه و آن را تخريب كردند. در 
همين فرايند درگيرىهاى سختى 
ميان معترضان و نيروهاى پليس هم 
درگرفت و خبرهايى نيز از كشـــته 
شـــدن برخى از اعتراض كنندگان 
منتشر شده است. جالب اينجاست 

كه اعتراض گســـترده طبقه كارمند 
و كارگر در فرانســـه براى حداكثر 
حدود 6 ســـنت افزايش ماليات بر 
بنزين و گازوئيل صورت مى گيرد. 
دولت فرانسه مدعى است كه اين 
افزايش قيمت بر اساس مصوبههاى 
زيست محيطى و از سالها قبل در 
دستور كار كاخ اليزه قرار گرفته است 
و اكنون دولت مكرون آن را به اجرا 
در مى آورد. اين مقررات اقليمى، 
پاريس را مجبور مى كنند مالياتى 
را براى ايجـــاد كربن از مصرف 
كنندگان خـــودرو دريافت كند تا 

از اين طريق با گازهاى گلخانهاى 
مقابله شود. اينگونه برنامهريزى شده 
است كه در سالهاى آينده بر ميزان 
مالياتها افزوده شود. تارنماى شبكه 
خبررســـانى«N.P.R» در گزارشى 
عنوان داشت دولت فرانسه به رغم 
اعتراضات شـــديد بر موضع خود 
در زمينه اهداف اســـتفاده از انرژى 
پاك تاكيد مـــى كند. با توجه به 
ســـخنانى كه رئيس جمهورى اين 
كشـــور عنوان داشت به نظر مى 
رسد دولت مكرون تصميمى براى 
عقب نشـــينى از اين مسير ندارد. 
اين گزارش كـــه تعداد تظاهرات 
را پر شـــمار و شركت كنندگان 
در آنهـــا را چنـــد صد هزار نفر 
ارزيابى كرد تاكيد مى كند در ميان 
معترضان طبقههاى مختلف كارمند، 
بازنشسته، كارگر، كشاورز و حتى 
بيكار حضور دارند كه در زندگى به 
استفاده از خودرو وابسته هستند و 
به همين دليل برخى روزنامهها به 
آنها «طبقه ديزل» اطالق مى كنند. 
اگرچه مكـــرون تاكنون در مقابل 
اين اعتراضات عقب نشينى نكرده 
اما گفته است كه اين ماليات براى 
حفظ محيط زيست دريافت مىشود 
و دولت ممكن اســـت براى افراد 
ناتوان در پرداخت هزينههاى اضافى 

راهكارهايى را در نظر بگيرد. 
وى ســـپس تهديد كرد كه با 
نيروى قهريه حتى با اســـتفاده از 
نيـــروى ارتش با اعتراضاتى كه به 
تدريج وجهه فرانسه را در عرصه 
بين المللى خدشـــه دارد مى كند 
به مقابله مىپردازد. از طرف ديگر 
دولت فرانسه نگران منافع خود از 
گردشـــگرى هم مى باشد. پاريس 
شـــهرى توريســـتى است كه در 
روزهاى نزديك به سال نو ميالدى 
شـــاهد تنشهاى گسترده است. 
روزنامه «گارديـــن» در اين زمينه 
عنوان داشت كه تاكنون هزينههاى 
پاكسازى و صدمات به خيابانهاى 
پاريس به بيش از 1,3 ميليون پوند 
رسيده اســـت و چند صد كارگر 
به پاكسازى معابر مشغول هستند. 
صحنههايى همچون درگيرى تن به 

تن، پرتاب گاز اشـــكآور و حمله 
با ماشـــينهاى آبپاش منظره اى 
نيست كه گردشـــگران بخواهند 
در فرانســـه شاهد آن باشند. همين 
نگرانىها باعث شـــد كه مكرون 
اعالم كند صحنههاى درگيرى ميان 
معترضـــان و پليس باعث هراس 
و فرار خارجىها از ســـفر به اين 
كشـــور مى شـــود. به نوشته اين 
روزنامه انگليسى 200 كارگر اضافى 
مسئول پاكسازى زيباترين خيابان 
جهان يعنى شانزه ليزه شدهاند زيرا 
برخى از ساختمانها تخريب شده 

و شيشههاى بسيارى از مغازهها در 
هم شكسته شده است. اين درحالى 
اســـت كه بسيارى از مغازهداران با 
آغاز اعتراضها مجبور مى شدند 
تا فروشـــگاههاى خود را تعطيل 
كنند. نكته اينجاســـت كه به رغم 
غيرسياسى خوانده شدن اعتراضات 
به گفته شبكه تلويزيونى بى.اف.ام 
سرويسهاى اطالعاتى فرانسه بين 
80 تا 120 نفر از اعضاى گروههاى 
افراطى فرانسه را به عنوان عامالن 
اصلى خشونتها مورد شناسايى 
قـــرار داده انـــد. برخى ديگر هم 
مـــى گويند با توجه به پرچمها و 
نشانههايى كه در تظاهرات حمل 
مىشد حتى گروههاى آنارشيست و 
چپگرا نيز نقش پررنگى را در اين 

اعتراضات داشتند. 

بى عدالتى ســازمان يافته در 
فرانسه

اخبار گوناگونى از اعتراضات 
مخابره مى شود و تاكنون اعالم شده 
است حداقل سه نفر در اعتراضات 
كشته شدهاند. تحليلهاى گوناگونى 
هم از داليل و ريشههاى ناآرامىهايى 
كه به خشـــونت تبديل شد منتشر 
مىشود. شبكه خبرى ان.پى.آر بر اين 
باور است چيزى كه معترضان متحد 
ساخته عصبانيت از رئيس جمهورى 
است كه دركى از سختىهاي زندگى 
روزمره مردم ندارد.تحليلگران نيز 

اعتقـــاد دارند اين اعتراضات بدون 
رهبر بوده، وابســـته به هيچ حزبى 
نيست و خواسته مشخصى غير از 
قيمت سوخت ندارد اما نشان دهنده 
نگرانىهاى عميق مردم و شـــكاف 
گسترده در جامعه فرانسوى است. 
يك كارشناس مسائل داخلى فرانسه 
معتقد اســـت كه دو دسته از مردم 
فرانسه در اين كشور زندگى مى كنند 
يك دسته كه نگران محيط زيست 
و تغييرات آب و هوايى هســـتند و 
گروهى ديگر كه در مناطق غيرشهرى 
و شهرهاى كوچك زندگى مىكنند و 
نمى توانند نيازهاى خود را برآورده 
ســـازند. از اين رو جنبش كنونى 
به يك چالش جدى سياسى براى 
مكرون تبديل شد كه تصميم داشت 

فرانسه را از نو بسازد. 

يك معترض مى گويد در حالى 
كه برخى در اين كشور نگران پايان 
جهان هستند برخى ديگر هم وجود 
دارند كه بيشتر از همه نگران آخر ماه 
هستند تا چگونه صورتحسابهاى 
خود را در آن زمان پرداخت كنند. 
روزنامه «اينديپندنت» هم در تحليلى 
از اين اعتراضات آورده است جاى 
تعجب ندارد كـــه اعتراضات در 
فرانسه به خشونت كشيده شد زيرا 
ساختارهاى فرانسه مدتهاى مديدى 
است كه عدالت و برابرى اجتماعى 
را به فراموشى سپرده است. بسيارى 

از شركت كنندگان در تظاهراتها 
خود را از شهروندان فراموش شده 
فرانسوى ساكن در حومه شهرها و 

شهرستانى مى دانند. 
عصر حاضر دوران شبكههاى 

اجتماعى است
واشـــنگتن پست در تفسيرى 
پيرامـــون اعتراضهـــاى اخير در 
فرانسه نوشت: عصر حاضر، دوران 
'شبكههاى اجتماعى' و كشيدن خط 
بطالن بر 'حزب' اســـت و استمرار 
دمكراسى فقط با توجه به جنبشهاى 
اعتراضى ممكن خواهد بود.در اين 
مطلب به قلـــم «آن اپلباوم» آمده 
اســـت: جهان امروز، دنياى كثرت 
گرايى اســـت. دنياى امروز، دنياى 
گرايشهاى دسته بندى شده اعم از 
سياسى، دينى و يا تجارى نيست.

انسان دنياى امروز، از جذب شدن 
به هر نوع تفكر و گرايش سياسى 
و دينى بيزار و روى گردان اســـت. 
در دنيـــاى امروز موجوديتهايى 
از قبيل حزب، گروه، ســـازمان و 
دسته بندى سياسى و دينى، فلسفه 
وجودى اش را از دست داده است 
و هيچ منطقى براى «بودن» و جذب 
مخاطب ندارد.دنياى امروز؛ دنياى 
ابراز وجود «شبكههاى اجتماعى» 
است. شبكههاى اجتماعى زندگانى 
بشر را تسخير كرده و جزء الينفك 
آن شده اســـت. امروزه مردم در 

سراســـر جهان براى ابراز عقيده و 
اعتقادات و تماس و تعامل با هم، از 
طريق اينترنت، شبكههاى اجتماعى 
بصورت آنالين با يكديگر ارتباط 
برقرار مى كنند. انسان امروز حتى 
تمام مكتوبـــات خود را از طريق 
همين رســـانهها نشر مى دهد. هر 
گروه و تشـــكل و هويت گروهى 
جديد در همين شبكهها و رسانهها 
شكل مىگيرد. شبكههاى اجتماعى، 
مهمترين ابزار براى به اشـــتراك 
گذاردن احساســـات و هيجانات 
يكى  ابراز خشم '  مشـــترك اند. ' 
از احساساتى است كه سريع ترين 
انتشـــار را در شبكههاى اجتماعى 
دارد.مصداق روشن وسعت كاركرد 
شبكههاى اجتماعى در زندگى بشر 
امروز، حوادث اين روزهاى كشور 

فرانســـه است.چند هفته اى است 
كه يك جنبش اعتراضى موسوم به 
جنبش «جليقه زردها» در پاريس و 
كم و بيش در ساير شهرهاى فرانسه 
ظهور كرده و فرياد اعتراض خود 
را عليه سياستهاى اقتصادى دولت 
'امانوئل مكرون' سر داده است .محل 
رويش اين جنبش، فضاى سايبرى 
است. سوالهايى در محافل اجتماعى 
و سياسى فرانسه در خصوص مبداء 
و هسته اصلى اين تشكالت اعتراضى 
مطرح است. مبداء و منشاء خيزش 
اين تظاهرات برخالف سنت معمول 

اســـت. در گذشته هم در فرانسه و 
هم در ســـاير كشورهاى اروپايى، 
مبداء تشكيل احزاب سياسى عموما 
نهادهاى قديمى و بطن زندگى عادى 
مردم بود. اتحاديههاى تجارى، مبداء 
رويش «سوسيال دمكراتها» بود و 
كليســـا هم مبداء خيزش راست 
گرايان «دمكرات مســـيحى» بود. 
سابق بر اين، مردمانى كه اعتقادات 
سياسى و اجتماعى يكسان داشتند 
در روال زندگى عادى با هم تماس 
و معاشـــرت داشتند و يكديگر را 
در محافل عمومى نظير باشگاهها، 
كافهها و نشستها مالقات مىكردند. 
بىدليل نيست در فرانسه، جنبشى كه 
تا همين يك ماه پيش وجود خارجى 
نداشـــت، توانست اينقدر سريع و 
در يك فاصله زمانى بسيار كوتاه، 

هويت پيدا كند و منسجم و يكپارچه
شـــود. اين تشكل به هيچ حزب
سياســـى تعلق ندارد. البته احزاب
زيادى ســـعى كردهاند آن را به نفع

خود مصادره كنند.  
«فرانســـوا روفن» سياستمدار
چپ افراطى كه تنفر شـــديدى از
«امانوئـــل مكرون» رئيس جمهور
فرانسه دارد، «جليقه زرد» مىپوشد
و در تظاهرات شـــركت مىكند.
مارينلوپـــن رهبر راســـتهاى
افراطى هم در صف پشـــتيبانى از
تظاهركنندگان درآمده است. برخى
گمان مىبرند كه احتماال جناح اوست
كه تظاهركنندگان را تشويق به دست
زدن به خشـــونت مى كند. اما اين
ادعايى بيش نيست. وابسته دانستن
تظاهرات جنبش «جليقه زردها» به
گروه و حزب به خصوصى روش
فرصت طلبان اســـت. اين جنبش
اعالم كرده است كه رهبر ندارد. فقط
هشت سخنگو دارد با پيشينههايى
كامال مغاير از هم. اين جنبش تاكيد
كرده است كه مطلقا به هيچ دسته
و حـــزب و گروهى تعلق ندارد.
جليقه زردها ايدئولوژى و فلسفه
روشنى ندارند. آنها فقط جمعيتى
با درخواستها و گرايشهايى يكسان
هستند. اين ارزيابى اين جنبش از
بعد زيبايى شناسى است. زمينههاى
اعتراض اين جنبش كامال مشخص
و بســـيار محدود اســـت .جنبش
«جليقه زردها» بـــه افزايش نرخ
ماليات بـــر قيمت بنزين معترض
است. از اعمال محدوديتهاى تازه
در سرعت خودروها در اتوبانها و
به طور كل از سياستهاى اقتصادى
دولت مكرون ناراضى است.جليقه
زردها در شعارهايشـــان به وضوح
نشـــان مى دهند كه نه تنها به هيچ
حزب و گرايش سياسى وابستگى
ندارنـــد، بلكه از همه آنها بيزارند.
حزب سياسى مكرون كه «جمهورى
بـــه پيش» نام دارد، خودش كارش
را با اين شـــعار آغاز كرد كه يك
«حزب ضد حزب» است. مأمن و
پناهى است براى مردمى كه ديگر
نمى خواهند مثل هميشه، هويتشان
با هويت گرايش و حزب سياسى
شان مشخص شود. اما وقتى پاى
عمل فرا مى رســـد، در يك پس
زمينه سياسى؛ همه احزاب هويت
سياسى پيدا مى كنند و در انتخابات
با اين هويت ابراز وجود مى كنند.
حزب «جمهورى به پيش» كه تا سه
سال پيش وجود خارجى نداشت،
امـــروز يكى از اجزاء همان دولتى
اســـت كه براى شكست دادنش،
تشكيل شده بود.تاريخ فرانسه آكنده
از انقالبهاست، حتى انقالبهايى
بسيار راديكال. سرعت تغييرى كه
ايـــن انقالبها ايجاد مى كنند حقيقا
حيرت آور است. اين سرعت آنقدر
زياد است كه وقتى فردى از حزبى
جدا مى شود، ديگر امكان برگشت
به آن اگر ناممكن نباشـــد، خيلى

سخت خواهد بود. 

اعتراضات جليقه زردها؛ طغيان طبقات فراموش شده در فرانسه

آگهي دعوت مجمع عمومي فوقالعاده 
شركت تدبير عمران جم سهامي خاص ثبت شده به شماره 315659

EPC

آگهي مناقصه عمومي

آگهى تغييرات شركت پااليش پخش آمارد نوين ايرانيان 
سهامى خاص به شماره ثبت 7683

و شناسه ملى 14006555991

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى آمل (295613)

آگهى تغييرات شركت فنى و مهندسى حفاظ قدرت گلستان سهامى خاص
به شماره ثبت 6996 و شناسه ملى 10700154228

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى گرگان (297448)

آگهى تغييرات شركت ره سازه كاران چشمه كيله سهامى خاص 
به شماره ثبت 3148 و شناسه ملى 14007060771

 –  –  –
 –  –  –  –

 –

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تنكابن (297477)

آگهى تغييرات شركت گلستان تجارت ايمر سهامى خاص 
به شماره ثبت 1415 و شناسه ملى 10700176535

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان گلستان 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى بندر تركمن

(297449)

آگهى تغييرات شركت ره سازه كاران چشمه كيله سهامى خاص
به شماره ثبت 3148 و شناسه ملى 14007060771

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تنكابن (297494)

آگهى تغييرات شركت مهراز پويان رادمهر مازند سهامى خاص 

به شماره ثبت 1581 و شناسه ملى14007771748

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان مازندران 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى نكا 
(298000)

آگهى تغييرات شركت مهندسى آبادگران تازه كند شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 14020 و شناسه ملى 14007366018

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اردبيل 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اردبيل 
(299584)
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ایمیل  خط ارتباطي :

  72 كبوتر خونين بال به ميهن اسامي 
پر مي گشايند 

سرويس خبر: پيکرمطهر 72 شهيد تازه تفحص شده دوران دفاع 
مقدس، س���ه ش���نبه 20 آذر جاري از مرز بين المللي شلمچه به ميهن 

اسامي باز مي گردد. 
  فرمانده قرارگاه کميته جستجوي مفقودان ستاد کل نيروهاي مسلح 
گفت: اين ش���هدا مربوط به عمليات محرم، تک دش���من در سال 67، 

رمضان، کرباي 5 و تک دشمن در سال پاياني جنگ است. 
س���رهنگ عشقي افزود: پيکر مطهر اين شهدا در مناطق زبيدات، 
شلمچه، نهر کتيبان و شرق بصره و شلمچه تفحص شده است.  وي 
گفت: بسيجيان اهل تسنن ساعت 9 صبح سه شنبه در آييني به استقبال از 
اين شهدا به مرز شلمچه مي آيند. از خانواده هاي معظم شهدا و قشرهاي 

مختلف مردم هم براي شرکت در اين مراسم دعوت شده است. 

تشييع پيکر شهيد امنيت استان يزد
سرويس شهرستانها: پيکر شهيد ايرج صفاري صبح ديروز از ستاد 
فرماندهي انتظامي استان يزد به سمت گلزار شهداي خلدبرين اين شهر 
تشييع شد. پيکر مطهراين شهيد پس از اداي احترام در ستاد فرماندهي 
انتظامي اس���تان يزد روي دستان مردم شهيد پرور استان يزد تشييع و 
درگلزار ش���هداي خلدبرين به خاک س���پرده شد.شهيد ايرج صفاري 
مامورپاسگاه ايست و بازرسي شهيد مدني مهريز بود که چهارشنبه شب 
گذشته در درگيري با اشرار ودرحادثه تصادف به شهادت رسيد.شهيد 
صفاري 38 سال سن داشت و دو فرزند از او به يادگار مانده است. 

   سامت مالي و اخاقي قضات دادسراها 
ارزيابي مي شود

س���رويس خبر: معاون نظارت بر دادسراهاي دادستاني کل کشور 
گفت: براي هر يک از همکاران قضايي يک پرونده ارزيابي عملکرد 
تشکيل شده است و سواد قضايي، تعهد قاضي، نحوه برخورد با ارباب 

رجوع و سامت مالي و اخاقي آنان ارزيابي مي شود.
عبدالصمد خرم آبادي در جمع سرپرستان نواحي دادسراي تهران، 
روس���اي حوزه هاي قضايي بخش و دادس���تان هاي عمومي و انقاب 
شهرستان ها و مرکز استان تهران افزود: درارزيابي قضات از ظرفيت هاي 
دادسراي انتظامي قضات و حفاظت اطاعات قوه قضائيه استفاده خواهيم 
کرد. وي اضافه کرد: براي ارزيابي قضات دادسرا به همکاري دادستان ها نياز 
داريم. طبق مقررات قانوني، دادستان ها بر قضات دادسراي تحت مديريت 
خود نظارت دارند و ازم است ارزيابي همکاران تحت مديريت خود را 
در سامانه برخطي که براي اين منظور در نظر گرفته مي شود به معاونت 
نظارت دادستاني کل کشور اعام کنند. اين نظرات بررسي مي شود و در 

صورت تاييد در ارزيابي عملکرد همکاران منظور خواهد شد.
خرم آبادي افزود: چهار هزار و 500 قاضي در دادسرا هاي سراسر 
کشور انجام وظيفه مي کنند و در دادسرا هاي استان تهران 950 قاضي 
وظيف���ه اجراي عدالت را برعهده دارند که بيش از يک پنجم قضات 
دادسرا هاي سراسر کشور است و اگر بتوانيم با برنامه ريزي صحيح در 
استان تهران وظايفمان را به نحو مطلوب انجام دهيم، اين عمل تاثير 

زيادي بر دادسرا هاي سراسر کشور دارد. 
  خرم آبادي گفت: وظيفه »اداره رس���يدگي به شکايات« بررسي 
ش���کايت هايي اس���ت که مردم از نحوه رسيدگي به پرونده هايشان در 
دادس���را هاي سراسر کشور دارند. تاکنون اين شکايت ها فقط از طريق 
مکاتبه با دادستان هايي که پرونده در حوزه قضايي شان مطرح بود، انجام 
مي شد ولي به تازگي با کسب اجازه از دادستان کل کشور ترتيبي اتخاذ 
شده تا رئيس اين اداره به محض وصول شکايت با دادستان مربوطه 
که پرونده در حوزه قضايي وي مطرح است، تماس مي گيرد و پس از 
اطاع از چگونگي پرونده، در صورت نياز در اجراي ماده 288 قانون 
آيين دادرسي کيفري تذکرات و دستور ازم را صادر مي کند و اگر ازم 

بداند با ارسال نامه هم موضوع را پيگيري مي کند.
وي افزود: مردم هم مي توانند ش���کايات خود را از طريق مکاتبه 
فيزيکي با دادستاني کل کشور، ارتباط از طريق فضاي مجازي )درج 
شکايات خود در پايگاه اينترنتي دادستاني کل کشور( يا مراجعه حضوري 
ارسال و اعام کنند.معاون دادستان کل گفت: »اداره بازرسي« دادستاني 
کل نيز بازرس���ي هاي خود را به دو طريق »بازرسي موردي و سرزده« 
و »بازرسي دوره اي« انجام مي دهد.  خرم آبادي گفت: ناظر در نظارت 
خود نبايد با کسي تعارف و رودربايستي داشته باشد. ناظر اگر به اين 
نتيجه رسيد که يک دادستان ضعيف است و بايد جابه جا شود بايد با 
جديت جابه جايي وي را پيگيري کند واگر ديد يک دادستان يا هر يک 
از قضات دادس���را قوي، باسواد، متعهد، با انگيزه، پر تحرک، منظم، و 
دلسوز مردم است بايد با پيگيري هاي خود زمينه ارتقاي وي را فراهم 
کند.  وي افزود: به زودي از 29 ناحيه دادسراي تهران بازرسي دوره اي 
مي شود. هدف از بازرسي، مچ گيري نيست بلکه هدف کمک براي رفع 

نقايص و تنگناهاي موجود و انجام سريعتر کار هاي مردم است. 

تجليل از 12 قاضي برتر ديوان عدالت اداري 
 س���رويس شهرستانها:  12 قاضي برگزيده ديوان عدالت اداري با 
حضور حجت ااس���ام و المس���لمين محمد موحد دادستان انتظامي 

قضات تجليل شدند.
در حاشيه همايش دو روزه علمي قضات ديوان عدالت اداري در 
مشهد، از قضات نمونه ديوان عدالت اداري با حضور حجت ااسام 

و المسلمين بهرامي رئيس ديوان عدالت اداري، تجليل شد.
حجت ااسام و المسلمين محمد موحد در همايش علمي قضات 
ديوان عدالت اداري با تاکيد بر لزوم توجه به تزکيه و تهذيب نفس در 
تمامي مراحل زندگي و کار به ويژه براي قضات، اضافه کرد: نظارت ها 
در دستگاه قضايي تشديد شده و تمامي تاش ها در راستاي حفاظت از 
منابع انساني انجام مي پذيرد. وي با تاکيد بر اين که صدور آرا بايد متقن 
و قابل دفاع باشد، ادامه داد: جايگاه قوه قضائيه بسيار رفيع است و براين 
اساس وظيفه سنگيني نيز بر دوش قضات قرار دارد که بايد مورد توجه 
قرار گيرد. دادستان انتظامي قضات اضافه کرد: اقدامات دستگاه قضايي 
در چارچوب شرع و قانون ساماندهي شده و تمامي تاش ها بايد در 

جهت بسط و گسترش عدالت در جامعه انجام شود. 
در پاي���ان نيز از قضات نمونه ديوان عدالت اداري، آقايان غامعلي 
آريافر رئيس شعبه 5 تجديدنظر، يداه اسماعيلي فر رئيس شعبه 40 بدوي، 
رحمان پيوست رئيس شعبه 10 بدوي، فرشيد دهقان رئيس شعبه 29 بدوي، 
حسن زينعلي نژاد رئيس شعبه 61 بدوي، محمد ساريخاني رئيس شعبه 
14 تجديدنظر، محسن سعادت مستشار تجديدنظر ديوان، مسيح ذوالقدر 
رئيس شعبه 9 بدوي، ذبيح اه واحدي رئيس شعبه 28 تجديدنظر، فتح اه 
نعمتي رئيس شعبه 54 بدوي، محمدعلي فريادرس رئيس شعبه 8 بدوي، 
مهدي فرد محمديان رئيس شعبه 6 بدوي، تجليل و از محمد مهري رئيس 

شعبه 3 تجديدنظر نيز به عنوان قاضي نمونه ملي تقدير شد.

 حسين عليزاده شهروند افتخاري شيراز شد 

سرويس شهرستانها: شهردار شيراز عنوان شهروندي افتخاري اين 
ش���هر را به حس���ين عليزاده استاد موسيقي و نوازنده پيشکسوت تار 

تقديم کرد. 
  حيدر اسکندرپور، در آيين پاياني دهمين جشنواره موسيقي فارس، 
شيراز را شهري خواند که هم جسمش، نقطه به نقطه و کوچه به کوچه 
و ساختمان به ساختمان بيانگر هويت ايران است و هم روحش بيانگر 
روح ايران زمين است. وي با بيان اين که همگان در جهان، سعدي و 
حافظ را باعنوان نمايندگان روح بلند ايراني مي شناسند، افزود: از همين 
رو شيراز بهترين مکان براي برگزاري رويدادهاي فرهنگي و هنري کشور 
است. شهردار شيراز تاکيد کرد: اين شهر ظرفيت برگزاري رويدادهايي در 
تراز بين المللي را دارد و ثروت مردم شيراز داشته هاي فرهنگي آنهاست.  
وي با اش���اره به اين که اس���تاد عليزاده از روزهاي دور از کوچه پس 
کوچه هاي شيراز عبور کرد تا موسيقي اين کشور را تعالي بخشد، اظهار 
داشت: موسيقي )ني نواي( استاد عليزاده براي ايرانيان کاما آشناست 
و با افتخار و به پاس خدمات بسيار موفق اين بزرگ مرد به موسيقي 

ايران افتخار شهروندي شيراز به ايشان تقديم مي شود. 
  او با تمجيد از اثر درخشان )ني نواي( افزود: ني نوا براي ايرانيان 
ماندگار است، فرقي نمي کند که اهل موسيقي باشند يا نباشند، ني نوا 

براي مردم آشنا است، چون با آن زندگي کرده اند. 
 * خوشحالم که حق به حقدار رسيد

حس���ين عليزاده استاد موس���يقي نيز در اين آيين با بيان اين که 
احساس مي کنم باري ديگر متولد شده ام، افزود: دوباره در شهر زيباي 
ش���يراز متولد ش���دم و به اين که شهروندان شيرازي من را در آغوش 

خود پذيرفتند، افتخار مي کنم. 

تأمين امکانات رفاهي براي سربازان مدافع محيط زيست
نيروه���اي زحمتکش يگان هاي ويژه حفظ منابع طبيعي عليرغم 
همه فشارها و تهديدهاي شغلي که با آن ها روبرو هستند، با جديت و 
پشتکار تمام با خاطيان زمين خوار، جنگل خوار، چراي غيرقانوني دام در 
جنگل ها و دهها تخلفي که در اين حوزه وجود دارد، مبارزه مي کنند، 
اما متأسفانه حقوق و مزاياي اين عزيزان اندک است و در حال حاضر 
هم با تأخير پرداخت مي شود. انتظار مي رود مسئوان سازمان حفاظت 
محيط زيست به تأمين امکانات رفاهي و معيشتي اين سربازان مدافع 

محيط زيست بيشتر توجه کنند.
فعال محيط زيست از کرج

بيمه آتيه سازان حافظ پاسخگو باشد
عليرغم کس���ر ش���دن به موقع و همه ماهه حق بيمه تکميلي 
بازنشستگان در زمان واريز حقوق، متأسفانه چند ماه است که شرکت  
بيمه تکميلي نسبت به پرداخت هزينه هاي پرداختي بيماران بازنشسته 
کوتاهي مي کنند؛ در صورتي که در اکثر کشورهاي جهان رعايت حقوق 
و امتيازات بازنشستگان در اولويت قرار داد. انتظار داريم مسئوان بيمه 
آتيه سازان حافظ براي رفع مشکل ياد شده با هدف کمک به بازنشستگان 

و مستمري بگيران چاره انديشي کنند.
بيمه گذار آتيه سازانـ  کرمانشاه

آيا منابع »بانك شهر« صرف توسعه زيرساخت ها مي شود؟
دليل مش���ارکت و سرمايه گذاري هاي کان بانک شهر وابسته به 
شهرداري تهران با بانک توسعه صادرات و تأسيس شرکت تأمين سرمايه 
با هدف خريد و فروش سهام در بازار بورس چيست؟ آيا منابع بانک 
شهر که متعلق به ميليون ها شهروند تهراني است، نبايد صرف توسعه 
زيرساخت هاي شهر تهران مانند توسعه مترو شود؟ جا دارد شوراي شهر 
تهران از شهردار جديد بخواهد تا به فعاليت هاي اين شرکت پايان داده 
شود و منابع بانک شهر، به صرف توسعه زيرساخت هاي کان شهر 
تهران برسد. اميدوارم شهردار جديد تهران در زمينه حل اين موضوع 

پاسخگوي افکار عمومي باشد.
عليرضا احمدي 

مضرات مصرف نان هاي بدون سبوس
عليرغم هش���دار مداوم وزارت بهداشت و درمان درباره مضرات 
مصرف نان هاي بدون س���بوس براي افراد، متأسفانه مأموران بهداشتي 
هيچ گون���ه نظارت���ي بر عملکرد نانوايي ها ندارن���د و با وجود افزايش 
50درصدي نرخ نان هيچگونه تمهيداتي نيز براي افزايش کيفيت و کميت 
نان صورت نگرفته است. در ضمن نانواها با پاشيدن نيم مثقال ُکنجد بر 
روي نان، آن را به 2 برابر نرخ مصوب  مي فروشند. از اتحاديه نانوايان 
انتظار مي رود براي رفع معضات کيفي و کميتي نان که از مايحتاج ضروري 

و قوت ايموت تمامي اقشار جامعه است، چاره انديشي کنند.
تلفن به خط ارتباطي 

كارآفريني در حوزة زنان فقط جنبه اقتصادي دارد
با توجه به گفته مديرکل امور بانوان و خانواده استانداري هرمزگان 
مبني بر اين که کارآفريني در حوزة زنان عاملي براي کاهش فقر است، 
يادآوري نکاتي در اين مورد ضروري اس���ت از جمله اين که به نظر 
مي رس���د اظهارنظر ايشان فقط جنبه اقتصادي دارد. در صورتي که با 
اشتغال بيش���تر زنان در فعاليت هاي اقتصادي معمواً ديگر جنبه هاي 
اخاقي و شخصيتي بانوان ناديده گرفته مي شود، در حالي که اشتغال 
زنان در بخش هاي فرهنگي و تربيتي که مسئوليت سنگين تربيت فرزند 
و حفظ آرامش در زندگي اس���ت، بايد پررنگتر باشد. بهتر است حل 
عمده مشکات اقتصادي و سياسي کشور برعهده آقايان باشد و رسيدگي 

به مشکات تربيتي و فرهنگي به بانوان واگذار شود.
از عاقه مندان به حقوق شهروندي 

لزوم تأمين امکانات رفاهي در بزرگراه ها
عليرغم دريافت عوارض در بزرگراه ها متأسفانه امکانات رفاهي و 
عائم راهنمايي و رانندگي در اغلب آن ها وجود ندارد و يا به درستي 
اعمال نمي شود. در صورتي که انتظار مي رود درآمد حاصله از عوارض 
را خرج تعمير و بازسازي جاده ها و بزرگراه ها کنند. جاده بندر ترکمن 
به بندر گز به دليل نداشتن تيرهاي چراغ برق در شب بسيار تاريک 
است که متأسفانه باعث وقوع حوادث رانندگي در اين محدوده مي شود. 
از مسئوان سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و پليس راه انتظار 

مي رود که نسبت به رفع معضات بزرگراه ها و جاده ها اقدام کنند.
مياد از استان گلستان 

سرمايه گذاران هم در اجراي اين طرح مشاركت كنند
دستور اجراي طرح جلوگيري از سوزاندن پسماند از طرف رئيس 
محترم جمهوري به رئيس سازمان حفاظت محيط زيست قابل قدرداني 
است. اي کاش دولت محترم در اجراي اين طرح پيشتاز باشد و با تصويب 
بودجه اضطراري و اختصاصي براي طرح ياد شده، معضل دفع پسماندها 
را در اولويت قرار دهند. حل معضل انباشته شدن سيلوهاي پسماند و نيز 
افزايش توليد زباله در شهرهاي شمالي کشور و اطراف درياي خزر و 
تهران که منبع آلودگي و تخريب محيط زيست محسوب مي شود، نيازمند 
برنامه ريزي هاي دقيقي است که اميدواريم سرمايه گذاران  بخش خصوصي 

هم در اجراي اين طرح مفيد و سودآور مشارکت کنند. 
افضلي 

آيا اموال مصادره شده به خزانه دولت بازمي گردد؟
با توجه به اينکه مصادره و فروش اموال مفسدان اقتصادي و پيگيري 
و شناسايي اموال ناشناخته اين افراد به وسيله قوة قضاييه انجام مي گيرد، 
بهتر است اين نهاد درباره چگونگي برگشت اين اموال به خزانه دولت 
اطاع رساني کنند. اگر اموال و پول هاي ميلياردي اختاس شده که وصول 
شده است به خزانه دولت برمي گردد، چرا هيچ تغييري در وضعيت معيشتي 
اقشار ضعيف و کم درآمد احساس نمي شود و چرا قدرت خريد مردم 
با وجود برگشت اموال ياد شده به خزانه دولت، هر روز بيشتر کاهش 

مي يابد؟ اميدوارم دولت و قوة قضاييه در اين زمينه پاسخگو باشند.
سعيد از تهران 

عائم راهنمايي براي ورود به تونل توحيد افزايش يابد
عليرغم رفت و آمد پُرشمار خودروها از تونل توحيد که مسيري 
آسان براي پيوستن به بزرگراه شهيد چمران است، متأسفانه به دليل کمبود 
عائم راهنمايي براي ورود به اين تونل در محدوده بعد از عوارضي 
قم به تهران، رانندگان ناآش���نا به مسير گمراه و سرگردان مي شوند. از 
مأموران راهنمايي و رانندگي و شهرداري منطقه انتظار مي رود که براي 

نصب بيشتر و دقيقتر عائم رانندگي در اين مسير اقدام کنند. 
شهروند تهراني 

افزايش وام مسکن چاره ساز نيست
رشد صد درصدي قيمت مسکن در سال جاري عاوه بر افزايش 
نرخ اجاره و رهن منازل براي مس���تأجران باعث شده است که خريد 
مسکن براي برخي از افراد جامعه جزو آرزوهاي دست نيافتني و اينحل 
قرار گيرد که در اين حال آيا افزايش وام مسکن به غير از افزايش تورم 
در اين بخش، نتيجه اي براي بي خانمان ها دارد؟ به نظر مسئوان با توجه 
به مشکات اقتصادي، تعطيلي بسياري از واحدهاي صنفي و کارخانه ها 
و بيکار شدن کارگران، حقوق هاي معوقه و ده ها مشکات معيشتي، آيا 
پرداخت قسط هاي ميليوني وام هاي مسکن امکان پذير است؟ اميدواريم 
وزارت مس���کن و شهرسازي براي کاهش قيمت مسکن و رفاه حال 

مستأجران راه حلي پيدا کند. 
مستأجري از تهران 

مديران ارشد بورس اطاعات حقوق هاي خود را شفاف كنند
انتظار مي رود براي عمل به قانون انتشار شفاف و آزاد اطاعات 
حقوقي و دسترس���ي آسان اقشار جامعه به اطاعات مالي که مصوب 
مجلس شوراي اسامي است، مديران و کارشناسان ارشد کارگزاري هاي 
بورس مديران عامل، اعضاي هيأت مديره شرکت هاي تأمين سرمايه و 
نهادهاي مالي شرکت هاي کارگزاري بورس اوراق بهادار به طور شفاف 
اطاعات مربوط به حقوق و ساير دريافتي هاي خود را در سايت قرار 
دهند. اميد مي رود که با مطلع شدن ميليون ها ايراني، با پديده حقوق هاي 

نجومي در بخش نهادهاي مالي به خوبي مبارزه شود. 
تلفن به خط ارتباطي

واگذاري تيم هاي مطرح فوتبال چه زماني اجرا مي شود؟
حدود يک سال است که از تصويب طرح واگذاري تيم هاي فوتبال 
اس���تقال و پرس���پوليس به وسيله وزارت ورزش و جوانان به بخش 
خصوصي مي گذرد، در صورتي که تاکنون در اين زمينه اقدامات اساسي 
صورت نگرفته است، متأسفانه تا زماني که حق پخش بازي ها در اختيار 
صداوسيما باشد و مبالغ فروش بليت بازي هاي هر دو تيم در اختيار 
باشگاه ها قرار نگيرد. شاهد اين بي ثباتي در اين تيم هاي پرطرفدار کشور 
هستيم. اميدواريم مسئوان ابتدا بتوانند معضل عدم حضور خانواده ها در 
استاديوم هاي ورزشي را حل کنند تا از اين طريق فروش بليت ها  هم 
افزايش يابد. از روزنامه نگاران نيز انتظار مي رود که با چاپ و انتشار 
مقاله هاي مفيد ورزشي در اين زمينه به تنوير افکار عمومي براي ارتقاي 

باشگاه ها و تيم هاي ورزشي بپردازند.
دوستدار ورزش فوتبال

   فرمانده ناجا: با عامان اصلي حمله تروريستي چابهار قاطعانه برخورد مي کنيم
سرويس خبر: فرمانده ناجا در واکنش 
به حادثه تروريستي چابهار گفت: دشمنان 
بدانند با چنين تحرکات کور و مذبوحانه اي 
نمي توانند در عزم و اراده نيروهاي مسلح و 

مردم خللي وارد کنند.
س���ردار حسين اشتري افزود: دو روز 
قبل، عامل يک گروه تروريس���تي به دنبال 
نفوذ به يکي از مقرهاي انتظامي شهرستان 
چابهار بود که با لطف الهي، هوش���ياري و 
واکنش س���ريع نيروهاي پليس، اين عامل 

انتحاري ناکام ماند.
وي تأکيد کرد: نيروهاي پليس با اقتدار 
روزاف���زون مأموريت ها را دنبال و اجرايي 
مي کنند و قطعا با عامان اصلي اين تحرک 
تروريستي نيز قاطعانه برخورد مي کنيم و براي 
خانواده شهداي اين حادثه تروريستي نيز از 

خداوند منان طلب اجر و پاداش داريم.
او درباره اين که خودرو عامل انتحاري 
حام���ل چه ميزان مواد منفجره بود؟ گفت: 
موضوع در حال بررسي است و تحقيقات 

در اين باره ادامه دارد.  
* 4 متهم در رابطه با حادثه تروريستي 

چابهار دستگير شدند
همچنين دادستان زاهدان از دستگيري 4 
متهم در شهرستان هاي مختلف استان سيستان 
و بلوچستان در ارتباط با حادثه تروريستي 

چابهار خبر داد.

