
هيچ ش���هر� مثل تهر�� �ين تع���د�� مو�� �� �� 
خو�� جا� ند��� � به همين �ليل مى تو�� به تهر�� 

لقب «شهر مو�� ها» �� ��� .
�� سو� �يگر ��ست �ست كه مو��  گر�� �� �ير�� 
� تهر�� چند�� محبو� نيست� �ما �� پايتخت مو�� هايى 
�جو� ���ند كه به يك با� �يد� مى ���ند.�يس���نا �� 
 همين ��ستا گز��� �ير �� �� مو�� ها� تهر�� ���ئه ����

 �ست.

ضميمه �جتماعي ���نامه �طالعا�  ��شنبه 19 ���  1397
سا� نو� �  سو� � شما��27167
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چر� برخي ������ ها موفق �ست  � برخي شكست  خو����

يا���شت

خا� �� جمله موهبت ها� �ساسى � حياتى طبيعت �ست كه 
مانند بقيه موهبت ها� بشر قد�� �� ند�نسته � نمى ��ند! �ين موهبت 
�� هما� �غا� خلقت �نسا� با �� بو�� � �� گر�� طبيعت� �نسا� 
�� خا� برمى خيز�� با خا� �ندگى مى كند � سر�نجا� هم به خا� 

مى پيوند�.
با �ين توصيف� خا�� يا� غا� ما �نسا� هاست! ما �� چه شد� 
�ست كه قد� �ين يا�ما� �� نمى ��نيم� چر� نسبت به �ين يا� �يرين 
بشر نامهربا� هس���تيم� چر� خا� �� �لو�� مى كنيم� چر� خا� �� 

نابو� مى كنيم�
گفته مى شو� كه ساالنه 16 ميليو� تن �� خا� �ير�� فرسايش 
مى يابد � به �ليل �لو�گى خا�� محصوال� كشا���� هم �لو�� 
مى شوند. خا� ها� �طر�� شهرها� بز�� صنعتى به خصو� 
تهر�� �لو�� �ند. ضمن �ينكه به �غم �ستفا�� بسيا� �يا� �� كو�� خا� 
كشو� به لحا� مو�� غذ�يى� بسيا� فقير �ست � شو�� �� نيز �� 

حا� �فز�يش �ست.
به نقل �� منابع �سمى� �ير�� �تبه نخست فرسايش خا� �� 
�� جها� ���� � �ين ميز�� به حد� �ست كه �گر ��لت همه تو�نش 
�� هم به  كا� بگير� تا �ين ميز�� �� به يك  سو� مقد�� كنونى كاهش 
�هد� با� هم �ير�� كماكا� �تبه ��� فرسايش خا� �� جها� �� ���� 

خو�هد بو�.
 طبيعى �س���ت كه �ين بحر�� هم مانند �غلب بحر� � ها� 
�يست  محيطى �� �ير��� �يشه �� مديريت ناكا��مد منابع ���� � تا 
�مانى كه نتو�نيم مديريت �� ��عرصه  حفظ خا� �� �لو�گى ها � 
تعر� ها� �نسانى � غير �نسانى به ��ستى � عالمانه �صال� كنيم 
� يك با� بر�� هميشه طرحى نو �� نيند��يم� �� بر هما� پاشنه �� 
خو�هد چرخيد كه تا به حا� چرخيد� � �ين مصيبت ها �� بر محيط 

�يستما� به با� ����� �ست.
كسانى كه �� �� گر� حفظ محيط �يست ���ند � سالمتى � 
سعا�� �نسا� ها بر�يشا� نه يك شعا� كه يك هد� � �ظيفه به 
شما� مى ���� به حفظ خا� �� جامعه بايد �هميتى فر�تر �� �قد�ما� 
معمو� � �� چا�چو� برنامه ها� مصو� �سمى � قانونى بدهند.

گرچه سا�ما� ملل بنا بر �ظيفه ��تى خو� با تعيين يك ��� به 
نا� ��� جهانى خا� � حتى نامگذ��� يك سا� به نا� سا� جهانى 
خا� تمامى تال� ها� خو� �� به كا� گرفته �ست تا توجه جهانيا� 
�� نسبت به خطر �لو�گى � نابو�� خا� جلب كند� �ما تا �مانى 
كه ��لت ها �ين هشد��ها �� جد� نگيرند � پا�لما� ها نسبت به 
قانونگذ��� � نظا�� بر �قد�ما� ��لت ها �� �ين با�� �هتما� عملى 
ند�شته باشند� بعيد �ست كه ��ند خطرنا� فرسايش خا� � �لو�� 

ساختن �� كند � متوقف شو�.
به نظر مى �سد كه هم ��لت ها � هم پا�لما� ها� �� طو� كه تا 
حاال مشاهد� شد� �ست� به �عم خو� �نها� مسئوليت قانونى شا� �� 
�� �ين ��بطه �نجا� ���� � مى �هند � �� نتيجه تو� �� به �مين مر�� 
مى �ند��ند � معتقدند تا �مانى كه مر�� �عايت قو�نين � مقر��� �� 
نكنند � به قو� معر�� فرهنگ حفظ محيط �يست �� جامعه نها�ينه 

نشو� �قد�ما� � برنامه ها� ��لت به ثمر نخو�هد �سيد!
�ين �يدگا� �لبته �� ظاهر ��ست � منطقى مى نمايد� �ما با كمى 
�قت مى تو�� ��يافت كه �� هرجامعه� مر��� نمايندگا�  پا�لما� � 
�ئيس ��لت �� �نتخا� مى كنند تا �نها به نمايندگى �� سو� مر�� 
��با�� ����� جامعه� طر� ها � برنامه ها� جامع � كا��مد ���ئه كنند 
� به طو� قطع ��با�� حفظ محيط �يس���ت � به �يژ� جلوگير� �� 
فرس���ايش � �لو�گى خا� هم �نتظا� مى ��� كه ��لت � پا�لما� 

مسئوليت خو� �� به عهد� بگيرند.

قد�  �ين موهبت �� بد�نيم
 تا� محمد كاظمى

���مه ��صفحه7
مليحه ��گاهى

پيش �� هر چيز به �ين موض���و� مى پر���يم كه �� ���� مد�� � 
پسامد�� چه معنايى �� به �هن متبا�� مى كنند. مد�� بر طبق تعا�يف نو� 
 تا��� متجد� �... عنو�� مى شو� كه �� تقابل با قديمى� كهنه� متحجر � ...
 قر�� �س���ت� �مو�� كه �� �بتد� به گونه �� فرهنگى به �جو� مى �يند � 
سپس جنبه �� كامال طبيعى به خو� مى گيرند. �� نتيجه مد�� معنايى �نقد� 

طبيعى پيد� مى كند كه نيا� به تال� �يا�� بر�� فهميد� شد� ند���.
لغت مد�� �� نظر تا�يخى ���� �� جديد نيست. تبا� ���� مد�� كه 
�� تمامى �با� ها� �نيا ��يج شد�� لفظ التين �ست كه خو� 
�� قيد مشتق شد� �ست. �بهامى كه �� تعريف كلمه مد�� �جو� 
���� �� �ينجا ناشى مى شو� كه �ين كلمه همو��� �� تقابل با مفاهيم«كهنه» 
� «سنت» قر�� گرفته � مى گير�. بدين معنى مصد�� «مد��» با گذ� �ما� 
پيوس���ته �� حا� تغيير �ست � مى تو�� گفت مد�� بو�� نوعى �گاهى 
نسبت به �مانه خو� �ست. با تكيه بر �ين تعريف� مد�نيته نيز به معنا� 

مد�� بو�� يا �مر��� بو�� �ست.

�� سو� سا�ما� ملل� ���5 �سامبر كه �مسا� مصا�� با 14 ��� 
بو� « ��� جهانى خا� » نامگذ��� شد� � همه ساله  �� سو� نها�ها 
� مر�كز �سمى مرتبط � تشكل ها� غير��لتى ��ستد��طبيعت �� �كثر 

كشو�ها �يين ها� �يژ� �� برگز�� مى شو�.
�� �ين �يين ها� متخصصا� � صاحبنظر�� ��خصو� �هميت 
حفظ خا� �� مخاطر�� متعد� ناشى �� فعاليت ها� بشر� � غيربشر� 
به تفصيل سخن مى ��نند � بر ضر��� �قد�ما� جد� ��لت ها � �لز�� 
سا�ما� ها � نها�هايى كه به بهانه فعاليت ها� توسعه �� تيشه به �يشه 

�مين � طبيعت مى �نند� تأكيد مى كنند.

به مثابه �ين مصر�� �� شعر سعد� عليه �لرحمه كه «يكى بر سر 
ش���ا�� بن مى بريد» به نظر مى �سد �مر��� مسابقه �� خانما� بر�ند�� 
بين عد� �� �� �نسا� ها �� بخش هايى �� كر� خاكى �� جمله كشو� ما 
��جريا� �ست تا ��نسته يا نا��نسته  �� بريد� بن ��خت طبيعت � 
بخصو� �مين نقشى بر عهد� بگيرند� بد�� �ينكه به �ين پرسش پاسخ 
بدهند كه خو� بعد �� نابو� كر�� طبيعت به كجا مى خو�هند پنا� ببرند!

�يا بشر فى �لمثل با �لو�� كر�� خا� � نابو�� �� مى تو�ند حياتش 
�� ��� �مين ���مه �هد يا �ينكه �ين خا� باليى به سر بشر مى ���� كه 

حتى فرصتى بر�� توصيف �ين بال  هم ند�شته باشد.

��ند پسامد�نيته �� شهر
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كد�� مو�� ها� تهر�� �� بايد �يد�

چر� بر سر شا� بن مي بريم�
ویژه اجتماعی ضمیمه اطاعات  امروز صفحه 5

تصویر رویایی محات 

در مه

گزارش
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»  بندر«

علیه  تحریم

اقتصادي

صفحه 12

مذاکرات صلح یمن
در سوئد، در سایه 

تردید و کارشکنی ها

روابط بین الملل
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مجارس�تان ايتالی�ا،  انگلس�تان،  بلژي�ك،  كش�ورهاي   * 
و صربستان با الهام از اعتراضات فرانسه، صحنه زد و خورد 

معترضان با نیروهاي امنیتي بودند 
* پلیس بلژيك 450 معترض را بازداشت كرد 

* پلیس بروكس�ل از بیم خشونت معترضان، ساختمان هاي 
كمیسیون اروپا و پارلمان اروپا را تخلیه كرد 

* شمار مجروحان ناآرامي هاي 2روز قبل فرانسه به 135 تن 
و شمار بازداشتي ها به 1700 تن افزايش يافت 

* احتمال بركناري برخي مس�ئوان فرانسوي در پي تشديد 
اعتراضات، قوت گرفت 

* ترامپ: معترضان فرانسوي من را مي خواهند!
* اردوغان: اروپا در آزمون دموكراسي شكست خورد 

 * وزي��ر خارج��ه ف�رانس��ه: ت�رام�پ در ام�ور داخل��ي ما
دخالت نكند 

* وزير دارايي فرانسه: اعتراض جلیقه زردها فاجعه اي براي 
اقتصاد ماست

سرویس خارجی: نا آرامی های 
یکماهه فرانسه که سیستم عمومی 
این کش���ور را فلج کرده و تاکنون 
چهار کشته و صدها مجروح برجا 
گذاشته اس���ت، دیگر کشورهای 
اروپایی را نیز فراگرفته و معترضان 
در دیگر کشورهای اروپا به تاسی 

از معترضان جلیقه زرد فرانسوی، 
اعتراضات���ی ضد دولت���ی به راه 

انداخته اند. 
*بلژیک

ح���دود 450 نف���ر در پی 
ناآرامی های روز گذشته گروه معترض
بقیه در صفحه 16

سرویس خارجی: »لیندسی گراهام«، سناتور ارشد 
و برجسته جمهوریخواه آمریکا در سخنانی مهم، ضمن 
اذعان تلویحی به قدرت نظامی باای کش���ورمان در 
منطقه ، همانند ترامپ بار دیگر سعودی ها را »تحقیر« 
کرد و گفت: اگر حمایت های نظامی ما از سعودی ها 
نبود، ارتش عربستان ظرف یک هفته شکست سختی 

از ایران می خورد و س���عودی ها اکنون باید فارسی 
سخن می گفتند.