حجت ااس���ام والمسلمين موحدي 
راد ادام���ه داد: اين پرونده در مجتمع ويژه 
جرائم امنيتي در مرکز اس���تان سيستان و 
بلوچستان رسيدگي خواهد شد. وي اضافه 
ک���رد: تحقيقات در مورد نقش متهمان در 
عمليات تروريستي و شناسايي ساير متهمان 

ادامه دارد. 
 * محکوميت عمليات تروريستي  

شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني 
اهل س���نت در بيانيه اي، اقدام گروهک هاي 
تروريس���تي در چابهار را محکوم کرد و آن 

را شرم آور خواند.
در اين بيانيه آمده اس���ت: »بار ديگر 
دس���ت پليد اس���تکبار و ارتجاع از آستين 

گروهکي ش���يطاني و اسام نشناس بيرون 
آمد و جمعي از مردم بيگناه سرزمينمان را 

به خاک و خون کشيد.
جنايت ددمنش���انه چابهار که منجر به 
شهادت و جراحت جمعي از مردان، زنان، 
کودکان و مرزداران جان برکف انتظامي شد 
در حالي رخ داد که امت اس���امي آخرين 
روزهاي ماه ربيع ااول و ايام مياد مسعود 
پيامبر اعظم )ص( را به جشن و سرور نشسته 
و سيره عملي و رفتاري مهربان ترين پيام آور 
وحي را با يکديگر مشق مي کردند. حرکات 
شرم آور گروهک هاي تروريستي مزدور و 
جيره خوار که هربار با ش���عارهاي دروغين 
مذهبي و قومي در گوشه اي از جهان اسام 
فتنه انگيزي مي کنند، نشانه اي آشکار از دوري 
اين جماعت افراطي و ددمنش از انديشه هاي 
انسان ساز پيامبر رحمت و اخاق و غرق 
شدن بيش از پيش در منجاب نفاق، جهل 

و تکفير است.
دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس 
علوم ديني اهل سنت، ضمن تبريک و تسليت 
عروج ملکوتي ش���هداي واامقام و آرزوي 
شفاي عاجل مجروحان اين حرکت انتحاري 
ننگين که با هدف لطمه زدن به وحدت و 
انس���جام امت اسامي و همدلي مثال زدني 
مردم استان پر افتخار سيستان و بلوچستان 
طراحي شده اس���ت، خواستار پيگيري و 

برخورد قاطع مس���ئوان امنيتي و مرزداران 
دلير نظامي و انتظامي با عوامل و ريشه هاي 
فاسد گروهک انصارالشيطان و تبيين و تقبيح 
انديشه هاي مسموم گروهک هاي تکفيري و 
ضد انقاب از س���وي علماي فرهيخته و 
انقاب���ي منطقه به خصوص ائمه جمعه و 

جماعات اهل سنت مي باشد.
 ملت ايران و عموم مس���لمين عالم، 
ب���ا اعتصام به حبل اه و عمل به منويات 
روشنگرانه ولي امر مسلمين جهان، به زودي 
شاهد برافراشته شدن پرچم پر اسام عزيز 

بر قله هاي بلند جهان خواهند بود«. 
 * استاندار سيستان و بلوچستان حادثه 

تروريستي چابهار رامحکوم کرد
 اس���تاندار سيستان و بلوچستان هم با 
محکوم کردن حادثه تروريس���تي چابهار با 
خانواده هاي داغدار ش���هيدان واا مقام اين 
حادثه ابراز هم���دردي و براي مجروحان 
از درگاه خداون���د متع���ال بهبودي عاجل 

درخواست کرد. 
به گزارش خبرنگار ما در زاهدان، احمد 
علي موهبتي در پيامي ضمن اظهار تاسف 
از وقوع حادث���ه چابهاراعام کرد: حادثه 
تروريستي چابهار که منجر به شهادت 2 نفر 
و جراحت شماري از هموطنان، دليرمردان و 
حافظان امنيت و آرامش سيستان و بلوچستان 
عزيزمان ش���د موج���ب تالم و تاثر خاطر 

همه هموطنان و هم استاني هاي شهيد پرور 
شد.اين حادثه باردگر ماهيت اهريمنان کوردل 

را بر همگان اثبات کرد.
استاندار سيستان و بلوچستان در اين 
پيام افزود: دشمنان کوردل و ستم پيشه اين 
مرز و بوم همواره با اعمال ننگين و ظالمانه 
خويش سعي در تضعيف روحيه آزاديخواه 
ملت ش���ريف ايران را داشتند و به ويژه در 
روزه���اي اخير که در نتيجه بي اثر ماندن 
تحريم ه���ا و توطئه هاي آمريکاي جنايتکار 
ورژيم صهيونيستي و دولت هاي تروريست 
حامي آنها با شکست مفتضحانه اي مواجه 
شده اند همچون هميشه در پي شکست دست 
به اعمال رذيانه و تروريستي زدند غافل از 
اين که مردم غيور ايران اسامي با پاسداري 
از خون شهيدان و دفاع از ميهن اسامي و با 
توکل به قدرت ايزال خداوندي در برابر همه 

توطئه ها سربلند بوده و خواهند بود.
اين پيام ادامه داد: اينجانب با تبريک و 
تسليت به خانواده معظم شهداي گرانقدر اين 
حادثه و مردم ش���هيد پرور ايران اسامي و 
آرزوي بهبودي عاجل براي مجروحان اقدام 
ناجوانمردانه اين کوردان را محکوم و اعام 
مي کن���م که ملت عزيز ايران و اين خطه از 
سرزمينمان هر بار با اراده و توان قوي تر از 
قبل در برابر توطئه هاي اس���تکبار جهاني و 

مزدوران آنها ايستادگي خواهد کرد. 

شهرس����تانها:  س����رويس 
توانمندسازي خانواده ها به ويژه زنان 
در عرصه هاي مختلف از اولويت هاي 
دولت در برنامه ششم توسعه است. 
معصوم����ه ابت����کار معاون 
رئيس جمهوري در حوزه زنان و امور 
خانواده در نشس����ت شوراي اداري 
استان ايام با محوريت بررسي وضع 
زنان اظهار داشت: سند توانمندسازي 
وضع زنان و خانواده و برنامه عمل 
اين س����ند تدوين شده که در صدد 
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هستيم. 
وي افزود: از جمله سياست هاي 
دولت براي قشر زنان، اجرايي کردن 
برنامه هايي مبتني بر دانش و فناوري 
روز بر اساس اهداف از پيش تعيين 
شده است که در اين ميان کارگزاران 
نگاه ويژه تري به زنان روس����تايي 

دارند. 
او گفت: توسعه پايدار روستاها 
با استفاده از توان و پتاسيل بانوان از 
اهداف دولت است که در اين راستا 
افزايش ت����وان افزايي صندوق هاي 
اعتبارات خرد، حمايت از طرح هاي 
نوي����ن بازار پس����ند و تاش براي 
افزايش ميزان مش����ارکت زنان در 

حوزه هاي مختلف در دس����تور کار 
دولت قرار دارد. 

به گفت����ه ابت����کار از جمله 
برنامه هاي دولت توانمندس����ازي 
منطقه اي سازمان هاي مردم نهاد در 
سياستگذاري ها و جلب مشارکت 
آنه����ا در ديدبان����ي از فعاليت هاي 
دولت با محوريت نقد و پيشنهاد به 

کارگزاران است. 
وي ب����ا بيان اين که در مقطع 
کنوني هدف دش����منان نااميد کردن 
مردم از نظام و انقاب و ايجاد فاصله 
بين مردم و کارگزاران نظام اس����ت، 
تاکيد کرد: دولت نيز بايد با شفافيت 
برنامه هاي عمل خود را براي مردم 

تشريح و عملياتي کند. 
ابتکار اضافه کرد: از سياست هاي 
اصلي و مهم دولت حرکت به سوي 
توسعه پايدار نقاط مختلف کشور 

براي ارتقاي کش����اورزي، توليد، 
صنايع کوچک، مش����اغل خانگي، 
فناوري هاي نوين، صنايع دستي بازار 
پسند، ايجاد فرصت هاي نوين اشتغال 

پايدار است. 
معاون رئيس جمهوري يکي از 
ارکان اصل����ي دولت تدبير و اميد را 
رعاي����ت عدالت اجتماعي در همه 
ابعاد و زمينه ه����ا از جمله عدالت 
اقتصادي، اشتغال، جنسيتي، آموزش، 
بهداشت، ورزش و ازدواج برشمرد 
و تاکيد کرد: طبق قانون اساسي همه 
مردم فارغ از جنس����يت و قوميت 
از اين حوزه ها به صورت مس����اوي 
بهره مند باشند.    ابتکاردر بدو ورود 
به اس����تان ايام از مرکز اورژانس 
اجتماعي و ش����يرخوارگاه اداره کل 
بهزيستي و نمايشگاه صنايع دستي 

زنان ديدن کرد. 

توسعه پايدار روستاها، با استفاده از توان و پتاسيل بانوان

سرويس حوادث: معاون عمليات سازمان 
امداد و نجات جمعيت هال احمر از پيدا شدن 
دو کوهنورد که جمعه در ارتفاعات امامزاده داود 

)ع( مفقود شده بودند، خبر داد.
 ش���اهين فتحي افزود: اين 2 کوهنورد با 
کمک تيم جستجوي هال احمر پيدا شدند و به 

پايين از کوه انتقال يافتند.
وي افزود: سازمان آتش نشاني تهران براي 
يافتن 6 کوهنورد مفقود ش���ده از هال احمر 
درخواس���ت کمک کرده بود که 4 نفر از اين 
افراد پيدا ش���ده بودند. فتحي گفت: تيم امداد و 
نجات هال احمر به همراه تيم هاي آتش نشاني 
عمليات جس���تجو را آغاز کردند و توانستند از 
طريق تلفن همراه کوهنوردان، محدوده حضور 
آنها را در کوهس���تان شناسايي کنند. وي اضافه 
کرد: جستجوي 2 کوهنورد گمشده در محدوده 
ورديج - کش���ار توسط بالگرد نيز انجام شد و 
آنان پيدا ش���دند، حال کوهنوردان پيدا شده در 

شرايط مناسب قرار دارد. 
  مديرعامل جمعيت هال احمر اس���تان 
خراسان شمالي هم گفت: 2 کوهنورد اهل مشهد 
و خوزس���تان که در صعود به قله ش���اه جهان 
اسفراين ناپديد شده بودند، در نزديکي روستاي 

جهان در وضع مساعد پيدا شدند.
محس���ن نجات با اشاره به مشارکت 5 تيم 
امداد و نجات در اين عمليات افزود: دو کوهنورد 
به علت بارش برف و کواک در ارتفاعات اين 

منطقه، راه را گم کرده و مفقود شده بودند.
* در ارتفاعات استان قزوين

معاون امداد و نجات جمعيت هال احمر 
اس���تان قزوين از نجات 25 کوهنورد گرفتار در 

ارتفاعات زياران خبر داد.
حکمت اه هاشمي گفت: اعضاي تيم 25 
نفري کوهنوردان استان البرز در ارتفاعات قاضي 
کايه زياران به علت نامساعد بودن شرايط جوي، 
مسير را گم کرده بودند.به گفته هاشمي، کوهنوردان 
که در ارتفاعات زياران گرفتار ش���ده بودند با 
کمک دو تيم نجات، تيم واکنش سريع و پايگاه 
ميرپنجي، جمعيت هال احمر استان قزوين نجات 
يافتند.   يک نفر هنگام کوهگردي بر اثر سقوط از 

ارتفاعات آبقد مشهد جان سپرد
رئي���س مرکز کنترل و هماهنگي عمليات 
هال احمر خراس���ان رضوي گفت: اين مرد 
60 س���اله که از اعضاي يک گروه کوه گشت 
بود، از ارتفاعات آبقد روس���تاي امرودک مشهد 
به پايين س���قوط کردو به دليل شدت ضربات 
وارده جان باخت.حسن گودرزي افزود: نيروهاي 
امداد و نجات هال احمر جسد او را به مشهد 

منتقل کردند. 
  * نجات گرفتاران در ارتفاعات ورزقان

نجاتگران جمعيت هال احمر شهرس���تان 
ورزقان، در يک عمليات موفق، 8 کوهنورد را در 
محور روستايي خوئينه رود ورزقان نجات دادند. 
سرپرست جمعيت هال احمر ورزقان گفت: به 
دنب���ال تماس تلفني از مرکز کنترل و هماهنگي 
عمليات امدادي جمعيت هال احمر آذربايجان 
شرقي در خصوص گرفتار شدن يک تيم 8 نفري 
کوهنوردي در برف و کواک در محور روستاي 
خوئين���ه رود، يک تيم امدادي از جمعيت هال 

احمر ورزقان به محل اعزام شد. 
  بهمن زارع افزود: با توجه به بس���ته بودن 
مسير به علت بارش برف و کواک، نجاتگران 
پس از پيمودن پياده بخش���ي از مسير، خود را 
به کوهنوردان گرفتار رسانده و پس از 3 و نيم 

ساعت، آنان را به سامت بازگرداندند. 

نجات 41 كوهنورد گمشده در ارتفاعات برفگير 

فراخوان مشموان كارداني، ديپلمه 
و زيرديپلم  

س���رويس خبر:  سازمان وظيفه عمومي ناجا در اطاعيه اي اعام 
کرد: همه مشموان فارغ التحصيل مقاطع کارداني، ديپلمه و زيرديپلم 
که برگ آماده به خدمت به تاريخ 97/9/19 دريافت کرده اند، بايد با 
مراجعه به يکي از دفاتر خدمات الکترونيک انتظامي )پليس+10( برگ 
معرفي نامه مش���موان به مراکز آموزش را دريافت و برابر اطاعات 
مندرج در آن اقدام کنند. در اين اطاعيه آمده اس���ت: مشموان ساکن 
تهران بزرگ بايد ساعت 6 صبح فردا)دوشنبه ( و مشموان ساکن ساير 
استان ها نيز ساعت 7 صبح تاريخ ذکر شده در محل و مراکزي که در 
برگ معرفي نامه مشموان به مراکز آموزش نيرو هاي مسلح اعام شده، 

حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام شوند.
 حضور نيافتن به موقع در زمان و محل هاي تعيين شده، غيبت 
محس���وب مي ش���ود و برابر ماده 58 قانون خدمت وظيفه عمومي، 
محروميت هاي اجتماعي را براي آنان در بر خواهد داشت.همه مشموان 

www.  مذکور مي توانند با مراجعه به پايگاه فرهنگي سرباز به نشاني
vazifeh.ir  مدارک و وس���ايل مورد نياز براي ارائه به مراکز آموزش را 

رويت و در موعد اعزام همراه داشته باشند.

هشدار پليس آگاهي درباره 
آگهي هاي خريد و فروش مسکن

سرويس خبر:  معاون مبارزه با جعل و کاهبرداري پليس آگاهي ناجا 
درباره آگهي هاي خريد و فروش و پيش فروش مسکن هشدار داد.

سرهنگ محمد رضا اکبري با بيان اين که درج آگهي هاي مسکن در 
روزنامه ها و سايت ها دليلي بر صحت مطالب آن ها نيست، افزود: خريد و 
فروش ملک با نوشتن مبايعه نامه هاي جعلي امري است شايع و شهروندان 

زيادي درگير اين نوع کاهبرداري مي شوند. 
وي با اشاره به اين که امروزه يکي از دغدغه هاي قشرهاي مختلف 
جامعه تهيه مسکن است، افزود: ضرورت داشتن مسکن با مالکيت شخصي 
از آنجا ناشي مي شود که گراني اجاره مسکن و عدم ثبات قيمت ها، افراد را 
وادار مي کند که با تهيه مسکن شخصي هرچند کوچک از پرداخت اجاره 
بهايي که هر سال افزايش مي يابد، رها شوند؛ به همين منظور شهروندان 

اقدام به خريد و يا پيش خريد مسکن مي کنند. 
او ادامه داد: نکته قابل توجه در اين زمينه دقت و هوشياري خريداران 
و فروشندگان است که بر اثر سهل انگاري در دام افراد سودجو و کاهبردار 

نيفتند. 
وي ب���ا بيان اين که خري���داران بايد پيش از عقد قرارداد از صحت 
اطاعاتي که درباره ملک ارائه مي شود، مطمئن شوند، گفت: هنگام خريد 
ملک، زمين و آپارتمان، طرفين قرارداد )خريدار و فروشنده( بايد از وضع 

سند آگاهي داشته باشند. 
اکبري اضافه کرد: سند بايد به رؤيت خريدار برسد و با مشخصات 
ملک، زمين يا آپارتمان مطابقت داش���ته باش���د و در بعضي موارد نيز ازم 

است مالک يا مالکان احراز هويت شوند. 
وي با اشاره به اين که ازم است از استناد به کپي مدارک ارائه شده 
مربوط به سند خانه، وکالت نامه و بنچاق خودداري شود، افزود: هنگام انجام 
معامله مسکن، بايد همه افرادي که نام آن ها در مبايعه نامه ذکر شده حتمًا 

حضور فيزيکي داشته باشند. 
اکبري ادامه داد:در قسمت توضيحات مبايعه نامه شرايط طرفين قرارداد، 
مشخصات چک هايي که رد و بدل مي شود و مبالغي که به صورت نقد 

واريز و پرداخت شده است بايد نوشته شود. 

سرويس  شهرستانها: قوهاي 
فريادکش آخرين گروه از جمعيت 
پرندگان مهاجر زمستان گذران نيمه 
دوم م���اه آذر در تااب بين المللي 
ميانکاله در ش���رق مازندران فرود 

آمدند.
 قوه���اي فريادک���ش که 
پرجمعيت ترين گونه پرنده زمستان 
گذران تااب ه���ا و آببندان هاي 
مازندران به حساب مي آيند، امسال 
به خاطر آنچه که سرماي زودرس 
در زيستگاه اصلي در سيبري عنوان 
شد، دو هفته زودتر براي زمستان 

گذراني به مازندران آمدند.

قوهاي فريادکش آخرين گروه 
از 90 گونه پرنده زمس���تان گذران 
هس���تند که همه ساله اواخر آذر تا 
اوايل دي به تااب ها و آببندان هاي 
مازندران مي رسند. چنگر نخستين 
پرنده زمستان گذران است که اوايل 
مهر به عنوان پيشقراول به اين خطه 

شمال کشور مي رسد.
* بازگشت زندگي به ميانکاله

رئي���س اداره حيات وحش 
محيط زيس���ت شهرستان بهشهر 
با تايي���د ورود زودهنگام قوهاي 
فريادکش به ميانکاله گفت که اين 
گونه مهاجر با ايجاد سر و صدا، به 

تااب بين المللي ميانکاله و لپو در 
زاغمرز رنگ زندگي داد.

زمان احم���دي در گفتگو با 
خبرنگار ايرنا افزود: در فصل جاري 
نسبت به سال هاي گذشته به دليل 
ش���رايط مناسب غذايي در تااب 
ميانکاله جمعيت پرندگان زمستان 

گذران افزايش داشته است.
وي گف���ت: در مجموع بيش 
از 60 درصد از پرندگان زمس���تان 
گذران وارد ش���ده به مازندران در 
تااب بين المللي ميانکاله به عنوان 
يکي از ذخيرگاه هاي زيس���ت کره 

فرود مي آيند.

قوهاي فريادكش به تااب ميانکاله رسيدند
س���رويس خبر: رئيس پليس 
راه���ور تهران بزرگ از اجراي طرح 
طاه���ر وبرخورد قاطع پليس راهور 
با خودورو هاي دودزادر اين ش���هر 

خبر داد.
سردار محمدرضا مهماندار اظهار 
داش���ت: با توجه به نزديک شدن به 

فصل زمستان اين طرح اجرايي شده 
و با خودوره���اي آاينده و دودزا 
برخورد مي ش���ود.  وي افزود: پليس 
با خودروهايي که مرتکب تخلفات 
حادثه س���از مانند سرعت غيرمجاز، 
سبقت غيرمجاز و حرکات مارپيچ 

شوند برخورد مي کند.  

رئي���س پليس راهورتهران، در 
رابطه با ديگر خودروهاي متخلفي 
که مش���مول برخورد در اين طرح 
مي شوند، گفت: پليس با خودروهايي 
که داراي پاک مخدوش بوده يا بدون 
پاک باش���ند نيز مطابق قانون رفتار 

کرده و با آن ها برخورد مي شود. 

اجراي طرح طاهر ) برخورد با خودروهاي دودزا( درتهران  

سرويس خبر: رئيس پليس تهران بزرگ از تغيير 
کاربري بازداشتگاه کهريزک خبر داد و گفت: اين مکان، 
محلي براي نگه���داري و بازپروري معتادان متجاهر 

خواهد شد. 
  سردار حسين رحيمي با اشاره به لزوم ساماندهي 
و بازپروري معتادان متجاهر، افزود: يکي از آسيب هاي 
اجتماعي کانش���هر تهران، وجود معتادان متجاهر در 
اماکن و معابر عمومي همچون خيابان ها، پارک ها، اطراف 
اتوبان ها و زير پل ها است که حضور آنان، زمينه بروز 

ساير جرائم خرد، مانند سرقت را فراهم مي کند. 

وي با اعام تغيير کاربري بازداش���تگاه کهريزک، 
گف���ت: با تدبير فرمانده نيروي انتظامي، بازداش���تگاه 
کهريزک به محلي براي نگهداري و بازپروري معتادان 

متجاهر تبديل خواهد شد. 
او اضاف���ه کرد: جمع آوري و بازپروري معتادان 
متجاهر در پاسخ به درخواست هاي مردمي است و بار ها 
اعام کرده ايم که پليس مي تواند در کمترين زمان ممکن، 
معتادان متجاهر را از سطح شهر جمع آوري کند، اما 
مساله مهم در اين قضيه، نگهداري و بازپروري معتادان 

است که نيازمند مکان مناسب و کافي است. 

تغيير كاربري بازداشتگاه كهريزک

دستگيري عامل جنايت مراسم عروسي 
کرمانش���اه � خبرنگار اطاعات: عامل جنايت مراسم عروسي شهرک 

»چمن« کرمانشاه، دستگير شد. 
فرمانده انتظامي اس���تان کرمانش���اه، با اعام اين خبر افزود:  متهم که 
سابقه شرارت و قتل دارد، شامگاه 14 آذر، با تيراندازي در مراسم عروسي 
4 نفر را کشت و 20 نفر را زخمي کرد.  سردار منوچهر امان اللهي گفت: 
متهم که پس از جنايت به مارد استان البرز گريخته بود، با هماهنگي مقام 

قضايي دستگير شد.  قربانيان يک زن و 3 مرد بودند. 
120 مغازه در اصفهان در آتش سوخت

سرويس شهرستانها: فرمانده انتظامي شهرستان اصفهان از آتش سوزي 
مهيب بازارچه اي در اصفهان و وارد شدن خسارت به 120 مغازه خبر داد.

سرهنگ حسن ياردوستي گفت: در پي اعام مرکز فوريت هاي پليسي 
110 مبن���ي ب���ر آتش گرفتن تعداد زيادي مغازه در خيابان ارتش اصفهان، 
ماموران انتظامي به محل اعزام شدند. فرمانده انتظامي اصفهان افزود: با حضور 

و تاش ماموران آتش نشاني اين حريق گسترده و مهيب مهار شد.
وي با تاکيد بر اين که در اين آتش سوزي به 120 مغازه حدود 80 
درصد خسارت وارد شده است، گفت: کارشناسان خسارت وارده را 150 
ميليارد ريال برآورد کردند. ياردوس���تي با اشاره به اين که برابر اعام نظر 
کارشناسان، اتصاات برق علت بروز اين آتش سوزي بوده است، اضافه 
کرد: خوشبختانه در اين حادثه تلفات جاني نداشتيم و بررسي موضوع و 

تحقيقات تکميلي پليس در اين خصوص ادامه دارد.
اتوبوس مسافربري در محور نيشابورـ  سبزوار درآتش سوخت 

نيشابور � خبرنگار اطاعات:  يک اتوبوس مسافربري در کيلومتر 45 
جاده نيشابور � سبزوار به طور کامل در آتش سوخت.

رئيس پليس راه فرماندهي انتظامي خراسان رضوي در اين باره گفت: 
در اين حادثه به 43سرنشين اتوبوس که از همدان عازم مشهد بودند، آسيبي 
نرسيد.  سرهنگ هادي اميدوار،نقص فني در موتور و چرخ هاي عقب اتوبوس 
را علت وقوع اين حادثه اعام کرد و افزود: به محض وقوع آتش سوزي 
همه مسافران به سرعت از اتوبوس پياده شدند و اين حادثه خسارت جاني 
و مصدوم نداشت.وي گفت: مسافران اتوبوس حادثه ديده با يک اتوبوس 

جايگزين عازم مشهد شدند. 
 126 كشته و زخمي در باشگاه شبانه ايتاليا

ايتاليا: فرار مردم ناش���ي از ترس���يدن از انتشار يک ماده سمي، هنگام 
برگزاري کنسرتي در يک باشگاه شبانه در شهر کورينالدو ايتاليا شش کشته 
و 120 زخمي برجا گذاشت. به گزارش خبرگزاري فرانسه،آتش نشاني در 
شهر کورينالدو ايتاليا در توئيتر اعام کرد: »گمان مي رود به علت انتشار يک 
ماده سوزش آور، جوانان با پا گذاشتن روي يکديگر اقدام به فرار کردند، 

متأسفانه شش نفر کشته و دهها نفر زخمي شدند.«
خروج قطار سريع السير از ريل در كره جنوبي

کره جنوبي: رس���انه هاي کره جنوبي از خروج يک قطار سريع السير 
با حدود 200 مس���افر از ريل و زخمي ش���دن 14 نفر از مسافران در اين 

حادثه خبر دادند. 
اين قطار با 198 مسافر شهر گانگ نئونگ در شمال شرق کره جنوبي 
را به مقصد سئول ترک کرد و پس از مدت کوتاهي از ريل خارج شد. 

  در اين حادثه هر 10 واگن قطار از ريل خارج شد. علت وقوع حادثه 
هنوز مشخص نشده است.

اخبار حوادث

سرويس حوادث: فرمانده يگان 
حفاظت س���ازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشگري از کشف 
اش���ياي تاريخي هزاره اول قبل از 
مياد خبر داد و گفت: قاچاقچي که 
قصد فروش اين عتيقه ها را داشت، 

دستگير شد. 
سردارامير رحمت اللهي از کشف 
و ضبط 106 قلم شي عتيقه متعلق 
به هزاره اول قبل از مياد خبر داد و 
اظهار داشت: ماموران يگان حفاظت 

سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 
و گردشگري در پي دريافت گزارش 
مردمي، اشياي تاريخي متعلق به هزاره 
اول قبل از مياد و سکه هاي دوران 
س���لوکي و اشکاني را در شهرستان 
هرسين استان کرمانشاه کشف کردند.  
فرمانده يگان حفاظت سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
ادامه داد: قاچاقچي که قصد فروش 
اشياي تاريخي در شهرستان هرسين 

را داشت، دستگير شد. 

  رحم���ت اللهي با بيان اين که 
اش���ياي کشف شده شامل مجسمه 
گيلگمش، ريتون سفالي، کاسه مفرغي 
و سکه است، گفت: شهروندان پليس 
را در حفظ اموال و اشياي فرهنگي 
وتاريخي که متعلق به همه ايرانيان 
و نسل هاي بعدي است ياري کنند 
و اخب���ار مربوط به ميراث فرهنگي 
را به ش���ماره تلفن )09662( که به 
صورت 24 ساعته فعال است، اطاع 

رساني کنند. 

كشف اشياي عتيقه هزاره اول پيش از مياد  
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حسنعليمحمد سلطاني1
شركت نفت مناطق مركزي 
ايران/ بهره برداري نفت و 

گاز زاگرس جنوبي
97/07/123960411801040961

بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق 
مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت

97/07/123960410901040941مديريت اكتشافعلياحسان معتمد2
بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق 

مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت

97/08/023960307501041041شركت ملي نفت ايرانحسينزهرا جليلوند3
بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق 

مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت

سيد مهديسيد عليرضا حقيقت4
مديريت هماهنگي و نظارت 

بر توليد نفت و گاز
97/08/013960305401041021

بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق 
مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت

انفصال موقت به مدت 12 ماه97/08/013960410001041011شركت نفت و گاز پارسسيدباقرسيد مصطفي مسعود5

ابراهيمعلي حدادنيا6
شركت نفت مناطق مركزي 
ايران/ بهره برداري نفت و 

گاز زاگرس جنوبي
97/07/123960409201040951

بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق 
مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت

97/06/213960305601040931مديريت پژوهش و فناوريسيداحمدسيد محمد ميرزاده7
بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق 

مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت

8
سيد موسي  موسوى 

ميركالئي
سيد خانجان

پژوهشكده ازدياد و 
برداشت از مخازن نفت و گاز

انفصال موقت به مدت 6 ماه97/06/213960303801040921

97/06/213960408801040901مهندسي و توسعه نفتاسمعيلاعظم عاشوري9
بازخريد خدمت با پرداخت 45 روز حقوق 

مبناي مربوط در قبال هر سال خدمت

هيأ� چها�� بد�� �سيدگي به تخلفا� ����� كا�مند��  
 ����� نفت مستقر �� شركت ملي نفت �ير�� 

آگهي

ابالغ

رأي 
شما�� مجو�:
1397,4601 
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لزوم مديريت اشتباهات پرتعداد در داوري هاي واليبال اخبار کوتاه خارجیاخبار کوتاه داخلی

درخشش سال افزون در آاک
پاسور ایرانی تیم والیبال آاک یونان به عنوان 
ارزشمندترین بازیکن هفته هشتم لیگ این کشور 
انتخاب شد.به گزارش خبرگزاری فارس، تیم والیبال 
آاک آتن موفق ش����د در هفته هشتم رقابت های 
لیگ یونان حریف خود را شکس����ت دهد. فرهاد 
سال افزون، پاسور ایرانی این تیم نقش مهمی در 
پیروزی 3 بر 2 تیمش در هفته هشتم داشت که البته 
این برد هم اولین برد آتنی ها در خارج از خانه بود.در 
پایان رقابت های هفته هشتم فرهاد سال افزون به عنوان ارزشمندترین بازیکن این 
هفته از پیکارها معرفی شد. فرهاد رکورد تاثیرگذاری در خط حمله را شکست. 

او 6 امتیاز برای تیمش کسب کرده که 4 امتیاز آن روی دفاع بود.
توپ طا و مجله فرانس فوتبال جنجال آفرین شدند

مجله فرانسوی فرانس فوتبال اهدا کننده 
مهمتری���ن جایزه فردی دنیای فوتبال، مرتکب 
اشتباه عجیبی شد که باز جنجال به پا کرده است.

به گزارش ایرنا، نشریه »آ.اس« اسپانیا از وقوع 
یک اشتباه عجیب توسط نشریه فرانس فوتبال 
در اعام اسامی خبرنگاران منتخب این رسانه 
که برای انتخاب برنده توپ طای سال 2018 
برای بهترین بازیکن جهان حق رأی داشتند، خبر 

داد.طبق این خبر، حق رأیی که نشریه فرانس فوتبال برای مجمع الجزایر کومور 
در جنوب شرقی قاره آفریقا در نظر گرفته بوده به خبرنگار و رسانه ای تعلق 
پیدا کرده است که هیچ کدام وجود خارجی ندارند.در فهرست رسانه های 
منتخب نشریه فرانس فوتبال که برای انتخاب برنده توپ طا دارای حق 
رأی هستند، پایگاه خبررسانی البلد از کشور کومور معرفی شده است، حال 

آنکه این رسانه  هم سال 2012 به فعالیت خود خاتمه داده است.
جهانبخش به بازی با چلسی می رسد

توییتر باشگاه برایتون تایید کرد ستاره ایرانی 
می تواند در بازی برابر چلس���ی به میدان برود.
به گزارش ایس���نا، علیرضا جهانبخش به دلیل 
مصدومیت در بازی برابر اورتون هم چنان دوران 
نقاهت را س���پری می کند و شرایط بازی را به 
دست نیاورده است. توییتر باشگاه برایتون در این 
زمینه نوشت: علیرضا جهانبخش یک هفته است 
تمرینات خودش را برای این تیم آغاز کرده است 
ولی از شانس کمی برای بازی برابر برنلی برخوردار است و سرمربی تیم 
قصد دارد او را برای بازی برابر چلسی آماده نگه دارد.برایتون دیروز در لیگ 
برتر برابر برنلی قرار گرفت و در ادامه هفته بعد باید برابر چلسی به میدان 
برود.در فاصله کم تر از یک ماه تا شروع جام ملت های آسیا، بازگشت علیرضا 

جهانبخش به میدان می تواند خبر خوبی برای تیم ملی ایران باشد.
دبیرکل جدید فدراسیون جهانی بسکتبال انتخاب شد

پس از درگذشت پاتریک باوئمن در 
جریان المپیک جوانان آرژانتین مسئوان 
فدراسیون جهانی بسکتبال دبیر کل جدید 
را انتخ���اب کردند.به گزارش ایرنا، در 
اجاس اخیر فیبا آندریاس زاکلیس که 
مدیر بخش حقوقی فدراسیون جهانی 
بس���کتبال بود با رای تمام اعضای این 
فدراس���یون جهانی به عنوان دبیر کل 

جدید انتخاب شد. زاکلیس یونانی 38 سال سن دارد و سال ها در فدراسیون 
جهانی بسکتبال حضور داشته است و بیش از 20 سال است که در بسکتبال 
جهان فعالیت می کند.هوراسیو موراتوره رئیس فدراسیون جهانی بسکتبال نیز 
با ابراز خرسندی از انتخاب چهارمین دبیرکل فیبا از مجموعه افراد فدراسیون 

جهانی از توانایی های او برای مدیرت بسکتبال صحبت کرد.
هنک تن کاته سرمربی الوحده شد

سرمربی هلندی سابق الجزیره به عنوان سرمربی الوحده انتخاب شد.به 
گزارش ایسنا و به نقل از اهداف، الوحده یکی از تیم های حاضر در رقابت های 
لیگ قهرمانان آسیا در فصل 201۹، هنک تن کاته را به عنوان سرمربی جدید 
خود انتخاب کرد.این مربی هلندی که پیشتر هدایت الجزیره را بر عهده داشت  
در لیگ قهرمانان آسیا دوره قبل حاضر بود و در مرحله یک هشتم نهایی 
توسط پرسپولیس ایران حذف شد.الوحده در لیگ قهرمانان آسیا با تیم های 

لوکوموتیو، ااتحاد عربستان و برنده پلی آف سوم هم گروه است.

اعزام مردانی و هادی پور به گرنداسلم چین با هزینه شخصی
آرمین هادی پور و س���جاد مردانی 
به عن���وان دو نماینده تکواندوی ایران 
در مس���ابقات گرنداسلم، فردا با هزینه 
شخصی عازم چین می شوند.به گزارش 
ایسنا، دومین دوره مسابقات گرنداِسلم 
تکوان���دو طی دو روز 21 تا 2۵ آذرماه 
13۹۷ با حضور بهترین های تکواندو جهان 
در دو گ���روه مردان و زنان و در اوزان 

المپیکی به میزبانی ش���هر "ووشی" در کشور چین برگزار می شود که تیم 
ایران نیز با دو نماینده در بخش مردان عازم این رقابت ها می ش���ود.آرمین 
هادی پور در وزن ۵8- کیلوگرم و سجاد مردانی در وزن 80+ کیلوگرم دو 
نماینده ایران هستند که جواز حضور در این رقابت ها را دارند و به دلیل 
مشکات مالی موجود برای فدراسیون های ورزشی با هزینه شخصی راهی 

این کشور خواهند شد.
طا و نقره ایرانی ها در مسابقات کوهستان هند

فراز شکری و پرویز مردانی دو نماینده کشورمان در مسابقه کوهستان 
هندوستان اول و دوم شدند.به گزارش خبرگزاری فارس، مسابقه بین المللی 
دوچرخه سواری کوهستان هند که یکی از مراحل کسب امتیاز برای سهمیه 
المپیک 2020 محسوب می شود به مسافت 40 کیلومتر برگزار شد و فراز 
شکری کاپیتان تیم ملی کوهستان کشورمان توانست با پیشی گرفتن از رقبای 
خود رتبه اول را از آن خود کند.پرویز مردانی دیگر ملی پوش کشورمان 
در این مسابقه دوم شد و نماینده کشور تایلند در رتبه سوم قرار گرفت. 
این مس���ابقه به صورت تک مرحله ای و به صورت 8 دور ۵ کیلومتری 

برگزار شد.
تیم های کشتی ایران و روسیه اردوی مشترک برگزار می کنند

تیم های منتخب کش����تی آزاد 
نوجوانان و جوانان ایران و روس����یه در 
تهران اردوی مشترک برگزار می کنند.به 
گزارش ایرنا، با درخواست فدراسیون 
کشتی روس����یه و موافقت فدراسیون 
کشورمان اردوی مشترک تمرینی بین 
کشتی گیران روس����یه )تاتارستان( و 
تیم های منتخب کشتی آزاد نوجوانان 
و جوانان ایران روزهای 22 تا 2۹ آذر در تهران برگزار می شود.برگزاری 
اردوی مشترک تیم های روسیه و ایران در حالی قرار است برگزار شود که 
به نظر می رسد این کشور در نظر دارد مراودات کشتی خود را با کشورمان 
همچنان در رده های سنی پایه ادامه دهد.روس ها طی چند سال گذشته 
هیچگاه در تورنمنت های بین المللی ایران همچون جام جهان پهلوان تختی 
شرکت نکرده اند و حضور تیم های کشتی آنها تنها محدود به جام شاهد 

و یا روز جهانی کودک بود.
ششمی هندبال بانوان ایران در آسیا

تیم ملی هندبال بانوان ایران در رقابت های قهرمانی بانوان آسیا در رده 
ششم قرار گرفت.به گزارش ایسنا، تیم ملی هندبال بانوان ایران در آخرین 
دیدار خود در رقابت های قهرمانی بانوان آس���یا مقابل استرالیا قرار گرفت 
که این بازی با نتیجه 30 بر 24 به س���ود اس���ترالیا به پایان رسید تا دختران 
هندبال ایران در رده ششم رقابت ها قرار بگیرند.  تیم ملی هندبال ایران در 
دوره گذش���ته این رقابت ها )201۷( از میان هش���ت تیم در رده هفتم و در 
دو دوره قبل )201۵( از میان ۹ تیم شش���م ش���ده بود.تیم ایران در مرحله 
گروهی نیز مقابل استرالیا بازی کرده بود که با حساب 24 بر 2۹ مقابل این 

تیم شکست خورده بود.
تاج نامزد نایب رئیسی کنفدراسیون فوتبال آسیا

کنفدراس���یون فوتبال آسیا از نامزدی 
مهدی تاج در پست نایب رئیسی کنفدراسیون 
فوتبال این قاره خبر داد.به گزارش ایس���نا، 
کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزدهای سمت های 
مختلف این نهاد را که قرار است در کنگره 
6 آوری���ل 201۹  )1۷ فروردین 13۹8( 
در مالزی انتخاب ش���وند اعام کرد و بر 
این اس���اس مهدی تاج از ایران به جای 
علی کفاش���یان برای پست نایب رئیسی 

کنفدراسیون فوتبال آسیا نامزد شده است.سمتی سلطانوف از قرقیزستان رقیب 
تاج در این بخش است.

جدا ش���دن ستاره هاي شاخص و تأثیرگذار تیم ملي 
والیبال از لیگ برتر ایران بواسطه لژیونر شدن، اولین پیامش  
همسطح شدن تیم هاي امسال بود که این اتفاق، محقق شد و 
نتایج رقابتها تا پایان هفته یازدهم بر این ادعا، صحه مي گذارد 
و اما دومین شاخصه اي که با رفتن شاخص ترین هاي والیبال 
به لیگ هاي اروپایي پیش بیني مي شد، کم شدن اعتراضات به 
داوران لیگ برتر و کمتر شدن تنش ها بود چرا که طي سالهاي 
اخیر معدودي از ملي پوشان از چنان حاشیه امنیتي برخوردار 
شده بودند که هر رفتار خارج از عرفي که مي خواستند در 
جریان مسابقات از خود بروز مي دادند بدون اینکه با برخوردي 
جدي و متناسب با رفتارشان از سوي متولیان والیبال کشور  
روبرو شوند. اما گذري بر 11 هفته لیگ برتر والیبال نشان 
مي دهد که اعتراضات به داوري ها، نه تنها از بین نرفته، بلکه 
به مرور بیشتر هم مي شود تا جائیکه چنانچه این ماجرا از 
سوي متولیان و مسئوان فدراسیون والیبال، مدیریت نشود 
مي تواند به درگیري هم بینجامد یا شاید عبارت درست تر  

استمرار تنش ها در چنین فضایي باشد.
یک���ي از پرحرف و حدیث ترین داوري ها در جریان 
بازي سایپا مقابل شهرداري تبریز در هفته یازدهم اتفاق افتاد 
که تبعات آن هنوز پابرجاست و در همین راستا هم کمیته 
داوران،  ناظ���ران و داوران این بازي را احضار کرده تا فردا 
توضیحات همگي را بشنود و در مورد قضاوت این دیدار و 

در قبال اعتراض  معترضان، توضیحات ازم را بدهد.
با این اوصاف به نظر مي رسد که اشتباهات داوري در 
مسابقات والیبال به مراتب بیشتر از عرف اشتباهات داوري 
است که از روزهاي آغازین لیگ اعتراضات از سوي بازیکنان 
و کادر فني تیمها، شروع شد و تا به اینجا، استمرار یافت. 
حال این سئوال پیش مي آید که آیا کمیته داوران فدراسیون 
والیبال قبل از آغاز لیگ تمهیداتي از قبیل برگزاري کلینیک هاي 
آموزشي ازم را براي داوران برگزار نکرده است؟ یا اگر این 
کار را مي کند آیا این ماجرا نمي تواند در جریان لیگ هم ادامه 
یابد تا داوران هرچه بیشتر نقصان هایشان برطرف شود. اصواً 
هیچکس رد نمي کند که بااخره براي داوران در هر ورزشي  
درصدي خطا باید قائل بود که اگر چنین نبود تکنولوژي مثل 
ویدئوچک براي والیبال یا فوتبال به میان نمي آمد، اما توجیهاتي 
مبني بر اینکه همانگونه که بازیکنان یک تیم دچار اشتباه و 
باعث باخت تیمشان مي شوند پس داور هم مي تواند چنین 
اش���تباهاتي داشته باشد، نه درست است و نه منطقي چون 
اواً وقتي بازیکني دچار اشتباه مي شود، مربي مي تواند او را 
تعویض کند واگر هم  باعث باخت شد با جرایمي روبرو 
مي شود و نهایتاً حتي اگر چنین باختي با اشتباه بازیکن یا حتي 
مربي، حاصل شود اتفاقي است که توسط یکي از افراد داخل 
دایره یک تیم صورت گرفته است اما چنانچه باختي بر اثر 
اشتباه داوري بر تیمي تحمیل شود اصاً قابل مقایسه نیست 
چون فردي خارج از دایره تیم باعث این شکست شده که 
باشگاه قادر نیست او را جریمه یا تنبیه کند. پس اصواً چنین 
قیاسي از پایه غلط و توجیهي براي کم کاري داوراني از این 
دست است به همان اندازه که پذیرفتن درصدي اشتباه در 
کار داوران هم، غیرقابل کتمان است. با این تفاصیل، شواهد و 
قراین نشان مي دهد که اشتباهات داوري در لیگ برتر والیبال 
بیشتر از عرفي است که باید باشد و جاي تعجب دارد که در 

این میان براي کمتر شدن این اشتباهات، گامي براي استفاده 
از ویدئوچک هم برداشته نمي شود.

ویدئوچک ایراني که در هفته سوم لیگ برتر افتتاح شد 
و قرار بود در راستاي حمایت از کااي داخلي مورد استفاده 
قرار گی���رد و گویا حداقل مقرر بود  تا این اتفاق میمون در 
بازیهاي تهران و خانه والیبال رخ بدهد که اما گویا آن هم 
میسر نشده است تا چه رسد به استفاده از این تکنولوژي وطني 

براي حمایت از کااي ایراني در سایر شهرستانها.
این درحالي است که در همان اوایل فصل دبیر فدراسیون 
هم با افتخار از ویدئوچک ایراني نام برده بود که در جریان 
لیگ مورد استفاده قرار خواهد گرفت اما،  اعتراضات و عمومًا 
توصیه بازیکنان و مربیان تیم هاي باشگاهي براي استفاده از این 
تکنولوژي براي کمک به داوران، نشان مي دهد که گویا این 

مهم، چندان مهم نبوده است که بخواهد عملي شود.
از آنجا که هزینه استفاده از این تکنولوژي در شهرستان ها 
باید توسط تیمها پرداخت مي شده و در این شرایط اقتصادي 
خراب، بس���یاري از باشگاه ها توان پرداخت این هزینه را 
نداشته اند اما ظاهراً استفاده از ویدئوچک حتي از نوع وطني در 
خانه والیبال هم هزینه بر بوده است، که نهایتاً عملي نشد ه  است. 
 حال این سئوال پیش  مي آید که اگر قرار نبود که ویدئوچک 
در مسابقات امسال مورد استفاده قرار بگیرد پس چه لزومي 

داشت که آن همه حول و حوش آن مانور شود؟
در هرح���ال 11 هفت���ه از لیگ برتر در غیاب تعیین 
کننده ترین ستاره هاي تیم ملي، مي گذرد اما اعتراضات به داوران  
روز به روز بیشتر مي شود که چنانچه قرار باشد اوضاع به 
همین منوال جلو برود قاعدتاً مشخص نخواهد بود که لیگ 

امسال عاقبت به خیر خواهد شد یا نه؟!
تاکید مؤکد این موضوع هم ازم اس���ت که اگر چه 
بازیکن،  مربي و داور هر کدام مي توانند دچار اشتباهاتي در 
زمین مسابقه باشند که موجبات شکست تیم را فراهم کند  اما 
اصاً نباید اشتباهات داوري را در کنار و همتراز اشتباهات 
مربیان و بازیکنان گذاشت چون اصاً سنخیتي ندارند و داور، 
قاضي میدان است و اشتباه از قاضي نمي تواند قابل توجیه 

و قابل پذیرش باشد.

یگان��ه  مجد: داور باید مقابل اعتراضات پرقدرت تر 
ظاهر می شد

ناظر دیدار دو تیم شهرداری تبریز و سایپا درباره حواشی 
این مسابقه گفت: اگر داور پرقدرت ظاهر می شد قطعا ما 

شاهد این حواشی در پایان بازی نبودیم.
به گزارش خبرگزاری فارس، خلیل یگانه مجد گفت: 
دو تیم برای پیروزی می جنگیدند و به همین دلیل جذابیت 
و حساسیت مسابقه بسیار زیاد بود.در مسابقات والیبال اصوا 
مشکاتی از نظر داوری وجود دارد و اصا در تمام مسابقات 
ورزشی شاهد اشتباهات داوری هستیم. با این حال نمی توان 
گفت که داور مسابقه روی نتیجه تاثیر داشت.اگر اشتباهی از 
سوی داوران رخ داده است ما بر آن صحه نمی گذاریم و البته 
تایید هم نمی کنیم. سوال من این است چرا یک بازیکن تیم 
در دقایق حساس اشتباه می کند و موجب شکست تیمش 
و از دست رفت امتیاز می شود؟ همین مشکل برای داور نیز 

وجود دارد و ممکن است اشتباهی از وی سر بزند.
یگانه مجد با تاکید بر اینکه اشتباهات داوری جزیی 
از مسابقات ورزشی است و این جمله کلیشه ای واقعیت 
دنیای ورزش حرفه ای است، افزود: من فکر می کنم داور 
این مس���ابقه نیز یکی دو مورد اشتباه داشت اما به جرأت 
باید بگویم که خود بازیکنان در این اشتباهات دخیل بودند. 
این که تا یک توپ اوت می شود بازیکنان به سمت داور 
هجوم می برد درست نیست. وی افزود: داور باید مقابل این 

اعتراضات پرقدرت تر ظاهر می شد.
بناکار: داوری نتیجه را عوض کرد

سرمربی تیم والیبال شهرداری تبریز پس از باخت برابر 
سایپا گفت: احتماا قوانین داوری عوض شده است و ما 

اطاع نداریم.
به گزارش ایس���نا، عادل بناکار س���رمربی تیم والیبال 
ش���هرداری تبریز با اعتراض به نحوه قضاوت داوران اظهار 
کرد: فکر می کنم قوانین عوض شده است اما ما اطاع نداریم! 
در چندین صحنه داور خطای پنجه دو ضرب را نگرفت و 
اوج آن در ست پنجم بود که پنجه لیبروی سایپا کاما خطا 
بود اما داور آن را نگرفت. حتی در ست دوم که برنده بازی 

بودیم داور ش���ش اشتباه داشت. در ست چهارم زمانی که 
تا امتیاز 33 باا می آییم انتظار داریم داوری سالمی را ببینیم.

پنجه ای که لیبروی سایپا زد در والیبال ساحلی هم خطا است. 
بازیکنانم تمام تاششان را کردند اما داوری نتیجه را عوض 
کرد. ما در سه بازی اخیر در تبریز، مشهد و تهران از داوری 
آسیب دیده ایم. با این شرایط داوری فکر نمی کنم تا آخر 

لیگ نیز بتوانیم در یک بازی پیروز شویم.
اکبری: در جایگاهي نیس��تم ک��ه در مورد داوري 

صحبت کنم
س���رمربی تیم والیبال سایپا گفت: تیم ما در لحظات 
سختی که داشت بهتر از حریف کار کرد و مقاومت کرد و 

توانست برنده این مسابقه باشد.
به گزارش خبرگ���زاری فارس، پیمان اکبری، درباره 
اعتراضاتی که کادر فنی و بازیکنان تیم سایپا نسبت به داوری 
داشتند، گفت: من در جایگاهی نیستم که در این باره صحبت 
کنم. این مسابقه دو ناظر داشت که هر دو با تجربه هستند و 
هر دو نیز داور هستند و درباره این موضوع بهتر می توانند 
صحبت کنم.تیم ما نیز البته اعتراضاتی داشت که برخی وارد 
بود و برخی وارد نبود. اما در این امتیازات پایانی فکر می کنم 

اعتراض وارد نبود.
شبان: بهتر است که از ویدئو چک استفاده شود

مجتبی ش���بان گفت: اصا استفاده از ویدئو چک در 
تمام جهان به همین دلیل بود که به داور کمک کند. پس 

این اشتباهات در همه جا وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مجتبی شبان، درباره دیدار 
تیم سایپا مقابل تیم والیبال شهرداری تبریز ، گفت:  نمی توان 
گفت که مقصر قطعی این شکست داور بوده است. شاید 
اشتباهاتی از سوی داور رخ داد اما این به معنی این نیست 
که تاثیر مستقیم روی برد و باخت ایجاد کرده باشد.داوران به 
هر حال توان این را ندارند که همه صحنه ها را به درستی 
ببینند و قضاوت کنند. اصا استفاده از ویدئو چک در تمام 
جه���ان به همین دلیل بود که به داور کمک کند. پس این 

اشتباهات در همه جا وجود دارد.
شریفات: داور در بسیاری از صحنه ها به ضرر تیم 

ما سوت زد
بازیکن تیم والیبال شهرداری تبریز گفت: نبود ویدئو 

چک تاثیر بسیاری در نتایج بازی ها می گذارد.
مصطفی شریفات در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره 
بازی مقابل تیم سایپا گفت: هیچ گاه راجع به داوری صحبت 
نکرده ام اما در این بازی از نظر داوری اذیت ش���دیم. داور 
در بسیاری از صحنه ها به ضرر تیم ما سوت زد. نمی دانم 
چه مشکل و اتفاقی پیش آمده که این گونه برای ما داوری 
می کنند؛ چه زمانی که در تبریز میزبان هستیم و چه زمانی 
که در خارج از خانه بازی می کنیم، داوری علیه ما اس���ت. 
کمیته داوران باید فکری به حال این موضوع داشته باشد.
 وی درباره نبود ویدئو چک در س���الن مسابقات نیز گفت: 
صد درصد نبود ویدئو چک می تواند تأثیر بسیاری در نتایج 
داشته باشد. در مسابقات بزرگ دنیا نیز داورهایی که در سطح 
باا قضاوت می کنند، باز هم دچار اشتباه می شوند و با استفاده 
از ویدئو چک، رأی برگشت داده می شود. گاهی یک یا دو 

امتیاز می تواند تیم پیروز و بازنده را مشخص کند.

به گ���زارش روابط عمومی 
فدراس���یون کش���تی، مسابقات 
کش���تی آزاد جام شهید کشتی گیر 
روحان���ی، غامرض���ا جانفزا، به 
مناسبت گرامیداشت هفته بسیج، 
در حضور خانواده معظم شهید و 
مسئوان  بس���یج و کشتی استان 
 تهران در سالن شهید پناهی تهران 

برگزار شد.
در این مسابقات که با حضور 8۵ 

کشتی گیر نونهال بسیجی از باشگاه 
ها و پایگاه های بسیج شامل ناحیه 
کمیل، شهید متوسلیان، تکاور، شهید 
پناهی، برق ، شهید شیرودی، نصر، 
رسالت، شهید سعیدی، تاکسیرانی 
برگزار ش���د، ناحیه کمیل با کسب 
140 امتیاز به مقام  قهرمانی رسید، و 
تیم های تاکسیرانی و برق به ترتیب 
 با 13۹ و 120 امتیاز دوم و س���وم 

شدند .

در مراس���می در جریان این 
مسابقات که با حضور حسن زاده 
فرمانده ناحیه بسیج کمیل، سرهنگ 
یاروند مسئول تربیت بدنی نیروی 
هوایی سپاه، خسروی مسئول تربیت 
بدنی ناحیه کمیل، عبداه عزیزی 
رئیس هیئت کش���تی استان تهران 
و سایر مس���ئولین برگزار شد، از 
سوی بسیج هیئت کشتی تهران از 
خانواده شهید جانفزا و چند کشتی 

گیر ملی پوش کش���ورمان که در 
مسابقات آس���یایی و جهانی مقام 
کس���ب کرده بودند، همچون امیر 
حسین مقصودی و علیرضا گودرزی 
قهرمان جهان ، محمد حسین حاجه 
ای قهرمان ناشنوایان جهان ، سجاد 
گودرزی و مهرداد مظهری قهرمان 
و نفر س���وم آسیا، بهنام عباداللهی 
 قهرمان روز جهانی کودک تجلیل 

بعمل آمد.

»ناحیه کمیل« ، قهرمان رقابت های کشتی جام شهید غامرضا جانفزا شد
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رئیس مجل���س  ادامه داد: این 
سه عامل باعث شد کشورهای منطقه 
برای ساماندهی امنیت در منطقه خود 
نظام های منطقه ای را طراحی کنند که 
یک���ی از مدل های آن همکاری ایران، 
س���وریه و ترکیه در مساله  سوریه در 
آستانه بود. این مدل  برای حل موضوع 
به کار رفت که معتقدم تا حد زیادی 

موفق بود.
اریجانی اف���زود: این مدل که 
کشورهای بیش���تری در منطقه روی 
مساله تروریسم تمرکز کنند و به همراه 
آن توسعه اقتصادی دنبال شود، به این 
دلیل پیاده ش���ده است که نارسایی در 

ساختار بین المللی وجود دارد.
وی ب���ا ابراز امیدواری از این که 
این اجاس بتواند در ساماندهی وضع 
امنیت منطقه ای تاثیرگذار باشد، ادامه 
داد:ایران در مس���اله  سوریه و عراق با 
درخواست دولت های این دو کشور 
کم���ک کرد و تا زمانی که مس���اله 
تروریسم از بین برود، ایران وظیفه اش 
را انج���ام می دهد.  رئیس مجلس  با 
بیان این که ما از این گونه ساختارهای 
منطقه ای استقبال می کنیم، اظهار داشت: 
امیدواریم شاهد گام های عملی برای 
مبارزه با مس���اله تروریسم در منطقه 
باش���یم. تاش می شود   در یک سال 
پیش رو سازمان های اطاعاتی- امنیتی 
کش���ورهای عضو اجاس، اطاعات 
وسیعتری و همکاری های اقتصادی هم 
گسترش پیدا کند، چون این دو عامل 
می تواند همبستگی منطقه ای را افزایش 
دهد و صحنه جدیدی برای مبارزه با 

تروریسم ایجاد کند.
 سخنان روس��ای هیات های 

شرکت کننده 
رئیس دومای روسیه  هم در این 
کنفرانس با تاکید بر این که کش���ورها 
باید برای دستیابی به جهانی عاری از 
تروریسم تاش کنند، گفت:   افغانستان، 
ایران، پاکستان، ترکیه، چین و روسیه 
همکاری ه���ای خوبی برای مبارزه با 

تروریسم دارند.
»ویاچساو ولودین«  افزود: رئیس 
جمهوری روسیه بارها مواضع مسکو را 
در مقابله با تروریسم بیان کرده است. 
همه ما باید با کمک هم و دست در 

دست هم در این مسیر گام برداریم.
وی تصریح کرد: تروریس���ت ها 
تاش می کنند به کشورهای مختلف 
منطقه ضربه بزنن���د و در این زمینه 

مشکات زیادی را ایجاد کرده اند.
وی ادامه داد: ش���اهدیم از سال 
2011 تا 201۵ تروریسم بین المللی در 
سوریه دولت تروریستی ایجاد کرد ولی 
با توافق ایران، ترکیه و روسیه، آزادی 
سوریه فراهم شد و   امروز می گوییم 
که می توانیم شرایط خوبی را در سوریه 
ایجاد کنیم که شامل رسیدگی به وضع 

آب و برق مردم آن است.
نای���ب رئیس مجلس ملی چین  
هم محکوم کردن حادثه تروریستی در 
چابه���ار گفت: همه باید در مبارزه با 
تروریسم گام برداریم و یک کشور به 

تنهایی نمی تواند موفق شود.

»چن زو«   افزود: کنس���ولگری 
چین در پاکس���تان اخیرا مورد حمله 
تروریست ها قرار گرفت، همچنین این 
اتفاق در چابه���ار رخ داد. وی حادثه 
تروریس���تی در چابهار و پاکستان را 
محکوم و خطر تروریس���م را به همه 

اعام کرد.
نایب رئیس مجلس چین با تاکید 
بر این که همه باید با تروریست مبارزه 
کنند، اظهار داشت: یک کشور به تنهایی 
نمی تواند در مسیر مبارزه با تروریسم 
گام بردارد، بلکه همه کشورها باید در 
این مسیر قدم بردارند و همکاری های 
ازم را انجام دهند. زو یادآورشد: ما نیاز 
به اتحاد برای مبارزه با تروریس���ت ها 
داری���م و باید یک صدا برای مقابله با 
تروریسم گام برداریم. وی با تاکید بر 
این که این شش کشور باید در جهت 
همکاری های اقتصادی گام های موثری 
بردارند، گفت: این موضوع باعث ایجاد 
فرصت های جدید می ش���ود و برای 
این کار باید همکاری های دوجانبه و 

چندجانبه را افزایش دهیم.
رئیس مجلس ترکیه هم گفت: 
برای مبارزه با تروریس���م باید اتحاد و 
همکاری داشت و از رفتارهای دوپهلو 
دوری کرد. »بینالی ییلدریم« با اشاره به 
این که امروز جهان با جنگ، گرسنگی، 
تروریسم، مداخات و بایای طبیعی 
روبرو  ست،افزود: این مشکات بین 
کشورها، نظام بین المللی را مستقیم 
تحت تاثیر قرار داده است. وي خاطرنشان 
کرد: تروریسم فقط محدود به منطقه 
خاورمیانه نیست و ماهیت جهانی پیدا 
کرده است که با همکاری همه جانبه 
می توانیم تاثیرات تروریسم را از بین 
ببریم. ییلدریم یادآور شد: امروز در تهران 
شاهد برگزاری دومین کنفرانس مبارزه با 
تروریسم هستیم که تاش می کنیم در 
آن در جهت اهداف مبارزه با تروریسم 

بپردازیم.
وی با تاکید بر این که تروریسم 
به عنوان ابزاری از سوی برخی کشورها 
استفاده می شود، بیان کرد: آنها در جهت 
امپریالیسم فعالیت و از طریق تروریسم 
ایجاد جنگ، ناآرامی و اش���غالگری 

می کنند. 
رئیس مجلس ترکیه خاطرنشان 
کرد: از آفریقا تا مناطق دیگر ش���اهد 
حمات تروریس���تی هستیم که آنها 
تاش می کنن���د وضع اقتصادی و 
موازنه های اقتصادی سیاسی کشورها 
را با قوانین یک جانبه مورد تاثیر قرار 
دهند. وی به حمله تروریستی در چابهار 
اشاره و تصریح کرد: دو روز پیش در 
چابهار عملیات تروریستی رخ داد که 
دو نیروی ایرانی شهید شدند که به آنها 

تسلیت می گوییم.
رئیس مجلس ترکیه با بیان این 
که کشورها باید بدانند که با تروریسم 
نمی توانند به هدفی دست یابند، یادآور 
ش���د: کسانی که از تروریسم استفاده 

می کنند خودشان ضرر می کنند.
رئیس مجلس پاکستان هم گفت:   
ایران، افغانستان، پاکستان، ترکیه، چین 
و روسیه باید با همکاری یکدیگر ریشه 

تروریسم را بخشکانند.

»اسد قیصر« افزود:     کشورهای ما 
در حوزه مقابله با تروریسم باید همانند 
س���ایر حوزه های سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی نقش مهمی داشته باشند.
قیصر با تاکید بر این که ایران در 
دو  دهه اخیر با جنگ و تروریسم دست 
و پنجه نرم می کند، اظهار داشت: ایران 
به بهترین نحو توانسته است مسئولیت 

خود را در این زمینه انجام دهد.
وی همچنین با ابراز خرسندی از 
حضور در شهر زیبای تهران و شرکت 
در این مراسم از میزبانی رئیس مجلس 

شورای اسامی تشکر کرد.
رئیس مجلس افغانس���تان هم 
گفت: مبارزه با تروریس���م و تقویت 
همکاری های منطقه ای مهمترین هدف 
دولت های تهران، کابل ، پکن، مسکو، 

اسام آباد و آنکارا است.
»عبدالرئ���وف ابراهیمی« افزود: 
تروریست ها هیچگاه بر هیچ آیین و 
دینی پایبند نبوده اند و همواره بدترین 
جنایت ها را مرتکب ش���ده اند. رئیس 
مجلس افغانستان   به حضور تروریست ها 
در کشورش  به دایل شرایط جغرافیایی 
اشاره کرد و اظهار داشت:تمام تاش 
ما این است که تروریست ها نتوانند به 
زندگی مردم افغانستان لطمه بزنند. وی 
تصریح کرد:   بدون اعتماد به یکدیگر 
و همکاری های صادقانه نمی توانیم به 
موفقیت برسیم. مبارزه با تروریسم و 
تقویت همکاری های منطقه ای هدف 
ما  ست و ما نباید بگذاریم تروریست ها 
با هم متحد ش���وند و زندگی ما را به 

چالش بکشند.
در ابتداي این کنفرانس ، رئیس  
مجلس   پاکس���تان، ریاس���ت دومین 

کنفرانس  را به  اریجانی  تحویل داد.
 اریجانی درآیین اختتامیه دومین 
کنفرانس   اظهار داشت: شاید به ذهن 
بسیاری از افراد خطور کرده باشد که 

چرا برای ما چند کشور اهمیت دارد که 
روی این موضوع حیاتی یعنی مبارزه با 
تروریسم تأکید کنیم. وی افزود: در سه 
دهه اخیر شاهد بیشترین جنگ ها در 
دنیا و حضور جریان های تروریستی در 
آسیا بوده ایم که جنگ عراق، سوریه و 

افغانستان موید این مساله است.
رئیس مجلس با اشاره به این که 
اکثر جریان های تروریستی هم از آسیا 
هستند، تصریح کرد: سئوال این است که 
آیا آسیا شرایط مساعدی برای این مساله 
داشته است یا این که عوامل بیرونی در 

این مساله دخیل بوده اند؟
اریجانی گفت: قطعاً این جنگ ها 
و حضور گروه های تروریستی در منطقه 
مربوط به خود آسیا نیست و مساله ای 
بیرونی است و برخی مقامات آمریکا هم 
به ضرس قاطع گفته اند که داعش و 
دیگر گروه های تروریستی و جنگ ها در 

منطقه را آنها  به وجود آورده اند.
رئیس مجلس    گفت: اجاس 
خوبی برگزار شد و اجاس بعدی در 

ترکیه برگزار می شود.
درپایان  کنفرانس  بیانیه ای   در 
2۹ ماده قرائت شد وکشور های حاضر 
در نشست   برلزوم پرهیز از سیاسی 
کاری رژیم تحریم های سازمان ملل و 

FATF فعالی���ت کارگروه اقدام مالی
تاکید کردند.

 دیدارهای روحاني 
 رئیس جمهوري در حاشیه دومین 
کنفرانس  با روس���اي مجالس ترکیه ، 

افغانستان و پاکستان دیدار کرد.
 وي روابط و همکاری های ایران 
و روسیه را دوستانه و رو به گسترش 
دانست و تاکید کرد: ایران آمادگی دارد   
از همه ظرفیت های موجود برای توسعه 
مناسبات همه جانبه با روسیه استفاده 
کند و کش���ورهای ثالث قادر به ایجاد 
خلل در مناسبات دو جانبه، منطقه ای و 

بین المللی ایران و روسیه نیستند.
روحاني با اشاره به همکاری های 
مثبت ایران و روس���یه در بخش های 
مختلف از جمله انرژی، علمی و فناوری 
و همکاری های منطقه ای، اظهار داشت: 
رایزنی ها و همکاری های ایران و روسیه 
در زمینه مس���ایل منطقه ای به ویژه در 
زمینه حل و فصل بحران سوریه باید تا 

رسیدن به نتیجه مطلوب ادامه یابد.
»والودین ویتساو« رئیس مجلس 
روس���یه   هم با اش���اره به ضرورت 
توسعه همکاری  پارلمان های دو کشور 
در جهت یافتن الگوهای مناس���ب در 
قانونگذاری برای گسترش بیش از پیش 
روابط فی ما بین، تاش برای حل و فصل 
مشکات در مسیر توسعه روابط بانکی 
دو کش���ور را در گسترش مناسبات 
اقتصادی و تجاری دو کش���ور مهم 
دانست و گفت: رئیس جمهوري روسیه 
مصوبه تجارت آزاد اورآسیا با ایران را 
به امضاء رس���انده است که امیدواریم 
این موضوع هر چه سریعتر از سوی 

پارلمان ایران هم تأیید شود.
رئیس مجلس دومای روس���یه 
افزود: اراده جمعی برای اجرای کامل 
توافق ها با ایران در روسیه وجود دارد و 

در این زمینه تاش خواهیم کرد.
اراده قطعی ایران، توسعه روابط 

با ترکیه است
روحاني در دیدار رئیس مجلس 
ترکیه با تاکید بر این که "اراده قطعی 
جمهوری اس���امی، توسعه روابط 
صمیمانه در همه ابعاد با کشور دوست 
و برادر ترکیه است"، اظهارداشت: ایران 
امنیت و ثبات ترکیه را امنیت و ثبات 
خود می داند  . وي   با قدردانی از مواضع 
خوب رئیس جمهوري و دولت ترکیه 
در برابر تحریم های غیرقانونی دولت 
آمریکا علیه ایران، گفت: ایران قدردان 
اهتمام رئیس جمهوري و دولت ترکیه 

برای گسترش همکاری ها با ایران است 
و از آن استقبال می کند.