»لیندسی گراهام« با بیان اینکه ارتش سعودی ها 
توان جنگیدن با ایران را ندارد و این آمریکاست که 
ارتش رژیم س���عودی را س���ر پا نگه داشته، گفت : 
بقیه در صفحه 16

صفحه4صفحه2

وزیرکشور: رهبري خواهان اقدام فوق العاده 

براي آسیب هاي اجتماعي هستند

دولت خواستارکمك بخش خصوصي

براي مبارزه با فساد شد
  *  در م�ورد موض�وع ط�اق  گزارش�ي ب�ه رهب�ري ارائه و قرار ش�د از اين به بعد دس�تگاه ها

هر 3  ماه يك بار گزارشي از عملكرد خود را در اين مورد ارائه دهند 
*  قانون تسهیل ازدواج تصويب شده، اما در عمل اتفاق مهمي نیفتاده است

 * خان�م جنی�دي مع�اون حقوقي رئیس جمه�وري: بنا داريم فس�اد كان موج�ود در مزايده ها
مناقصه ها و امتیاز دادن مقامات دولتي به افراد خاص را حذف كنیم

* اصرار داريم قانون مبارزه با پولشويي و قانون مقابله با تأمین مالي تروريسم به اجرا گذاشته شوند

موج ناآرامي هاي فرانسه
5 کشور اروپایي را فرا گرفت

* سناتور جمهوريخواه: سعودي ها حتي نمي توانند يك هفته مقابل ايران دوام بیاورند 
* ارتش عربستان توان جنگیدن ندارد 

* آمريكا، ارتش عربستان را سرپا نگه داشته است

سناتورگراهام: اگرآمريكا نبود
سعودي ها اكنون فارسي حرف مي زدند

صفحه4صفحه2

 * روزنامه آلماني »ويرتش�افت زووخه«: به زودي با راه اندازي 
اين نهاد، 9 كشوراروپايي از جمله ايتالیا، اسپانیا، اتريش و اتحاد 
سیاسي �  اقتصادي بنلوكس شامل بلژيك،  لوكزامبورگ و هلند 

به آن مي  پیوندند  
 * براساس توافق برلین و پاريس، سازوكار مالي ويژه براي حفظ 
روابط تجاري اتحاديه اروپا با ايران به  صورت نهادي در فرانسه 

مستقر مي شود و يك آلماني رياست آن را برعهده خواهد داشت
 * س�ازمان مج�ري اين س�ازوكار اگرچه ابتدا به ص�ورت نهادي 
كوچ�ك خواه�د بود، اما به تدريج مجوز انج�ام امور بانكي را هم 

به دست خواهد آورد 
 * نستله، شركت صنايع غذايي سوئیسي و چندملیتي، سانوفي 
ش�ركت داروس�ازي فرانس�وي و يونیلیور ش�ركت چند ملیتي 
 بريتانیاي�ي �  هلن�دي ك�ه در زمین�ه م�واد غذاي�ي، ش�وينده ها
 و ل�وازم آرايش�ي فعالن�د، كار انتق�ال محص�وات ب�ه اي�ران را

انجام خواهند داد

* مديرعام�ل بان�ك قوامی�ن: 
از اي�ن ب�ه بعد هر ف�رد با هر 
تعداد حس�اب بانكي و كارت 
عاب�ر بانك مجموع�اً روزانه 
100 میلی�ون تومان مي تواند 
روي كارتخوان ه�ا تراكن�ش 

داشته باشد 
* مع�اون فناوري ه�اي نوي�ن 
بان�ك مرك�زي: تغیی�ر س�قف 
تراكنش ه�اي بانك�ي ب�ر روي 
كارتخوان ه�ا هی�چ محدوديتي 
براي زندگي مردم ايجاد نمي كند 

فرانسه و آلمان درباره 
سازوکار مالي ویژه با ایران 

توافق کردند

سقف تراكنش 
روزانه هرفرد
با كارتخوان
100 ميليون 

تومان شد

نظرهاوانديشه ها

صفحه 6
   دكتر توفيق سبحاني

تصحیح مثنوي

نورهاني از استاد موّحد

شهرداري

و توسعه انساني-2

صفحه 2
سيد مسعود رضوي

يادداشت

گفتگوي »نرم« هم
یك ضرورت است

صفحه2

شما�� � ��يف
شر�يط ���طلبينموضو� مناقصهتا�يخ مناقصه

197-484
97/09/13

�نجا� عمليا� ساخت يك با� سوله پمپ 
EM گهو همر�� با كفسا�� � نصب سيستم
�� ��حد �نحال� شركت �لومينا� �ير��

�لف-�� �ختيا� ��شتن �مكانا� عملياتى � �جر�ئى� مديريتى� تو�نايى مالى� 
ماشين �ال� � � تجربيا� مفيد � مكفى �� �مينه كا� موضو� مناقصه

�-���ئه صالحيت معتبر �� مر�جع �يصال� �� �شته مرتبط با موضو� مناقصه 
مطابق با شر�يط � �سنا� مناقصه

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

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

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

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

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

نوبت  ���

يك مرحله ��

شناسه �گهى:301997

وزارت صنعت ، معدن و تجارت
سازمان توسعه و نوسازى معادن 

و صنايع معدنى ايران 
ال��  �يربناه�ا�  �يج�ا�  ط�ر� 
�� معا�� بز��  � مناطق معدنى 

 تجديد (�گهى فر�خو�� عمومى ���يابى كيفى مناقصه گر�� )
�جو� به صفحه 3 3264/ � �لف

�گهى مناقصه عمومى 
�� مرحله �� شما��  97/28

1- نام شركت و نشانى : شركت توزيع نيروى برق استان مركزى به نشانى : اراك، 
ــتيبانى با تلفن تماس 32226033- 086- ــى صدر ،امور پش خيابان امام موس

08632228038 در نظر دارد كاالهاى زير را از طريق مناقصه عمومى خريدارى نمايد. 
2- شرح مختصرى از كاال

تعد��ش��ر� كاال��يف
يك دستگاهتجهيزات پست زمينى مجتمع سخنور آتى تاو اراك1
يك دستگاهتجهيزات پست زمينى مجتمع عالى علوم اراك2
يك دستگاهتجهيزات پست زمينى اساتيد دانشگاه آزاد 1 اراك3
يك دستگاهتجهيزات پست زمينى اساتيد دانشگاه آزاد 2 اراك4
يك دستگاهتجهيزات پست زمينى مجتمع شهرك علوى ساوه5
يك دستگاهتجهيزات پست زمينى مخابرات ساوه6
يك دستگاهتجهيزات پست زمينى مركز بهداشت ساوه7

3- سپرده شركت در مناقصه مبلغ 656,500,000 ريال مي باشد ،مناقصه گران بايد مبلغ فوق را به صورت 
ضمانت نامه بانكى ،ضمانت نامه موسسات بيمه گر،گواهى خالص مطالبات قطعى تاييد شده توسط امور 
مالى شركت توزيع ،چك تضمين شده بانكى يا واريز وجه به حساب جارى شماره 14005103651 به 

نام شركت توزيع نيروى برق استان مركزى بانك مسكن  شعبه مركزى ارائه نمايند.
4- به پيشنهادهاى فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پيشنهادهايى كه بعد از انقضاء مدت مقرردرفراخوان 
ــپرده، سپرده  هاى مخدوش ،سپرده  هاى كمتر از ميزان  ــود و هم چنين به پيشنهادهاى فاقد س واصل ش

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

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 200000 ريال فيش واريزى در وجه سيبا بانك ملى به شماره 0105314217006 
شعبه ميدان دارايى

ــنبه مورخ  ــاعت 13 روز پنجش ــناد مناقصه تا س ــناد مناقصه : مهلت عودت اس ــايى اس 6-مهلت وبازگش
1397/10/13 و زمان بازگشايى ساعت 11 روز  شنبه مورخ  1397/10/15  مى  باشد.

ــركت توزيع نيروى برق  ــى صدر ،ش ــايى: اراك ،ميدان دارايى ،خيابان امام موس 7- محل تحويل و بازگش
استان مركزى، واحد دبيرخانه .

محل بازگشايى سالن كنفرانس شركت توزيع نيروى برق استان مركزى.
8- مبلغ برآوردى مناقصه 13,550,000,000 ريال مي  باشد.

9-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
 www.tavanir.org.ir: جهت كسب اطالعات بيشتر به سايت شبكه اطالع رسانى معامالت شركت توانير

سايت پايگاه ملى مناقصات http://iets.mporg.ir و سايت شركت توزيع نيروى برق استان مركزى:
���بط عمومى شركت تو�يع نير�� بر�  �ستا� مركز�                             www.mpedc.ir مراجعه فرماييد.

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى
زيرمجموعه شركت توانير

��
ت �

نوب

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

�گهي مناقصه عمومي يك مرحله ��  نوبت ���
ش�ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا� �نتقا� نير� � برقرساني شبكه ها� تو�يع 

نير�� بر� �� محد��� عملياتى منطقه بر� فر��سى خو� �� به پيمانكا��� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد .
شر� مختصر� �� كا�:

فردوسىنام منطقه برق
970110621970110622شماره مناقصه
انتقال نيرو و برقرساني شبكه هاي توزيع نيروي برقموضوع مناقصه

2,632,868,1502,611,098,200مبلغ برآورد انجام كار (ريال)
257,000,000256,000,000مبلغ ضمانتنامه شركت در مناقصه( فرآيند ارجاع كار ) ( ريال )

از روز سه شنبه تاريخ  1397/09/20  لغايت روز يكشنبه تاريخ 1397/09/25مهلت فروش اسناد
تا ساعت 12 روز شنبه تاريخ 1397/10/08تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران

ساعت  15 روز شنبه تاريخ  1397/10/08ساعت  13 روز شنبه تاريخ  1397/10/08تاريخ بازگشايي اسناد مناقصه
تهران خيابان ملك الشعراى بهار نبش خيابان ورزنده پالك – منطقه برق فردوسى-محل تحويل و بازگشايي اسناد

اداره دبيرخانه و محل گشايش سالن جلسات منطقه

نو� سپر�� شركت �� مناقصه ( فر�يند ��جا� كا� ) : به صورت  ضمانت نامه بانكي  و يا چك تضمين شده بانكي  يا واريز وجه به حساب جارى شماره 
0101801171004 به نام شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ بانك صادرات شعبه مالصدرا و يا مطالبات ثبت و تاييد شده نزد امور مالي شركت توزيع 

نيروي برق تهران بزرگ ارائه نمايند.
به پيشنهادهاي فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

مبلغ فر�� �سنا�: جهت شركت در هر مناقصه ، مبلغ 1,500,000 ريال به صورت الكترونيكي  صرفا»از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به 
نشاني   http://moamelat.tbtb.ir - بنر ثبت نام مناقصه و مزايده اقدام به خريد اسناد نمايند

به پيشنهادهاي فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش وپيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرر درفراخوان واصل مي شود ، مطلقا « ترتيب اثر داده نخواهد شد.
شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 

- داشتن گواهينامه صالحيت پيمانكاري دررشته نيرو ازمعاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رياست جمهوري (سازمان مديريت وبرنامه ريزي) الزامى مى باشد. 
- هزينه درج دو نوبت آگهى در روزنامه اطالعات به عهده برنده يا برندگان مناقصه مى باشد .

ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :

     www.tavanir.org.ir   سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير: 
 http://iets.mporg.ir سايت پايگاه ملى مناقصات:  

 http://moamelat.tbtb.ir سايت شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ :  

(�گهي مناقصه عمومي)
شما�� 1 - 97/152
شركت �ير�� تر�نسفو

در نظـر دارد تأميـن نرم افـزار مديريـت اطالعات آزمايشـگاه مواد 
(منطبـق بر اسـتاندارد ISO17025 ) را از طريـق مناقصه عمومي به 

شركت هاي واجد شرايط واگذار نمايد. 
لذا از كليه شركت هاي معتبر ذيربط كه مايل به همكاري مي باشند، درخواست 
ــماره تلفن 33790599ـ  024 از  ــتر با ش مي گردد جهت اخذ اطالعات بيش
ــاعت 12ـ  10 تماس حاصل نموده و حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ  س
ــخصات كامل از طريق مراجعه  ــبت به دريافت اسناد و مش ــار آگهي نس انتش
ــده خود به همراه  ــايت www.iran-transfo.comو يا اعزام نماين ــه س ب
ــخ اقدام نمايد. شركت ايران  ترانسفو  معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاس

در رد يا قبول پيشنهادهاي ارائه شده مختار است.
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آدرس: زنجان، كيلومتر 5 جاده تهرانـ  كارخانه هاي ايران ترانسفو  
شركت �ير�� تر�نسفو (تد��كا� ��خلي ) 

فو 
�نس

� تر
ير�

ت �
رك

ش

(�گهي مناقصه عمومي)
شما�� 1 - 97/150
شركت �ير�� تر�نسفو

در نظر دارد اقالم برقي زير را از طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد. 
1ـ  ساعت نجومي 

2ـ  كابل مفتولي 6×3 و 10×4 
3ـ  چراغ LED120W گلنور مدل ستاره 2

4ـ  بدنه تابلو رو كار 60×70 
لذا از كليه شركت هاي معتبر ذيربط كه مايل به همكاري مي باشند، درخواست 
ــماره تلفن 33790599ـ  024 از  ــتر با ش مي گردد جهت اخذ اطالعات بيش
ــاعت 12ـ  10 تماس حاصل نموده و حداكثر ظرف مدت 10 روز از تاريخ  س
ــخصات كامل از طريق مراجعه  ــبت به دريافت اسناد و مش ــار آگهي نس انتش
ــده خود به همراه  ــايت www.iran-transfo.comو يا اعزام نماين ــه س ب
ــخ اقدام نمايد. شركت ايران ترانسفو  معرفي نامه جهت اخذ مدارك و ارائه پاس

در رد يا قبول پيشنهادات ارائه شده مختار است. 
هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.

آدرس: زنجان، كيلومتر 5 جاده تهرانـ  كارخانه هاي ايران ترانسفو  
شركت �ير�� تر�نسفو (تد��كا� ��خلي ) 

فو 
�نس

� تر
ير�

ت �
رك

ش

 �گهي مناقصه عمومي
شهر���� كرما� �� نظر ���� جهت عمليا� نصب �نشعا� بر� ساختما� جديد شهر���� مركز با بر���� ��ليه 
2/429/061/359 �يا� بر�س��ا� فهرس��ت بها� ��خلي سا�97 شركت تو�يع بر� شما� �ستا� كرما� به 
م��د� 45 ��� �� مح��ل �عتبا��� ��خلي به ص��و�� 50��صد نقد � �� صو�� عد� نقدينگي مابقي به صو�� 
پر��نه� �مين يا عو��� تفكيكي� به شر� �كر شد� �� �سنا� مناقصه� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي �قد�� 
نمايد. لذ� �� كليه پيمانكا��� تأييد صالحيت شد� � ����� حد�قل �تبه5 صالحيت �شته نير�� �عو� به عمل 
مي �يد ضمن معرفي كتبي نمايند� خو� بر�� خريد �سنا� مناقصه �� تا�يخ 97/9/12 لغايت 97/9/25 جهت 
تسليم پيشنها�ها تا تا�يخ 97/10/1 به مديريت �مو� قر�����ها� شهر���� مركز به ���� كرما�� خيابا� 

سپه مر�جعه نمايند. 
��ضمن شهر���� �� �� يا قبو� پيشنها�ها مختا� �ست � شركت كنندگا� بايد مبلغ 130/000/000�يا� به 
عنو�� ضمانت شركت �� مناقصه به يكي �� صو�تها� ضمانت نامه بانكي � يا �جه نقد ���يز� به شما�� حسا� 
5610119018501 نز� بانك مهر �ير�� به نا� حسا� سپر�� پيمانكا��� شهر���� كرما�� به همر�� ساير 
مد��� تحويل نمايند با�گشايي پاكتها �� تا�يخ 97/10/2 �نجا� مي شو� � �� صو�تي كه برندگا� مناقصا� 
حاضر به �نعقا� قر����� نشوند ضمانت نامه �نها به ترتيب به نفع شهر���� ضبط خو�هد شد. بديهي �ست كه 

هزينه چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه مي باشد � ساير �طالعا� � جزئيا� �� �سنا� مناقصه مند�� �ست.

مديريت ��تباطا� � بين �لملل شهر���� كرما�
« مز�ي�د� عموم�ي»

شـركت سرمايه گذاري استان گيالن (سـهامي عام) با شماره ثبت 
11455 و شناسه ملي 10720243977 در نظر دارد يك واحد آپارتمان 
به متراژ تقريبي 75مترمربع با كاربري اداري واقع در طبقه ي اول ساختمان 
شركت سرمايه گذاري استان گيالن واقع در رشت، بلوار معلم، ميدان سرگل، 
به سمت رشتيان، خيابان شهيد شمسي پورـ بريدگي اول سمت راست را 
ــاند. لذا از كليه متقاضيان دعوت به  از طريق مزايده عمومي به فروش برس
عمل مي آيد حداكثر ظرف مدت 8 روز كاري (روزهاي كاري شركت شنبه 
ــد) از تاريخ انتشار آگهي، با در دست داشتن كارت  ــنبه مي باش الي چهارش
ــماره  ــش واريزي به مبلغ 300/000/000ريال به ش ــايي و ارائه في شناس
حساب 1ـ2160940ـ11ـ6402 نزد بانك قرض الحسنه مهر ايران شعبه 
طالقاني و در وجه شركت سرمايه گذاري استان گيالن (سهامي عام) دفتر 
شركت سرمايه گذاري به آدرس گيالن ـ رشت ـ بلوار شهيد رجايي (رشتيان 
سابق)ـ نرسيده به كوچه پنجم ـ طبقه دوم مراجعه نمايند. آخرين مهلت 
ارائه پيشنهادها تا پايان وقت اداري (8 صبح الي 15) روز 97/9/28 و تاريخ 
ــاعت 10:00 صبح شنبه روز،  ــايي پاكت هاي پيشنهادي نيز در س بازگش

مورخ 1397/10/1 و در محل دفتر شركت سرمايه گذاري خواهد بود.
ــه مبلغ  ــع ب ــر مترمرب ــه ازاي ه ــي ب ــه ي كارشناس ــت پاي ــاً قيم ضمن

48/000/000ريال مي باشد.
عالقه مندان در شركت در مزايده جهت كسب اطالعات بيشتر و دريافت 
فرم هاي مزايده مي توانند با شماره تلفنهاي (3 و 01333516191) تماس 

حاصل فرمايند.
شركت سرمايه گذ��� �ستا� گيال� (سهامي عا�)

پشت صحنه 101 ��ي�د��  تا�يخ�ي
ناگفته هايي از حوادث تاثيرگذار بر اقتصاد و سياست ايران

نوشت�ه  �حم�د خ�ا�� �لمله
قطع �قعي � چا� ��� 312 صفحه

ــري در اخبار و  ــالمي س ــاني كه از ابتداي پيروزي انقالب اس براي كس
ــانه اي ايران دارند،  «احمد خادم المله» نامي آشناست. وي  تحوالت رس
از ابتداي پيروزي انقالب اسالمي در اكثر تحوالت مهم ايران، از پيروزي 
ــالمي گرفته تا جنگ تحميلي عراق، پذيرش قطعنامه 598،  انقالب اس
انواع كودتاها و توطئه هاي آمريكايي تا تحريم ها و مذاكرات مهم، همواره 
در كنار مديران ارشد كشور، در مسئوليت هاي مختلف حضور داشته ودر 

ــت صحنه آنها به عنوان خبرنگار، دبير،  ــانه اي رويدادها و پش انعكاس رس
ــردبير، مديرعامل ايرنا، مدير روابط عمومي و ارتباطات، مدير مسئول  س
روزنامه و مشاور رسانه اي مقام هاي كشور در داخل و خارج از كشور نقش 

ايفا كرده است.
مهمترين ويژگي خادم المله اين است كه با همه دولت هاي پس از پيروزي 
ــز عضو گروه و حزب  ــته و هرگ ــالمي از نزديك همكاري داش انقالب اس
خاصي نبوده و همين امر باعث شده وي به رويدادهاي ايران نگاهي ملي 

داشته باشد.
ــرمقاله هاي وي در سال هاي 94/93 است كه  اثر حاضر مجموعه اى از س
به قلم وي به رشته تحرير در آمده و در همه آنها تالش كرده با همان نگاه 

تملي به پشت صحنه رويدادهاي كشور نگاه كند.
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 * فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 

 شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� 
�گهي  تجديد مناقصه عمومي 
يك مرحله �� شما��    97/95

شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد انجام كليه خدمات حقوقى 
در محدوده ستاد و مناطق برق رابا توجه به شرايط مندرج  در اسناد از طريق تجديد 

مناقصه عمومي يك مرحله اي به شركت هاى  واجد شرايط  واگذار نمايد .
ــات خدمات حقوقى  كه داراي پروانه وكالت از مراجع  ــركت ها و موسس لذا از ش
ذيصالح و داراى تجربه و سابقه كاري مي باشند  دعوت به عمل مي آيد  ،  ازروز دو 
شنبه  مورخ  97/09/19  لغايت   پايان  وقت اداري  روز دوشنبه  مورخ  97/09/26  

جهت خريد اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند.
ــركت ها مي توانند جهت دريافت اسناد  از طريق سايت شركت  ــناد : ش فروش اس

توزيع نيروي برق استان تهران به  نشانى: WWW.TVEDC.IR اقدام نمايند.
تلفن هاي تماس:  35081342، 33318591 و نمابر 33349048 

ــنبه مورخ  ــاعت 10 صبح روز يكش ــناد : حداكثر تا س - تاريخ تحويل (عودت) اس
97/10/09   به  دبيرخانه مركزي شركت توزيع نيروي برق استان تهران  به نشانى 

تهران – ميدان شهدا- خيابان 17 شهريور شمالى – جنب مترو تحويل نمايند.
- تاريخ بازگشايي پاكت هاى الف :ساعت 13/50 روز يكشنبه  مورخ  97/10/09  

درسالن جلسات  
- ميزان سپرده شركت در تجديد مناقصه به مبلغ 976,000,000  ريال.