"بن علی ییلدریم" رئیس مجلس 
ترکی���ه هم  ، گفت: ترکیه تحت هر 
ش���رایطی روابط خود را با ایران ادامه 
خواهد داد و تحریم های دولت آمریکا 
علیه ایران نابجا بوده و مفید نیست. وی 
افزود: موضوع تروریسم همواره برای 
ترکیه اهمیت داشته و دشمن مشترک 
کشورهایی چون ایران و ترکیه است 
و باید همکاری های مشترک در زمینه 

مبارزه با تروریسم افزایش یابد.
رئی���س جمه���وري در دیدار 
"عبدالرئوف ابراهیمی" رئیس مجلس 
افغانستان هم، روابط اقتصادی ایران و 
افغانستان را نیازمند یک تحول جدی 
دانست و تاکید کرد که تهران آماده هر 
نوع مساعدت و همکاری با کابل در 

حوزه های اقتصادی است.
و ي با بیان این که "تاش داریم 
خ���ط آهن چابهار به زاهدان هر چه 
سریعتر به بهره برداری برسد و در ادامه 
هم به افغانستان متصل شود"، گفت: 
منطقه چابهار فرصت بس���یار خوبی 
برای گسترش همکاری های اقتصادی 
دو کش���ور و فرصتی مناسب برای 
سرمایه گذاری سرمایه گذاران منطقه ای 
است. رئیس مجلس افغانستان هم با ابراز 
خرسندی از این دیدار، گفت:   ایران 
و افغانس���تان هر دو از قربانیان اصلی 
تروریسم در منطقه و جهان هستند و 
باور داریم همکاری افغانستان با ایران 
در زمینه مبارزه با تروریسم نه فقط به 
نفع دو کشور، بلکه   کل منطقه است 
و باعث گسترش ثبات و تسریع توسعه 

در منطقه خواهد شد.
وي از میزبانی شایس���ته ایران از 
مهاجرین افغانستان تشکر کرد و اظهار 
داش���ت: فراهم آوردن امکان تحصیل 
فرزندان مهاجرین افغانی در ایران یکی 

از بزرگترین خدماتی است که ایران به 
ملت و دولت افغانستان کرده است.

روحانی در دیدار با »اسد قیصر« 
رئیس مجلس پاکس���تان  گفت: امروز 
جدیت و تاش همگانی برای مبارزه 
با تروریسم و افراط  گری بسیار حائز 
اهمیت است. رئیس جمهوري   با تأکید 
بر این که ایران و پاکس���تان به عنوان 
دو کش���ور برادر ، همسایه و مسلمان 
که در ط���ول تاریخ روابط صمیمانه 
و فرهنگی با هم داش���ته اند، باید در 
مسیر مبارزه با تروریسم با جدیت گام 
بردارند و مبارزه کنند، اظهار داش���ت: 
متأسفانه در مرزهای ایران با پاکستان 

که باید مرز برادری و دوستی بین دو 
کشور باشد، گروهک هایی از مرز سوء 

استفاده می کنند.
روحاني ضمن اظهار امیدواری 
از این که همکاری نیروهای امنیتی و 
مسلح دو کشور باعث شود تا امن ترین 
مرزها را بین ایران و پاکس���تان داشته 
باش���یم، گفت: امیدوارم هفت نیروی 
مرزبانی ایران که در خاک پاکس���تان 
گروگان گروه های تروریستی هستند، 
با فعالیت جدی تر ارتش پاکستان هر 
چه سریعتر  آزاد شوند و سالم به ایران 
بازگردند. رئیس جمهوري با اشاره به 
این که بندر چابهار و گوادر می تواند به 

عنوان یک فرصت در توسعه مناسبات 
دو کش���ور مورد استفاده قرار گیرد، 
اظهار داش���ت: دسترسی به چین از 
طریق بندر گوادر و رسیدن به روسیه، 
آسیای مرکزی، قفقاز و شرق و شمال 
اروپا از طریق بندر چابهار این دو بندر 
مهم را به عنوان مکمل یکدیگر قرار 
داده است. روحانی تاکید کرد که ایران 
آماده تأمین ان���رژی پایدار مورد نیاز 
پاکستان از جمله گاز، نفت و برق در 

بلندمدت است.
رئیس مجلس پاکستان هم در این 
دیدار ضمن ابراز تأسف و تسلیت به 
خاطر حادثه تروریستی چابهار، گفت: 

امروز دولت و ملت پاکستان و احزاب 
گوناگون این کش���ور برای مبارزه با 
تروریسم متحد هستند.  »اسد قیصر« 
تأکید کرد: پاکستان آماده هرگونه تعامل 
با ایران در مبارزه با تروریسم و توسعه 

امنیت منطقه ای است.
وي با بیان این که مردم پاکستان 
ملت ایران را از قدیم به عنوان برادران 
مسلمان خود دوست داشته است و به 
آنها عاقه مند هستند، اظهار داشت: 
توس���عه روابط میان دو ملت و تاش 
برای رفع مشکات در مسیر توسعه 
مناسبات تجاری – اقتصادی با ایران از 

اهداف اصلی ما به شمار می رود.
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همكار گرامي و بازنشسته
 جناب آقاي هرمز فلك شاهي

ب��ا نهايت تأثر و تأس��ف درگذش��ت ب��رادر گراميتان را 
تس��ليت عرض نموده، آم��رزش و غفران الهي براي آن 
مرحوم و صبر و ش��كيبايي براي شما و ساير بازماندگان 

را از درگاه ايزدمنان مسئلت مي نماييم.
)محمد فضلي و خانواده(

خانواده محترم شادروان علي اكبر اديب زاده 
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت جناب آقاي علي اكبر 
اديب زاده دوس��ت عزيز و صديق را به خانواده محترم 
آن ش��ادروان تسليت عرض نموده و براي آنمرحوم علو 
درج��ات و براي بازماندگان محترم صبر و ش��كيبائي از 

ايزد متعال مسئلت دارد. 
مجيد محاتي، مؤسسه محاتي و همكاران 

جناب آقاي حسين مرادي
با نهايت تأس��ف و تأثر مصيب��ت وارده را به جنابعالي و 
خانواده محترمتان تس��ليت عرض نموده، س��امتي و 

شكيبايي بازماندگان را از خداوند متعال خواستارم.
غامعلي تيموري

جناب آقاي مهندس مهدي
با نهايت تأس��ف و تألم درگذشت همكار گرامي جناب 
آقاي كامبيز كبيري را تسليت عرض نموده و براي آن 
مرحوم آرامش و روحي شاد و براي شما صبر و شكيبائي 

آرزو مي نماييم.
مديريت و كاركنان شركت بام راه 

هوالباقي 
با كمال تأسف، دوست نازنين و همكار صديق و درست 
پيم��ان ما مهندس جمش�يد بن�ان دار فاني را وداع 
گفت و به ديار باقي ش��تافت. ضمن عرض تس��ليت به 
خانواده ه��اي بن��ان و داور پناه خصوصاً دكتر همايون و 
مهندس كاوه بنان � همسر و فرزند ايشان و آرزوي صبر 
براي بازماندگان، از خداوند بزرگ خواستاريم روح اين 

بزرگوار را با بندگان خوبش محشور فرمايد.
رضي اله منتظر ظهور و خانواده 

جناب آقاي دكتر طاهري 
مديركل اداره استاندارد استان تهران 

با كمال تأسف و تأثر درگذشت مادر گراميتان را تسليت 
عرض نموده و از درگاه ايزد منان صبر و شكيبايي براي 

جنابعالي و خانواده محترم خواستاريم.
شركت فهاب بتن �  حسين فروتن مهر 

جناب آقاي دكتر دريجاني 
ما را در غم عظيم خود شريك بدانيد.

مهندسان مشاور طرح و آمايش 
استاد محترم سركار خانم دكتر رحيمي

با كمال تأسف فوت برادر گرامي شما مرحوم دكتر رحيمي 
را قلباً از طرف خود و خانواده ام تسليت مي گويم.

دكتر مسلم بهادري

ببار اي بارون ببار
با دلم گريه كن خون ببار

در شبهاي تيره چون زلف يار
اي بارون

دا خون شو خون ببار
بر كوه و دشت و هامون ببار

به ياد عاشقاي اين ديار
اي بارون

برادر جان عزيزم كوروش بهرامي
در پاييز، همچون پدر جان نازنين

آهنگ سفر كرد.
با شرار  آه پرآذر خواهرش

بياد فيروزه گلشن بزرگ)نقوي(
آذرماه نهمين سال پرواز ابدي آن يار سفر كرده است. گذر 
زمان هيچگاه بر ياد آن همسر و مادر فرهيخته، فداكار و از 

خود گذشته و همراهي صديق سايه نخواهد افكند.
همسر: كاوه نقوي

فرزندان: نگار نقوي)فلوري(، حسين نقوي.

با نهايت تأثر و تأسف درگذشت شادروان   دكتر مرتضي 
اس�معيل زاده را به اطاع   منس��وبين و  آشنايان اعام 
مي داريم  .  و به اين مناس��بت مجلس ياد بود آن مرحوم 
روز دوش��نبه  97/9/19 از س��اعت 18 ال��ي19:30 در 
مس��جد الرض��ا)ع(  واقع درخيابان خرمش��هر، خيابان 

عشقيار،  ميدان نيلوفر برگزار مي گردد.  
 خانواده ه�اي ع�زادار: اس�معيل زاده � باي�گان 

وخويشاوندان وابسته
»بزرگداشت«

با كمال تأس��ف به اس��تحضار دوستان و آشنايان بويژه 
همشهريان گرامي سيرجاني مي رساند مجلس يادبود 
زنده ي�اد جناب آقاي رضا س�عيدي برادر همس��ر 
گرامي دوس��ت عزيزمان جناب آق��اي مهندس احمد 
سعيدي نژاد در روز دوشنبه 97/9/19 از ساعت 15/30 
الي17 در مس��جدالرضا)ع( به نش��اني: خيابان آپادانا، 
خيابان عش��قيار، ميدان نيلوفر برگزار مي باشد. حضور 
س��روران گرامي در اين مراس��م موجب تس��لي خاطر 

بازماندگان و شادي روح آن بزرگوار خواهد بود.
از سوي انجمن دوستان سيرجاني
جال صفارزاده

همسرم نيست ولي خاطره هايش باقيست
ياد آن قلب پر از مهر و صفايش باقيست

مرگ پايان كسي نيست كه عاشق باشد
همسرم رفت ولي عشق و دعايش باقيست

هجدهم آذرماه بيس��تمين س��الگرد همسري فداكار و 
پدري مهربان كيهان فرخ دل را گرامي مي داريم.

كاش ساعت ها به عقب بازمي گشت تا بار ديگر در كنار 
هم موفق شدن فرزندانت را مي ديدي افسوس چه زود 

رفتي. روحت شاد و يادت گرامي باد.
خانواده هاي: فرخ دل � رهبر � جاليان

نوه عزيزمون سامين

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

فرزن�دان: يوس�ف � دكتر كامران � رخس�اره � 
مهندس ستاره رجائي
عروس: پاني خواجيان

داماده�ا: مهندس س�يامك بري�ري � مهندس 
همايون شاه آبادي

نوه ها: مريم بريري � سامان شاه آبادي

بگذار تا بگرييم چون ابر در بهاران 
كز سنگ ناله خيزد روز وداع ياران 

بدينوسيله درگذشت پزشك عالي قدر دكتر مرتضي 
اسماعيل زاده را از صميم قلب به خاندان اسماعيل زاده 
و بايگان تسليت عرض نموده، بقاي عمر بازماندگان را از 
خداوند متعال خواس��تاريم. به پاس خدمات ارزنده اين 
طبيب ارزشمند در روز دوشنبه 1397/9/19 از ساعت 
6 تا 7/30 بعدازظهر در مسجدالرضا)ع( واقع در ميدان 

نيلوفر گرد آمده و يادش را گرامي مي داريم.
ناهيد بايگان �  هاله همايوني 

آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق لوشان شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت 19903 و شناسه ملی 14005706374 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/06/12 و به اس���تناد مجوز شماره 16376 
مورخه 97/6/26 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : 1- آقای محسن ابراهیمیان کپورچال به کد ملی 
2649815876 جایگزین آقای سید عبداله زکی پور بهمبری به کد ملی 1911369563 ، برای 
امضای اوراق و اسناد تعهدآور، چکها، س���فته و بروات و قراردادها و سایر اسناد تجاری ، انتخاب 

گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رشت )302830(

آگهی تغییرات 
شرکت آهک صنعتی و هیدراته لرستان شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 3612 و شناسه ملی 10861286711 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بط���ور فوق العاده 
 م���ورخ 1397/05/03 تصمیم���ات ذیل اتخاذ ش���د : - اعضای
هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند : بانک مسکن به شناسه 
ملی 10100830792 و با نمایندگی حسین ساحورزی به شماره 
ملی 4859202317 ش���رکت مس���کن ارقام آریا به شناسه ملی 
10320854238 و با نمایندگی فرزاد س���ام نژاد به ش���ماره ملی 
4070304274 ش���رکت آموزشی ورزش���ی و رفاهی امید روشن 
پایتخت به شناس���ه ملی 10100944710 و با نمایندگی محمد 

خاکی به شماره ملی 6129632797 تا تاریخ 1399/05/03 . 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان لرستان 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد )301232(

آگهی تغییرات 
شرکت سیما بتن نئور آب البرز شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 12463 و شناسه ملی 14005569601 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/10/01 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : مه���دی کریمی به س���مت مدیرعامل)خارج از 
سهامداران( جبار نوری زاد به سمت رئیس هیئت مدیره اصغر ناظر 
به س���مت نائب رئیس هیئت مدیره فرزاد حیدری به سمت عضو 
هیئت مدیره برای مدت دو س���ال انتخاب و * حق امضا کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و 
عقود اسامی و س���ایر نامه های عادی و اداری و قراردادها منفردا با 
امضای جبار نوری زاد)رئیس هیات مدیره( یا اصغر ناظر)نائب رئیس 

هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )303086(

آگهی تغییرات شرکت آنیل اسکان شمالغرب سهامی خاص 
به شماره ثبت 13736 و شناسه ملی 14007373991 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : * علی محمد فاحتی 
با کدمل���ی 1467641774 ، بهنام آقاغف���اری پیله رود با کدملی 
1450534732 و فاطمه فاحتی با ک���د ملی 6860004533 و 
پروین فاحتی با کد مل���ی 1462921698 به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و رامتین سهیلی با کدملی 
1467482021 به س���مت بازرس اصلی و سهیل سهیلی با کدملی 
1450829716 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 

انتخاب شدند

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل

)303089( 

آگهی تغییرات شرکت آنیل اسکان شمالغرب سهامی خاص 

به شماره ثبت 13736 و شناسه ملی 14007373991
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : *علی محمد فاحتی به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره و بهنام آقاغفاری پیله رود به سمت رئیس هیئت مدیره 
و فاطمه فاحتی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره وپروین فاحتی 
به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و کلیه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات 
و عقود اس���امی و اوراق عادی و اداری منفرداً با امضاء علی محمد 
فاحتی )مدیرعامل و عضو هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر 

می باشد
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
)303088( 

آگهی تغییرات شرکت آرام بنای پاسارگاد سهامی خاص 
به شماره ثبت 12665 و شناسه ملی 14004029834 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : * 1 -  خانم لیا محمدی اس���ک شهر به سمت 
رئیس هیئت مدیره 2. آقای ش���هرام حس���ین زاده به سمت نائب 
رئیس هیئت مدیره 3. آقای فرش���ید قدری لورون به سمت مدیر 
عامل و عضو هیات مدیره 4. آقای عادل س���ینانیان به سمت عضو 
هیئت مدیره به عنوان اعضای هیات مدیره برای بقیه مدت 2 سال 
انتخاب و کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل 
چک،سفته،بروات و عقود اسامی و اس���ناد عادی و اداری منفرداً 
 با امضای آقای فرش���ید قدری لورون همراه با مهر ش���رکت معتبر

می باشد. 

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )303096(

آگهی تغییرات شرکت آنیل اسکان شمالغرب سهامی خاص 

به شماره ثبت 13736 و شناسه ملی 14007373991 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : * اعضای هیئت مدیره از سه نفر به چهار نفر افزایش یافت که ماده 

مربوطه در اساسنامه اصاح گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل 
)303087(

آگهی تغییرات شرکت سیما بتن نئور آب البرز شرکت سهامی خاص
به شماره ثبت 12463 و شناسه ملی 14005569601 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/10/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : : * جبار نوری زاد با کدملی 1500589160، اصغر ناظر با کدملی 1360221281 و 
فرزاد حیدری با کدملی 3341395921 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال 
انتخاب و . امیر مهربان زاده با کدملی 0063452367 به سمت بازرس اصلی و حامد قاضی پور با 

کدملی 2619714176 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )303090(

آگهی تغییرات شرکت آرام بنای پاسارگاد سهامی خاص 

به شماره ثبت 12665 و شناسه ملی 14004029834 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/17 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : * اعضای هیات مدیره از 2 نفر به 4 نفر افزایش یافته و ماده مربوطه 

اساسنامه اصاح گردید
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل 
)303094(

آگهی تغییرات شرکت گروه تولیدی بازرگانی وصال تجارت شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 10620 و شناسه ملی 10590024483 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/03 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : تمامی اختیارات مندرج در ماده 40 اساسنامه به مدیرعامل 

تفویض گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان قم 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قم )296305(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی قند کرج شرکت سهامی عام 
به شماره ثبت 895 و شناسه ملی 10100109336 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/05/29 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : - موسس���ه حسابرسی آگاه نگر با شناس���ه م��لی 10100515993را بعنوان حسابرس و 
بازرس اصلی و موسسه سنجیده روش آریا با شناس���ه ملی 10320856950 را بعنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به پایان تیر ماه 1397 انتخاب نمود. - روزنامه اطاعات 

بعنوان روزنامه کثیراانتشار شرکت انتخاب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )296394(

آگهی تغییرات شرکت آرام بنای پاسارگاد سهامی خاص
به شماره ثبت 12665 و شناسه ملی 14004029834 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/17 تصمیمات 
 ذیل اتخاذ ش���د : *فرش���ید قدری ل���ورون کد مل���ی 1461515981 و عادل س���ینانیان
 کد ملی0053384970 و لیا محمدی اسک شهر به کدملی 1450213332 و شهرام حسین زاده

به کدملی 1464282617 به س���مت اعضای اصلی برای بقیه مدت 2سال هیئت مدیره انتخاب 
شدند.روزنامه کثیر اانتشار اطاعات برای درج آگهی های شرکت انتخاب شدند.

 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان اردبیل 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )303095(

آگهی تغییرات شرکت دژ آب گستر شمال سهامی خاص 
به شماره ثبت 9927 و شناسه ملی 10760373938 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/10 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : الف( تصویب تراز مالی پس ازقرائت گزارش بازرس قانونی 
ترازنامه و حساب سود وزیان وعملکرد ش���رکت منتهی به سال مالی 1396 شرکت 

مورد تصویب قرارگرفت. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان مازندران 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ساری )304871(

آگهی تغییرات شرکت تحقیقاتی وتولیدی سینا ژن شرکت سهامی خاص
 به شماره ثبت 22220 و شناسه ملی 10101478992 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 - سرمایه ش���رکت از مبلغ 1350000000000 ریال )یک هزار و سیصد و پنجاه میلیارد ریال (

منقس���م به 135000000 س���هم ده هزار ریالی بمبلغ 1900000000000 ریال ) یک هزار و 
نهصد میلیارد ( منقس���م به 190000000 سهم ده هزار ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده 

سهامداران افزایش یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصاح شد 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج )296414(

آگهی تغییرات 

شرکت پاستیک های مهندسی درخشان ساز شرکت سهامی خاص 

به شماره ثبت 6667 و شناسه ملی 10101745923 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/21 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : -ترازنامه، صورت حساب سود وزیان و صورت 
جریان وجوه نقد برای سال منتهی به12/29/ 1396 به تصویب مجمع قرار 
گرفت. - موسسه حسابرسی س���خن حق به شماره ثبت 14890 با شناسه 
ملی 10100553250 بعنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی شهود 
امین با شماره ثبت 22071 و شناسه ملی 10103115616 بعنوان بازرس 
علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطاعات 
بعنوان روزنامه کثیراانتشار جهت درج آگهی های مربوط به شرکت تعیین 

گردید. 

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 

)296399(

آگهی تغییرات شرکت پرسیس ژن پار شرکت با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 30581 و شناسه ملی 14005750960 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/11 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : 1 -آقای محسن شقاقی به ش���ماره ملی    2372680358 که دارای 29.999.800.000 
ریال سهم الشرکه میباش���د با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و به موجب سند صلح به 
شماره139722352588000001و139722352588000002 مورخ 1397/07/22صادره 
از دفتر اسناد رس���می ش���ماره 410 حوزه ثبتی تهران میزان 749.995.000 ریال از سهم 
الشرکه خود را به آقای امیرحسین کارآگاه شماره ملی 4324528268 میزان 299.998.000 
ریال سهم الش���رکه خود را به آقای مرتضی جعفرآقائی ش���ماره ملی 4591799182 خود 
را به مبلغ 28.949.807.000 ربال کاهش داد اس���امی ش���رکاء و میزان سهم الشرکه آنها 
 بعد از نقل وانتقال: 1 - آقای محسن ش���قاقی 28.949.807.000 )ریال( 2- صندوق توسعه 
فناوری های نوین 10.000.000.000 )ریال( 3- آقای عباس س���عیدی 5.000.000.000 
)ریال( 4- آقای مس���عود عبدی 5.000.000.000 )ریال( 5- آقای محمد جعفر س���ماعی 
200.000 )ریال( 6- آق���ای امیرحس���ین کارآگاه 749.995.000 )ریال( 7- آقای مرتضی 

جعفرآقائی 299.998.000 )ریال( 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان البرز

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری کرج 
)296401(

آگهی تغییرات شرکت صادراتی پر سوئیس سهامی خاص
 به شماره ثبت 14234 و شناسه ملی 10100534438 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/12 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : اعضاء هیئت مدیره برای مدت2سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : شرکت 
 اقتصادی و خودکفایی آزادگان ش.م 10100353165 ش���رکت سهامی عام صنعتی مینو 
ش.م 10460002140 شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان ش.م 10102509615 . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )286995(

آگهی تغییرات
 شرکت پخش سراسری مشاء طب سهامی خاص 

به شماره ثبت 134384 و شناسه ملی 10101776100 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/09 واجازه مجمع 
فوق العاده مورخ 97/2/5تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : س���رمایه شرکت 
از مبلغ 72000000000ریال به 216000000000 ریال منقس���م به 
216000000 سهم 1000 ریالی با نام از محل آورده ی نقدی طی گواهی 
شماره97/172/231 مورخ 1397/04/25 بانک اقتصاد نوین شعبه اکباتان 
و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه 
اصاح ش���د و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل 

امضا گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)286991(

آگهی تغییرات شرکت نوین پخش توس جاودان سهامی خاص
 به شماره ثبت 405553 و شناسه ملی 10320569340 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/04/25 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی 10100174240به سمت بازرس 
قانونی اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی 10320721862 به عنوان 

بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1396/12/29 انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )286989(

آگهی تغییرات شرکت صنایع الکترونیک زعیم
 با مسئولیت محدود به شماره ثبت 713 و شناسه ملی 10100092484 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/19 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند : آقای محمد 
احسان حمیدیا با کدملی 0045717400 و آقای مصطفی نوربخش با کدملی 0385093861 

و آقای رضا صالحی باکدملی 0089881761 . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )286992(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی صنایع فارکو شیمی
 شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 13539 و شناسه ملی 10861985977 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/07/04 سرمایه شرکت از مبلغ 
4800000000000 ریال به مبلغ 5485319600000 ریال منقسم به 68566495 سهم 
80000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )286993(

آگهی تغییرات
 شرکت نوسازان منطقه شانزده شهر تهران شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 335237 و شناسه ملی 10103762234 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/02/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای 
محمدهادی مقدس زاده کرمانی به کد ملی 0043961479 به نمایندگی از شرکت نوسازان 
شهرتهران به شناس���ه ملی 10103682446 بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا 
علویقی به کد ملی 0056732491 به نمایندگی از ش���رکت عمران و مسکن سازان ایران به 
شناسه ملی10101826839 بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود الفتی به کد ملی 
3252890461 به نمایندگی از بانک ش���هر به شناسه ملی 10103886081 بعنوان منشی 
هیئت مدیره وآقای سهیل شکیبا به کد ملی 0055040748 خارج از اعضاء هیئت مدیره به 
سمت مدیرعامل تا پایان مأموریت هیأت مدیره در سمت خود ابقاء گردیدند. کلیة اوراق بهادار و 
تعهدآور از قبیل چک و سفته و غیره با امضاء ثابت مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره 
همراه با مهر ش���رکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء 
هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و سایر اوراق و نامه ها و مکاتبات با امضاء مدیرعامل همراه با 

مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )286987(

آگهی تغییرات
 شرکت صنایع الکترونیک زعیم با مسئولیت محدود
 به شماره ثبت 713 و شناسه ملی 10100092484 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/19 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای محمد احسان حمیدیا با کدملی 0045717400 به سمت 
رئیس هیئت مدیره و آقای مصطفی نوربخش با کدملی 0385093861 به 
سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رضا صالحی با کدملی 0089881761 
به سمت عضوهیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و مدارک 
و اوراق بها دار با امضاء مشترک آقایان مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره 
همراه با مهر ش���رکت معتبر می باشد و همچنین اوراق عادی و مراسات با 

امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)286990(

تاسیس موسسه غیر تجاری انجمن توسعه و آمایش زیست نگار
 درتاریخ 1396/05/09 به شماره ثبت 42330 به شناسه ملی 14006950940 ثبت و 
امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. 
موضوع : کلیه فعالیتهای انجمن، غیرسیاسی، غیرانتفاعی و غیردولتی بوده و در موضوعات 
محیط زیست، منابع محیطی و توسعه پایدار و با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری 
اسامی ایران است و اساسنامه حاضر، فعالیت خواهد نمود . مدت : از تاریخ ثبت به مدت 
نامحدود مرکز اصلی : تهران شهر تهران-شهرک قدس - درختی-خیابان شهید محمود 
فخارمقدم)گلها(-خیابان بوس���تان دوم شرقی-پاک -6ساختمان عمارت بوستان-
 طبقه چهارم-واحد -14 کدپستی 1468964148 اسامی و میزان سهم الشرکه شرکاء :
 اولین مدیران موسسه برای مدت دو س���ال به شرح ذیل انتخاب گردیدند : آقای مظفر 
صادقی به شماره ملی 2392082685 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره - عضو 
 اصلی خانم ناهید صادقی به شماره ملی 2392082782 به سمت عضو هیئت مدیره - عضو 
علی البدل آقای مهدی اکبری به ش���ماره ملی 2451802006 به سمت نایب رئیس 
هیئت مدیره - عضو اصلی آقای رضا همایونی فر به شماره ملی 2572468727 به سمت 
رئیس هیئت مدیره - عضو اصلی آقای حسن مرادی نصر به شماره ملی 4189801534 
به س���مت عضو هیئت مدیره - عضو اصلی آقای محس���ن صیدالی به ش���ماره ملی 
 4669605240 به سمت خزانه دار و عضو هیئت مدیره - عضو اصلی دارندگان حق امضا : 
کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره مشترکا همراه 
با مهر انجمن و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر انجمن معتبر 
خواهد بود اختیارات مدیر عامل : طبق اساسنامه بازرس اصلی و علی البدل : ابراهیم خلیفه 
به ش���ماره ملی 2432827392 به عنوان بازرس اصلی و علی پورقیومی به شماره ملی 
2372752820 به عنوان بازرس علی البدل به مدت 2 س���ال انتخاب گردید. آگهی به 

موجب مجوز شماره 63177 مورخ 1396/04/26 وزارت کشور صادر گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )286994(

آگهی تغییرات 
شرکت تولیدی صنعتی و بازرگانی رضایاد سهامی خاص 
به شماره ثبت 113858 و شناسه ملی 10101575126 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/04/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
خانم منصوره حداد عادل شماره ملی 0042114519بسمت رئیس هیئت مدیره 
آقای مهدی حداد عادل بشماره ملی 0042490502 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره سید عباس امامی به شماره ملی 1261544099 به سمت مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره امیرمسعود حداد عادل به شماره ملی 0037155059 به سمت عضو 
هیئت مدیره و منیره حداد عادل به شماره ملی 0030119928 به سمت عضو هیئت 
مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته ، 
بروات، قراردادها و عقود اسامی، امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه 

با مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)286985(

آگهی تغییرات
شرکت به جویان پارس سهامی خاص 

به شماره ثبت 204245 و شناسه ملی 10102459324 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/25 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : ترازنامه و حساب س���ود و زیان سال مالی منتهی به 
1396/12/29 به تصویب رسید . اعضاء هیات مدیره برای ادامه مدت تصدی به قرار 
زیر انتخاب گردیدند . آقای علی مجاهد به شماره ملی 0056954328 آقای سورن 
آرستاکس پزشکیان به شماره ملی 1378714555 آقای سید احسان سبزواری به 
شماره ملی 4720612164 به عنوان اعضای اصلی و آقای سید محمد باقر سبزواری 
به شماره ملی 4720602622 به عنوان عضو علی البدل انتخاب گردیدند . آقای علی 
عس���کریان دماوندی به شماره ملی 0439537932 به سمت بازرس اصلی و خانم 
سمیره نجفی به شماره ملی 1818012332 به سمت بازرس علی البدل به مدت یک 

سال مالی انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)286986(
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 اردن: آماده ازسرگیری روابط
 با سوریه هستیم

 سرویس خارجی: روزنامه فرامنطقه ای رای الیوم گزارش داد که اردن 
در پاسخ به پیام بشار اسد رئیس جمهوری سوریه، برای از سرگیری و 

تقویت روابط و تبادل سفرا میان دو کشور ابراز تمایل کرده است.
روزنامه رأی الیوم به نقل از منابع خود نوشت که پاسخ اردن به پیام 
بشار اسد درباره از سرگیری روابط دو کشور همسایه مثبت بوده است. 
طبق گزارش این روزنامه یک پیام از اردن به کاخ ریاست جمهوری سوریه 
رسیده که مفاد مهمی در برداشته از جمله اینکه امان اعام کرده عاقمند 

به تبادل سفرا در آینده نزدیک هستیم.
 رئیس جمهور سوریه پیش از این در دیدار با هیات پارلمانی اردن به 
»عبدالکریم الدغمی« رئیس هیأت گفت که از وی می خواهد به عبداه دوم 
پادشاه اردن بگوید سوریه در روابط خود با اردن به آینده نگاه می کند. رای 
الیوم افزود: به نظر می رسد به زودی سفرای سوریه و اردن در دمشق و امان 
تعیین شوند و انتخاب این سفرا نیز پیام مثبتی از طرف اردنی بوده که چند 
روز پیش در اختیار کاخ ریاست جمهوری سوریه قرار گرفته است. پیش 
از این گذرگاه مرزی النصیب بین سوریه و اردن در 15 اکتبر) ۲۳مهر( پس 

از سه سال به روی تردد مردم و نقل و انتقال کاا بازگشایی شد.
خبر دیگر اینکه نماینده ویژه آمریکا در امور س���وریه اذعان کرد که 
حمایت واشنگتن از کردهای سوریه تاکتیکی و موقتی است. جیمز جفری، 
ضمن تاکید بر ضرورت همکاری مستحکم با ترکیه جهت دستیابی به راهکار 
نهایی در سوریه تصریح کرد که حمایت واشنگتن از کردها تاکتیکی و موقتی 
است. در این حال وزارت دفاع روسیه بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره 
حمله شیمیایی صورت گرفته در شهر حلب سوریه را تاش برای توجیه 
اقدامات تروریست ها نامید و یادآور شد که مسکو دایل محکمی درباره 

استفاده تروریست ها از مواد سمی در حمله به این شهر دارد.
وزارت دفاع روسیه اعام کرد که بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا 
درباره جعلی بودن اطاعات مربوط به استفاده از مواد شیمیایی سمی در 
حمله صورت گرفته از سوی گروه های تروریستی به شهر حلب سوریه در 
تاریخ ۲4 نوامبر )سوم آذر ماه( تاش برای اعمال نفوذ بر روند تحقیقات 
سازمان منع استفاده از ساح های شیمیایی درباره این حمله شیمیایی است. 
وزارت دفاع روسیه بار دیگر یادآور شد که این سرویس های امنیتی برخی 
کش���ورهای غربی هس���تند که مواد شیمیایی را در اختیار تروریست ها و 

»کاه سفیدها« در سوریه قرار می دهند.
 خب���ر دیگر اینک���ه منابع خبری گزارش دادند که در حمله هوایی 
جنگنده های ائتاف آمریکایی به حومه دیرالزور واقع در شرق سوریه یک 

بیمارستان به صورت کامل تخریب شد.

تعویق دادگاه مدیرمالی هوآوی به اتهام نقض تحریم ایران
ایسنا: جلسه استماع مدیر مالی شرکت هوآوی در 
دادگاه به دلیل نرسیدن به حکم قطعی، به فردا دوشنبه 
موکول شد. »وانژو منگ« مدیر مالی شرکت هوآوی 
با اتهامات آمریکا رو بروست و این اتهامات حاکی از 
آن  است که وی ارتباط شرکتش را با شرکتی دیگر 
که سعی داشته علیرغم تحریم های آمریکا، به ایران 
تجهیزات بفروشد، پنهان کرده است. پرونده علیه وانژو 
منگ، که دختر بینانگذار هوآوی است از سال ۲۰۱۳و 

ارتباط نزدیک این شرکت با شرکت هنگ کنگی »اسکای کام تک کوال تی دی« به 
جریان افتاد که این شرکت علیرغم ممنوعیت های ایاات متحده آمریکا و اتحادیه 
اروپا، قصد فروش تجهیزات آمریکایی به ایران را داشت. منگ که در حال حاضر 
در کانادا تحت بازداشت است اگر به آمریکا مسترد شود، به مواردی همچون 
توطئه برای کاهبرداری از چند نهاد اقتصادی متهم خواهد شد که برای هر یک 
از این اتهامات با محکومیت ۳۰ ساله مواجه خواهد بود. در چنین شرایطی دولت 
چین با صدور بیانیه ای از کانادا خواست این مدیر ارشد اجرایی شرکت هوآوی 
را که به اتهام نقض تحریم های ایران در ونکوور بازداشت شده است آزاد کند. 
همچنین وزارت امور خارجه چین سفیر کانادا را در اعتراض به بازداشت این 

مدیر ارشد هوآوی احضار کرد. 
عضو مسلمان کنگره آمریکا: ترامپ نژاد پرست است

ایرنا: »رشیده طلیب« عضو مسلمان کنگره آمریکا 
دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور را نژاد پرست 
خواند. رشیده طلیب گفت: نژاد پرستی در سیاست ها 
و صحبت های ترامپ دیده می ش���ود و واقعیت 
این است که او همچنان رئیس جمهوری ما است. 
رشیده طلیب فلسطینی ااصل در انتخابات اخیر میان 
دوره ای مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت میشیگان 

به کنگره راه پیدا کرد.  
مرکل پس از 18 سال جای خود را به »کرامپ کارن باوئر« داد

ایسنا: آنگا مرکل پس از ۱۸ سال رهبری حزب دموکرات مسیحی آلمان 
با این پست خداحافظی کرد و کرامپ کارن باوئر جانشین مرکل شد. مرکل قرار 
است تا پایان این دوره  انتخاباتی، یعنی ۲۰۲۱ ریاست دولت را به عهده داشته 
باشد. ۱۸ سال پس از انتخاب آنگا مرکل به عنوان رهبر حزب دموکرات مسیحی، 
اعضای حزب، آنِگرِت کرامپ  کارن باوئر را به عنوان جانشین او انتخاب کردند. 
مرکل ماه اکتبر گذشته اعام کرد که قصد دارد از رهبری حزب کناره گیری کند 
اما تا انتخابات آتی در س���ال ۲۰۲۱ در س���مت صدراعظمی آلمان باقی خواهد 
ماند. خانم آنگرت کرامپ  کارن باوئر ۵۶ ساله یک سیاستمدار محافظه کار میانه رو 
به  شمار می رود که معتقد است نباید دستا وردهای دموکراسی و جامعه  مدرن را 

فدای آرای بیشتر از جانب راست گرایان و چپ گرایان پوپولیست کرد. 
رابرت کوچاریان رئیس جمهوری پیشین ارمنستان بازداشت شد

ایس���نا: دادگاه عالی ارمنستان دستور بازداشت 
رئیس جمهوری پیش���ین این کش���ور را به اتهام 
سرکوب های مرگبار در اعتراضات ۲۰۰۸ صادر کرد. 
رابرت کوچاریان ۶4 س���اله تابستان گذشته به اتهام 
نقض قانون اساسی به دلیل اعزام پلیس برای سرکوب 
اعتراضات در ایروان دو هفته بازداشت شده بود و حاا 
دادگاه عالی ارمنستان دستور داده که وی بار دیگر باید 
پشت میله های زندان برود. کوچاریان اتهامات وارده 

را رد کرده و آن را یک اقدام سیاسی از سوی پاشینیان دانست.   
رئیس جمهوری جدید برزیل و تشکیل کابینه جنجالی

ایرنا: ژائیر بولسونارو، رییس جمهوری جدید 
برزیل در حالی از چند هفته دیگر کار خود را رسما 
آغاز خواهد کرد که برخی رسانه های خارجی نوشتند 
کابینه وی ش���امل وزرایی هستند که دیدگاههای به 
شدت متفاوت در مورد سیاست های مهم دارند و 
این مسئله نگرانی هایی را در مورد آینده اداره این 
کشور ایجاد کرده است. آسوشیتدپرس در این باره 
نوشت: مواضع و رویکردهای رئیس جمهوری جدید 
برزیل حکایت از تغییرات چشمگیر در سیاست های این کشور دارد. نگرش 
نظامی گری و حمایت از سیاست های »ترامپ گونه« در برنامه های بولسونارو 

نشان می دهد که برزیل به سوی شرایط جدید حرکت خواهد کرد.

كوتاه از سراسر جهان تقویم اطاعات
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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 57 دقيقه

16 و51 دقيقه 

17 و 11 دقيقه

23 و 12 دقيقه

5 و 33  دقيقه

7 و 03  دقيقه

س���رویس خارجی: تجمعات 
اعتراض آمیز جدید جلیقه زردها در 
پاریس پایتخت فرانس���ه از دیروز بار 
دیگ���ر با درگیری پلیس و معترضان 

آغاز شد.
صده���ا معت���رض در اطراف 
طاق پی���روزی پاریس تجمع کرده و 
خودروهای ضد ش���ورش پلیس نیز 
همزمان پیرامون این میدان مس���تقر 
ش���دند. به گزارش رسانه های غربی، 
این اعتراض ها از ساعت 9 صبح دیروز 
به وقت پاریس آغاز و معترضان زیادی 
از اطراف پاریس برای حضور در این 
اعتراض ها به پایتخت فرانسه رفتند. 
بنابر گزارش ها درگیری های شدیدی 
بین پلیس و معترضان در خیابان شانزه 
لیزه پاریس رخ داد. معترضان فرانسوی 
موس���وم به جلیقه زردها طبق وعده 
قبلی خود ب���ار دیگر به خیابان های 

پاریس آمدند.
 با وجود عقب نش���ینی امانوئل 
مکرون، رییس جمهوری فرانس���ه 
از طرح ه���ای جنج���ال برانگیزش، 
تظاهرکنن���دگان ب���ار دیگر در مرکز 
پاریس تجمع کرده و با نیروهای پلیس 
درگیر ش���دند و ای���ن بار بر خاف 
قبل شعار "استعفای مکرون" به گوش 
می رسید. بر اساس گزارش ها ۳0 تن 
از معترضان و نیروهای پلیس زخمی 
شده و نیروهای امنیتی با گاز اشک آور 
و نارنجک ه���ای صوتی به مقابله با 
معترضان برخاس���تند. وزارت کشور 
فرانسه هم اعام کرد که 1000 نفر از 

معترضان بازداشت شده اند.
همچنین ، وزارت کشور فرانسه 
ش���مار تظاهر کنندگان در سراسر این 
کشور را بیش از 106 هزار تن برآورد 
کرد.ش���بکه تلویزیونی فرانس۲4 نیز 
ضم���ن پخش تصاویری از تجمع و 
راهپیمایی معترضان جلیقه زرد گزارش 
داد: اعت���راض ها وارد چهارمین هفته 

خود شده اس���ت. این رسانه افزود: 
اعتراض ها که به بهانه افزایش مالیات 
سوخت توسط دولت فرانسه، آغاز شد، 
بس���یاری از افراد را از اطراف پاریس 
و ش���هرهای دیگر به پایتخت فرانسه 
کشانده است. از سویی پلیس همزمان با 
تظاهرات جدید، 89 هزار نیروی خود 
را در شهرهای مختلف فرانسه مستقر 

کرد که 8000 نفر آنها در پاریس مستقر 
هستند. 9 مرکز مهم توریستی پاریس 
از جمله برج ایفل و موزه لوور تعطیل 
ش���ده اند و در خیابان های اصلی نیز 
اغلب فروشگاهها بسته هستند.همچنین 
پاریس ش���اهد تشدید تدابیر امنیتی و 
استقرار گسترده نیروهای پلیس برای 
مقابله با هرگونه آش���وب و تظاهرات 
خشونت آمیز است. برج ایفل و سایر 
مکان های توریس���تی پاریس تعطیل 
شده اند و فروشگاه های بزرگ و معتبر 
برای مقابله با هرگونه غارت و اقدامات 
خشونت آمیز تعطیل هستند. معترضان با 

استفاده از شبکه های اجتماعی از مردم 
خواسته اند در تظاهرات جدید شرکت 
کنند. شهر پاریس پایتخت فرانسه با 
اعام معترض���ان به ادامه حضور در 
خیابان های این شهر و استقرار هزاران 
مامور به حالت نیمه تعطیل درآمده و به 
نوشته رسانه ها در خیابان های معروف 
آن فروش���گاهها و رستوران ها بسته 

شده اند. شبکه تلویزیونی سی ان  ان 
دراین باره اعام کرد: 9مکان دیدنی در 
پاریس به دلیل اعتراضات جدید دراین 
شهر ودیگر شهرهای فرانسه از پذیرفتن 
مشتریان و بازدیدکنندگان امتناع ورزیده 

و بسته شده اند. 
این اعتراضات در شرایطی ادامه 
پیدا کرده که دولت فرانس���ه به طور 
کامل از اجرای طرح افزایش مالیات بر 
سوخت عقب نشینی کرده است ولی 
تظاهرکنندگان حاضر به لغو اعتراضات 
و تظاهرات علیه دولت مکرون نیستند. 
دفتر ریاست جمهوری فرانسه نیز اعام 

کرده است که امانوئل مکرون اوایل هفته 
جاری با مردم فرانسه صحبت خواهد 
ک���رد.از طرفی اتحادیه کارکنان پلیس 
فرانسه، همزمان با موج جدید تظاهرات 
ضد سیاس���ت های اقتصادی دولت، 
دست به اعتصاب زد. اتحادیه کارکنان 
نیروی پلیس فرانسه موسوم به »ویگی« 
اعام کرد که تا اطاع ثانوی دست به 

اعتصاب می زند. این خبر را الکساندر 
انگلوئ���ی، دبیرکل این اتحادیه اعام 
کرد و گفت که با پارچه نوشته ها دست 
به راهپیمایی می زنیم تا حمایت مان از 
خواسته ها برای افزایش قدرت خرید 
را نشان دهیم و هر افسر پلیسی که سر 
وظیفه )ش���یفت(  نباشد حق دارد طی 

تظاهرات به ما بپیوندد.  
به گفته دبیرکل اتحادیه کارکنان 
نیروهای پلیس فرانسه، افسران این نهاد 
اغلب مورد سوءرفتار و سوءبرخورد 
قرار می گیرند و مجبور می شوند بدون 
اس���تراحت کار کنن���د. در این حال 

کریستوف کاستنر وزیر کشور فرانسه 
گفت معترضان در تظاهرات ضددولتی 
هفته های اخیر هیوایی را خلق کردند 
که از کنترل ب���ه وجود آورندگانش 
خارج شد. کاستنر هشدار داد که عناصر 
افراطی ممکن است در تظاهرات جلیقه 
زردها در فرانسه نفوذ کنند. وی افزود 
تظاهرات ضد دولتی سه هفته گذشته 

در فرانسه، هیوایی را به وجود آورد 
که از دست خالقانش فرار کرده است. 
وزیر کشور با تاکید بر برخورد قاطع 
با برهم زنندگان نظم گفت: من هیچ 
گونه مماشاتی با کسانی که از  درد و 
رنج شهروندانمان بهره برداری می کنند، 
نخواهم داشت.گفتنی است اعتراضات 
ضددولت���ی 17نوامبر )۲6 آبان( و در 
اعتراض به افزایش مالیات س���وخت 
آغاز شد که تاکنون چهار کشته برجای 

گذاشته است. 
جنبش���ی که به»جلیقه زردها« 
معروف شده است توانست دولت را 

وادار به عقب نشینی کند. قرار بود دولت 
در سال آینده میادی مالیات سوخت 
را افزایش دهد. در پی اعتراضات این 
طرح لغو ش���د که یک تغییر موضع 
بزرگ در دولت مکرون به ش���مار می 
آید. این تغییر موضع چهار میلیارد یورو 
هزینه ب���رای دولت مکرون به دنبال 

خواهد داشت.
*بلژیک

همزمان با تظاهرات جلیقه زردها 
در پاریس، معترضان به سیاست های 
دولت بلژیک هم با شمایل مشابه در 
بروکسل تظاهرات کردند.پلیس حدود 
400 تظاهرکنن���ده را در جریان این 
تظاهرات بازداشت کرد.نزدیک به 500 
شهروند معترض به سیاست های دولت 
ش���ارل میشل، در دو منطقه پایتخت 
تجم���ع کردند.یورونیوز نیز گزارش 
داد، بیشتر معترضان در نزدیکی پارک 
سلطنتی که نهادهای اروپایی و پارلمان 
بلژی���ک در آن قرار دارند تجمع کرده 
و با نیروهای پلیس درگیر شدند.پلیس 
با ش���لیک گاز اشک آور و استفاده از 
ماشین های آب پاش تظاهرکنندگان را 
متفرق و تمامی راه های منتهی به منطقه 
نهادهای اتحادیه اروپا در میدان شومان 

را مسدود کرد.
 *هلند

معترضان هلندی با پوش���یدن 
جلیقه ه���ای زرد و تجمع در میادین 
اصلی ش���هرهای اهه، آمستردام و 
روتردام خواستار استعفای نخست وزیر 
این کشور شدند.معترضان با سر دادن 
شعارهایی همچون»روته استعفا« و »روته 
گم شو«، از مارک روته، نخست وزیر 
هلند خواستند از سمت خود کناره گیری 
کند.این تظاهرات به دعوت گروه های 
راستگرا برگزار شد و معترضان خواستار 
تغییر سن بازنشستگی، سیاست مهاجرتی 
و هزینه های آموزش���ی و بهداشتی در 

هلند هستند.

سراسر پاريس چهره جنگي گرفت 

 س����رویس خارجی: نماینده 
سعودی در سازمان ملل به نیابت از 
بحرین، امارات و دولت مستعفی یمن 
شلیک موشک از نوار غزه علیه مواضع 

رژیم صهیونیستی را محکوم کرد.
نماینده عربستان در سازمان ملل 
به پیش نویس پیشنهادی آمریکا درباره 
حماس رای منفی داد اما عبداه المعلمی 
نماینده عربستان شلیک موشک از نوار 
غزه به سمت اسرائیل را محکوم کرد. 
نماینده عربستان به نیابت از بحرین، 
امارات و )دولت مستعفی یمن( گفت 
ما از اسرائیل اشغالگر می خواهیم از 
انجام اقدامات خصمانه خودداری کند 
و به تعهدات و مسئولیت های قانونی 
خود پایبند باشد اما هر گونه اقدامی 
را که خشونت آمیز باشد و جان غیر 
نظامیان را به خطر بیندازد، محکوم 
می کنیم و از همه طرف های موثر 
می خواهیم حفظ مسالمت آمیز بودن 
اعتراضات را تضمین کنند؛ ما همچنین 
شلیک موشک از نوار غزه به سمت 
مناطق غیر نظامی اسرائیل را محکوم 
می کنیم و خواستار اتخاذ اقدامات 
فوری برای تضمین آتش بس فوری 
و پایدار هستیم، به گونه ای که تعهد 
کامل به این اقدامات صورت بگیرد.

در چنین شرایطی اتحادیه عرب 
اعام کرد که رد پیش نویس قطعنامه 
آمریکایی محکومیت جنبش مقاومت 
اسامی فلسطین )حماس( در سازمان 
ملل ثابت کرد مساله فلسطین از حمایت 

جهانی برخوردار است.اتحادیه عرب 
بیانیه ای با استقبال از نتایج رای گیری 
مجمع عمومی سازمان ملل متحد و 
رد پیش نویس قطعنامه ضد فلسطینی 

آمریکا افزود که این نتیجه حمایت 
جهان از مس����اله فلسطین و حقوق 
فلسطینی و مشروعیت و قانونی بودن 
مساله و نزاع فلسطینی را ثابت کرد. 
در این بیانیه آمده اس����ت که اعضای 

مجمع عمومی س����ازمان ملل متحد 
تاش های آمریکا برای تصویب پیش 
نویس قطعنامه ضد جنبش حماس را 
ناکام گذاشت و این قطعنامه دو سوم 

رای را به دست نیاورد. مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد در نشست عصر 
پنج شنبه خود با  87  رای موافق، 57 
رای مخالف و ۳۳ رای ممتنع پیشنهاد 
آمریکا برای محکوم کردن حماس 

را رد کرد که شکس����تی دیگر برای 
آمریکا، رژیم صهیونیستی و اروپایی ها 
بود که این بار پش����ت آمریکا قرار 

گرفته بودند.

 در پیش نویس قطعنامه آمریکا 
خواسته شده بود تا حمات موشکی 
حماس از غزه متوقف ش����ود بدون 
اینک����ه در آن اش����اره ای به توقف 
تجاوزات و حمات اس����رائیل به 

فلسطینی ها شده باشد. در این حال 
»ادوارد فیلیپ« نخست  وزیر فرانسه 
در دیدار با »رامی الحمداه« نخست 
وزیر تشکیات خودگردان فلسطین 
خواستار پایان محاصره غزه از سوی 
رژیم صهیونیستی شد.فیلیپ در این 
دیدار که در پاریس انجام شد، گفت: 
صلح ب����دون راه حل دائمی برای 
غزه، آش����تی گروه های فلسطینی و 
پایان محاصره اسرائیل هرگز وجود 

نخواهد داشت.
خبر دیگر اینکه رس����انه های 
اسرائیلی از بازجویی از همسر نخست 
وزیر اس����رائیل در یک پرونده فساد 
جدید خبر دادند. روزنامه هاآرتص 
گزارش داد: همس����ر نخست وزیر 
اسرائیل از سوی پلیس به مدت سه 
س����اعت و در خصوص اتهام فریب 
نهاد نظارت مالی مورد بازجویی قرار 

گرفت.
 این پرونده ضمیمه یک پرونده 
ارتشا است که بنیامین نتانیاهو، نخست 
وزیر اس����رائیل را متهم می کند. در 
رویدادی دیگر وزارت بهداش����ت 
فلس����طین اعام کرد که در سی و 
هفتمین جمعه از برگزاری تظاهرات 
بازگشت در مرز غزه و سرزمین های 
اشغالی ۳۳ فلسطینی به ضرب گلوله 
نظامیان صهیونیستی زخمی شدند.
صدها تن از جوانان فلس����طینی با 
وجود سردی هوا در تظاهرات بزرگ 

بازگشت شرکت کردند. 

عربستان در اقدامی ضد فلسطینی خواستار توقف شلیک موشک از غزه به اسرائیل شد

4 سال تظاهرات یک نفره فعال هلندی علیه اسرائیل
یک فعال هلندی بیش از چهار سال است که با 
هدف محکوم کردن ظلم و ستم اسرائیل علیه فلسطینیان 
به صورت انفرادی در آمستردام تظاهرات می کند. سیمون 
ورووی، فعال هلندی با هدف جلب توجه به ظلم و ستم 

اسرائیلی ها علیه فلسطینیان بیش از چهار سال است که 
تحت هر شرایط جوی اصرار دارد هر دو هفته یک بار 
در مرکز  آمستردام که  روزهای یکشنبه در میدان "دام" 

محل تردد گردشگران است، تظاهرات برگزار کند.

سرویس خارجی: »سلیم مغلس«، 
عضو هیات انصاراه شرکت  کننده 
در مذاکرات صلح یمن در سوئد با 
اشاره به کارشکنی های عربستان در 
مسیر مذاکرات گفت: سعودی ها به 
هیات مذاکره کننده خود اجازه نمی 
دهند چارچوب کلی درخواست ها 
را بررس���ی کند و به دنبال مسائل 

جزئی و بی اهمیت است.
 مغلس در گفتگو با ش���بکه 
المیادین افزود: هیات ریاض با طرح 
مسائل بی اهمیت، اهداف عربستان 
را در بی ثمر کردن مذاکرات صلح 
یمن در س���وئد دنبال می کند.وی 
تاکید کرد : آنچه هیات ریاض انجام 
می دهد، چیزی جز وقت کشی و 
مانع تراشی در مسیر مذاکرات صلح 
یمن نیست، این در حالی است که 
عربستان اجازه نمی دهد این هیات ، 
خود چارچوب کلی درخواست ها 

را بررسی کند.
»س���لیم مغل���س« ادامه داد: 
بی اعتمادی اعضای هیات ریاض 
ب���ه یکدیگر و اختافات آنها، در 
مسیر فعالیت فرستاده سازمان ملل 

مانع ایجاد می کند.
عض���و هیات صنع���ا تاکید 
کرد: آمریکا حامی ادامه جنگ در 
یمن اس���ت و عربستان را تشویق 
می کند به هیات خود اجازه بررسی 
چار چوب کلی مذاکرات را ندهد.

مغلس افزود: تجربه نشان می دهد 
اگر ما با س���عودی ه���ا مذاکره 
می کردیم، به توافقی واقعی مانند 
توافق تبادل اسرا نزدیکتر بودیم، در 
عین ح���ال ما آمادگی کامل برای 
بررسی همه مسائل و پرونده ها را 
داریم و امیدواریم گفتگوها منجر 
به تواف���ق درباره چارچوب کلی 

مذاکرات شود. 
 این عض���و هیات انصاراه 
تصریح کرد: ادامه روند مذاکرات 
بستگی به اراده کشورهای متجاوز و 

پایان دادن به کمک های بین المللی 
جنگ علیه یم���ن دارد.در همین 
ح���ال، رئیس هیأت مذاکره کننده 
دولت نجات ملی یمن، با اشاره به 
جدیدترین تحوات مذاکرات صلح 
یمن که از روز جمعه در س���وئد، 
آغاز ش���ده، بر عدم جدیت طرف 
مقابل برای دس���تیابی به راهکاری 

برای پایان دادن به رنج مردم یمن 
تاکید کرد.»محمد عبدالسام« اظهار 
داش���ت: در مذاکراتی که از روز 
جمعه در استکهلم آغاز شده، بُعد 
انسانی، بازگشایی فرودگاه صنعا، 
مهار بحران اقتصادی و چارچوب 

سیاست کلی بررسی شد.
وی همچنین در گفتگوی تلفنی 

با شبکه »المسیره«، از توافق هیات 
دولت مستعفی یمن و عربستان  با 
انصاراه برای تشکیل کمیته های 
تبادل اس���را و زندانیان خبر داد.
عبدالس���ام تصریح کرد: تشدید 
حم���ات در جبهه های مختلف 
درگیری، ثابت می کند که نیروهای 
متجاوز و مزدوران آنها برای رسیدن 

ب���ه راهکاری که در خدمت ملت 
یمن باشد، جدی نیستند زیرا تشدید 
حم���ات و درگیری ها همزمان با 
ادامه روند گفتگوها، تاثیر منفی بر 

روی مذاکرات خواهد گذاشت.
وی همچنین گفت: ش���هر 
»الحدی���ده« یم���ن باید منطقه ای 
»بی طرف« اعام شود. وی همچنین 

خواستار تشکیل یک »دولت انتقالی« 
با مشارکت تمامی احزاب سیاسی 

یمن شد.
از طرفی، دولت مستعفی یمن 
نیز در بحبوحه این مذاکرات ، دولت 
نجات ملی وابس���ته به انصاراه را 
تهدید به تشدید حمات نمود و 
همزمان اعام  کرد: با بازگش���ایی 

فرودگاه صنعا به شرط بازرسی و 
تفتیش هواپیماها در فرودگاه »عدن« 
یا شهر »س���یئون«، در مرکز یمن 

موافق است.
جنبش انصاراه یمن اما با این 
پیشنهاد و پیش شرط دولت مستعفی 
برای بازگشایی دوباره فرودگاه صنعا 
مخالفت و تاکید کرد: بازگشایی این 

فرودگاه باید بر اساس استانداردهای 
بین المللی انجام شود.

در چنین شرایطی، »عمران خان«، 
نخست وزیر پاکستان گفت: از هیچ 
تاشی برای کمک به برقراری صلح 
در یم���ن دریغ نخواهیم کرد و در 
حال رایزنی با ایران و عربستان در 

این زمینه هستیم.
وی اظهار داش���ت: »جواد 
ظریف« وزیر خارجه ایران تاش 
و جدیت ما برای حل بحران یمن 

را تأیید می کند.
در همین ح���ال، »رند پال« 
قانونگ���ذار جمهوریخواه و عضو 
کمیته روابط خارجی سنای آمریکا 
در سخنانی تند علیه رژیم سعودی 
و با تاکید بر »تجاوز وحش���یانه« 
عربستان به یمن گفت: واشنگتن 
باید فوراً فروش  س���اح به ریاض 
را متوقف کند.وی افزود: »تجاوز 
وحشیانه« عربستان سعودی به یمن، 
فاجعه انسانی بزرگی درست کرده 

است.
در تح���وات میدان���ی نیز،  
جنگنده های عربس���تان در ادامه 
حمات خود، با بمباران قایق های 
صیادان یمنی، چهار غیرنظامی این 
کش���ور را در سواحل »الحدیده« 
کشتند.جنگنده های رژیم سعودی 
همچنین شبکه ارتباطات مخابراتی 
در استان »صعده« یمن را بمباران 

کردند.
منابع یمنی نیز از هاکت 14 
مزدور عربستان در عملیات کمین 
نیروهای ارتش و کمیته های مردمی 

در استان »البیضا« خبر دادند.
همچنین مراکز تجمع مزدوران 
ائتاف متجاوز سعودی در بخش 
»التحیتا« در جنوب الحدیده هدف 
حمات توپخانه ای نیروهای ارتش 
و کمیته های مردمی یمن قرار گرفت 
که در پی این حمات، شماری از 

مزدوران کشته و زخمی شدند.

انصاراه، عربستان را به کارشکنی در مذاکرات صلح یمن متهم کرد

ادامه مذاکرات صلح یمن در »استکهلم« با حضور نماینده سازمان ملل
مذاکرات صلح یمن که به ابتکار فرستاده سازمان 
ملل به این کشور از دو روز پیش در شهر »استکهلم« 
سوئد آغاز شده است، امروز نیز ادامه داشت. در این 
مذاکرات هیأت جنبش انصاراه به ریاس���ت »محمد 
عبدالس���ام«، سخنگوی این جنبش و هیأت دولت 

مستعفی یمن  به ریاست »خالد الیمانی«، وزیرخارجه 
دولت »منصور هادی« با نظارت »مارتین گریفیتس«، 
نماینده س���ازمان ملل در ح���ال انجام گفتگو ها با 
هدف رس���یدن به راه حل���ی جامع برای پایان این 

جنگ هستند.

 سرویس خارجی: ریاست جمهوری لبنان در بیانیه ای به برداشت های مختلف 
از سخنان خود واکنش نشان داد و گفت که حق انتخاب نخست وزیر مکلف 
بر عهده پارلمان است و در صورت تعلل در تشکیل کابینه به پارلمان مراجعه 
خواهد کرد؛ موضوعی که راه را برای برکناری س���عد حریری از تش���کیل کابینه 

هموار خواهد کرد.
دفتر اطاع رسانی ریاست جمهوری لبنان در مورد آینده تشکیل کابینه در 
این کشور بیانیه ای صادر کرد. دفتر »میشل عون« در این بیانیه که واکنش جریان 
المستقبل به ریاست سعد حریری، نخست وزیر مکلف به تشکیل کابینه را درپی 
داشته، گفته است در صورت ممانعت از تشکیل کابینه، وی )عون( به پارلمان لبنان 
مراجعه خواهد کرد. عون گفته است اگر سعد حریری نتواند کابینه لبنان را تشکیل 
دهد، این مأموریت را بر عهده نمایندگان پارلمان قرار خواهد داد. به دنبال انتشار 
این بیانیه که انتقاد برخی از احزاب و جریان های سیاسی لبنان را در پی داشت، 
یک مقام بلندپایه و نزدیک به حریری در بیانیه ای تأکید کرد که بر اساس قانون 
اساسی این کشور، تشکیل کابینه جزو وظایف نخست وزیر مکلف است و سعد 
حریری به فرایند سیاسی تشکیل کابینه ادامه خواهد داد. این موضع گیری ها و 
انتقادها، باعث شد که دفتر میشل عون در بیانیه دوم خود بگوید اظهارات منتسب 
به او غیر دقیق و تحریف شده است و به همین دلیل باعث تفسیرهای متناقض و 
متضاد شده که با مواضع رئیس جمهوری لبنان مطابقت ندارد. در این بیانیه آمده 
است: صحیح این است که جناب رئیس جمهور معتقد است انتخاب نخست 
وزیر مکلف به تش���کیل کابینه حقی اس���ت که قانون اساسی لبنان آن را مطابق 
مشورت های پارلمانی مندرج در ماده 5۳بند ۲، به پارلمان داده است؛ بنابر این اگر 
تشکیل کابینه با مشکل مواجه شود، طبیعی است که جناب رئیس جمهور، این 
مسئله )حق انتخاب نخست وزیر( را بر عهده نمایندگان قرار دهند تا  بر حسب 
اقتضاء پیش برود. گفتنی است سعد حریری سوم خرداد ماه گذشته از سوی میشل 
عون برای تشکیل کابینه به پارلمان لبنان معرفی شد، با این حال طی آن مدت، 
تشکیل کابینه به دایل متعددی به تعویق افتاد و آخرین مورد آن مربوط به حضور 

نمایندگان سنی مستقل لبنان است.
در این حال یک منبع برجسته در جریان 8 مارس )ائتاف جریان آزاد ملی، 
حزب اه لبنان و جنبش امل( از دو هفته پیش از زمزمه هایی درباره جانش���ین 
احتمالی نخست وزیر مکلف این کشور در صورت عدم موفقیت وی در تشکیل 
دولت جدید لبنان خبر داد. یکی از برجسته ترین منابع جریان مذکور اعام کرد: 
در صورت سهل انگاری سعد حریری در مساله تشکیل دولت، فیصل کرامی، وزیر 
دولت سابق این کشور یکی از مهمترین گزینه ها برای جانشینی حریری خواهد 
بود. البته منابع مرتبط با کرامی در گفت وگو با روزنامه "اللواء" لبنان نسبت به این 
موضوع اظهار بی اطاعی کردند. این منابع گفتند: تا زمانی که نخست وزیر بر عدم 
معذوریت از تشکیل دولت اصرار دارد، چنین موضوعی غیرقابل طرح است و 

این حق قانونی حریری است.

هشدار رئیس جمهوری لبنان درباره 
احتمال برکناری سعد حریری

سرویس خارجی:11 سناتور دموکرات آمریکا در اعتراض 
به مواضع ضعیف و منفعانه دولت آمریکا علیه سعودی ها در 
قضیه قتل »جمال خاشقجی«، خواستار روشن شدن ارتباطات  

مالی شرکت های ترامپ با عربستان شدند.
»تام یودال«، سناتور مردم ایالت »نیو مکزیکو« در  سنا 
اع���ام ک���رد:  وی  به همراه 10 س���ناتور هم حزبی او بر 
لزوم ش���فاف سازی و افشای هرگونه مراودات اقتصادی و 
مالی بین رئیس جمهوری آمریکا یا ش���رکت های ترامپ با 
عربستان سعودی تاکید دارند و خواستار روشن شدن ابعاد 
این روابط هستند. به گفته این سناتور، آنها به دنبال افشای 
دس���ت داشتن عربستان سعودی در قتل »جمال خاشقجی« 
و مواض���ع حمایتی دولت آمریکا از ریاض، نامه ای خطاب 
به »دونالد ترامپ« و »سازمان ترامپ« نوشته اند و خواستار 
انتش���ار تمامی جزئیات مربوط به روابط مالی احتمالی آنها 
با عربستان سعودی شده اند.عاوه بر این سناتور، »پاتریک 
لیهی«، »ریچارد دوربی���ن«، »الیزابت وارن«، »کوری بوکر«، 
»مارتین هاینریچ«، »ادوارد مارکی«، »تامی داکُورث«، »شلدون 
وایتهاوس«، »ریچارد بلومنتال« و »جفری مرکلی« 11 امضا کننده 
این نامه هستند.همزمان، »نیکی هیلی«، نماینده سابق آمریکا 

در سازمان ملل نیز در سخنانی درباره  قتل خاشقجی تاکید 
کرد: ما نمی توانیم به سعودی ها اجازه دهیم که در این باره 
»قسر« در بروند ، حکومت عربستان چنین اجازه ای ندارد ، 
ما نمی توانیم آن را تحمل کنیم و هیچوقت نمیتوانیم بگوییم 
که این مشکلی نیست.وی در ادامه گفت: هیچ وقت چنین 
رفتارهای »تبهکارانه ای« را از سعودی ها نمی پذیریم  اما وقتی 
به مساله و نبرد با ایران می رسیم، عربستان مهمترین متحد و 
شریک واقعی ما است ، پس باید بین این دو موضوع تعادل 
برقرار کنیم !»جوزف دانفورد«،رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا 
نیز اعام کرد: روابط نظامی میان واشنگتن و ریاض به دنبال 

قتل جمال خاشقجی ، هیچ تغییری نکرده است .
»جرمی کوربین«، رهبر حزب »کارگر« انگلیس اما با انتقاد 
از مواضع نخست وزیر این کشور درباره جنگ یمن و قتل 
»جمال خاشقجی« خواستار توقف فروش ساح به عربستان 
سعودی شد.کوربین گفت: »ترزا می« در اقدامی عجیب از »بن 
سلمان« دیکتاتور خواسته تا درباره قتل خاشقجی تحقیق کند 
و این در حالی است که ولیعهد سعودی معمار اصلی جنگ 
وحشیانه در یمن است و 56 هزار نفر را کشته و 14 میلیون 

نفر را در معرض قحطی و گرسنگی قرار داده است.

11 سناتور آمریکایی خواستار افشای ارتباطات مالی 
سرویس خارجی: سفیر پیشین آمریکا در سازمان سعودی ها با ترامپ شدند

ملل اعام کرد: اس���تفاده از سیاست مرد دیوانه ترامپ 
در نهایت توانس���ت  کره ش���مالی را  وادار به گفتگو 
درباره خلع ساح هسته ای کند و این کشور را پای 

میز مذاکره بکشاند. 
نیکی هیلی در گفتگو با نش���ریه آتانتیک گفت: 
واشنگتن برای به کرسی نشاندن حرف هایش و تحقق 
اهدافی که در سر دارد، اینطور وانمود می کند که »دونالد 
ترامپ« مردی دیوانه اس���ت و هر اقدامی ممکن است 
انجام دهد. وی اذعان کرد که در زمان انجام مذاکرات 
با همتایان خود در ش���ورای امنیت به ویژه در رابطه 
با موضوع تصویب قطعنامه هایی علیه کره ش���مالی،با 
اس���تفاده از این مساله سعی کرده با دیوانه جلوه دادن 
رئیس جمهوری آمریکا، امتیازاتی را از آنها در مذاکرات 
بگیرد و در نهایت س���ه دور تحریم های سخت علیه 
پیونگ یانگ را به تصویب برساند. نماینده  پیشین آمریکا 
در س���ازمان ملل درباره این که چطور دولت ترامپ 

توانست روسیه و چین را سه بار پیاپی در سال ۲017 
میادی متقاعد کند تا با تحریم ها علیه کره ش���مالی 
موافقت کنند، گفت: به آنها گفتم که نمی توانم ترامپ 
را متوقف کرده و  او را کنترل کنم و باید بگویم که  
از پیش بین���ی حرکت بعدی  رئیس جمهوری آمریکا  
ناتوان هس���تم.هیلی با بیان این که لفاظی های ترامپ 
قدرت مذاکرات آمریکا در سازمان ملل را افزایش داد 
و من را قادر به تصویب س���ه قطعنامه شورای امنیت 
مبنی بر اعمال تحریم های ش���دیدعلیه کره ش���مالی 
کرد ، افزود:این موضوع باعث تضعیف قدرت پیونگ 
یانگ شده و کیم جونگ اون را متقاعد به شرکت در 

مذاکرات کرده است.
هیلی در پاسخ به این سوال که آیا ایاات متحده 
واقعا به دنبال حمله به کره شمالی بوده است، گفت:خیر، 
اگر کره شمالی اقدامی علیه  واشنگتن انجام دهد شاید 
ترامپ حمله به کره را در دستور کار خود قرار دهد 

اما اکنون آمریکا چنین قصدی ندارد.

نیکی هیلی: ترامپ کره شمالی را پای میزمذاکره کشاند

سرویس خارجی: رئیس ستاد 
مشترک ارتش آمریکا مدعی شد: 
نیروهای  نظامی ایاات متحده باید 
در افغانستان باقی بمانند زیرا اگر از 
این کشورخارج شوند، تروریست ها 
بار دیگر قدرتمند شده و حمله یازده 
سپتامبر دیگری علیه مردم آمریکا  

اتفاق می افتد.
ژنرال »جوزف دانفورد«، اعام 
کرد: حضور نظام���ی آمریکا در 
افغانستان برای مقابله با تروریست ها 
ضروری است. در غیر این صورت 
آنها بار دیگر قدرتمند ش���ده و از 

آمریکا انتقام خواهند گرفت.
وی در پاسخ به سوالی درباره 

خروج احتمالی نیروهای آمریکا از 
افغانستان، گفت : اگر علیه نیروهای 
القاع���ده داعش و دیگر گروه های 
تروریستی در منطقه فشار وارد نکنیم 
آنها در م���دت کوتاهی بار دیگر 
توان خ���ود را باز می یابند و در 
آینده ما شاهد یازده سپتامبر دیگری 
می شویم.رئیس ستاد مشترک ارتش 
آمریکا با اش���اره به این که اولویت 
اول وی تضمی���ن امنیت و ثبات 
در افغانس���تان نیست، افزود: اولین 
اولویت من محافظت از کش���ور و 
م���ردم ایاات متحده و متحدانش 
است.وی گفت: دلیل حضور آمریکا 
در افغانستان این است که توانایی 

دشمن برای بازیابی و اعمال تهدید 
علیه آمریکا از بین برود.