ــپرده ، مشروط ، مخدوش، تحويل اسناد بعد از انقضاي  ــنهادهاي فاقد س - به پيش
مدت ، مطلقاً ترتيب اثر داده نخواهد شد.

- هزينه درج آگهى به عهده شركت توزيع نيروى برق استان تهران مى باشد .
شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است .

ساير اطالعات و جزئيات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است و اطالعات  مناقصه از 
طريق پايگاه اطالع رساني مناقصات  سازمان مديريت و برنامه ريزى كشوربه نشانى: 
ــركت  ــاني ش HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  پايگاه اطالع رس

توانيربه نشانى: HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس مي باشد.
شركت تو�يع نير�� بر� �ستا�  تهر��

��
ت �
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صفحه3
برندگان جایزه ادبي »جال آل احمد« معرفي شدند
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وزیر کشور از تاکیدمقام معظم 
رهبری بر انجام کارهای فوق العاده 
در کاهش آس���یب های اجتماعی و 
عق���ب افتادگی های موجود در این 

حوزه خبر داد.
به گزارش ایس���نا، عبدالرضا 
رحمانی فضلی در حاش���یه جلسه 
شورای اجتماعی کشور که با موضوع 
»ارائه گزارش و بررسی آسیب های 
اجتماعی و ارائ���ه گزارش به رهبر 
معظم انقاب اسامی« برگزار شده 
بود، اظهارنظر کرد: اکنون موضوع 
آسیب های اجتماعی اجزای مورد 
نظر خود را پی���دا کرده   و اهداف 
آن مشخص است. راه ها شناسایی 
شده و دستگاه های مربوطه  هم در 
این باره کارهای مهمی را به سرانجام 
رسانده اند.وی درباره گزارش کلی به 
رهبر معظم انقاب اسامی در مورد 
موضوع ط���اق  گفت: در این باره 
گزارشی به رهبری ارائه  و قرار شد  
از این به بعد دستگاه ها هر سه ماه 
یک بار گزارشی از عملکرد خود را 

در این مورد ارائه دهند.
 وزیر کشور همچنین در جلسه 
شورای اجتماعی کش���ور در باره 
قانون تس���هیل ازدواج که از سوی 
فراکسیون خانواده در این نشست 
مطرح ش���د   تصریح کرد: قانون 
تسهیل ازدواج ظرفیت خوبی است و 
این قانون تصویب شده، اما در عمل 

اتفاق مهمی نیفتاده است و ازم است 
گزارش مهمی از اجرای این قانون 
توسط دستگاه های ذیربط ارائه شود.

وی درباره موضوع ازدواج سفید 
هم گفت: در موضوع ازدواج سفید 
دستگاه های ذیربط گزارش هایی را 
 کار  و مواردی را  بررس���ی کرده اند ،

اما  این موض���وع تحقیقات ویژه ای 
نیاز دارد. رحمانی فضلی همچنین 
به هم افزایی دستگاه های ذیربط در 
مورد آس���یب های اجتماعی اشاره 
کردوگفت: هم افزایی دستگاهها در 
حال انجام است و تقسیمات کار در 
حوزه آسیب های اجتماعی هم باید 
بین دستگاه ها به خوبی انجام شود و 
انتظار است   دستگاه های مسئول در 
حوزه های خود، هم افزایی و نقش 

خود را به خوبی ایفا کنند.
وی همچنی���ن در موضوع 
حاشیه نشینی و بازآفرینی بافت های 
فرس���وده   اعام کرد: در این باره 
روند مناس���بی نداشتیم البته به جز 
مواردی که دستگاه ها خودشان  به 
صورت شخصی وارد عمل شده اند 
و کار کرده اند ، اما انتظار این است 
که  برنامه ریزی روش���نی در زمینه  
محات در حاش���یه شهرها داشته 
باشیم و این محات شناسایی شوند 
و باز آفرینی در آنها انجام ش���ود.  
وی تأکید کرد: درباره بازآفرینی و 
موضوع حاشیه نشینی محوریت با 

وزارت مسکن و شهرسازی باشد 
و گزارش���ی در این باره ارائه شود 
و در نشس���ت آینده هم در حضور 
مقام معظم رهبری گزارشی پیر امون 
عملکردها در موضوع حاشیه نشینی 

ارائه خواهد شد.
وزیر کشور همچنین در مورد 
بازنگ���ری در قوانین اجتماعی  هم 
گفت: بازنگ���ری در همه قوانین 
اجتماعی در سازمان امور اجتماعی 
انجام ش���ده است، اما نباید انباشت 
قوانین باشد؛ بلکه قوانین باید بررسی 
شود و هرجا ضعف وجود داشت 
اصاح شود و قوانین مورد بررسی 
قرار بگیرد و چنانچه نیاز به قانون 
جدید بود هم موضوع بررسی شود.

وی در مورد مش���اوره قبل از 
ازدواج  گفت: مشاوره قبل از ازدواج 
در عمل باید با جدیت پیگیری شود 
و دستگاه های متولی مسئول هستند 
با جدیت این امر را مورد پیگیری 
قرار دهند و نتای���ج مطلوبی از آن 

حاصل شود .
وزیر کشور درباره شبکه خیرین 
در موض���وع ازدواج   تصریح کرد: 
شبکه خیرین ازدواج و فعالیت آنها 
در استان ها باید مورد بررسی قرار 
گیرد و اگر  ش���بکه ملی خیرین در 
مبحث خانواده و ازدواج  داش���ته 
باشیم موضوع بسیار مهمی است که 

می تواند موثر واقع شود.

 یک روزنامه آلمانی گ���زارش داد که برلین و پاریس 
درباره س���ازوکار مالی ویژه برای ایران به توافق رسیدند و 
ب���ه زودی با راه اندازی این نهاد، 9 کش���ور اروپایی به آن 

می پیوندند.
به گزارش ایرنا، روزنامه آلمانی »ویرتشافت زووخه« در 
این گزارش نوشت: اتحادیه اروپا برای حفظ کانال های مالی 
با ایران یک سازوکار مالی ویژه طراحی کرده است و آلمان و 

فرانسه در این باره به توافق رسیده اند.
به نوشته این روزنامه به نقل از دیپلمات های اروپایی، 
براساس توافق برلین و پاریس، سازوکار مالی ویژه برای حفظ 
روابط تجاری اتحادیه اروپا ب���ا ایران به صورت نهادی در 
فرانسه مستقرمی شود  و یک آلمانی ریاست آن را برعهده 
خواهد داشت.براس���اس این گزارش، 9 کشور اروپایی از 
جمله ایتالیا، اسپانیا، اتریش و اتحاد سیاسی-اقتصادی بنلوکس 
شامل بلژیک، لوکزامبورگ و هلند تمایل به پیوستن به این 
نهاد را دارند.سازوکار مالی ویژه در ابتدا برای مصون ماندن از 
تحریم های آمریکا فقط به کااهای اولویت دار همچون غذا و 
دارو محدود خواهد بود.سازمان مجری این سازوکار اگرچه 
ابتدا به صورت نهادی کوچک خواهد بود،اما به تدریج مجوز 

انجام امور بانکی را  هم به دست خواهد آورد.
بر این اساس نستله، شرکت صنایع غذایی سوییسی و 
چندملیتی، سانوفی شرکت داروسازی فرانسوی و یونیلیور 
شرکت چند ملیتی بریتانیایی-هلندی که در زمینه مواد غذایی، 
نوشیدنی ها،، شوینده ها و لوازم آرایشی بهداشتی فعالند  ، کار 
انتقال محصوات به ایران را انجام خواهند داد، هر چند آنها به 
دلیل عدم تمایل بانک ها برای تامین مالی متضرر خواهند شد. 
این س���ازوکار مالی در قالب یک ش���رکت تسویه 
وجوه)Clearing-House( که مانع پرداخت های فرامرزی 
می شود، فعالیت خود را آغاز خواهد کرد. پرداخت های ازم 
به صادرکننده محصوات از اروپا به ایران توسط وارد کننده 

اروپایی انجام خواهد شد.
دیپلمات های اروپایی درباره اهمیت سیاسی این نهاد 
برای اروپا گفتند: دفاع از منافع ش���رکت هایمان و تحکیم 

استقال اقتصادیمان از آمریکا برای ما مهم است.

پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داده بود که 
این نهاد اروپایی از یک نظام اعتباری برای تسهیل پرداخت های 
مربوط به تبادات کاا میان ایران و اروپا استفاده می کند؛ به 

شکلی که نیاز به تراکنش مالی با بانک های اروپایی نباشد.
به نوشته وال استریت ژورنال به نقل از دیپلمات ها، این 
نهاد از سوی آلمان و فرانسه تامین مالی می شود و به صورت 
مستقیم تحت مالکیت دولت های اروپایی مشارکت کننده 

است تا از تحریم های احتمالی واشنگتن مصون بماند.
اتحادیه اروپا ابراز امیدواری کرده است که بیش از 10 
کشور اروپایی در این سازوکار مالی مشارکت کنند و احتماا 
با گذشت زمان کشورهای بیشتری از جمله چین به این گروه 

بپیوندند.
براس���اس این گزارش، مقام های اروپایی امیدوارند 
سازوکار مالی ویژه اروپا بتواند در نهایت با دریافت پروانه 

بانکی، به صورت رسمی یک نهاد اتحادیه اروپا شود .
پیش از این، علی اکبر صالحی رئیس س���ازمان انرژی 
اتمی ایران که برای شرکت درسومین سمینار همکاری های 
هسته ای ایران و اروپا به بروکسل سفر کرده بود، با تجلیل از 
تاش های طرف های برجام برای حفظ این توافق، هشدار داد  
در صورتی که اظهارات سیاسی اروپا، چین و روسیه به عمل 
تبدیل نشود، چشم انداز آینده غیرقابل پیش بینی خواهد بود.

همچنین سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر امور خارجه 
ایران در سومین سمینار همکاری های صلح آمیز هسته ای ایران 
واروپا دربروکسل با اشاره به اینکه منافع اقتصادی ایران در 
برجام و لغو تحریم ها محقق نشده است، هشدار داد که این 
توافق در شرایط دش���واری قرار گرفته است.بعد از خروج 
یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای ایران و 1+5 در اردیبهشت 
ماه امسال که با محکومیت جهانی روبرو شد، اتحادیه اروپا، 
روسیه و چین ضمن اعام پایبندی به این توافق اعام کردند 
که از مبادات تجاری ش���رکت های خود با ایران حمایت 

می کنند.
اتحادیه اروپا با فعال کردن قانون مسدود سازی در قبال 
اقدام آمریکا، اعام کرده که سازوکار مالی ویژه ای را  هم برای 

ادامه تجارت ایران با جهان راه اندازی می کند.

 وزير کشور: رهبري خواهان اقدام فوق العاده 
براي آسيب هاي اجتماعي هستند

فرانسه و آلمان درباره سازوکار مالي ويژه با ايران توافق کردند

رئیس شورای شهر تهران  گفت: باید از توان و 
انرژی دانشجویان به ویژه در نهادی مانند شهرداری 

بهره برد.
  به گزارش مهر، محسن هاش���می دیروز در 
ابتدای یکصدو ششمین جلسه شورا با گرامیداشت 
روزدانشجو، از این روز به عنوان نماد حریت، استکبار 
ستیزی و نشاط سیاسی در دانشگاه ها و همه جامعه 

یاد کرد.
وی در ادامه افزود: اگر دانشجویان، به عنوان قشر 
آزاد اندی���ش و آرمانگرا که در بهترین دوران حیات 
فکری خود بسر می برند نتوانند از فضای باز وبسترهای 
مهیا در دانشگاه ها استفاده کنند، جریان های واپسگرا 
و خشونتگرا، جای خالی جنبش بالنده دانشجویی را 

پر خواهند کرد.
 هاش���می یادآور ش���د: همان گونه که رکود 
جنبش دانشجویی در دهه 90 و محدود شدن فضای 
فعالیت های فرهنگی و سیاسی در دانشگاه ها موجب 
شد فضای فعالیت جنبش دانشجویی که می تواند آثار 
مثبتی هم برای خود دانشجویان و دانشگاه و هم برای 
جامعه و مسئوان به همراه داشته باشد جای خود را 
به اعتراضات کور وخشونت آمیز در دی ماه گذشته 
بدهد.وی اف���زود: نباید ماهیت انتقادی فعالیت های 
جنبش دانشجویی نسبت به مسئولین، این احساس را 
در مدیریت به وجود بیاورد که جنبش دانشجویی را 
یک تهدید تلقی و بر همین اساس بخواهد آن را مهار 

و تضعیف کند.
تصویب سیاست های اجرایی ایحه بودجه 

۹۸ شهرداری
سیاست های اجرایی و الزامات تدوین ایحه 
بودجه سال 1۳9۸ شهرداری تهران به تصویب رسید.

  مجید فراهانی رئیس کمیته بودجه و نظارت 
مالی ش���ورای شهر تهران در جریان صد و ششمین 
جلسه علنی شورای شهر پیشنهاد طرح یک فوریت 
»سیاست های اجرایی و الزامات تدوین ایحه بودجه 

سال 1۳9۸ شهرداری تهران« را ارائه کرد.
وی در دفاع از این طرح یک فوریتی بیان کرد: 
شورای شهر تهران از سال ۸۶ تاکنون، سیاست های 
راهبردی و الزامات کان که معتقد بوده است بودجه 
باید بر اساس آن انجام شود، در قالب مصوبه تصویب 
می کرده اس���ت.فراهانی افزود: پس از تدوین این 
سیاست ها، شهرداری موظف بوده است راهبردها و 
سیاست های اجرایی و اصول کلی بودجه را بر اساس 
آن پیش ببرد.رئیس کمیت���ه بودجه و نظارت مالی 
شورای شهر تهران خاطر نشان کرد: بر اساس قانون 
شهرداری تا آخر دی ماه باید بودجه 9۸ به شورای شهر 

ارائه شود و تدوین آن آغاز شده است.
این عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: از این 
رو مراحل اولیه کار آغاز شده است؛ بنابراین ما باید هر 
چه سریع تر این سند را تصویب کنیم و به شهرداری 
بدهیم تا بتواند مواردی که مد نظر شورا است را در 
تدوین بودجه لحاظ کند و آخر دی ماه بودجه ارائه 

شود، از این رو فوریت این طرح اهمیت دارد.
در پایان طرح »سیاست های اجرایی و الزامات 
تدوین ایحه بودجه سال 1۳9۸ شهرداری تهران« با 
حداکثر آرا و 19 رأی به تصویب شورای شهر تهران 

رسید.
  پاسخ ش��ورای ش��هر تهران به اعتراض 

فرمانداری
اعضای شورای شهر تهران در جلسه دیروز شورا 

اعتراض فرمانداری نسبت به ایحه سامان بخشیدن 
به عوارض و نرخ بهای خدمات را بررس���ی و به آن 
پاسخ دادند.  اعضای شورای شهر تهران ، ایحه سامان 
بخش���یدن به ارائه عوارض نرخ بهای خدمات را در 
۲9 آبان ماه تصویب کردند اما این ایحه پس از ارائه به 
فرمانداری تهران برای تأیید و اباغ به شهرداری تهران 

با اعتراض فرمانداری روبرو شد.
بهاره آروین عضو کمیس���یون برنامه و بودجه 
شورای شهر تهران در باره ایراد و اعتراض فرمانداری 
تهران به ایحه تکلیف شهرداری تهران به ارائه جدول 
بهای خدمات در قالب ایحه سنواتی، گفت: یک بند 
اعتراض این است که بر اساس قانون مالیات بر ارزش 
افزوده، شوراهای اسامی موظف هستند موارد را تا 15 
بهمن هر سال اعام کنند که این مصوبه از نظر زمانی با 

قانون ارزش افزوده و مالیات مغایر است.
وی با بیان این که این ایحه، ایحه خوبی بود، 
افزود: ایرادی که هیات تطبیق مستقر در فرمانداری 
 تهران به مصوبه گرفته اس���ت شاید بیشتر ناشی از 
سوء تفاهم باشد.آروین از میرلوحی به عنوان نماینده 
شورا در هیأت تطبیق خواست که در هیأت تطبیق از 

این مصوبه دفاع کند.
محمد س���ااری عضو دیگر شورا هم گفت: 
ایرادی که هیات تطبیق به این ایحه گرفته ایرادی به 
جا و درست است، چرا که در این ایراد بیان شده در 
فرآیند تصویب بودجه هایی که در اختیار شورا است 

باید تعیین تکلیف شود.
وی گفت: اعتراض فرمان���داری مبنی بر این 
موضوع اس���ت که نرخ ها باید به صورت جداگانه 
محاسبه شود، نه این که در یک ایحه تجمیع شود.

سااری ادامه داد: همچنین فرمانداری تاکید دارد که 
نرخ ها باید قبل از بودجه بندی تعیین تکلیف شده 

باشد.
سید محمود میرلوحی هم تاکید کرد: آثار این 
ایحه بر بودجه ش���هرداری تهران از جمله مواردی 

است که هیات تطبیق به آن ایراد گرفته است.
محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران هم از 
اعضای شورای شهر خواست که اعتراض فرمانداری 
را با اصاح بندهایی از ایحه بررسی و پاسخ دهند 
که نظر فرمانداری جلب شود. بر اساس این گزارش، 
اعضای شورای شهر پس از بررسی، پاسخ به اعتراض 
فرمانداری را با 1۶ رای از ۲1 عضو ، تصویب کردند.

  اولوی��ت ق��رار دادن پ��روژه فرهنگ��ی 
برج طغرل

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای 
شهر تهران درخواست کرد تکمیل پروژه فرهنگی 

طغرل در اولویت قرار گیرد.
  محمدجواد حقشناس تذکری کتبی به هیات 
رئیس����ه ارائه کرد که توسط رئیس شورا هم قرائت 

نشد.
متن تذکر حقشناس به شرح زیر است: 

در بازدیدی که هفته گذش����ته به اتفاق آقایان 
س����ااری، خلیل آبادی و سرکار خانم امانی اعضاء 
محترم شورای شهر و معاون فنی و عمرانی شهرداری 
تهران از پروژه مهم فرهنگی واقع در منطقه ۲0تهران 
در محوطه تاریخی فرهنگ����ی رازی )برج طغرل( 
داشتم، مواردی را مشاهده کردم و به استحضاراعضاء 
شورای شهر رس����اندم و برای رفع مشکات این 
پروژه بزرگ فرهنگی مواردی را به شهردار محترم و 

معاونت های ذیربط متذکر می شوم:

 1- بودج����ه تخصیصی در س����ال91-9۷ ،
حدود9۸.5 میلیارد و عملکرد آن حدود 10۴میلیارد 
بوده است که نشان از تاش موثر سازندگان عمرانی 
ش����هرداری و پیمانکاران آن پروژه بوده است و با 
توجه به عدم تخصیص کامل به بودجه سال جاری 
میزان مطالبات پیمانکاران به حدود ۲0میلیارد تومان 

رسیده است.
بخش����ی از این پروژه مانند سالن های سینما، 
کتابخانه و موزه با تخصیص کل اعتبارات می تواند 
 تا پایان سال جاری و حتی ایام مبارک دهه فجر به 

بهره برداری برسد.
۲- انتظار بر این است شهرداری در باره تکمیل 
پروژه های نیمه تمام به ویژه با درصد باا نسبت به 
پیشرفت و تکمیل آنها اقدام و در اولویت قرار بگیرد.
لزوم س��اماندهی کارگاه های غیرضروری 

عمرانی پایتخت
سخنگوی شورای شهر تهران گفت: کارگاه های 
غیرضروری و کارگاه هایی که بیش از اندازه بزرگ 
هستند در جهت دسترس پذیر کردن معابر شهری 

برای شهروندان ساماندهی می شود.
علی اعطا ، با اش����اره به تاکید شهردار تهران 
به افزایش فضاهای عمومی شهر و کوچک سازی 
کارگاه های پروژه ه����ای عمرانی گفت:کارگاه های 
غیرضروری که برای ش����هروندان مزاحمت ایجاد 
می کنند و کارگاه هایی که بیش از اندازه بزرگ هستند 
و می توانند در مساحت کوچکتری فعالیت کنند باید 
کوچک سازی تا فضای شهری مناسب تر و دسترس 

پذیرتری برای شهروندان فراهم شود.
  ضرورت پلمب کارگاه های س��اختمانی 

فاقد ایمنی
یک عضو شورای ش����هر تهران هم بر لزوم 
اس����تفاده از ظرفیت ماده 9۶ قانون کار برای پلمب 

کارگاه های ساختمانی فاقد ایمنی تاکید کرد.
 زهرا صدراعظم نوری در جلسه دیروز شورای 
ش����هر تهران تذکر مکتوبی به هیات رئیسه شورای 

شهر ارائه کرد.
وي در متن این تذکر با اشاره به آتش سوزی 
برج  تجاری � اداری رزمال گفت : در تاریخ 1۴آذرماه 
9۷ در س����اختمان ۲5 طبقه در حال ساخت رزمال 
با کاربری تجاری و اداری آتش س����وزی رخ داد که 
که متاسفانه باعث سوختگی و دودگرفتگی ۲۶ نفر 
از کارگران کارگاه مربوطه ش����د و مشابه این حادثه 
حریق در برج بدون پایان کار پارامیس در تاریخ ۳1 
تیرماه سال جاری، به علت عدم توجه به ضوابط و 
مقررات ایمنی در دوره ساخت ساختمان در کارگاه 

ساختمانی رخ داد.
با رای اعضای ش����ورای شهر تهران ایحه 
چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات پسماند به 

تصویب رسید.
  موضوع بررسی یک فوریت ایحه چگونگی 
محاسبه و اخذ بهای خدمات پسماند دستور دیگر 
جلسه 10۶دیروز شورای شهر تهران بود که با رای 

اعضا به تصویب رسید.
رضا عبدلی مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند 
در این باره تصریح کرد: ایحه ش����هرداری در باره 
پسماند ساختمانی و بیمارستانی به تصویب رسید 
و هم اکنون در حال اجرا است اما نحوه محاسبات 
در این ایحه نیازمند اصاحاتی است که شهروندان 

همواره نسبت به آن اعتراض می کنند.