  از سویی »زلمای خلیل زاد«  
نماینده ویژه آمریکا در امور صلح 
افغانستان که به مسکوسفرکرده است 
در دیدار با معاون وزیر خارجه روسیه 
و نماینده ویژه پوتین درکابل ،درباره 
احتمال همکاری دو کشور برای آغاز 
روند صلح افغانستان گفتگو کرد.
این در حالی است که،»عمران خان« 
نخست وزیر پاکستان دستور داد که 
پاس���خ درخواست ترامپ از  وی 
برای تحقق صلح در افغانستان از 
طری���ق نامه به وزارت خارجه این 

کشور ارسال شود.

 فرمانده ارتش آمریکا:درصورت خروج ما از افغانستان
11 سپتامبر دیگری روی می دهد

تاکید ائتاف »البناء« عراق بر نامزدی 
»فالح الفیاض« برای تصدی وزارت کشور

سرویس خارجی: ائتاف بزرگ »البناء« با محوریت ائتاف »دولت  القانون« 
به رهبری نوری المالکی، ائتاف »الفتح« به رهبری »هادی العامری« و چندین 
لیست انتخاباتی دیگر برتصمیم خود براینامزدی »فالح الفیاض« جهت تصدی 

وزارت کشورعراق تاکید کرد.
منابع عراقی نزدیک به ائتاف »البناء« در این رابطه تاکید کردند: »فالح الفیاض« 
همچنان نامزد تصدی پست وزارت کشور عراق است.این منابع در گفتگو با شبکه 
تلویزیونی »المیادین« گفتند: »فالح الفیاض« همچنان نامزد ائتاف بزرگ »البناء« 
برای تصدی پست وزارت کشور است و قصدی برای صرف نظر از نامزدی وی 
وجود ندارد. این در حالی است که پیشتر نمایندگان وابسته به ائتاف »السائرون « 
به رهبری »مقتدا صدر« در پارلمان عراق، با نامزدی فالح الفیاظ برای تصدی این 
مقام به شدت مخالفت کردند .در همین حال،برخی منابع عراقی اعام کردند: 
هشدار نماینده عالی مرجعیت شیعیان در عراق در خطبه های نماز جمعه کربا  
درباره شخصیت هایی که از خشونت سیاسی علیه رقبایشان استفاده می کنند، »مقتدا 
صدر«، رهبر جریان صدر این کشور بوده است که پیشتر با رای گیری پارلمان 

برای انتخاب فالح الفیاض به وزارت کشور مخالفت کرده است.

سرویس خارجی: نیروهای امنیتی مصر از هاکت یکی از سرکرده های برجسته 
گروه تروریستی داعش در »سینا« خبر دادند.منابع امنیتی مصر اعام کردند: ارتش این 
کشور در ادامه عملیات ضد تروریستی خود در شبه جزیره»سینا«، با حمله هوایی به 
تروریست ها در این منطقه، یک سرکرده برجسته داعش به نام » ابو مالک المصری« 
را به هاکت رسانده است. همزمان، گروه تروریستی داعش در شبه جزیره سینا نیز 
به کشته شدن این سرکرده  خود در پی حمله جنگنده های نیری هوایی مصر اذعان 
کرد .گروه تروریستی داعش بدون اشاره به جزئیات بیشتر، از طریق تلگرام بیانیه ای 
تحت عنوان »قوافل الشهداء« که حاوی تصویر و نام این سرکرده داعشی بود را 

صادر و نام این فرد کشته شده را »ابومالک المصری« عنوان کرد.

هاکت فرمانده ارشد داعش در حمله هوایی 
ارتش مصر به »سینا«

سرویس خارجی: وزیر خارجه معزول آمریکا نه ماه 
پس از برکناری،به افش���اگری درباره دونالد ترامپ  رئیس 
جمهوری این کشور پرداخت و اعام کرد: وی در اجرای 

کارهایش قانون شکنی می کند.
 تیلرس���ون گفت:در زمان وزارت، اکثر اوقات مجبور 
بوده است با ترامپ مخالفت کند چرا که رئیس جمهوری از 
وی درخواست انجام اقداماتی را داشته است که غیرقانونی 
بوده اند.وی افزود:اغلب اوقات، ترامپ می گفت این کاری 
است که می خواهم انجام دهم  و من مجبور بودم به وی 
بگویم ‘آقای رئیس جمهور، متوجه هستم که می خواهید 
چه کاری انجام دهید ولی نمی توانید آن را به این شکل 
به انجام برسانید، این کار نقض قانون است. تیلرسون تاکید 
کرد: مجب���ور بوده به ترامپ توضیح دهد که برای انجام 
قانونی درخواست ها، باید موضوع را با کنگره مطرح کرد تا 
بتوان قانونی را تغییر داد. وی افزود:همیشه به ترامپ اعام 

می کردم که چنانچه رئیس جمهوری قصد انجام کاری که 
مدنظرش است را دارد حاضرم برای آن مورد به مبارزه با 
کنگره بپردازم، اما ترامپ در طول این گفتگوها همواره از 

خود دلسردی نشان می داد.
وزیر خارجه معزول آمریکا گفت:قصد انتقاد از ترامپ 
را ندارد، اما برای مردم آمریکا  نگران است.در این حال،رئیس 
جمهوری آمریکا در  واکنش به سخنان  تیلرسون، وی را 
فردی »کودن و تنبل« خواند و در توئیتی نوشت: مایک پمپئو 
وزیر خارجه کنونی آمریکا عملکرد بسیار عالی دارد و من 
بسیار به او افتخار می کنم. رکس تیلرسون، سلف وی، از 
توان ذهنی ازم برخوردار نبوده و کودن و تنبل بود و من 
نمی توانستم به سرعت از شر او خاص شوم.  در چنین 
ش���رایطی، منابع مطلع در آمریکا نیز از کناره گیری »جان 
کلی« رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید طی چند روزآینده به 

دلیل اختاف نظر با دونالد ترامپ خبر دادند.

تیلرسون وزیر خارجه معزول آمریکا:ترامپ قانون شکنی می کند

س���رویس خارج���ی: حمله 
مسلحانه به ساختمان شهرداری شهر 
آدانا در جنوب ترکیه دو کشته و یک 

مجروح بر جا گذاشت.
 در همی���ن رابطه،منابع خبری 
اعام کردند:این حمله توسط یکی از 
نیروهای محافظتی ساختمان شهرداری 

اتفاق افتاد که ظاهرا از تصمیم اخیر 
رئیس خود مبنی بر تغییر وضعیت 
اس���تخدامی او از پرسنل تمام وقت 
و قرار دادن وی در لیست نیروهای 

ذخیره ناراضی بوده است.
به گفته این منابع،فرد ضارب 
اقدام به تیراندازی به س���وی رئیس 

تیم امنیتی ساختمان شهرداری و دو 
تن از معاونان وی کرد که بر اثر این 
حمله رئیس تیم امنیت شهرداری آدانا 
و یکی از معاون هایش در بیمارستان 
جان باختند.این در حالی اس���ت که 
فرد ضارب دستگیر و به اداره پلیس 

منتقل شد.

حمله مسلحانه به ساختمان شهرداری آدانای ترکیه با 2 کشته

درخواست دولت پاکستان برای گسترش 

روابط تجاری با ایران
س���رویس خارجی: دس���تیار نخست وزیر پاکس���تان در امور تجارت 
وس���رمایه گذاری خواستار گس���ترش روابط تجاری میان اسام آباد و تهران 
شد.»عبدالرزاق داوود« توسعه تجارت با ایران را از اولویت های دولت پاکستان 
در زمینه اقتصاد دانست.داود با بیان این که  اسام آباد از توسعه تجارت با ایران 
حمایت می  کند، افزود:امیدواریم که مبادات دو کشور به میزان پنج میلیارد دار 
در سال برسد.دستیار ویژه نخست وزیر پاکستان تاکید کرد:قطعا به رفع مشکات 
تجارت اسام آباد و تهران توجه ویژه می شود، زیرا دولت کنونی نیز به گسترش 
تجارت با ایران عاقه مند است.»عبدالرزاق داوود« گفت:دولت پاکستان عاقمند 

است تا تجارت با همسایگان به ویژه ایران را گسترش دهد.
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يكشنبه 18 آذر   1397ـ   سال نودوسوم- شماره 27166

 ســـيارك بنو با نام علمى «Bennu 101955» يكى از سيارك  هاى
  آپولو اســـت كه كشـــف آن توســـط پروژه «لينير» (LINEAR) در

 11 سپتامبر 1999 صورت گرفت. اين سيارك هدِف برنامه ريزى شده 
مأموريت «اوسيريسـ  ركس» ( OSIRIS-REX) قرار گرفته كه براى 
تهيه و آوردن نمونه به زمين در سال 2023 فرستاده شده است. مواد 
نمونه براى بررسى بيشتر و دقيق  تر هويت اين سيارك استفاده خواهد 
شـــد. اين سيارك به صورت بالقوه براى زمين يك سيارك برخوردى 

به حساب آمده و در جدول نگهبانى «Sentry» در مقياس «خطر 
پالرمو»، ســـوم ذكر شده است.بنو جزو سيارك  هاى 

نزديك به زمين محسوب مى شود و شناخت آن 
به دانشمندان در درك نحوه تشكيل منظومه 
شمســـى كمك خواهد كرد. همچنين 
ممكن اســـت سطح بنو حاوى مواد 
ارزشمندى براى استخراج در آينده 

باشد.
فضاپيماى ناســـا موسوم به 
«اوســـيريسـ  ركس» پس از يك 
ســـفر دو سال و دو ماهه و طى 
مسافت دو ميليارد كيلومتر به سيارك 
بنو رسيد تا از سطح آن نمونه  گيرى 

كند و به زمين برگردد. اين فضاپيما هفته 
گذشـــته (12 آذر) با هدف خود مالقات 

كرد و ناسا چند دقيقه بعد، مالقات آن با اين 
سيارك را در يك رويداد زنده تاييد كرد.فضاپيماى 

اوســـيريسـ  ركس در ســـال 2016 به فضا پرتاب شد و 
مأموريت آن جمع  آورى نمونه  هايى از سطح بنو و آوردن آن ها به 
زمين براى مطالعه است. اين فضاپيما در مدار 19 تا 7 كيلومترى اين 
سيارك كه 492 متر قطر دارد، به مدت بيش از يك سال به اندازه  گيرى 
و نقشـــه  بردارى آن خواهد پرداخت و محققان از اين اطالعات براى 

انتخاب يك محل فرود مناسب استفاده خواهند كرد.
هنگامى كه اطالعات اوسيريسـ  ركس تكميل شود، به آرامى روى 
ســـطح بنو فرود مى  آيد و از ســـطح آن حدود 60 گرم نمونه  بردارى 
مى  كند. سپس اين فضاپيما در سال 2021 سفر خود براى بازگشت به 
زمين را آغاز مى  كند و در صورتى كه همه چيز خوب پيش برود، در 

ماه سپتامبر سال 2023، نمونه را به زمين خواهد آورد.
اين فضاپيما در ماه ژانويه عكســـى از زمين و ماه را از فاصله 
بيش از 3 ميليون مايلى (4.8 ميليون كيلومتر) گرفت و ماه گذشته ناسا 
آزمايش موفقيت آميزى روى بازوى رباتيك آن انجام داد كه نمونه ها 

را از سطح بنو جمع  آورى خواهد كرد.
ناسا مالقات اين دو را اين گونه بيان كرد: "يك دستاورد ديگر: 

ما رسيديم! فضاپيمايما به سيارك بنو رسيد، جايى كه تقريباً يك سال 
را صرف نقشه  بردارى و مطالعه براى پيدا كردن يك مكان امن براى 

جمع  آورى نمونه  ها از اين سيارك خواهد كرد."
دانشمندان معتقدند اين نمونه اوليه شواهد مهمى از منبع حيات در 
زمين و احتمال اين كه حيات از جايى ديگر از منظومه شمسى سرچشمه 
گرفته باشد، ارائه خواهد كرد. حداقل 75 درصد از اين نمونه در مركز 
پرواز فضايى جانســـون در هيوستون براى تحقيقات بيشتر دانشمندان 
جهان از جمله دانشمندان نسل  هاى آينده نگهدارى خواهد شد. 
اين نخســـتين بار است كه سياركى با فراوانى كربن 
 بســـيار باال با چنين دقتى مورد بررســـى قرار 
مى گيرد. راه  اندازى اين پروژه برابر برنامه 
 ريزى قبلى، قرار بود در 8 سپتامبر 2016 
انجام شود كه در همان تاريخ انجام 
شد. انتظار مى  رود اين فضاپيما در 
بازگشت در سال 2023، دانشمندان 
را در رسيدن به پاسخ  هاى تازه  اى 
در مورد مراحل ابتدايى پيدايش و 

فرگشت يارى دهد.
«اوسيريسـ  ركس» در صورت 
موفقيت، نخستين فضاپيماى اياالت 
متحده آمريكا خواهد بود كه مأموريت 
بازگرداندن نمونه از يك سيارك را انجام 
داده است. هزينه اين مأموريت در حدود 800 
ميليون دالر خواهد شد. به گفته مسئولين شركت 
«الكهيد مارتين» كه پيمانكار و سازنده «اوسيريسـ  ركس» 
 است، پس از «جونو» و «نيوهورايزنز»، اين سومين مأموريت علوم سياره  اى

 است كه براى برنامه مرزهاى نو انتخاب شده است. پژوهشگر اصلى 
اين مأموريت «دانته الرت تا» از دانشگاه آريزونا آمريكا است.

همان طور كه گفته شد سيارك بنو از سيارك  هايى است كه خطر 
برخورد آن با زمين نيز وجود دارد و ســـومين سيارك خطرناك براى 
زمين محسوب مى شود. اينسيارك مدار منظومه شمسى را به طور منظم 
دور مى زند و محاسبه مى  شود كه تا 25 سپتامبر سال 2135 به احتمال 
1به 2700 به زمين برخورد كند.بنو با قطر 500 متر، از ساختمان «امپاير 
استيت» نيز بزرگ تر است و وزنى بالغ بر 79 ميليارد كيلوگرم دارد.

آزمايشگاه ملى «الرنس ليورمور» مى گويد كه اگر اين سيارك به زمين 
برخـــورد كند، معادل برخورد يك بمب 1200 مگاتنى خواهد بود كه 
80 هزار بار قدرتمندتر از بمب اتم مورد استفاده در هيروشيما در سال 
1945 است.يكى از اهداف اين مطالعه اين است كه الزامات رهگيرى و 
انحراف يك سيارك را در نظر بگيرند. اين مطالعه سه رويكرد متفاوت 

را با كمك ناسا براى نخستين بار انجام داد.

مالقات با سيارك بنو

مأموريت در سيارك تهديد كننده زمين
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پاپ آپ ها، تبليغات مزاحم و آزار دهنده

حشرات سودمند را بشناسيم!

براى همه ما اتفاق افتاده كه وقتى روى لينكى يا آدرس 
وب سايتى كليك مى  كنيم، هم زمان با صفحه اصلى سايت، 
پنجره جديدى باز مى شود كه سايتى ديگر يا تبليغات است 
اما ما آن را نمى خواهيم؛ نام اين صفحه جديد «پاپ آپ» 
(Pop-up) يا «باالپر» است.ناگهان كل صفحه خاكسترى 
مى شود و يك پيام تبليغاتى غيرمرتبط در مقابل ما خودنمايى 
مى كند. اين مشـــكل وقتى جدى  تر مى  شود كه با موبايل 
در حال وب گردى هستيم. روى صفحه موبايل بايد مدتى 
بگرديم تا باالخره عالمت ضربدر كوچكى را پيدا كنيم تا با 
آن پاپ آپ باز شده را ببنديم و به صفحه برگرديم؛ تازه 
اگر دوباره پاپ آپ ديگرى باز نشود.اين پنجره  هاى تبليغاتى 
براى نخستين بار در چت روم  ها مرسوم شد و مديران از 
اين طريق بدون اختيار كاربر، براى وى يك تب جديد در 

مرورگر باز مى  كردند كه داراى تبليغات بود.

حشرات اهميت بســـيار زيادى در زندگى انسان  ها 
دارند و بشـــر از بدو خلقت داراى رابطه  كامًال نزديكى با 
اين موجودات بوده و از بســـيارى جهات نيز زندگى ساير 
موجودات از جمله انسان  ها وابسته به اين جانداران كوچك 
است.امروزه استفاده گسترده  اى از حشرات مى  شود و براى 
توليـــد مواد دارويى، رنگ، مواد خوراكى و غيره از آن ها 
بهره مى برند. برخى حشـــرات غذايشان شته و پشه است، 
روى درختان ميوه و سبزيجات جاخوش مى  كنند، آفت  ها 
و باقيمانده  حشرات و گياهان پوسيده را مى خورند و اگر 
بدانيم چه ســـودى براى ما دارند، ديگر شايد چندش  آور 

يا ترسناك نباشند. 

ادامه در صفحه  3

ادامه در صفحه  4

نخستين ستارگان چند صد ميليون سال پس از انفجار 
بزرگ (مه  بانگ) يا همان Big Bangشـــروع به سوسو 
زدن كردند. از آن زمان تاكنون، كهكشـــان  ها با سرعت 
جنون  آميزى ستاره  ها را متولد كرده  اند و دانشمندان بر 
اين باورند كه اكنون حدود يك تريليون تريليون ستاره 

در پهنه هستى وجود دارد. 
تمامى نور همه ستارگانى كه تا به حال وجود داشته 
 اند، مقدارى غير قابل تصور است؛ اما اكنون اخترشناسان 
آن را اندازه گرفته  اند. يك تيم بين  المللى از ستاره  شناسان 
 ،(Clemson) «با سرپرستى اخترشناسان «كالج كلمسون
نور نخســـتين و كم  نورترين ســـتارگان تا بزرگ ترين 
كهكشـــان  هايى كه در طول تاريخ 13,7 ميليارد ســـاله 
جهان وجود داشـــته و دارند را اندازه  گيرى كرده و به 
رقم باورنكردنى 1084×4 (4 ضرب در 10 به توان 84) 
فوتون رســـيدند! فوتون كوچك ترين واحد اندازه گيرى 

نور است.
ادامه در صفحه  2
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بيشتر افراد سه پديده شهاب، شهاب واره و شهاب سنگ را با هم 
اشتباه مى گيرند. شهاب سنگ همان جسم جامدى است كه هنگام سقوط 
به زمين از انهدام مصون مى ماند و به سطح سياره ما برخورد مى كند. همين 
شهاب سنگ اگر در فضا معلق باشد و در حالت سقوط قرار نگرفته باشد 
«شهاب واره» ناميده مى شود. زمانى كه وارد اتمسفر زمين مى شود در اثر 
اصطكاك با هوا افروخته و آتشين مى شود و ردى كوتاه از نور در آسمان 
باقى مى گذارد كه به اين خط درخشــــان «شهاب» گفته مى شود.شهاب ها 
پديده هايى جوى هستند. اين پديده در زمان ارسطو (350 قبل از ميالد) 
شــــناخته شده بود. واژه انگليسى  meteorكه در زبان فارسى به معناى 
شهاب است، از واژه يونانى meteorosيا meteoraگرفته شده و به معنى 
"چيزهايى اســــت كه در هوا، در ارتفاع بلند شده اند." با اين حال، يونانى ها 
شهاب ها را بى ارتباط با اجرام نجومى مى دانستند. آن ها تصور مى كردند كه 
اجرام آسمانى هرگز نمى توانند با زمين كه جايى نا كامل و داراى نقص 
است ارتباط فيزيكى داشته باشند، چون بهشت نمايان گر كمال الهى است 

كه آن هم در زمين نمى توانست وجود داشته باشد.
اجرامى كه از فضا وارد اتمسفر زمين مى شوند با سرعتى بيش از 26 
مايل در ثانيه مسير خود را مى پيمايند. شهاب واره اى كه با اين سرعت به 
مولكول هاى هوا برخورد مى كند، به سرعت پرحرارت مى شود. در عرض 
چند ثانيه، جسم كوچك در حال سقوط با ميليون ها مولكول هوا برخورد 
مى كند. زمانى كه دمايش به بيش از 2000 درجه فارنهايت مى رسد، ماده 
موجود در سطح آن شروع به تبخير شدن مى كند. گازهاى منتشر شده از 
شهاب واره و هوايى كه در تماس با آن قرار دارد مشتعل مى شوند. اين 
گازها كه به آن ها «پالسما» مى گويند، ابرى بزرگ و شبيه به قطره اشك را 
گرداگرد شهاب واره تشكيل مى دهند. اين ابر پالسمايى در كوچك ترين 

اندازه خود مى تواند صدها فوت گسترده 

شود و ممكن است تا زمانى كه ماده روى شهاب واره تبخير شود باقى 
بماند. بيشتر شهاب واره ها پيش از تبخير شدن فقط يك يا دو ثانيه در 
اين حالت فوق العاده داغ قرار مى گيرند. اگر كسى بخواهد يك شهاب 
متوسط را از روى زمين مشاهده كند، بايد در 100 مايلى آن قرار داشته 
باشد. بيشتر اين فاصله، در ارتفاع قرار دارد. شهاب ها زمانى كه شهاب واره 
تقريباً در 60 مايلى سطح زمين قرار دارد براى نخستين بار در آسمان زمين 
ظاهر مى شوند، يعنى جايى كه غلظت اتمسفر به حدى است كه شهاب 
واره را به اشتعال مى رساند. با استفاده از اين فاصله به عنوان حد متوسط، 
مى توانيم تعداد كلى شهاب هايى را كه مردم سراسر جهان با چشم مى بينند 
را محاســــبه كنيم: در يك روز، اين تعداد احتماالً به بيش از 25 ميليون 
مى رسد.اين يك واقعيت حيرت آور است كه بيشتر شهاب ها را نمى توان 
با چشــــم غير مسلح مشاهده كرد. بيشتر اوقات، هنگامى كه با تلسكوپ 
رصد مى شوند، شهاب هاى كم نورى ديده مى شوند كه با سرعت از ميدان 
ديد ما مى گذرند. رنگ زرد آن ها نشان مى دهد كه اجسام توليد كننده اين 
نورها جرم بسيار كم تر و در نتيجه گرماى كم ترى نسبت به  شهاب هايى 
كه با چشم غير مسلح ديده مى شوند دارند و به طور معمول نور سفيد 

از  خود ساطع مى كنند.درخشانى 
اســــتفاده از دوربين دوچشمى يا تلسكوپ هاى  اگــــر 

حساب بياوريم، اين امكان را فراهم مى آورند كوچك را نيز به 
ببينيم كه صد بار كم نورتر از كم فروغ تا شــــهاب هايى را 

با چشم غير مسلح هستند، تعداد ترين ستاره قابل مشاهده 
يك روز به 400 ميليارد شهاب هاى قابل مشاهده در 

 شهاب واره هاهم مى رسد.      اندازه قطر بيشتر 
 از چند هزارم 

اينچ تا اندازه يك نخود متغير است. يك شهاب واره به طور متوسط به 
اندازه يك دانه شن است. ذراتى با اين اندازه كوچك معموالً در اتمسفر 
مى سوزند و از بين مى روند. شهاب واره هايى كه اندازه نخود هستند شانس 
بيشترى براى بقا در اين سفر آتشين دارند، اما آن ها نيز به طور معمول 
مى ســــوزند. شهاب واره هاى بزرگ تر طول عمر بيشترى دارند و نورانى 
ترين شهاب ها را ايجاد مى كنند، ولى اين شهاب ها در يك چشم به هم 

زدن خاموش مى شوند.
جالب اين جا است كه احتمال بقاى كوچك ترين ريز شهاب واره ها 
در عبور از اتمســــفر بيشــــتر است. اگر چه اندازه آن ها با در نظر گرفتن 
شهاب واره هاى استاندارد ريز است، در مقايسه با جرم كلى شان بزرگ 
هســــتند. از طرفى، يك سطح تماس وسيع هم براى آن ها منبع گرمازاى 
بسيار مؤثرى به شمار مى آيد. آن ها مى توانند گرماى ايجاد شده در لحظه 
برخورد به اتمســــفر را با ســــرعت كافى منتشر كنند، پيش از آن كه جرم 

كوچكشان تبخير شود. 
زمانى كه سرعت كيهانى خود را از دست مى دهند، شايد سال ها در 
اتمسفر بااليى زمين به صورت معلق باقى بمانند، تا زمانى كه باالخره از 
صافى جو عبور كنند و به زمين برسند. در مدتى كه معلق هستند، مانند 
هسته هاى تغليظ عمل مى كنند و بخار آب اطرافشان منجمد مى شود. اين 
ذرات منجمد، ابرهاى وهم آور آبى رنگى را ايجاد مى كنند كه در ارتفاع 
حدود 50  مايلى زمين  قرار مى گيرند؛ به قدرى در ارتفاع هستند كه نور 
خورشيد را مدتى طوالنى بعد از غروب آن دريافت مى كنند. اين ابرها كه 
«ابرهاى شب تاب» نام دارند، در واقع از بلور آب يخ زده تشكيل شده 
اند. بهترين زمان براى مشــــاهده آن ها شب هاى طوالنى زمستان در مدار 

قطب شمال است.
*رزيتا ابراهيمى

شهاب، شهاب واره، شهاب سنگ
شكار و جمع آورى شهاب سنگ ها

ادامه از صفحه اول

«ماركو آژولو» اخترفيزيك دان كالج كلمسون 
در كاروليناى جنوبى و نويسنده اصلى اين پژوهش 

گفت: "اين كار هرگز تاكنون انجام نشده بود."
ستاره  شناسان محاسبات خود را بر پايه اندازه  
گيرى «نور پس زمينه فراكهكشانى» (EBL) گذاشتند 
كه يك مه كيهانى متشكل از انباشت تابش نخستين 
نور ستاره ها در تاريكى تاكنون است و در پهنه فضا 
گسترده شده است. بيش از 90 درصد از نور ستاره  ها 
را مى  توان از EBLمحاسبه كرد. «كرى هلگاسون» از 

دانشگاه ايسلند و همكار اين پژوهش گفت: "امروز 
ما در دريايى از نور هستيم."

اين مشـــاهدات كه در طول بيش از 9 ســـال 
توسط تلسكوپ فضايى «فرمى» (Fermi ) متعلق 
به ناسا جمع آورى شده است از نور بليزرها، ابرسياه  
چاله  هايى كه فواره هاى قدرتمندى از اشـــعه گاما 
منتشر مى  كنند، براى دريافتن نور مه كيهانى استفاده 
كردند. هلگاسون گفت: "آن ها به قدرى روشن هستند 
كه مى  توانند تقريباً در تمامى جهان قابل مشـــاهده 
باشند."در مجموع، اين تيم سيگنال  هاى 739 بليرز 

دور و نزديـــك را دريافت كرد. فوتون  هاى گاما از 
ميان يك مه كيهانى عبور مى  كنند و شـــانس بااليى 
براى جذب دارند. بنابراين، با در نظر گرفتن بليزرها 
در فاصله هاى مختلف از زمين و تشخيص اين كه 
چه ميزان از تابش آن ها در طول مسير از بين رفته 
است، مى  توان نور كل ستاره  ها در دوره  هاى زمانى 
مختلف را مشخص كرد. محققان نور ستاره ها را به 
تفكيك 1 ميليارد سال پيش، 2 ميليارد سال پيش، 6 
ميليارد سال پيش و همين طور تا زمانى كه ستارگان 
براى نخستين بار شكل گرفتند، اندازه  گيرى كردند.

اندازه  گيرى  ها نشـــان مى  دهد كه تشكيل ستارگان 
در حدود 11 ميليارد ســـال پيش در اوج خود بوده 
است و از آن زمان تاكنون به مرور از بين رفته  اند. 
هر ساله حدود هفت ستاره جديد در كهكشان راه 

شيرى ما ايجاد مى  شود.
ايـــن داده ها همچنين بينش  هاى جديدى را در 
مورد «نخستين يك ميليارد سال» تاريخ جهان، دوره 
 اى كه هنوز توسط ماهواره  هاى فعلى بررسى نشده 
 Science است، فراهم مى كند.اين يافته ها در نشريه

منتشر شده است.

سنجش نور ستارگان از آغاز تا امروز

مجســـمه هاى ساخته شده از گرد و غبار سحابى عقاب در 
حال تبخير شدن هستند. همچنان كه نور ستارگان اين كوه هاى 
كيهانى خنك را مى تراشـــد و مى سايد، ستون هاى تنديس وارى 
كه به جا مى مانند، همچون جانوران اســـطوره اى در تصور ما 

نقش مى بندند. 
يكى از اين ستون هاى غبارى مجسمه مانند زيبا در سحابى 
عقاب را مى توان به شـــكل يك پرى ماوراى زمينى غول پيكر 

توصيف كرد.
 بلنـــداى ايـــن پـــرى ده ســـال نـــورى اســـت و 
 تشعشـــعاتى كـــه از آن فوران مى كنند بســـيار داغ تر از آتش 

معمولى هستند.

سحابى عقاب بزرگ تر كه نام ديگرش M16است، در واقع 
كالبد در حال تبخيرى از گاز و غبار با هيبتى بزرگ است. درون 
آن حفره اى وجود دارد كه در حال بزرگ شـــدن اســـت و پر از 
مولدهاى ستاره است كه اكنون در حال تشكيل دادن يك خوشه 

ستاره اى باز هستند. 
اين ستون عظيم كه حدود 7000 سال نورى از ما فاصله دارد، 
امكان دارد تا 100000 ســـال آينده تبخير و ناپديد شـــود. عكس 
حاضر در ســـال 2005 به مناسبت پانزدهمين  سالروز راه اندازى 

تلسكوپ فضايى هابل منتشر شد.

          NASA, ESA, �e Hubble Heritage Team :عكس از*

سحابى عقاب

تصوير نجومى هفته
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امروزه نارضايتى از پاپ آپ تا حدى شـــده 
 كـــه چندى پيش مخترعش گفت هيچ گاه تصور 
نمى  كرده از اين امكان به شكل نادرستى استفاده شود. 
اما از مزاياى پاپ آپ كه شامل افزايش بازديد وب 
سايت، افزايش رتبه الكسا وب سايت و يك روش 
تبليغاتى ارزان كه بگذريم، آزار دهنده بودن، كاهش 
رتبه وب سايت در گوگل و افت رتبه الكساى وب 
سايت پس از لغو پاپ  آپ از معايب آن به  شمار 
مى  رود.برخى افراد با تنظيم كدهاي پاپ آپ و كليك  
دزدي در صفحات خود كاربران را به ســـايت هاي 
فروشگاهي خود هدايت مي كنند و در برخي موارد 
حتي اين فروشگاه  ها تقلبي هستند و كاربران بازديد 
كننده از اين ســـايت ها در دام كالهبرداران اينترنتي 
قرار مي  گيرند. همچنين هكرها با استفاده از پاپ آپ، 
كاربران را به صفحات مخرب شامل صفحه جعلى 

و سايت آلوده به بدافزار هدايت مى كنند.
پاپ  آپ  ها معموالً بدون درخواست كاربران باز 
مى  شوند و به همين دليل موجب ناراحتى برخى 
كاربران شده و اغلب مى  خواهند بدانند كه چگونه 
مى  توان از شـــر تبليغات پاپ آپ در مرورگرها 

خالص شد؟
دو روش براى حل مشـــكل ظاهر شـــدن 
صفحـــات پاپ  آپ وجـــود دارد كه يك روش 
استفاده از تنظيمات مرورگر است و ديگرى استفاده 

از پالگين هاست.
اينترنت اكسپلوررـ حذف پاپ آپ در اينترنت 
اكســـپلورر به اين شكل است كه در منوى باالى 
نـــرم افزار عالمت چرخ دنده و ســـپس از منوى 
باز شـــده گزينه toolرا انتخاب كنيم. سپس روى 

گزينه Internet Optionsكليك  كنيم و به بخش 
Privacyبرويم. در صفحه باز شـــده در قســـمت 
 Turn on بايد تيك گزينهPOP-UP Blocker
pop up blockerرا بزنيم و با اســـتفاده از موس، 
درجه محافظت مرورگر در مقابل پاپ  آپ ها را روى 

highقرار دهيم.
 Google گـــوگل كرومـ قطع پاپ  آپ  ها در
Chromeهم به اين شـــكل اســـت كـــه ابتدا از 
عالمت ســـه نقطه «…»در گوشـــه صفحه كروم 
گزينه Settingsرا انتخاب كنيم. سپس روى نوشته 
Show Advanced Settingكليك  كرده و بعد 
در بخـــش Privacyگزينه content setting را 
كليك  كنيم. صفحه را به پايين كشيده تا به بخش 

pop-Upsبرسيم.
در اين بخش دو گزينه وجود دارد كه نمايش 

يا عدم نمايش صفحات اضافى تبليغات را مشخص 
مـــى  كند. در صورتى كه مى  خواهيم نمايش داده  
 Do not allow نشوند، بايد روى گزينه دوم يعنى
any site to show pop-upsكليـــك  كنيم تا 
 manage تيك آن نمايان  شـــود. اگر روى گزينه
exceptionsكليك  كنيم، مى  توانيم فهرســـتى از 
وب  سايت  ها بنويسيم كه صفحه هاى پاپ آپ آن  ها 

مسدود نشود.
مســـدود كردن پاپ آپ  ها در  فاير فاكسـ 
موزيال هم اين گونه اســـت كه در صفحه مرورگر 
روى عالمت موزيال كليك  كنيم و در پنجره باز شده 
 block برويم، سپس تيك گزينه content به تب
pop-up windowsرا فعـــال  كنيـــم و همانند 

Exceptions مرورگرهاى ديگر، با فشردن گزينه
مى  توانيم سايت  هاى استثناء را انتخاب  كنيم. 