امیر   حاتمی : پیشرفت صنايع دفاعی مرهون  

ارتباط دانشگاه و شرکت های دانش بنیان است
وزیر دفاع گفت: موضوع تحقیقات در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس����لح به عنوان یک مولفه اساس����ی در ارتقاء قدرت دفاعی و بازدارندگی 

جمهوری اسامی همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.
به گزارش   روابط عمومی وزارت دفاع، امیر س����رتیپ حاتمی با حضور 
درنشست تخصصی و مقدماتی پنجمین جشنواره »سلمان فارسی« نیروهای 
مسلح با اش����اره به جایگاه ویژه  تحقیقات در وزارت دفاع گفت: مسئولیت 
اجرا، هدایت و راهبری، آموزش، تحقیق و توسعه صنعت دفاعی تحت تدابیر 
فرماندهی معظم کل قوا برای ارتقای سطح علوم و تکنولوژی دفاعی و نیل به 
خودکفای����ی در صنایع نظامی از مهمترین وظایف وزارت دفاع درافزایش توان 

بازدارندگی است.
وزیر دفاع با اشاره به توسعه فناوری ها و توسعه زیرساخت صنعت دفاعی 
در   سالهایی که همواره تحریم های ظالمانه علیه صنعت دفاعی و نظامی کشور 
اعمال شده بود تاکید کرد: موضوع تحقیقات در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مس����لح به عنوان یک مولفه اساس����ی در ارتقای قدرت دفاعی و بازدارندگی 
جمهوری اسامی همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است.امیر سرتیپ 
حاتمی با تبیین جایگاه و نقش شرکت های صنعتی، تحقیقاتی و دانش بنیان در 
توانمند سازی صنایع دفاعی و تقویت بنیه دفاعی کشور گفت:    فرمانده معظم 
کل قوا وزارت دفاع را به عنوان نمونه بارز همکاری صنعت و دانشگاه می شناسند 
و بر این نکته تأکید دارند که از عوامل برجسته پیشرفت صنایع دفاعی کشور 

ارتباط بخش دفاع با دانشگاه و شرکت های دانش بنیان است.
وزیر دفاع در ادامه از محققین نیروهای مسلح و دانشمندان عرصه صنعت 
دفاعی  وزارت دفاع به عنوان مجاهدانی یاد کرد که با تاش مضاعف و مستمر و 
نقش آفرینی در ارتقاء قدرت دفاعی، اقتدار و امنیت ملی را استحکام می بخشند. 
وی با اش����اره به اینکه بهره برداری موثر از ظرفیت، توان، تجربه و تخصص 
دانشگاه ها و شرکت های دانش بنیان از مطالبات جدی فرماندهی معظم کل قوا 
است،  تأکید کرد: مناسبات ما براساس مدل راهبردی بلند مدت، هدفدار و بر پایه 
اعتماد متقابل به شکلی که باید همواره همکار و همپای هم باشیم تعریف شده و 
این رویکرد می تواند حرکت ما را به سوی ایجاد سازمانی سیاستگذار و هماهنگ 

با اجرای تحقیقات علمی و فنی شتاب بخشد.
حاتمی با بیان این که مجموعه های صنعتی، تحقیقاتی و دانش بنیان فعال 
در شبکه نیروهای مسلح ازم است به عنوان زنجیره های متصل به هم بااترین 
نیازهای بخش دفاع را در کمترین بازه زمانی تأمین کنند تأکید کرد: این روند را 
باید به شکلی ادامه دهیم که منجر به ایجاد ظرفیت هایی برای رقابت در بازارهای 

جهانی شود. 
وزیر دفاع در پایان از همکاری و تاش جهادی مجموعه عظیم ش����بکه 
محققین و پژوهشگران وزارت دفاع که به رغم محدودیت ها و موانع پیش رو در 

عرصه مهم و راهبردی صنعت دفاعی قدم گذاشته اند تشکر و قدردانی کرد.

نمایش���گاه جدیدترین  در 
دستاوردهای   بسیج از ۴ دستاورد 

علمی رونمایی شد .
پهپاد بدون س���کان، نیترات 
باریم، تولی���د فراورده های گیاه 
بامبوم و کتاب کاربرد پاس���ما، 
۴ دستاورد علمی اس���ت  که در 
نمایشگاه دانش و پژوهش اقشار 

بسیج،   رونمایی شد.
این نمایشگاه شامل ۳5 غرفه از 
طرح ها و دستاوردهای علمی بسیج 

است که برای مرحله تجاری سازی 
آم���اده ارائه می ش���وند .از جمله 
دستاوردهای به نمایش درآمده در 
این مراسم، ۴ طرح جدید فناورانه 

بسیجیان بود .
این طرح ها عبارتند از طراحی 
پهپاد بدون سکانvtcu1۳۳ که در 
آن برخاف سایر پهپادها که برای 
هدایت آنها از سکان ها و سطوح 

کنترلی استفاده می شود؛هدایت و 
جهت گیری پهپاد با اس���تفاده از 
تغییر زاویه در خروجی موتورها 
صورت می گی���رد. از این پهپاد 
می توان در ماموریت های شناسایی 
و رزمی استفاده کرد.محصول دیگر، 
تولید ماده شیمیایی نیترات باریم 
است که در صنایع نظامی و آتش 
نشانی کاربرد داش���ته که تا پیش 
از این واردات���ی بوده که محققان 
بسیجی موفق به تولید آن شده اند. 

محصول سوم، تولید فرآورده گیاهی 
بامبو به دست محققان جوان بسیجی 
استان گیان بود. این محصول یک 
منبع غذایی فراس���ودمند ارگانیک 
اس���ت که حا وی 1۷ نوع آنزیم 
و 10 عنصر سودمند معدنی است. 
آخرین محصول رونمایی شده در 
این نمایشگاه، کتاب کاربرد پاسما 
در صنعت هوافضای اس���ت که با 

حمایت مرکز پاسما و لیزر سازمان 
بسیج علمی پژوهشی تدوین شده 

است. 
سردار غامحسین  غیب پرور 
رئیس س���ازمان بس���یج، درآیین  
افتتاحیه این نمایش���گاه علمی با 
تاکید بر چتر حمایتي بس���یج از 
نخبگان گفت: اگر فکر و اندیشه 
با انگیزه هاي الهي توام باش���د و 
روحیه انقابي و جهادي لباس کار 
شود، پیشرفت کشور اجتناب ناپذیر 

است.وی افزود:گردهمایی فعالین 
علمی و پژوهشی پیامدهایی چون 
خودباوری، انسجام و همگرایی در 
بین نیروهای مسلح و مردم دارد و 
از برکات نظام جمهوری اسامی، 
همین خودباوری جوانان اس���ت. 
غیب پرور ادامه داد: اگر در کشوری 
انگیزه های دین���ی و الهی حاکم 
باشد و نخبگان آن سرزمین دارای 

بالندگی و سرزندگی باشد نتیجه ای 
جز پیشرفت و اعتا نخواهد داشت 
و ما همه اینها را به برکت اسام و 

انقاب داریم.
رئیس سازمان بسیج تاکید کرد: 
ما در بسیج با یک اقیانوس از فکر 
و انگیزه و انس���ان های انقابی و 
دانشمند مواجه هستیم و اگر قادر 
نباشیم از افراد نخبه حمایت کنیم، 
دچار خسران بزرگ خواهیم شد. 
غیب پرور در ادامه گفت: از سازمان 
بسیج علمی و پژوهشی می خواهم 
که حمایت از نخبگان بسیجی را 
به عنوان مهم تری���ن برنامه خود 
تلقی کنند. البته حمایت چند وجه 
دارد که شامل کشف، شبکه سازی، 
ثبت و تولید اس���ت. چتر حمایتی 
بسیج از نخبگان باید به همه زوایای 
کشور برسد.امیرمحمدحسین باقری 
معاون آموزش و پژوهش ستاد کل 
نیروهای مسلح نیز در مراسم افتتاح 
نمایشگاه دستاوردهای علمی بسیج 
گفت: ویژگي خاص بس���یج این 
است که مي تواند رابط نیروهاي 
مسلح و مردم براي برطرف ساختن 

نیازهاي علمي و پژوهشي باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری 
اخیرا فرمودند که همه پژوهش ها 
باید یک حامی داش���ته باشند. این 
حامی باید هم مادی و معنوی باشد. 
اینک���ه پژوهش را در خدمت حل 
مسئله بگذاریم و از آن حمایت کنیم 

بسیار جدی و مهم است.
باقری اضافه کرد: ما در ستادکل 
نیروهای مسلح، در کنار ایران داک، 
دفاع داک را در دانشگاه دفاع ملی 
راه اندازی کرده ایم و در کنار آن نیز 
بانک های اطاعاتی در حوزه دانش 

و پژوهش ایجاد شده است.

معاون هماهنگ کننده نیروی 
دریایی ارتش جمهوری اسامی ایران 
اعام کرد که زیر دریایی فاتح پس از 
پیوستن به نیروی دریایی در دریای 
عمان به اج���رای ماموریت خواهد 

پرداخت.
 امیر دریادار حمزه علی کاویانی 
عص���ر د یروز  در گفتگ���و با ایرنا، 
اظهارداشت: این زیر دریایی در حال 
طی کردن مراحل نهایی برای الحاق به 

ناوگان نیروی دریایی است .
وی اظهارامیدواری کرد که این 

زیر دریایی تا پایان س���ال به ناوگان 
نیروی دریایی ارتش اضافه شود.

معاون هماهنگ کننده نیروی 
دریایی ارتش  افزو د: فاتح نخس���تین 
زیر دریایی نیمه سنگین ساخته شده در 

کشور محسوب می شود. 
این زیر دریایی نسل جدیدی از 
زیر دریایی های ایران است که متناسب 
با تهدی���دات و نیاز عملیاتی نیروی 

دریایی ارتش تولید شد.
بر اساس اعام وی زیر دریایی 
فاتح پس از پیوستن به نیروی دریایی 

در دریای عمان به اجرای ماموریت 
خواهد پرداخت. معاون هماهنگ کننده 
نیروی دریایی ارتش درباره توانایی 
پرتاب موشک توسط زیر دریایی فاتح 
گفت: اقداماتی در این زمینه   انجام 
داده ایم که به زودی رسانه ای خواهد 
ش���د.فرمانده نیروی دریایی ارتش 
درباره قابلیت ه���ای این زیردریایی 
گفت    که تمام فناوری های این زیر 
دریایی پیشرفته ساخت وزارت دفاع و 

کاما بومی است .
امیر دریادار حس���ین خانزادی 

چندی پیش با بیان اینکه زیر دریایی 
فاتح آخری���ن آزمایش های دریایی 
 خ���ود را طی می کن���د، گفته بود: 
زیر دریای���ی فات���ح ب���ا توجه به 
تکنولوژی های   پیشرفته و بومی که در 
آن به کار رفته است پس از رونمایی 

دشمنان را غافلگیر خواهد کرد.
وی یادآور شد: بعد از زیردریایی 
فاتح، در حال ساخت زیردریایی فاتح 
۲ و فاتح ۳ هستیم و به امید خدا کار 
ساخت زیردریایی سنگین تری را در 

دستور کار قرار داریم.

 سخنگوی وزارت امور خارجه 
گفت: مشورت های استکهلم ماهیت 
یمنی- یمن���ی دارد و   ایران از آغاز 
بحران یمن ) از جمله در بند س���وم 
طرح وزیرامور خارجه( بر ضرورت 
انج���ام گفتگوهای یمنی – یمنی به 
دور از دخالت بیگانگان تاکید داشته 

است .
 بهرام قاسمی  در پاسخ به سئوالی   
در باره ادعای برخی رس���انه های 
خارجی که   ایران پیشنهاد حضور 
هیاتی برای ش���رکت در مذاکرات 
یمنی ها در اس���تکهلم را داده است، 
افزود :   ای���ران از آغاز بحران یمن  
پیوسته حمایت شفاف و کامل خود 
را از ماموریت س���ازمان ملل متحد 
در مسیر پیگیری یک راهکار سیاسی 
مناسب به عنوان یگانه راه حل بحران 

مزبور اعام کرده است. 
وی اف���زود : دقیقا این نگاه و 

موضع ایران در حالی مطرح ش���ده 
اس���ت و می شود که آمریکا با اتخاذ 
سیاس���تی یکجانبه گرایانه و کاما 
جانبدارانه، مخرب و نامتوازن، مجوز 
شروع یک جنگ ویرانگر ضد بشری 
را علیه مردم یم���ن صادر کرده و با 
انواع حمایت های مالی ، تسلیحاتی 
و سیاسی از نیروهای متجاوز موجب 
استمرار یکی از بزرگترین فاجعه های 
 انس���انی به اذعان س���ازمان های 

بین المللی شده است. 
این دیپلمات ارشد کشورمان 
خاطرنشان کرد : ایران امیدوار است 
طرف های یمنی ب���ا اتخاذ رویکرد 
مستقل و صلح جویانه در چارچوب 
گفتگوهای ملی و یمنی � یمنی مانع 
دخالت و کارش���کنی های بیگانگان 
زیاده طلب و جنگ آفرین به منظور 
پایان دادن ب���ه آام و رنج های ملت 

ستمدیده و مظلوم یمن شوند .