پالگين هاى مختلفى براى مسدود كردن پاپ 
آپ هـــا وجود دارند. در صورتى كه روش  هاى باال 
نتيجه ندهد مى توانيم با مرورگر مورد استفاده خود 
 add ياplugin به اينترنت متصل  شده و عبارت

on را جست  و جو كنيم.
مـــدت زيادى اســـت گوگل مى  كوشـــد 
سياســـت هايى را از طريق رتبه  بندى سايت ها در 
موتور جستجوى خود پياده كند كه به تجربه بهتر 
كاربر در استفاده از وب سايت ها بيانجامد و اداره  
كنندگان وب  سايت  هاى مختلف را به نوعى وادار 
كنـــد تا محتـــواى بهتر و مرتبط ترى را در اختيار 

كاربران خود قرار دهند.
گوگل اعالم كرده اســـت وب  سايت  هايى كه 
در نسخه موبايل خود از تبليغات پاپ آپ استفاده 
كرده و كاربران را وادار كنند صفحاتى را ناخواسته 
ببينند، جريمه مى  كند. جريمه گوگل اين است كه 
در رتبه  بندى خود، رتبه اين قبيل سايت ها را تنزل 
مى  دهد. البته به گفته گوگل اين جريمه شـــامل 
بنرهاى كوچك تبليغاتى كه ميزان محدود و موجهى 
از صفحه را بگيرند نخواهد شد. گوگل هنوز، اين 
اندازه قابل قبول را دقيق اعالم نكرده است.در قانون 
جديد گوگل، پاپ آپ  هايى هدف گرفته شـــده  اند 
كه محتواى تبليغاتـــى دارند. بنابراين مواردى كه 
اطالعاتى را از كاربر مى  گيرد، مثًال سن يا جنسيت را 
مى پرســـد، مشمول آن نخواهند شد. به عالوه، چه 
پاپ آپ  هايى كه از اول با باز شدن وب سايت روى 
صفحه ظاهر شده و چه آن هايى كه با اسكرول تا 
بخش  هاى خاصى از صفحه باز مى  شوند، همگى 

بررسى و مشمول اين قانون خواهند شد.
*گردآورى و تنظيم: فرهنگ البرزى

پاپ آپ ها، تبليغات مزاحم و آزار دهنده

موزيال اعالم كرد كه مرورگر اينترنتى فايرفاكس از اين پس به 
منظور افزايش امنيت ســـايبرى كاربران به قابليت جديدى مجهز مى 
 شود كه دسترسى هكرها به اطالعات شخصى آن ها را قطع مى  كند. 
اين روزها كه مسأله امنيت سايبرى و حفاظت از حريم خصوصى افراد 
از اهميت خاص و به ســـزايى برخوردار شده و بسيارى از نهادهاى 
نظارتى و دولتى همواره غول هاى تكنولوژى و شركت هاى توسعه دهنده 
برنامه هاى مختلف را تحت فشار قرار مى دهند، حاال شركت موزيال 
به عنوان توسعه دهنده مرورگر اينترنتى فايرفاكس اعالم كرده است كه 
به منظور محافظت از اطالعات شخصى كاربران قابليت جديدى را به 
پلتفرم خود افزوده است تا كاربران به هنگام ورود به وب  سايت  هاى 
آلوده، هشدار سابقه آلودگى بدافزارى وب سايت و درگاه هاى مذكور 

را دريافت كرده و از ورود خوددارى كنند. 
بر اساس گزارش وب سايت computerworld ، اين قابليت 

بدين صورت است كه كاربران به هنگام ورود و استفاده از خدمات 
مختلف يك وب سايت مى  توانند به سابقه مثبت يا منفى آن در افشاى 
اطالعات كاربران دسترســـى داشته و حريم خصوصى خود را حفظ 
كنند. موزيال اعالم كرده است كه اين كار را فقط به منظور افزايش 
 امنيت سايبرى و محافظت از حريم خصوصى كاربران انجام داده و 
مى خواهد از افشاى داده هاى شخصى همچون حساب هاى كاربرى افراد، 

گذرواژه و پست هاى الكترونيكى جلوگيرى به عمل بياورد.
شـــركت موزيال قصد دارد روى افزايش امنيت سايبرى مرورگر 
اينترنتـــى فايرفاكس و حفاظت از حريم خصوصى كاربرانش تمركز 
بيشترى داشته باشد. شركت موزيال با انتشار بيانيه  اى اعالم كرده است 
كه نسخه 65 از اين مرورگر اينترنتى از دسترسى شركت  هاى توسعه 
دهنده وب  سايت  هاى مختلف به اطالعات مربوط به مكان جغرافيايى و 
حريم خصوصى كاربران جلوگيرى عمل كند.فايرفاكس به كاربران اجازه 

مى  دهد با خيال آسوده و بدون دغدغه از افشاى اطالعات خصوصى و 
احتمال رديابى شدن آن ها به گشت و گذار در فضاى مجازى از طريق 
 مرورگر اينترنتى فايرفاكس بپردازند. بدين ترتيب موزيال با بهره گيرى

 از جديدتريـــن پروتكل هاى امنيتى ديگر به توســـعه  دهندگان وب  
ســـايت هاى مختلف امكان رديابى و پيگيرى كاربرانشان را نخواهد 
داد و كاربران مى توانند از اين پس با استانداردهاى جديد و سخت 
 گيرانه موجود و به كار رفته در حالت استاندارد و ديفالت اين مرورگر، 
خيالشان بابت حفاظت از اطالعات شخصى شان راحت باشد و به كار 

و فعاليت هاى روزانه خود از طريق اين مرورگر بپردازند.
موزيال همچنين عالوه بر حالت استاندارد، دو حالت ديگر تحت 
عنوان Strict mode و Custom modeرا نيز به قابليت هاى اين 
مرورگر اضافه كرده اســـت تا همان طور كه از نامشـــان معلوم است، 

جلوى رديابى كاربران و استفاده از cookiesرا خواهد گرفت.

قابليت هاى جديد فايرفاكس براى امنيت بيشتر

با توجه به افزايش روزافزون نفوذ هكرها و مجرمان سايبرى به 
وسائل الكترونيكى همچون رايانه و گوشى هاى هوشمند، بسيارى از 
كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبرى بر اين باورند كه تلويزيون  هاى 
هوشمند نيز در معرض هك و نفوذ هكرها قرار دارند .اين مسأله نشان 
مى  دهد كه تلويزيون  هاى هوشمند نيز در برابر نفوذ هكرها و بدافزارهاى 
رايانه  اى آسيب پذيرى بااليى دارند و كاربران به منظور محافظت از 
تلويزيون  هاى هوشمند خود بايد نهايت تالش خود را بكنند تا هكرها 

به حريم خصوصى آن ها دسترسى و نفوذ پيدا نكنند.
 البته تلويزيون هاى هوشمند يك تفاوت بسيار فاحش با ساير 
دستگاه هاى الكترونيكى دارند و آن نيز عدم ذخيره  سازى اطالعات 
شخصى و حريم خصوصى در آن هاست كه موجب مى شود در مقايسه 
با ساير وسائل الكترونيكى از امنيت سايبرى بيشترى برخوردار باشد.

بر اساس گزارش وب سايت minutehack، «انجمن تكنولوژى 
مصرف كنندگان»(CTA) به تازگى با انتشـــار بيانيه  اى اعالم كرده 

اســـت كه بالغ بر 46 درصد از تلويزيون هاى مورد اســـتفاده كاربران 
هوشمند است و اين عدد تا پايان سال جارى ميالدى به بيش از 50 
درصد مى رسد . البته الزم به ذكر است كه نحوه ساخت و عملكرد اين 
تلويزيون  هاى هوشمند به گونه  اى طراحى، برنامه  نويسى و توليد شده 
است كه به صورت پيش  فرض از ساير دستگاه هاى الكترونيكى مشابه 
خود امنيت سايبرى بيشترى داشته باشد بنابراين انتظار مى رود مقاومت 

باالترى در برابر نفوذ بدافزار و ويروس هاى رايانه اى دارد.
«نيل ويليامز»، مدير ارشد اجرايى آكادمى كروشال كه در زمينه 
امنيت سايبرى فعاليت مى  كند، در اين باره به كاربران تلويزيون  هاى 
هوشمند توصيه مى  كند كه در صورت عدم نياز به برخى از قابليت  هاى 

آن نظير ميكروفون، دوربين و دستيار صوتى هوشمند، آن ها را غيرفعال 
ســـازى كنند تا در صورتى كه هكرها به آن دسترســـى پيدا كردند، 
اطالعات خصوصى آن ها افشا نشود بدين گونه كه هكرها به صورت 
مخفيانه از ميكروفون و دوربين به كار رفته در صفحه نمايش تلويزيون 
سواستفاده كرده و صدا و تصوير كاربران و قربانيان مورد نظر را شنود 

و رديابى مى كنند.
پيش تر نيز بسيارى از كارشناسان فعال در حوزه امنيت سايبرى 
برآورد كرده بودند كه با گســـترش فناورى اينترنت اشـــيا(IoT) و 
شهرهاى هوشمند، امنيت سايبرى و مسأله حفاظت از حريم خصوصى 
كاربران يكى از بزرگ ترين چالش هايى است كه مردم و كاربران با 

آن مواجه خواهند شد. 
بنابراين مى  توان گفت كه يكى از نمونه  هاى بارز اتصال دستگاه هاى 
الكترونيكى و لوازم خانگى به اينترنت، تلويزيون  هاى هوشمند است 
و شركت هاى سازنده آن ها نيز بايد تدابير ويژه اى به منظور افزايش 

ضريب ايمنى اين دستگاه ها بينديشند.
به گفته كارشناسان، البته تمامى مواردى كه در آن تلويزيون هاى 
هوشـــمند هك مى  شوند، توسط هكرها و مجرمان سايبرى صورت 
نمى  پذيرد بلكه در بسيارى از موارد به دليل سهل  انگارى خود كاربران 
اتفاق ميفتد كه به واسطه كم تجربگى و اطالعات كم در مورد محافظت 

از حريم خصوصى رخ مى دهد. 

آشنايى با باج افزارها و بدافزارها

نفوذ بدافزارها 
به تلويزيون  هاى هوشمند
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ادامه از صفحه اول
بـــراى توليد محصول ارگانيك بايد مبارزه با 
آفات مزارع، باغ ها و گلخانه ها به حشراتى سپرده 
شـــود كه مى  توانند بدون ايجاد آلودگى، سبز بودن 

مزارع را حفظ كنند.
برخى از ســـودمندترين اين موجودات براى 

طبيعت و انسان عبارت هستند از:
زنبورهاـ  يك نمونه بسيار آشنا از اين  گونه 
حشـــرات مفيد زنبورعسل است. عسل، محصول 
معروف زنبورها است كه خواص شگفت  انگيزى 
دارد. امازنبور عسل گرده افشان گل ها و درختان ميوه 
است و بدون گرده  افشانى  كه شغل ديگر اين حشره 
است، درختان ميوه بار نمى  دهند. در اكثر درختان 
ميوه، عمل گرده افشـــانى موفق براى لقاح و در 
نهايت تشكيل بذر جهت رشد و نمو ميوه ضرورى 
است.گرچه در طبيعت حشرات گرده  افشان  ديگرى 
هـــم وجود دارند كه درختان را بارور مى  كنند اما 
يك ســـوم تمامى ميوه  ها مثل سيب، گالبى، توت 
  فرنگى و حتى صيفى  هايى مانند خيار نيز حاصل 
گرده  افشانى زنبورها هستند. اگر گرده افشانى زنبورها 
نباشد، پنبه  اى در كار نخواهد بود و بدون پنبه نيز 
صنايع نساجى و پوشاكى وجود نخواهد داشت.بدون 
زنبورها نه  فقط درخت كاكائو بارور نمى  شود بلكه 
بخشى زيادى از زيبايى شكالت مرهون استفاده از 
موم در آن است.بدون موم بسيارى از محصوالت 
و توليدات صنعتى مانند پاستيل ها آن چنان به هم 

مى چسبند كه قابل استفاده نخواهند بود.
زنبور عســـل تنها بخشى از خانواده  زنبورها 
را تشـــكيل مى دهد. در طبيعت 20هزار نوع زنبور 
وحشـــى زندگى مى كنند كه به خاطر گســـترش 
 شهرســـازى، استفاده از سموم شيميايى و كاهش 
مواد  غذايى مورد نياز، نسل آن ها در معرض انقراض 
قرار گرفته است. اين زنبورها برخالف زنبورهاى 
عسل زندگى اجتماعى ندارند و تنها زندگى مى  كنند. 
بايد با زنبورها مهربان باشيم؛ هيچ گاه زنبورها بدون 
دليل انســـانى را نيش نمى زنند، در صورت ورود 
به اتاق و ســـاختمان با باز گذاشـــتن در و پنجره 
به خروجشـــان كمك كنيم. گل  كارى بالكن ها و 
فضاهاى شهرى و ساختن النه مى تواند كمك بزرگى 

به ادامه حيات نسل زنبورهاى وحشى كند.
زنبورها در سراســـر جهان در معرض خطر 
نابودى هستند. در برخى كشورها، مثًال در بخش هايى 
از چين حتى نسل آن ها منقرض شده است. گناه اين 
انقراض نسل هم به گردن مواد شيميايى دفع آفات 

گياهى و همچنين گرمايش جهانى است.
كفشدوزك هاـ  كفشدوزك  هاى شكارگر از 
دشمنان طبيعى آفات هستند كه حدود 2000 گونه 
از آن ها در دنيا شناسايى شده است و از آن ها براى 
كنترل شـــته، كنه و آفات مكنده استفاده مى  شود. 
كفشدوزك  ها در حقيقت شته  و شپشك مى  خورند. 

اســـت كه انســـان  ها شـــايد به همين خاطر 
را  كفشـــدوزك ها 
دارند. يك  دوست 
كفشدوزك تا 50 شته 
را در روز از بين مى برد. 

اين رقم در طول زندگى پربار يك كفشدوزك به 
چندين هزار شـــته مى  رسد. حتى الرو كفشدوزك 
هم مفيد است. كفشدوزك  ها با اين قابليت بهترين 
موجودات در مبارزه  بيولوژيك با آفت ها به شمار 
مى  روند. بدون ذره  اى مواد شـــيميايى كشاورزان 
مى  توانند با يارى كفشـــدوزك ها آفت هايى چون 
شته  ها و شپشك هاى مضر را از محصوالتشان دور 
كنند. حتى الرو كفشدوزك ها هم قادر به مبارزه با 
اين آفت ها اســـت.در واقع، اگر در محيط گلخانه 
فقط دو يا سه كفشدوزك رها شود همه شته ها از 
بين مى روند.«كفشدوزك هفت  نقطه  اى» از حدود 
50 نوع شـــته تغذيه مى كند و از معروف  ترين و 
فراوان  ترين گونه  هاى حشرات شكارچى است و در 
سراسر دنيا براى مبارزه بيولوژيك استفاده مى  شود.
كفشدوزك هفت  نقطه  اى به  صورت حشره كامل 
در پناهگاه  هايى از جمله زيرپوســـت درختان و 
شكاف ديوارها زمستان  گذرانى مى  كند و در بهار، 
هنگامى كه دما به 12 درجه سانتى  گراد مى  رسد از 
پناهگاه  ها خارج شـــده و شروع به تغذيه مى  كند. 
سپس حشرات بالغ، جفتگيرى كرده و بعد از چهار 

روز، تخم  گذارى مى  كنند.
زنبورهاى پارازيت ـ  براى انسان زنبورهاى 
متعلق به خانـــواده  Ichneumonidaeبى  خطر 
هستند اما براى برخى از حشرات آفت و زيان  بار، 
مالقات با اين زنبورها به معناى پايان زندگى است. 
اين نوع از زنبورها زايده انتهايى بدن خود را مثل 
مته وارد بدن بيد، كنه و ديگر حشـــرات مى  كنند. 
حشره  ماده در بدن ميزبان تخم مى  گذارد و از اين 
تخم يك الرو گرســـنه بيرون مى  جهد و ميزبان را 

از درون مى خورد.
سوســك  هاى خاكىـ  سوسك هاى خاكى 
يـــا كاربيدها با دزدى روزگار مى  گذرانند اما خبر 
خوش اين اســـت كه اين راهزنان كوچك بيش 
از همه جانورانى را شـــكار مى  كنند كه ما با كمال 
ميل مى  خواهيم از دستشـــان خالص شويم مانند 
حشـــره  هاى راسته  «ايزوپودا» (خرخاكى ها) يا كرم 
پيله يا حلزون  ها كه آن ها را در بســـيارى از نقاط 
زمين مى تـــوان پيدا كرد و براى موجودات ديگر 

مزاحمت ايجاد مى كنند.
زنبورهاى سرخـ   شايد ديدن يك زنبور سرخ 
بدن آدم را به لرزه بيندازد. اما نبايد ترسيد چون زهر 
اين زنبور از زهر زنبورهاى مهاجم (Waspe) كم  
خطرتر است. زنبورهاى سرخ شيفته  شهد گياهان 
هســـتند اما به بچه  هايشان مخلوط شهد با حشره 
بيشتر مزه مى  دهد. يك دسته زنبور سرخ روزانه تا 

نيم كيلو حشره را قورت مى  دهند.
عنكبوت هاـ  جانورانى كه وجود هشت پا در 
بدنشان باعث شده در دسته  حشره  ها قرار نگيرند. 
جانورانـــى مفيد چرا كه عنكبوت ها هر چه را كه 
از نظر ما مزاحم و مضر اســـت شكار مى  كنند و 

مى  خورند مثل پشـــه، بيد، مگس و 
شته كه براى ما مزاحم و 

براى آن ها غذاى 
خوشـــمزه به 
مى روند. شمار 

عنكبوت ها براى داشتن اكوسيستمى سالم، حياتى 
هســـتند.تعداد حشراتى كه عنكبوت ها مى  خورند 
از تعداد حشـــراتى كه پرندگان و خفاش ها با هم 
مى  خورند بيشتر است.صدها سال پيش مردم روى 
زخم هاى خود تار عنكبوت مى گذاشتند چرا كه بر 
اين باور بودند كه مانع از ادامه خونريزى مى شود. 
در حال حاضر دانشمندان اين ويژگى تار عنكبوت 
را تاييد كرده  اند چرا كه حاوى ويتامين Kاســـت. 
به خاطر تمامى اين خدماتى كه ارائه مى كنند نبايد 
از عنكبوت ها ترســـيد و پا رويشان گذاريم بلكه 

خوشحال باشيم كه آن ها وجود دارند!
مگس هاـ  مگس ها از نظر بسيارى از مردم به 
عنوان يك مزاحم در بهترين حالت، يك منادى از 
مرگ در بدترين حالت در نظر گرفته مى  شوند. آن ها 
موجوداتى هستند كه مورد تنفر ما قرار مى گيرند و 
ما خوشحال از كشتن آن ها. اما آن ها در پرواز يكى 
از شگفتى  هاى بزرگ طبيعت  هستند و شايد بهترين 
دوست كارآگاهان باشند.عالوه بر سرنخ هاى آشنا 
در پزشكى قانونى مانند اثر انگشت، مو و لكه  هاى 
خون، بيشـــتر و بيشتر محققان جنايى با تكيه بر 
خدمات مگس تشـــخيص خود را انجام مى  دهند.

مگس ها اغلب نخستين بازديدكنندگان صحنه قتل 
هستند. با توجه به مطالعه عادات غذايى وحشتناك 
آن ها ســـرنخ  هاى مهمى براى كمك به گرفتن قاتل 

را نشان مى  دهند.
حشره  شناسى پزشكى قانونى اصطالحى است 
فنى براى اســـتفاده از حشرات به منظور كمك به 
جنايات. با توجه به مگس  هاى مختلف و خوردن 
نقاط مختلف بدن در مراحل مختلف تجزيه، مسير 
قابل پيش  بينى از مگس هايى كه بر ســـر جســـد 
مى  رسند وجود دارد.تا زمانى كه مگس ها قهرمانان 
گمنام محيط  زيســـت در اطراف ما هستند، تجزيه 
الشـــه ها و فضوالت در طبيعت براى حفظ يك 
اكوسيستم سالم را انجام مى  دهند. اكنون مگس ها 
به لطف عادات غذايى خود و تغذيه از الشـــه  ها، 

ســـته  ا خو به تبديـــل جهان به نا
مكانى امن  تر و 
 پاك تر كمك 
كرده  اند.

بالتورى ســبزـ  الرو اين حشـــره از ديگر 
حشرات تغذيه مى كند و در محيط هاى گلخانه اى 
مى تواند جايگزين مناسبى براى سموم آفت كش 
باشد.بالتورى سبز در اكثر نقاط جهان فراوان ترين 
گونه اســـت و الروهاى آن به دنبال جستجوهاى 
فعال خود، شكار را شناسايى كرده و آن را مورد 

حمله قرار مى دهند.
آفت پسيل پسته يا شيره خشك يكى از آفات 
اصلى پسته است كه حشره بالتورى با تغذيه از اين 

آفت، آن را كنترل و حتى نابود مى  كند.
حشره بالتورى سبز به دليل پراكنش جغرافيايى 
و دامنه ميزبانى وسيع، قدرت سازگارى زياد، رفتار 
تغذيه مناســـب و قدرت جستجوى باال و امكان 
پرورش و تكثير به نســـبت راحت در شـــرايط 
آزمايشـــگاهى براى مبارزه با آفات داراى اهميت 
زيادى اســـت.هم اكنون بالتورى سبز در بسيارى 
نقـــاط جهان به صورت تجارى توليد و در اختيار 
كشاورزان و گلخانه داران قرار مى گيرد. اين حشره 
مفيد در بيش از 130 كمپانى در آمريكاى شمالى و 
36 كمپانى در اروپا، همچنين در آمريكاى جنوبى و 

مركزى، آسيا و استراليا توليد و عرضه مى شود.
كنه شــكارگرـ  كنه هاى شكارگر نقش به 
سزايى را در تعادل طبيعى جمعيت برخى از آفات 
(ديگر كنه ها و حشرات زيان آور) ايفا مى كنند. كنه 
شكارگر يك شكارگر عمومى است كه مى تواند از 
آفات متعددى روى محصوالت گلخانه  اى از جمله 

صيفى جات تغذيه كند.
سنجاقكـ  سنجاقك ها نقش بسيار مهمي در 
اكوسيستم و آب  هاي شيرين به ويژه تاالب ها ايفا 
كرده و به عنوان يك عامل تصفيه كننده عمل مي 
 كنند. سنجاقك هم در دوران بلوغ و هم در دوران 
الروى به شـــكار ديگر حشرات مى پردازند و به 
اين ترتيب تعادل زيستى را برقرار مى سازند. عالوه 
بر اين، ســـنجاقك  ها منبع غذايي براي حيوانات و 
جانداران بزرگ تر به شـــمار مي  روند.تا كنون در 
جهان يك هزار و 279 گونه مختلف از سنجاقك ها 
وجود دارند كه نسبت به سال هاى گذشته، 500 نوع 

از اين تعداد منقرض شده است.
*گردآورى و تنظيم: مهرنوش بوستانى

حشرات سودمند را بشناسيم!
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كوه هاى زيردريايى، كوه هايى هســـتند كه 
از بســـتر درياها برافراشـــته شده اند اما ارتفاع 
آن ها به حدى نيســـت كه تا سطح آب برسند؛ 
بنابراين نمى توان آن ها را به عنوان جزيره قلمداد 
كـــرد. كوه هاى زيردريايـــى به طور معمول از 
آتشفشان هاى خاموش شكل مى گيرند كه به طور 
ناگهانى از بستر دريا به ارتفاع 1000 تا 4000 متر 
بر مى خيزند. اقيانوس شناس ها آن ها را پديده هاى 
مجزايى كه دست كم 1000 متر از بستر درياها 
بلند شده اند تعريف مى كنند. نوك قله اين كوه ها 
در بيشتر مواقع از صدها متر تا هزاران متر زير 
سطح آب قرار دارد، بنابراين در عمق زيادى از 

سطح اقيانوس و دريا جا دارند.
طبق برآوردها، 100هزار كوه زيردريايى در 
سراســـر دنيا وجود دارند كه تعداد كمى از آن ها 
مورد مطالعه قرار گرفته اند. كوه هاى زيردريايى 
شكل ها و اندازه هاى متفاوتى دارند و الگوى رشد، 
فعاليت و زوال آن ها متفاوت از يكديگر است. در 
سال هاى اخير، چندين كوه زيردريايى فعال مورد 
بررسى قرار گرفته اند كه براى مثال يكى از آن ها 
كوه زيردريايى «لويهى» در جزاير هاوايى است. 
 نقش كوه هاى زيردريايى در صيد و ماهيگيرى

بـــه دليل اين كه كوه هاى زيردريايى زيادى 
در سياره ما وجود دارند، يكى از معمول ترين 
اكوسيستم هاى اقيانوسى جهان به شمار مى آيند. 
برهـــم كنش هايى كه بين كوه هاى زيردريايى و 
جريان هـــاى آبى زير دريا و اقيانوس به وجود 
مى آيد، به عالوه ارتفاعى كه دارند سبب مى شود 
پالنكتون ها، مرجان ها، ماهى ها و پســـتانداران 

دريايى جذب آن ها شوند. 
صنعت صيد و شيالت تجارى متوجه تأثيرى 
شـــده است كه وجود كوه ها بر جذب جانوران 
دريايى دارند و بســـيارى از كوه هاى زيردريايى 
در مقياس وســـيع صيد را تســـهيل مى كنند. 
نگرانى هايى زيست محيطى در ارتباط با عواقب 
منفى ماهيگيرى در اكوسيستم كوه هاى زيردريايى 
وجـــود دارند. مثال بـــارز آن، كاهش جمعيت 
 Hoplostethus ) «ماهى خشـــن نارنجى»

atlanticus) است.
95 درصد آسيب اكولوژيكى در اثرتوراندازى 
در بستر دريا وارد مى شود؛ چرا كه در اين روش 
صيد، كل اكوسيســـتم از سطح كوه زيردريايى 

تراشيده و خارج مى شود.
تغيير جمعيت ماهى هاى دريايى و اقيانوسى 
با ماهيگيرى در اطراف كوه هاى زيردريايى ارتباط 
تنگاتنگى دارد. در نيمه دوم قرن بيستم، صيد در 
محدوده كوه هاى زيردريايى به شـــدت افزايش 
پيدا كرد. علت هم اقدامات مديريتى ضعيف و 
ناكارآمـــد و افزايش ماهيگيرى بود كه جمعيت 
ماهيان فالت قاره اى[1] را به شدت كاهش داد. 
از آن زمـــان تا كنون، كوه هاى زيردريايى مورد 

حمله صنعت شيالت قرار گرفته اند.حدود 80 
گونه ماهى و نرم تن صدف دار براى تجارت از 
كوه هاى زيردريايى برداشت مى شوند. شاه ميگوى 
خاردار، ماهى خالدار، خرچنگ ها، سرخوى قرمز، 
ماهى خشن نارنجى، ماهى تن و سوف ماهيان 

از آن جمله هستند. 
 خطرات كوه هاى زيردريايى

 به دليل زياد بودن تعداد كوه هاى زيردريايى، 
بسيارى از آن ها هنوز به درستى مورد مطالعه قرار 
نگرفته اند يا حتى نقشه بردارى نشده اند. عمق 
ســـنجى و ارتفاع سنجى ماهواره اى دو فناورى 
هســـتند كه عملكردشان در كنار هم به كشف 
و شناسايى اين پديده هاى حيرت انگيز طبيعت 
كمك مى كند. مواردى پيش آمده كه زيردريايى ها 
به كوه هاى زيردريايى نقشه يابى نشده برخورد 
كرده اند. براى مثال، نام كوه زيردريايى «مويرفيلد» 
از روى نام يك زيردريايى كه در ســـال 1973 
با آن برخورد كرد گرفته شـــده است. در سال 
2005 نيز يك زيردريايى از اياالت متحده به نام 
«يو اس اس سن فرانسيسكو» با سرعت 35 گره 
(64/8 كيلومتر در ساعت) به يك كوه زيردريايى 
برخورد كرد كه عالوه بر صدمه شديد وارد آمده 

به آن، يك ملوان هم كشته شد.
ولى بزرگ ترين خطر كوه هاى زيردريايى 
ريزش هاى جانبى آن ها است؛ هر چه كهنسال تر 
مى شوند، تراوش هاى ماگمايى از درون آن ها به 
كناره هايشان فشار وارد مى كنند و سبب ريزش ها 
و زمين لغزه هايى مى شوند كه سونامى هاى شديد 
بـــه بار مى آورند. اين فعاليت در مراحل پايانى 
زندگى كوه هاى زيردريايى منجر به تورم، كشش 
بيش از حد كناره هاى آن ها و در نهايت ريزش 
اين كناره ها مى شود. اين ريزش هاى زيردريايى 
قدرت ايجاد سونامى هاى شديد را دارند كه در 
زمره بزرگ ترين بالياى طبيعى جهان هستند. يك 
ريـــزش فاجعه بار در كوه زيردريايى ديترويت، 
كل ســـاختار آن را مسطح كرد. در سال 2004، 
دانشمندان فسيل هايى دريايى را 61 متر باالتر از 

كوه «كوهاال» در جزيره هاوايى پيدا كردند.  
محدوده جغرافيايى

كوه هاى زيردريايـــى در همه حوزه هاى 
اقيانوســـى دنيا وجود دارند كه از لحاظ سنى و 
فضايى كه در اقيانوس اشغال كرده اند به طور 
گســـترده اى پراكندگى و با هم تفاوت دارند. 
بعضى از دانشـــمندان، برآمدگى هايى به ارتفاع 
100 متر را هم كوه زيردريايى در نظر مى گيرند. 
همان طور كه گفته شد، به طور دقيق 100هزار 
كوه زيردريايـــى و اما به طور تقريبى مى توان 
گفت دو ميليون كوه زيردريايى در اقيانوس هاى 

جهان وجود دارد. 
با اين حال، بســـيارى ديگر هستند كه به 
دليل اندازه كوچك و عمق زيادشـــان بررسى و 

مطالعه روى آن ها دشـــوار است. بنابراين، شايد 
هرگـــز ندانيم كوه هاى زيردريايى به طور قطع 

چه تعداد هستند.
بيشتر كوه هاى دريايى منشأ آتشفشانى دارند. 
تقريباً نيمى از كوه هاى زيردريايى دنيا در اقيانوس 
آرام شـــكل گرفته اند و مابقى آن ها بيشتر در 
اقيانوس هاى اطلس و هند تشكيل شده اند. به 
طـــور كلى تعداد زيادى از آن ها هم در نيمكره 

جنوبى پراكنش دارند.
كوه هاى زيردريايى بيشتر به صورت دسته اى 
يا مجمع الجزاير فرورفته در آب يافت مى شوند. 
مى توانيم به كوه هاى زيردريايى «امپراتور» اشاره 
كنيم كه ادامه جزاير هاوايى هستند. آن ها ميليون ها 
سال پيش در اثر فعاليت هاى آتشفشانى تشكيل 
شـــده اند و از آن زمان تا كنون در زير آب ها 
نشســـت كرده اند. اين زنجيره بلند از جزاير و 
كوه هاى زيردريايى از هاوايى تا هزاران كيلومتر به 
سمت شمال غرب امتداد دارند. اگر مى توانستيم 
همـــه كوه هاى زيردريايى را در يك منطقه كنار 
هم بگذاريم، مساحتى معادل قاره اروپا را اشغال 
مى كردند. تعداد زياد آن ها سبب شده است كه 
به معمول ترين و در عين حال ناشناخته ترين 
ساختارهاى دريايى سياره زمين تبديل شوند. 

ساختار زمين شناختى

بيشتر كوه هاى زيردريايى به دنبال يك يا دو 
فرايند آتشفشانى ظاهر شده اند، اگر چه تعدادى از 
آن ها از جمله كوه زيردريايى جزيره «كريسمس» 
در نزديكى استراليا رمز و راز بيشترى دارند. يكى 
از اين دو فرايند مربوط به آتشفشان هايى است 
كه نزديك به لبه صفحات تكتونيكى و دره هاى 

درون اقيانوسى قرار دارند. 
آن ها به دنبال ذوب شـــدن سنگ ها در اثر 
فشار در جبه زمين ساخته مى شوند، يعنى زمانى 
كه جريان ســـنگ هاى مذاب رو به سطح باال 
مى آيند. فرايند آتشفشانى ديگر كه منجر به تشكيل 
كوه زيردريايى مى شود مربوط به آتشفشان هايى 
اســـت كه نزديك به نواحى هستند كه در آن ها 
يك صفحه تكتونيكى، گازهاى فرارى به صفحه 
باالآمده مى افزايد كه اين باعث پايين آمدن نقطه 
ذوب گدازه مى شود. هر كدام از اين دو فرايند 
كه منجر به تشـــكيل كوه زيردريايى شود، تأثير 
عميقى روى نوع مواد مذابى كه به بيرون فوران 
مى كنند ، دارد. گدازه هاى خارج شده از دره هاى 
اقيانوســـى و لبه صفحات تكتونيكى بيشتر از 
جنس بازالت هستند، در صورتى كه گدازه هاى 
خارج شـــده از لبه دو صفحه ناموازى بيشـــتر 
آهكىـ  قليايى هستند. اين گدازه ها در مقايسه 
با گدازه هاى بازالتى مقادير بيشترى سديم، قليا و 
گازهاى فرار دارند و مقدار منيزيم آن ها كم تر 
است كه اين امر سبب مى شود فوران ها شديدتر 

و چسبناك تر باشند.

همه كوه هاى زيردريايى الگوى رشد، فعاليت، 
طول عمر و خاموشى مشابه و مشخصى دارند. 
نخســـتين مرحله از تكامل يك كوه زيردريايى 
فعاليت اوليه آن اســـت كه شامل ساخته شدن 
شـــيب هاى كناره و هســـته آن در بستر دريا 
اســـت. بعد از اين، مرحله آتشفشانى شديد رخ 
مى دهد كه به دنبال آن آتشفشـــان جديد تقريبًا 
تمامى (حدود 98 درصد) حجم ماگماى خود را به 
بيرون مى افشاند. كوه زيردريايى حتى ممكن است 
از سطح دريا بيرون بزند و تبديل به يك جزيره 
آتشفشانى شود كه براى مثال فوران سال 2009 
آتشفشان «هونگا تونگا» نمونه اى از اين جزاير 
است. پس از يك دوره فعاليت در محدوده سطح 
اقيانوس، فوران ها به تدريج از بين مى روند. با كم 
شدن فوران ها و كاهش توانايى كوه زيردريايى در 
حفظ بقاى خود، فرسايش آتشفشان آغاز مى شود. 
بعد از اين كه ســـرانجام به خاموشى مى رسد، 

دوباره توسط امواج ساييده مى شود.
آتشفشـــان هاى دره هاى اقيانوســـى روند 
مشخصى در فعاليت فورانى خود دارند كه اين 
روند نخستين بار در كوه هاى زيردريايى هاوايى 
مشاهده شـــد. در مرحله اول، آتشفشان انواع 
مختلفـــى از بازالت را به بيرون تراوش مى كند 
كـــه اين در اثر درجات مختلف ذوب شـــدن 
جبه اســـت. در مرحله دوم كه پرفعاليت ترين 
دوره زندگى آتشفشـــان دره اقيانوســـى است، 
بازالت هـــاى holeiiticو در حد ماليم ترى 
بازالت هاى آلكاليك فوران مى شـــوند كه اين به 
دليل ذوب شـــدن منطقه وســـيع ترى از جبه 
اســـت. در پايان، اين فوران هاى ســـرد شده را 
جريان هاى مذاب آلكاليكى مى پوشانند، چرا كه 
اتصال بين كوه زيردريايى و منبع آتشفشانى آن 
توســـط حركات پوسته از هم گسسته مى شود. 
در بعضـــى از كوه هاى زيردريايى، بعد از يك 
وقفه زمانى 1/5 تا 10 ميليون ساله دوره كوتاهى 
از جوانـــى مجـــدد رخ مى دهد كه جريان هاى 
مذاب در اين دوره بســـيار آلكاليك هستند و 
بيگانه ســـنگ ها يا زينوليت ها را توليد مى كنند. 
 در سال هاى اخير، زمين شناس ها تأييد كرده اند

 تعدادى كوه زيردريايى در زير آتشفشـــان هاى 
زيردريايى فعال هستند. دو نمونه آن ها كوه هاى 
زيردريايى «لويهى» در جزاير هاوايى و «وايلولواو» 

در جزيره ساموا واقع در پولينزى هستند.
ادامه دارد....

*مرتضى جوهرى 

----------------------------
[1] فالت قاره به ســـطح شيب دار ماليم 
بستر آب هاى كم عمق درياها گفته مى شود كه 
در اثر انباشته شدن توده هاى شن ساحل ايجاد 
مى شود و با شيبى ماليم به سوى اقيانوس ادامه 

پيدا مى كند.