 گفتگوي »نرم« هم يك ضرورت است
»ترامپ منطقه را انبار باروت کرده اس��ت. میزان س��احي که به 
منطقه ما از طرف آمریكا فروخته مي ش��ود، غیرقابل باور و بسیار فراتر 
از نیاز منطقه اس��ت. این نشان دهنده سیاست بسیار خطرناکي است که 

آمریكایي ها در منطقه ما دنبال مي کنند.«
***

این سخنان وزیر خارجه ما )ظریف( بود که در آن نگاه ترامپ رئیس 
جمهور آمریكا نسبت به منطقه خاورمیانه، بخصوص کشورهاي نفت خیز 
آن به درستي تببین شده اس��ت. ترامپ به خاورمیانه، علي الخصوص 
کش��ورهاي حوزه خلیج فارس به صورت یك پروژه نگاه مي کند که 
بزرگترین ویژگي این کشورها، ذخایر عظیم داري از فروش نفت و گاز 
است، محور اصلي انجام این پروژه، بازآوري دار هاي نفتي به واشنگتن 
از مسیر تنظیم قراردادهاي فروش انواع و اقسام تسلیحات نظامي است. 
محصول فوري چنین پروژه اي ک��ه ترامپ با همكاري »نتانیاهو« اجرا 
مي کنند، امتداد خاورمیانه بحران زده و تعریف مستمر منطقه خاورمیانه 
به »انبار بزرگ باروت« است. بحران زدگي متصل به انبار باروت ناشي 
از خرید ساح هاي فوق مدرن مرگ آفرین، همواره جنگ را در چرخه 

رفتارهاي دولت هاي خاورمیانه استمرار مي دهد.
 هرگونه توسعه اي نیازمند فرآیند صلح و همكاري است، در حالي 
که در تعریف بحران زدگي و خرید تسلیحات جنگي، تهدید و ناامني و 
در نهایت »شرایط خاص« هرگونه برنامه ریزي توسعه مدار را تحت الشعاع 
قرار مي دهد. بیم و ناامیدي در سراسر منطقه نتیجه مستقیم چنین چرخه اي 
است. اغلب دولت ها در منطقه در کنار هم نیستند، در برابر هم اند، اجرم 
دولت ها نسبت به یكدیگر، احساس تهدید مي کنند. معادله تهدید در دو 
ساحت شاخص شده است. از یك طرف تهدید و تخاصم، شاکله روابط 
دوجانبه و چندجانبه دولت ها در منطقه اس��ت. از سوي دیگر، ملت ها 
ناامید از حاکمیت ها، خود را در ش��رایط ویژه امنیتي مي بینند و زندگي 

خود را با تعریف »بحران و ناامني« تنظیم مي کنند!
از نگاه نویسنده محك، ترامپ داراي استراتژي همه جانبه براي منطقه 
خاورمیانه نیست. او هژموني منطقه را به رژیم صهیونیستي سپرده است 
و رژیم صهیونیستي با هدایت نتانیاهو براي تثبیت سلطة خود، همواره 
خاورمیانه را در چرخه »بحران و تهدید« مي خواهد. نگاه و تبیین وزیر 
خارجه ما )ظریف( از منطقه به عنوان »انبار باروت«، تخیلي نیس��ت که 
ش��رح واقعیت هاي در جریان است. پرسش این است: با وجود چنین 
واقعیت هاي تلخ و خطرناکي، جمهوري اسامي ایران چه راهبردي دارد؟ 
محورترین استراتژي جمهوري اسامي ایران بر تعریف »مقاومت« استوار 
است. مقاومت، جنگ طلبي نیست؛ آمادگي قوي و دائمي دفاعي است. 
آمریكا و رژیم صهیونیس��تي با بهره گیري از دستگاه هاي وسیع و متنوع 
رس��انه اي و سرمایه مالي بزرگي که براي تولید جنگ رواني علیه ایران 
به کار مي گیرند، از »مقاومت« س��یماي جنگ طلبي را در افكار عمومي 
حك مي کنند و در این مسیر، جمهوري اسامي ایران را مرکزیت تهدید 
جنگي در سراس��ر منطقه معرفي مي کنند. مقاومت تهاجم نیست، دفاع 
مش��روع است. متأسفانه در باب تبیین فرهنگي مقاومت، بخصوص در 
منطقه و براي ملت هاي مسلمان، به ویژه در تفاوت ماهوي آن با تهدید 
و جنگ، چندان کار نش��ده اس��ت. مردم خاصه در کشورهاي منطقه 
همچنان مورد بمباران تبلیغي و خبري تبلیغي و خبري رسانه هاي وابسته 
به صهیونیست ها قرار دارند. در حالي که پدیده مقاومت را هنوز به عنوان 
اصلي ترین و مهمترین مح��ور دیني و ملي خود درنیافته اند. در کنار و 
همراه این  اس��تراتژي، جمهوري اسامي ایران همواره بر »گفتگو« در 
روابط دو و چندجانبه، علي الخصوص در منطقه خاورمیانه و کشورهاي 

اسامي تأکید داشته و دارد.
دی��روز همزمان با س��خنان وزی��ر خارجه ای��ران، رئیس دفتر 
رئیس جمهوري )محمود واعظي( در قم با آیات عظام، از جمله آیت اه 
العظمي وحید خراس��اني دیدار داش��ت. در این دیدار آیت اه وحید 
خراساني به نكته بزرگي براي راهكار سیاست جمهوري اسامي ایران در 
تنظیم روابط خارجي اشاره کردند و گفتند: »... باید همان گونه که خداوند 
به حضرت موسي فرمان دادکه با فرعون با زبان نرم سخن بگوید، ما هم 
با جهان با زبان خوش صحبت کنیم. صحبت کردن با زبان خشن و تند و 

با روشهاي افراطي با جهان، خدمت کردن به اسرائیل است.«
شرایط سیاس��ي و عمومي در س��طح بین الملل و در خاورمیانه 
به س��رعت در حال تغییر است. در آمریكا، انتخابات کنگره یك شوك 
بزرگ براي ترامپ و روش مدیریت او در کاخ سفید شده است. اکنون 
دموکرات ها مجلس نمایندگان را در اختیار گرفته اند و در مجلس سنا با 
اختاف 5کرسي، جمهوریخواهان اکثریت دارند. اما هر دو حزب حاکم 
بر روال مدیریت ترامپ نقد دارند و ادامه سیاست هاي او را برنمي تابند. 
از سوي دیگر نفرت از ترامپ در سراسر اروپا در سطوح گوناگون دیده 
مي شود. در این شرایط گفتگوي نرم با اعضاي کنگره آمریكا همچنین 
با جامعه دانش��گاهي و فرهیختگان آن، هم بستر مناسب دارد و هم یك 
ضرورت است. گروه فشار )ابي( صهیونیست ها سرمایه  مالي بزرگي را 
در کنترل رسانه ها و افكارسازي علیه جمهوري اسامي به کار گرفته اند. 
ما در آمریكا و تا حدودي در اروپا هنوز جایگاه مناسبي براي گفتگو باز 
نكرده ایم، در حالي که زمینه هاي گفتگو براي معرفي و تشریح جایگاه 
ایران در منطقه فراهم اس��ت. میدان گفتگوي نرم فراتر از مأموریت هاي 
تعریف شدة دیپلماسي وزارت خارجه است. در حالي که در غرب )اروپا 
و آمریكا( در سطوح گوناگون از مجالس نمایندگان این کشورها تا مراکز 
علمي و دانش��گاهي و بخصوص در رسانه ها به صورت مستمر درباره 
ایران بمباران اخبار تخریبي مي ش��ود و مدام تولید پرسش مي کنند، ما، 
در روابط دو و چندجانبه منطقه اي نیز نیازمند طراحي و اجراي مستمر 
گفتگو، چه در س��طح روابط رسمي دولت ها و چه براي افكار عمومي 
مردم مسلمان منطقه هستیم. آن هم در حالي که استراتژي ترامپ و نتانیاهو 

انزواي ایران است. 
آیا ضرورت گفتگوي نرم، را آن گونه که آیت اه وحید خراساني بیان 

کرده اند، دیده و براي اجراي آن برنامه ریزي مي شود؟

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت 
پنجشنبه در تهران برگزار مي شود 

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت با موضوع »ظرفیت ها، چالش ها 
و تدابیر پیشرفته ایران« پنجشنبه این هفته در محل دانشگاه الزهرا )س( تهران 

برگزار مي شود. 
به گزارش دفتر ارتباطات مرکز الگوي اس���امي � ایراني پیشرفت، در 
دوازدهمین کنگره پیش���گامان پیشرفت صدها نفر از جوانان، دانشجویان و 
ط���اب حوزه هاي علمیه، اهل قلم و بیان، ذوق و هنر، صاحب دیدگاه هاي 
راهبردي و داراي ایده هاي ن���و در بخش هاي کنگره و در قالب محورهاي 
اعام ش���ده شرکت دارند. بر اساس دبیرخانه کنگره تاکنون 9۳0 اثر و مقاله 
در بخش هاي مختلف علمي، ادبي، فعالیت هاي مستمر دانشجویي، تصویري، 
وب نویسي و شبکه هاي اجتماعي ارسال شده است که در هر بخش مقاات و 

آثار برتر براي ارائه در کنگره انتخاب شده  اند. 
همچنین حدود 1500 پایان نامه توسط کمیته علمي کنگره براي »هفتمین 
فراخوان انتخاب رس���اله ها و پایان نامه هاي برتر در زمینه الگوي اسامي � 
ایراني پیش���رفت« مورد بررسي قرار گرفت که در آخر، سه اثر براي ارائه در 

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت برگزیده شده اند. 
عاقه مندان براي کسب اطاعات بیش���تر و ارتباط با دبیرخانه کنگره 
با ش���ماره تلفن ه���اي ۸۸۶۳۴00۸ � 0۲1 و ۸۸01۴۶۴۸ � 0۲1 و دورنگار: 

۸۸۶۳۴00۸ � 0۲1 تماس بگیرند.  