بخش نخستزيستگاه هاى كوهستاني در زير اقيانوس ها
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نتايج يك تحقيق جديد نشان مى  دهد رژيم  
غذايى ناســـالم از عوامل اصلى بيمارى در جهان 
به شـــمار مى  آيد و يك پنجم از موارد مرگ و 
ميرها از آن ناشـــى مى شود. در اين بررسى آمده  
اســـت كه نوع غذاى مصرفـــى عامل به خطر 
افتادن سالمت بدن و ابتال به بيمارى هاست و از 
دولت ها درخواســـت شده تا براى بهبود عادات 
غذايى مردم اقدامات بيشـــترى انجام دهند. به 

گفته كارشناسان، مصرف غذاى ناسالم يا كمبود 
مواد غذايى ســـالم به بحران و گســـترش سوء 
تغذيه دامن مى  زند.«جسيكا فانزو» از نويسندگان 
ارشد اين مطالعه از دانشگاه «جانز هاپكينز» گفت: 
"رژيم  غذايى يكـــى از فاكتورهاى اصلى خطرزا 
در ابتال به بيمارى و همچنين مرگ و مير مردم 
سراســـر جهان است كه تأثير آن از آلودگى هوا 
و اســـتعمال دخانيات نيز بيشتر است. همچنين، 

نداشتن اطالعات كافى و عدم توانايى در تأمين 
مواد مغذى از جمله فاكتورهايى هستند كه در دنبال 

كردن رژيم هاى غذايى ناسالم مؤثر هستند."
متخصصان در اين بررســـى به مطالعه روى 
194كشـــور پرداخته و دريافتند كه سوء تغذيه 
در ســـال هزينه  اى 3.5تريليون دالرى به جهان 
تحميل مى كند. در حالى كه هزينه ناشى از اضافه 
وزن و چاقى ســـاالنه 500ميليارد دالر است. در 
هر كشورى انواع مختلفى از سوء تغذيه مشاهده 
مى  شود كه از آن جمله مى توان به كودكان مبتال 
به كم  خونى، كودكانى با قد كوتاه يا زنان مبتال به 
اضافه وزن كه به دليل رژيم غذايى ناسالم دچار 
سوء تغذيه هستند اشاره كرد. همچنين بر اساس 
ايـــن گزارش ميزان چاقى در ميان نوجوانان رو 

به افزايش است.
به گزارش ژاپن تودى، بررســـى ها نشان 
مى دهد بيشتر كشورها در تحقق اهداف جهانى 
مرتبط با تغذيه از جمله چاقى در افراد بزرگسال،  
ديابت، كم  خونى و ســـالمت كودك تا ســـال 
2025موفق نخواهند بود.رژيم غذايى سالم يكى 
از اركان اصلى حفظ سالمت بدن انسان محسوب 
مى شود. بدن ما براى تأمين بسيارى از مواد مغذى 
مورد نياز خود به وعده هاى غذايى روزانه وابسته 
است. با مد نظر قرار دادن برخى روش هاى ساده 
مى توان ميزان ســـالمت وعده هاى غذايى روزانه 

خود را هر چه بيشتر افزايش داد.

نقش رژيم  غذايى ناسالم در مرگ  و ميرهاى جهانى

تغيير مربوط سبك زندگى در كنترل ديابت نوع 2، عاملى كليدى و 
مهم است. دانشمندان معتقدند، روزه ميان  مدت مى  تواند نقش مهمى را در 
درمان ديابت ايفا كند. ديابت نوع 2، رايج  ترين نوع ديابت است. برخى 
شرايط بر توانايى بدن براى توليد انسولين، تأثيرگذار است و به دنبال آن 
سطح قند خون تنظيم مى  شود. بيمارى ديابت در دو كشور كانادا و ايالت 
متحده، بســـيار شايع است و در ايالت متحده، اين بيمارى يكى از عوامل 

اصلى مرگ و مير محسوب مى شود.
بر اساس گزارش  هاى انجمن ديابت آمريكا، هزينه  ساالنه درمان بيمارى 
ديابت مبلغى بالغ بر 200ميليون دالر است. تغيير در سبك زندگى، در كنترل 
و مديريت بيمارى ديابت امرى بسيار مهم است و عادت  هاى غذايى، نقش 
بسيار مهمى را در اين زمينه ايفا مى كند. بر مبناى توصيه  پزشكان، افراد مبتال 

به ديابت، بايستى رژيم غذايى خاصى را رعايت كنند.
تأثير رژيم غذايى از شخصى به شخص ديگر متفاوت است. اما به طور 
كلى، ديابتى ها بايستى از خوردن غذاهاى آماده، شيرين  كننده  هاى مصنوعى 
و كربوهيدرات هاى اصالح شـــده، اجتناب بورزند. روزه  ميان  مدت راهى 

براى كنترل ديابت از طريق رژيم غذايى است.
روزه  ميان مدت چيست؟

روزه  ميان  مدت نوعى رژيم غذايى است كه زمان تعيين شده اى بين 
دوره هاى خوردن و روزه دارى در نظر گرفته مى شود. اين نوع رژيم شامل 
وعده  هاى غذايى خاصى هنگام خوردن غذا نيست. رايج  ترين نوع روزه 
دارى، روش 16:8 است. اين نوع رژيم شامل 16 ساعت روزه  دارى است 
و در آن دوره مصرف غذا به 8 ساعت كاهش مى يابد. براى مثال، فردى 
كه در ساعت 7 بعد از ظهر شام مى خورد، بايستى وعده صبحانه را ناديده 

بگيرد و در ساعت 11 ناهار بخورد.
انواع ديگر روزه  ميان مدت شـــامل روزه  دارى در دو روز هفته، 24 
ســـاعت روزه  دارى در يك يا دو مرتبه در هفته و روزه دارى به صورت 

يك روز در ميان است.
محققان در مطالعه  اى كه در كانادا انجام گرفت و در مجله گزارش  هاى 
موردى بى.ام.جى منتشر شد، از روزه  دارى ميان  مدت به عنوان روشى براى 
كاهش عالئم ديابت نوع 2، استفاده كردند. در اين مطالعه 3 مرد 40 تا 67 
ساله شركت كردند كه براى كنترل بيمارى ديابت خود از دو نوع دارو و 
دوز مشخصى از انسولين به صورت روزانه استفاده مى كردند. هر سه مرد 

شركت كننده كلسترول و فشار خون نسبتاً بااليى نيز داشتند.
تاثير روزه ميان مدت بر انسولين 

قبل از انجام مطالعه، هر سه مرد در سمينار تغذيه شركت كردند و 
اطالعاتى در رابطه با پيشرفت وضعيت، تأثير آن بر بدن و چگونگى استفاده 

از رژيم غذايى براى كنترل ديابت، دريافت كردند.
دانشـــمندان از دو نفر از مردها خواســـتند تا به صورت يك روز در 

ميان به مدت 24 ساعت روزه بگيرند، در حالى كه از نفر سوم خواستند، 
سه روز در هفته را روزه بگيرد. در مدت روزه دارى، افراد شركت كننده 
مى  توانســـتند از نوشيدنى هاى كم كالرى مانند آب، چاى يا قهوه مصرف 
كنند. آن ها همچنين اين اجازه را داشتند كه عصرها يك وعده كم كالرى، 

دريافت كنند.
اين آزمايش به مدت 10 ماه طول كشيد و هر سه مرد شركت كننده 
بدون هيچ مشكلى، برنامه غذايى خود را دنبال مى كردند. پس از اين مدت، 
تيم تحقيقاتى وزن و قند خون افراد مورد آزمايش را اندازه گيرى كردند.

نتايج بهبود قابل توجهى را نشان داد. هر سه نفر در طول اين مدت 
كاهش وزن داشتند و گلوكز خونشان نيز پايين تر آمده بود و همه  آن ها 

پس از يك ماه از شروع آزمايش، توانستند استفاده از انسولين را متوقف 
كنند. يكى از افراد هم پس از گذشـــت 5 روز از رژيم غذايى، اســـتفاده از 
انسولين را كنار گذاشت.همچنين دو نفر از افراد استفاده از همه داروهاى 
ديابتى را كنار گذاشتند، در حالى كه شركت كننده سوم، سه دارو از چهار 

داروى مصرفى خود را كنار گذاشت.
نويسندگان به اين نتيجه رسيدند كه، روزه ميان مدت مى  تواند به افراد 
مبتال به ديابت كمك كند اما اين مطالعه فقط براى سه نفر از افراد مبتال به 

ديابت انجام شد. براى تاييد اين يافته نيازمند تحقيقات بيشترى هستيم.
دانشمندان از گردآورى مجموعه  اى از نمونه ها به اين نتيجه رسيدند 
كه، رژيم روزه دارى 24 ســـاعته (ضمن اســـتفاده از مايعات و وعده  هاى 
كم كالرى) مى تواند به ميزان زيادى احتياج ما به درمان دارويى ديابت را 

متوقف كند.
*منبع: مجله خبرهاى پزشكى روز

*مترجم: مريم قبادى

روزگارى گوشـــت بوقلمون را فقط براى جشـــن 
شكرگزارى و عيد كريسمس سر ميز مى گذاشتند. در واقع، 
90 درصـــد از بوقلمون هـــا در ماه هاى آذر و دى فروخته 
مى شدند. بوقلمون شكرگزارى نخستين بار در سال 1621 
طبخ شد و از آن تاريخ به بعد سنت كباب كردن بوقلمون 
به مناســـبت عيد شكرگزارى رواج پيدا كرد و تا به امروز 
ادامه دارد.امروزه گوشت بوقلمون صرفاً در روز شكرگزارى 
پخته نمى شـــود. مى توانيم آن را به صورت تكه تكه شده 
و بسته بندى شده از سوپرماركت ها خريدارى كنيم، همان 
طـــور كه مرغ را تهيه مى كنيم. به عالوه، پرورش دهندگان 
امـــروزى نژادهاى كوچك جثه اى را پرورش مى دهند كه 
براى مصرف راحت تر هستند. اين بوقلمون هاى جديد وزن 
بسيار كمترى از بوقلمون هاى بزرگ جثه كه در قديم براى 
شـــكرگزارى بريان مى كردند دارند، يعنى به جاى حدود 9 

كيلوگرم، حداكثر 4 كيلو وزن دارند.
گوشـــت بوقلمون از بسيارى جهات به گوشت مرغ 
شـــباهت دارد، هم از لحاظ ارزش غذايى و هم از لحاظ 
طبقه بندى و نحوه نگهدارى. اين گوشـــت سرشـــار از 
پروتئين، نياسين و ويتامين B6است. همچنين منبع خوبى 
براى تأمين فسفر و روى بدن است. بوقلمون نيز مانند مرغ 
چربى كمى دارد؛ در هر پرس كباب شـــده و پوست گرفته 

شـــده فقط 5 گرم چربى موجود است.گوشت بوقلمون را 
در تمامى فصول سال مى توانيم از سوپرماركت ها خريدارى 
كنيم. اگر تازه باشد، پوست آن سفيد تا كرم رنگ و گوشت 
آن صورتى است. برخى توليدكننده ها زير پوست بوقلمون 
 كره و روغن گياهى تزريق مى كنند تا مزه دار تر و آبدار تر
 شود و پس از پخت خشك نباشد. گوشت بوقلمون دودى 
شـــده هم موجود اســـت؛ هم بوقلمون دودى كامل و هم 
سينه بوقلمون دودى شده. البته به صورت كنسرو شده هم 

در دسترس است.
اگر بوقلمون منجمد مى خريم، بايد دقت كنيم كه بسته 
آن كامًال ســـخت و عارى از بريدگى و پارگى باشد. براى 
بازشدن يخ آن نيز همان روش انجماد زدايى مرغ را اعمال 
مى كنيم. در صورتى كه گوشت بوقلمون تازه مى خريم، بايد 
پيش از طبخ، آن را با آب ســـرد بشـــوييم و خشك كنيم. 
بـــراى يـــخ زدايى آن را در يخچال مى گذاريم كه بين يك 
تا دو روز طول مى كشد.بايد پيش از پخت، دل و جگر و 
ديگر اندام هاى داخلى را خارج كنيم. دل وجگر را مى توانيم 
جداگانه كباب كنيم. اين بخش هاى بوقلمون را بايد ظرف 
24 ساعت پس از خريد آن يا بپزيم، يا در فريزر قرار دهيم.
بوقلمون را از قديم به صورت شكم پر و كباب شده آماده 
مى كننـــد، اما مى توانيم روش هاى مختلفى را براى طبخ آن 
به كار ببريم. بخش هايى مثل ســـينه، ران و فيله هاى آن را 
به روشى كه مرغ را مى پزيم مى توانيم طبخ كنيم. گوشت 
بوقلمون پخته شـــده و دودى شـــده در ساالدهاى سرد و 

ساندويچ ها طرفدارهاى زيادى دارد.
اگر مى خواهيم بوقلمون شكم پر بريان كنيم، بايد سه تا 
چهار و نيم ساعت زمان پخت براى آن در نظر بگيريم. سينه 
بوقلمون را بايد در دماى 170 درجه فارنهايت بپزيم و براى 
بال ها و ران هاى آن بايد دما را روى 180 درجه فارنهايت 
تنظيم كنيم. براى اين كه بوقلمون شكم پر يكدست پخته 
 شود، بهتر است موادى كه براى پركردن آن آماده كرده ايم
 را جداگانـــه بپزيـــم. اگر مواد را با خود بوقلمون مى پزيم، 
بايد دماى آنها درون شـــكم بوقلمون در فر به 165 درجه 

فارنهايت رسيده باشد. 
greatbritishchefs.com :عكس از*

دانشنامه تغذيه

  آناهيتا هيشتا

گوشت بوقلمون
روزه ميان مدت راهى براى كنترل ديابت 
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سال هاســــت از معرفى و عرضه گوشى  هاى 
همراه مى گذرد اما هنوز محققان و پژوهشــــگران 
به جمع  بندى و توافق يكســــان و قطعى بر ســــر 
خطرناك بودن اين وســــائل الكترونيكى پركاربرد 

دست نيافته  اند. 
با اينكه تحقيقات بســــيار زيادى وجود دارد 
كه ثابت مى كند پرتوهاى منتشــــر شده از سوى 
گوشــــى هاى همراه و هوشمند چندان هم براى 
ســــالمتى مضر و خطرناك نيســــت اما همچنان 
دانشــــمندان و تحقيقات بسيارى از درصد باالى 
خطرآفرينى اين محصول براى سالمتى جسمى و 
روحــــى كاربران مى گويند و اين طور كه به نظر 
مى رســــد موبايل بايد فقط در شرايط اضطرارى و 
مواقع لزوم اســــتفاده شود و در غير اين صورت 
منجر به ايجاد تومورهاى بدخيم و بسيارى ديگر 

از بيمارى هاى خطرناك خواهد شد.
پژوهش هاى بســــيارى نشــــان مى دهد كه 
گوشــــى هاى هوشــــمند در ابتالى كاربران و به 
خصوص آن دسته از افرادى كه به استفاده طوالنى 
مدت از موبايل اعتياد دارند، نقش پررنگ و تأثير به 
سزايى دارند اما از طرفى ديگر، همه ما مى  دانيم كه 
عدم استفاده از گوشى همراه در اين عصر ديجيتال 
غير عملى بوده و هيچ يك از كاربران امروزه قادر 

نخواهند بود به اين كار جامه عمل بپوشانند.
بسيارى از محققان بر اين باورند كه خطرناك 
بودن امواج و تشعشــــعات موبايل قطعى است و 
بارها به اثبات رسيده است اما دولت ها به منظور 
متضرر نشــــدن غول  هاى تكنولوژى از انتشار اين 

اخبار جلوگيرى به عمل مى  آورند. 
بر اساس يافته  هاى متخصصان علم پزشكى 
و فناورى، استفاده باالى 10سال از گوشى همراه 
و تلفن هاى بى  سيم مى تواند احتمال ابتالى كاربران 

موبايــــل به تومورهاى مغزى را به طور معنادارى 
افزايش دهد.بسيارى از پزشكان و متخصصان علم 
پزشكى در كشور انگلستان اعالم كرده  اند كه ميزان 
ابتالى مردم به تومورهاى مغزى در دو دهه اخير 
به دو برابر رشــــد پيدا كرده است و اين امر زنگ 
خطر بزرگى براى جامعه پزشكان و مردم به شمار 
مى  رود. همچنين اســــتفاده از موبايل در نزديكى 
بدن مى تواند موجب بيمارى هاى مختلفى همچون 
ســــردرد، رشد و ايجاد تومور در بدن، كاهش يا 
توقف عملكرد سيســــتم توليد مثل زنان و مردان، 
مشكل حافظه، ريزش مو يا مشكل در خواب شود.
البته الزم به ذكر است كه همه اين اتفاقات بسيار 
تدريجى و آهســــته در درون بدن اتفاق مى افتد به 
گونه اى كه هيچ كس قادر نيســــت روند تأثيرات 
منفى را به وضوح در خود يا ديگران مشــــاهده 
كند و علت آن كه نتايج پژوهش هاى مختلف در 
سراسر جهان متفاوت است هم مى تواند به خاطر 
همين موضوع باشد.بايد به اين نكته توجه داشت 
كه گوشى هاى همراه يا موبايل ها به خودى خود 
موجب مرگ و مير كاربران نمى  شــــوند اما نحوه 
استفاده از آن  ها ممكن است كاربران را با خطرات 
بيشــــترى مواجه سازد.استفاده درست از موبايل به 
هيچ عنوان مشــــكلى ايجاد نكرده و ضررى براى 
سالمتى انسان به ارمغان نخواهد آورد اما كاربران 
با رعايت يك ســــرى نكات مهم مى  توانند براى 
هميشه جان خود را از گزند احتمالى گوشى  هاى 

احتمالى حفظ كنند.
به تازگى كارشناسان فعال در حوزه فناورى 
بــــه كاربران موبايل توصيه كرده  اند كه به منظور 
حفظ سالمتى خود و كاهش خطرات امواج موبايل، 
مجموعه اقداماتى را انجام دهند كه در اين گزارش به 
آن اشاره شده است. كارشناسان به منظور جلوگيرى 

از ابتالى كاربران گوشى هاى همراه به اين بيمارى ها 
به آن ها توصيه كرده  اند كه با رعايت نكات زير، تا 
حدى سالمتى جسمى و روحى خود را حفظ كنند.
شب هنگام و موقع خواب گوشى هاى همراه خود 
را خاموش كنيمـ  اصلى  ترين كارى كه كاربران بايد 
براى حفاظت از سالمتى خود در برابر امواج موبايل 
انجام دهند، خاموش كردن يا قرار دادن گوشى در 

حالت پرواز به هنگام خواب شبانه است.
به هنگام مكالمه با گوشــى، از هندزفرى 
استفاده كنيمـ  يكى ديگر از كارهايى كه كاربران 
مى توانند به منظور كاهش خطراتى كه تشعشعات 
و امواج موبايل براى سالمتى كاربران ايجاد مى  كنند، 
انجام دهند استفاده از هندزفرى و هدست به هنگام 

مكالمه با موبايل است.
به هنگام آنتن  دهى ضعيف، با موبايل صحبت 
نكنيمـ  يكى ديگر از توصيه هاى كارشناسان فعال در 
حوزه تكنولوژى، آن است كه به هنگام آنتن دهى 
ضعيف اپراتورهاى مربوطه از آن استفاده نكنند.  
حتى االمكان از اينترنت همراه يا ديتا استفاده 
نكنيمـ  اينترنت همراه يا ديتا براى مواقع ضرورى 
تعبيه و طراحى شده است و به دليل آن كه براى 
اتصال به آنتن  دهى بيشترى نياز دارد، براى سالمتى 

جسمى كاربران ضرر و زيان بيشترى دارد.
گوشى هاى همراه از برندهاى متفرقه را تهيه 
نكنيمـ   يكى ديگر از عواملى كه در ميزان تشعشعات 
موبايل و گوشـــى هاى همراه تأثيرگذار است، برند 
شركت هاى توليدكننده آن هاست. بنابراين كاربران 
بايد به هنگام خريدارى و تهيه گوشى هوشمند به 
برچســـب هاى اطالعاتى مرتبط با اين موضوع نيز 

دقت كنند.
 دانلودهــاى خود را بــه اينترنت واى  فاى 
بســپاريمـ  از آن جايى كه اينترنت همراه يا ديتا 

نيازمند اتصال قدرتمندترى نسبت به اينترنت بى سيم 
واى فاى اســـت كه به صورت خانگى يا در محل 
كار مورد استفاده قرار مى  گيرد، كارشناسان توصيه 
مى كنند كه كاربران در صورت دسترســـى به واى 
 فـــاى، دانلودهاى فايل هاى مورد نياز خود را به آن 
بسپارند و استفاده از اينترنت ديتا را به انجام كارهاى 

ضرورى و كوتاه مدت موكول كنند.
موبايل را در جيب پيراهن يا شــلوار خود 
نگذاريــمـ   با توجه به خطرات احتمالى امواجى 
كه گوشى هاى همراه از خود ساطع مى كنند، توصيه 
مى شود كه كاربران حتى االمكان گوشى هاى همراه 
را در كيف خود قرار داده و از گذاشـــتن آن در 

مجاورت اعضاى بدن اكيداً خوددارى كنند.
هنگام شــب موبايل را در حالت پرواز قرار 
دهيمـ  بســـيارى از كاربران فقط به هنگام سفر با 
 (�ight mode ) هواپيمـــا از قابليت حالت پرواز
در گوشى هاى هوشمند خود استفاده مى كنند. اين 
در حاليست كه اين قابليت، كاربردهاى بسيار ديگرى 

به جز پرواز نيز دارد.
حالـــت پرواز تمامى ارتباطات راديويى (تلفن 
همراه)، Wi-Fi، بلوتوث و در كل تمامى عملكردهاى 
بى ســـيم دستگاه را غيرفعال مى كند.طبق گفته هاى 
پزشـــكان، روشن كردن حالت پرواز به خصوص 
هنگام شب مى تواند تا حد زيادى از مضرات امواج 

و تشعشعات موبايل بر بدن انسان بكاهد.
در مراكز درمانى به عالئم هشدار تلفن همراه 
توجــه كنيمـ  سيگنال  هاى راديويى ارسالى توسط 
تلفن همراه ممكن است در فاصله  هاى كم با وسائل 
و تجهيزات پزشكى تداخل ايجاد كند و باعث اختالل 
در عملكرد آن ها شود. بنابراين توصيه مى  شود در 
مراكز درمانى به عالئم هشدار و دستورالعمل راهنما 

در مورد تلفن همراه توجه شود.

امواج تلفن همراه را از خود دور نگه داريم!

*مقاالت، پرسش ها، انتقادات و پيشنهادات خود را به آدرس zamimeh@gmail.com(ذكر شود مربوط به ضميمه دانش) ارسال كنيد.

بورنيت از سولفيدها و يكى از رنگارنگ ترين كانى هاى موجود 
در طبيعت اســـت. بورنيت،  «سولفيد آهن مس» است كه نام آن از 
نام كانى شناس اتريشى، «ايگناس فون بورن» (1791-1742) گرفته 
شده است. بورنيت سنگ معدن عمده اى از مس است و رنگ آن 
مى تواند قرمز مسى، قهوه اى مسى يا برنزى باشد. همچنين رنگين 
كمانى از رنگ هاى ارغوانى، آبى و قرمز را در سطوحى كه شكسته 
و كدر شده اند از خود نشان مى دهد. به همين علت نام رايج آن را 
«سنگ معدن طاووسى» گذاشته اند. به آن «سنگ معدن مس ارغوانى» 

و «سنگ معدن مس رنگارنگ» هم مى گويند.
بلورهاى بورنيت نادر هســـتند. اگر چه «تقارن اورترومبيك» 
(تقارن راست  لوزى) دارند، هنگامى كه به بلورهاى آن برمى خوريم، 
مكعبى، هشـــت وجهى يا دوازده وجهى اغلب با سطحى خميده يا 

زبر هستند. 
بورنيت بيشتر به صورت فشرده، دانه دانه اى يا كلوخى يافت 
مى شود و در اثر هوازدگى به آسانى به كالكوزيت و ديگر كانى هاى 
مس تغيير مى يابد.  به طور عمده در رســـوبات هيدروترمال مس و 
به همراه كانى هايى مانند كالكوپيريت، پيريت، ماركاسيت و كوارتز  
يافت مى شـــود. همچنين در سنگ هاى آذرين و رگه هاى پگماتيت 

موجود است.
 تركيب شـــيميايى بورنيت FeS4 Cu5، سختى آن در مقياس 
مـــوس 3 و چگالى ويژه آن 5/1 اســـت.كالكوپيريت و بورنيت در 
رســـوبات مس غنى شده جايگزين كالكوزيت و كوليت مى شوند. 
بورنيت در ســـنگ هاى آذرينى كه در تماس با رسوبات سنگ هاى 
دگرگونى، پگماتيت ها و شـــيل هاى رسوبى هستند، يافت مى شود. 
اين كانى به عنوان سنگ معدن اهميت دارد و محتواى مس آن 63 

درصد است.  
در دماى باالى 228 درجه سانتى گراد، ساختار بورنيت ايزومتريك 
است. اتم هاى سولفور در آن مكعبى و فشرده هستند، در حالى كه 
اتم هاى مس و آهن به طور تصادفى در شش نقطه از هشت نقطه 
چهاروجهى آن پراكنده هســـتند. اتم هاى آهن و مس در طول سرد 

شدن مرتب مى شوند.
كالكوزيت

واژه كالكوزيت از واژه يونانى chalcos به معناى مس است. 

در اصـــل، كالكوزيت برگرفتـــه از تغيير نام «كالكوزين» در يونانى 
(khalkos) اســـت. كالكوزيت با فرمول شيميايى Cu2S (سولفيد 
مس) يكى ديگر از سولفيدها و از مهم ترين سنگ معدن هاى مس 
است. اغلب به صورت كلوخى يافت مى شود، ولى به ندرت بلورهاى 
آن به اشكال كوتاه، منشورى شياردار يا لوحى نيز تشكيل مى شوند. 
رنگ آن خاكسترى متاليك تيره و مات است و اگر در معرض نور 
قرار گيرد، درخشش متاليك خود را از دست مى دهد. سختى آن در 

مقياس موس 2/5 تا 3 است.
كالكوزيت به طور معمول در دماى پايين تشكيل مى شود (200 
درجه سانتى گراد) و در واقع محصولى است كه از تغيير كانى هاى 
مس دار ديگر مانند بورنيت، كووليت، اسفالريت، گالنا، كالكوپيريت، 
كلسيت و كوارتز ايجاد مى شود. ذخاير كالكوزيت موجود در «كورن 

وِل» انگلستان از عصر برنز تا كنون استخراج مى شوند.

كالكوزيت گاهى در رگه هاى اوليه موجود در رگه هاى هيدروترمال 
يافت مى شود، ولى بيشتر كالكوزيت استخراج شده از محيط هايى كه از 
مواد معدنى سوپرژن غنى شده اند و در زير ناحيه اكسيداسيون رسوبات 
مس قرار دارند، در نتيجه نشت مس از كانى هاى اكسيد شده به دست 

مى آيد. اين ماده معدنى در سنگ هاى رسوبى نيز وجود دارد.
قرن ها است كه از معادن كالكوزيت بهره بردارى مى شود، چرا كه 
يكى از سودرسان ترين سنگ معدن هاى مس است. دليل استخراج زياد 
كالكوزيت، مس فراوان موجود در آن (80 درصد وزنى) و نيز سهولت 
جداسازى مس از سولفور است.با توجه به اين كه كالكوزيت يك كانى 
ثانويه است و از تغيير كانى هاى ديگر حاصل مى شود، پسودومورفهايى 
از كانى هاى مختلف زيادى را تشكيل مى دهد. پسودومورف به يك 
ماده معدنى گفته مى شود كه اتم به اتم جايگزين ماده معدنى ديگرى 
شده است، ولى شكل بلور كانى اوليه را تغيير نمى دهد. كالكوزيت، 
پســـودومورف هاى كانى هاى بورنيت، كوليت، كالكوپيريت، پيريت، 

ميلريت، گالنا و اسفالريت را مى سازد. 
*محدثه آذرپور

*عكس 1 و 2ـ  بورنيت

*عكس 3ـ  كالكوزيت

بورنيت و كالكوزيت
آشنايى با سنگ ها و كانى ها

كنجكاوى در شيمى
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پند بزرگان سرايه

پاييزدر حومه تهران/عكس از: مهدى بيطرفان

18 آذر
* آيت اهللا شيرازي به مناسبت عاشوراي حسيني، پيامي 

خطاب به عموم مردم منتشر كرد.
* آيت اهللا گلپايگاني از مردم خواست تا راهپيمايي هاي 

تاسوعا و عاشورا را با نظم و آرامش برپا كنند.
* مدرســـين حوزة علميه قم از مردم خواستند تا در 

راهپيمايي تاسوعا و عاشورا شركت كنند.
* دولت، اعالم كرد كه فرودگاه تهران از فردا، به مدت 

چهل و هشت ساعت تعطيل است.
تذكر: با توجه به اينكه بناست آمريكا يي هاي غيرنظامي 
از كشور خارج شوند، احتماالً علت تعطيلي فرودگاه به همين 

خاطر است.
* در اثر پرتاب بمب هاي دست ساز به تجمع نيروهاي 
شهرباني در قم، سه تن از آنان به هالكت رسيدند. اين بمبها كه 
به سه راهي معروف هستند، با ابتكار چند تن از جوانان قمي 

طراحي و ساخته مي شود.
* روحانيت مبارز اصفهان بـــا اعالم مجالس عزاي 
حسيني از اول ماه محرم و دعوت همه مردم به يك مجلس، 
موجب وحدت و يكپارچگي خاصي گرديد و قدرت مردم 

را دو چندان كرد.
* وزير امور خارجه بحرين گفت كشور وي از مبارزات 
شاه ايران براي شكست دادن مخالفين خود حمايت مي كند.

*يـــك بطري حاوي مواد آتش زا توســـط چند فرد 
ناشناس به داخل ساختمان راهنمايي و رانندگي در ابتداي 

اتوبان تهران – كرج پرتاب و موجب بروز حريق شد . 
* تظاهرات مردم در بيشـــتر خيابان هاي شهر قم  واز 
جمله چهارمردان ،  باجك، تهران، نيروگاه و صفاييه به درگيري 
ميان مردم و نيروهاي امنيتي انجاميد . بنا به روايتي در تظاهرات 
اين روز بيش از چهل نفر از تظاهركنندگان شهيد و مجروح 

شده اند . 
* كالنتري هاي 2و 4 قم از ســـوي نيروهاي شهرباني 
تخليه شد . به دنبال آن» مردم ساختمان كالنتري 2 را به آتش 
كشيدند. .همچنين لوح يادبود ميدان آريامهر و شعبه بانك 

سپه آتش زده شد. 
* عده اي از مردم در آران و بيدگل از توابع كاشان عليه 

رژيم تظاهرات كردند. 
* به  دنبال دســـتگيري يك روحاني در سميرم مردم 
به پاسگاه ژاندارمري از پشـــت بام حمله كردند . در نتيجه 
تيراندازي ماموران پاســـگاه چهار نفر شهيد و هشت نفر نيز 

مجروح شدند. 
* تظاهرات در اروميه با تيراندازي ماموران به مجروح 

شدن عده اي از تظاهركنندگان منجر شد .  
* بنا به گزارش ساواك از همدان تظاهرات پراكنده ، 
توزيع اعالميه هاي ضد حكومتي و شـــعار دادن در شهر هر 

روز انجام مي شود. 
در چند مورد مردم با كارد، چماق، پرتاب ســـنگ و 
مواد آتـــش زا با ماموران حمله كـــرده اند . همچنين عده 
 اي از مردم به كالنتري شـــماره يك شهر حمله اي ناموفق 

داشتند .
* بنا به گزارش ساواك طي سه روز اخير در هريك از 
شهرهاي قصر شيرين، بوشهر ، كرمانشاه ،قزوين، رضاييه يك 
نفر، در شهرهاي اهواز ، رفسنجان، سبزوار،2 نفر و در يزد و 

استان مازندران 3نفر به شهادت رسيده اند .
 همچنيـــن  بنا به همين گزارش بيـــش از 50 نفر در 

شهرهاي مختلف بر اثر تيراندازي مجروح شده اند . 
*بنا به گزارش تهيه شــده از سوي رييس اداره دوم 
اطالعات وضد اطالعات ارتش ، دليل تظاهرات و ســر 
دادن شعارهاي ضدحكومتي از سوي  مردم بعد از ساعت 
9شب ، تعطيلي ســينماها و نبودن برنامه هاي تلويزيوني 
است اين مقام توصيه كرده است نمايش فيلم هاي سرگرم 
كننده مي توانــد به عدم حضور مردم در پشــت  بام و 

تظاهرات عليه رژيم كمك كند. 
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مهندس ساختمانپهناور

نيروهاي انگليسي پاي بر بوشهر گذاردند
در جريان جنگ انگلســـتان با ايران بر سر هرات، نهم 
دسامبر 1856 آن دسته از نيروهاى انگليسى كه از هند عازم بوشهر 
شده بودند پاي به گوشه اى از اين بندر قديمي ايران گذاردند كه 
فاقد دفاع موثر بود. ورود آنان به بوشهر پس از گلوله باران چندين 
روزه اين شهر بندرى، بندرگاه و سواحل اطراف آن توسط ناوگان 
اعزامي انگلســـتان صورت گرفته بود. تعّرض انگليسى ها به 
منطقه بوشهر به آسانى خوزستان نبود و تصرف آن تا يكم ژانويه 

1857 تكميل نشد.
پيدايش مجاهدان مشروطيت و بدلي هاي آنان

تاريخ 18 آذر 1286 (سال تقسيم ايران به دو منطقه نفود 
انگلستان و روسيه) را آغاز پيدايش گروهي به نام «مجاهدين 
مشـــروطيت ايران» ذكر كرده اند. اوايل همين ماه محمدعلي 
شاه قاجار مشروطيت نوپا را تعطيل كرده بود. در پي اين اقدام 
محمدعلي شاه كه مورد حمايت روسيه بود، بسياري از سران 
مشروطه و مشروطه خواهان و حاميان آن به حرمين قم و شهر 
ري و سفارتخانه هاي عثماني و انگلستان پناه برده بودند و در 
شهرهاي مختلف نيز مشروطه خواهان بپاخاسته بودند كه نهم 
دسامبر بعضي از شهرهاي كشور را از دست عوامل محمدعلي 
شاه خارج ســـاختند .پس از تصرف تهران به دست نيروها و 
داوطلبان مسلحي كه از اصفهان، رشت و تنكابن آمده بودند و 
بركناري محمدعليشاه و احياء مشروطيت، فعاليت مجاهدين 
مشروطه كه هر روز شـــماري "فرصت طلب" هم به آنان مي 
پيوستند ادامه يافت و به تدريج كه "مجاهدين بدلي" اكثريت 
يافتند دردسر سازي آنان اوضاع كشوررا تحت الشعاع قرار داد، 
زيرا كه اين بدلي ها در تهران و چند شـــهر ديگر هركار كه مي 

خواستند مي كردند از قتل و غارت تا ....
زد و خوردهاي مرزي عراق و ايران 

18 آذر 1344 در تهران اعالم شد كه دو روز پيش از اين 
چند واحد نظامى عراق يك پاســـگاه مرزي ايران را زير آتش 
قرار داده و اين حمله كه در آن از اسلحه سنگين هم استفاده شده 
تلفاتي به بار آورده است. دولت وقت ايران به دليل ورود فيصل 
الســـعود پادشاه وقت كشور سعودي به ايران كوشيد چند روز 

سكوت كند و سپس شديدا به دولت عراق اعتراض كرد.
  قتل روزنامه نگار افشاگر آمريكايى

نهـــم دســـامبر و روزى چـــون امـــروز در ســـال 
1935 يك روزنامه نگار افشـــاگر در شـــهر مينياپوليس در 
 ايالت مينه ســـوتا آمريكا با گلوله هاى تيربار كشـــته شد. او
Walter W. Liggett  نام داشـــت و 49 ساله و بنيادگذار و 
ســـردبير روزنامـــهhe Midwest Americanبود و در 
گزارشى رابطه فرماندار مينه سوتا و همكاران ادارى او با تبهكاران 

سازمان يافته را افشاء كرده بود.

تظاهرات  ودرگيري در كرمانشاه

تظاهرات در زنجان

روزى گفتـــى شـــبى كنم دلشـــادت
وز بنـــد غمـــان خـــود كنـــم آزادت

ديدى كه از آن روز چه شب ها بگذشت
وز گفتـــه خـــود هيـــچ نيامـــد يادت؟

سعدى

* كلمـــات چنان قدرتى دارند كـــه مى توانند آتش 
 جنگـــى را بيفروزنـــد  يا صلحى را بر قرار ســـازند،
رابطه اى را به نابودى كشانند  يا آن را محكم تر كنند.

آنتونى رابينز
* هيچ كس موفق نمى شـــود ســـرزمين جديدى را 
كشـــف كند، مگر اينكه بپذيـــرد مدت زيادى رنگ 

خشكى را نبيند.
 آندره ژيد