يادداشت

2 شهرداري و توسعه انسانيـ 

شهر با شهروندان و ساکنان معنا و مفهوم پیدا مي کند. هرچه احساس 
تعلق و احساس مسئولیت بیش باشد، انسجام و نظم و قانونمندي افزون خواهد 
بود. اگر در شهري ساکنانش خود را در نسبت با شهر و نظامات و مناسبات 
و دیگر ساکنانش، تنها در موضع دفاع ببینند، چگونه ممكن است مساعدت 
و معاضدت کنند؟ شهر باید به ساکنان پناه دهد و آنها را در امنیت بپرورد و 
ریشه هاي تك تك انسان ها را در گلدان زندگي، در کوچه و خیابان و کوي 
و برزن آب و غذا دهد تا رش��د کنند و سبز و زنده باشند و ثمر و معنایي به 

زندگي ببخشند. 
اگر شهري خیابانش خطرخیز باشد، صداهاي ناهنجار امان مردم را ببرد، 
هوایش به کمبود اکس��یژن گرفتار شود، و دوده و سرب بر سر و روي مردم 
بپاشد، اگر شهري که برخي کودکانش سر در زباله دانها کنند � و این منظره از 
چند جا و نقطة معدود به همه جا و همه وقت گسترش یابد، اگر شهري درب 
عبادتگاه هایش بسته باشد و کارتن خواب و پل خواب و حتي گورخواب هم 
داشته باشد، اگر شهري مواد مخدر و داروهاي روانگردان در آن فراوان شود و 
شبكه هاي وسیع در جهان مافیا و مادون پیدا کند ووو... چگونه مي تواند مأمن 

خانواده باشد و به حیات ذهني و جسمي و روحي ما معنا دهد؟
کار از این شعارها گذش��ته و براي مبارزه با ناهنجاریهاي ریشه دار و 
فجایعي که اطراف ماست، باید جنبشي عظیم در اجتماع، و انقابي همه جانبه 
در فرهنگ و اخاق را پیگیر باشیم! چه شد که به این نقطه رسیدیم؟ این پرسش 
به معناي نقد همه جانبه و بي رحمانة خطاهایي است که از چند دهه پیش آغاز 
شد و بر آن چشم بستیم و کساني به توجیه و تزویر نگذاشتند چنگال عدالت 
در گلوي خطاکاران فرو رود؛ و با باز گذاشتن دست سوء استفاده کنندگاني 
در صندوق هاي اعتباري، در تأمین اجتماعي، و در هرکجا پول مردم و سرمایه 
عمومي انباش��ته بود، اکثریت مردم را به سوي فقر راندند و محدودیت هاي 
فراوان مانع توس��عه و ارتقاي زندگي در شهرها و فرسودگي مباني حیات 

شهروندان شد. شد آنچه نباید مي شد.
شهردار تهران، اگرچه یك عنوان و مقام مهم است، اما باید با همراهي 
دیگر دستگاه ها به سامان دادن به زندگي جمعیت عظیمي از ایرانیان بپردازد. 
تنها شهردار و شوراي شهر و کارمندان و مدیران شهرداري نباید مسئول دانسته 
شوند. ش��هر نیازمند آموزش شهروندان و همكاري مردم در تمام سطوح و 

طبقات و محات است.
 تمیزي، رفت و آمد، تفكیك زباله، امنیت اجتماعي، حفظ حریم قوانین، 
تشریك مساعي محلي در تمام امور باید سرلوحة کار و فعالیت همه مدیران 
شهرداري و همه شهروندان باشد. اگر شهرداري قرار است درآمدهاي پایدار 
داشته باشد، تنها از همكاري شهروندان و پرداخت هاي قانوني آنان میسر خواهد 
بود. براي این کار متخصصان باید طرح هاي کارآمد و سودمند ارائه کنند و 

رضایت مردم را جلب کنند. 
شهردار جدید تهران باید با اعتماد به نفس از مردم و متخصصان کمك 
بطلبد. حقایق باید به وضوح و با صداي بلند گفته شود و مردم بفهمند چرا 
برخي مایل نیستند رّد و راهي از خرج هاي گذشته و آینده باقي بماند و نظام 
مالي متكي به دالي و تراکم فروشي چگونه تمام امیدهاي مردم را به باد داده و 
شهري بي هوا و فرسوده و داراي بزرگترین شكاف طبقاتي را روي گسل خشم 

و فقر طراحي کرده و برجاي نهاده است!
شهردار تهران، آقاي پیروز حناچي مسئولیت بزرگ و بي نهایت دشواري 
را بر دوش گرفته اس��ت، تقریباً در هیچ بخش و موضوعي بدون بحران هاي 
شهري نخواهد بود... اما اگر کسي به ایران و مردم و آینده اش باور داشته باشد و 
خداوند را ناظر کار و امور بداند، یك گامش نخواهد لرزید. در شماره هاي بعد، 
ما، ده مشكل اول تهران را دلسوزانه و همیارانه با شهردار و شورا و همكاران در 
میان مي گذاریم و از شهروندان مي خواهیم که براي نجات شهر و بهبود تعالي 
زندگي خود نیز به میدان آیند. هنگام سكوت و کناره جویي گذشته است. باید 
بار مسئولیت را برداریم. براي ایران و فرزنداني که مي خواهند سال ها زندگي 

کنند، شادي کنند و ببالند و به جهان سربلند باشند. ان شاءاه.   

سيد مسعود رضوي

رونمايی از 4 دستاورد علمی   بسیجیان

محسن هاشمي:بايد از توان و انرژي دانشجويان در شهرداری استفاده کرد

زيردريايي فاتح در درياي عمان مستقر مي شود

 واکنش   به ادعای درخواست تهران 
برای حضور در مذاکرات استکهلم

رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی 
منصوب شد

حجت ااسام والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهوري بنا به پیشنهاد 
اعضای شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری 
اسامی ایران و انتخاب وزیر جهاد کشاورزی ، طی حکمی مهندس شاهرخ رمضان نژاد 
را به ریاست سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسامی ایران 

منصوب کرد.
متن حکم به این شرح است:

بسم اه الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس شاهرخ رمضان نژاد

در اجرای ماده )1۲( قانون تأس���یس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع 
طبیعی جمهوری اسامی مصوب 1۳۸0/۴/۳ مجلس محترم شورای اسامی و بنا به 
نظر اعضای محترم شورای مرکزی آن سازمان و انتخاب وزیر محترم جهاد کشاورزی، 
به موجب این حکم به عنوان »رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی 
جمهوری اسامی ایران« منصوب می شوید.توفیق شما را در انجام وظایف محوله با 
رعایت اصول قانونمد اری، اعتدالگرایی و منشور اخاقی دولت تدبیر و امید از خداوند 

متعال مسألت دارم.
حسن روحانی/ رئیس جمهوری اسامی ایران

وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی با بیان این که امروزه در دنیا و حتی 
 بسیاری از کشورهای همسایه ما در حوزه توانبخشی بسیار پیشرفت کرده اند،

 گفت: این در حالی است که ایران از این حیث بسیار فقیر است.
 به گزارش خبرنگار ما، دکتر س���ید حسن هاشمی در آیین بزرگداشت 
زنده یاد دکتر نورافش���ار و افتتاح بخش سی تی اسکن و توانبخشی معلوان 
حرکتی جسمی این بیمارستان   در جمع خبرنگاران خاطرنشان کرد: به رغم   
پیشرفت کشورهای دنیا و حتی همسایه در حوزه توانبخشی باید اعتراف کنم 

که در ایران بسیار فقیر هستیم.
وی افزود: در استان ها که امکانات توانبخشی بسیار کم است و در تهران 
هم فقط دو بیمارستان نورافشار وابسته به هال احمر و رفیده متعلق به دانشگاه 
علوم پزشکی بهزیستی را داریم و متاسفانه کشور از وجود حتی یک بیمارستان 

مرجع در حوزه توانبخشی محروم است.
وزیربهداشت تصریح کرد: به عقیده من برای حل این مساله و ایجاد رفاه 
عمومی راه حلی وجود ندارد، مگر اختصاص اعتبار که البته تاکنون هیچ دولت 

و مجلسی به آن اهتمام نداشته اند.
به گفته هاش���می، بخش زیادی از افرادی که نیاز به توانبخشی دارند 
جانبازان دفاع مقدس، افراد زلزله زده یا کسانی هستند که در تصادفات دچار 
مشکل معلولیت  شده اند و با اقدامات توانبخشی می توان آنها را از بستر بلند 

کرد و از افتادن روی تخت نجات داد.
هاشمی گفت: آنچه مربوط به وزارت بهداشت باشد در حوزه توانبخشی 
مجوز داده و تس���هیات ارائه می دهیم و این مساله را به ویژه برای بخش 
خصوصی فراهم کرده ایم.وی ادامه داد:  توسعه مراکز توانبخشی امری ضروری 
اس���ت و اگر اولویت ها در هزینه های جاری و س���رمایه ها رعایت شود و 
دستگاه های موازی تجمیع شوند و همچنان از علم و تجربه دنیا استفاده کنیم 

به نتیجه بهتری می رسیم.
هاشمی خاطرنشان کرد: ها احمر بنا دارد تا یک سال آینده در همه مراکز 
استان ها مراکز جامع توانبخشی را راه اندازی کند. البته معضل بودجه ای وجود 
دارد ولی باید بودجه در ارتباط با ارتقای  حوزه توانبخش���ی و توسعه آن در 
کشور به هال احمر یا وزارت بهداشت، بنیاد شهید یا بهزیستی اختصاص 

داده شود. 
وزیر بهداشت در زمینه بیمه توانبخشی گفت: بیمه در این زمینه معلول تر 
از معلولی است که باید از آن حمایت شود. ما در زمینه توسعه مراکز توانبخشی 
اعام نیاز کرده ایم و از مجلس می خواهیم این مس���اله را در اولویت قرار 
دهد. وزیر بهداشت همچنین  با اشاره به اختصاص ارز  ۴۲00 توماني در حوزه 
خدمات توانبخشی گفت: راه اندازی مراکز توانبخشی و توسعه هر چه بیشتر 

آن امری ضروری است.
هاشمی اظهار داشت: روز گذشته در جلس���ه ای بودم که به مناسبت 
بزرگداشت خدمات دکتر فاضل برگزار شد و در آنجا در توصیف ایشان گفتم 
که دکتر فاضل انسان شایسته ای است و انسان کامل رسول خدا و معصومین 

هستند.
وی افزود: پیامبر خدا برای ارتقای مکارم اخاقی مبعوث شد و خیران 
بزرگی همچون نورافشار هم در جهت فطرتی که خداوند در نهاد بشری قرار 

داده این اقدام پسندیده را انجام داده است.
وی ادامه داد: هال احمر سازمانی است که من واقعا به آن عاقمندم و 

مجموعه ای خدمتگزار است که فارغ از کنش سیاسی، نمایشی و دنیایی سرمایه 
اجتماعی خوبی از گذشته های دور نصیب خود کرده است و اکنون هنرش 
بیشتر کردن این سرمایه است و خوشحالم که رئیس کنونی این جمعیت در 

این مسیر تاش مؤثر انجام داده است.
وزیر بهداشت بیان داشت: اگر به انتخاب خودم بود، و از درس و دانشگاه 
و طبابت نیز فاصله گرفته بودم، به یکی از سه سازمان بهزیستی، هال احمر   یا 

کمیته امداد می رفتم چرا که فعالیت در تمامی این سازمان ها خیر است.
وزیر بهداش���ت در ادامه با اشاره به اینکه متأسفانه بعد از چهل سال از 
انقاب اسامی هنوز در تأمین رفاه حداقلی برخی ناتوان هستیم،  گفت: وجود 

مدیریت های ناکارآمد، غیرهمسو و... از جمله دایل این مساله است.
هاش���می تصریح کرد: در حوزه توانبخشی اعتراف می کنم که در طرح 
تحول نتوانستیم منابع را فراهم کنیم و متأسفانه حلقه مهم درمان که توانبخشی 
است مورد توجه قرار نگرفته و علیرغم کارهای صورت گرفته توسط برخی از 

سازمان ها همچون هال احمر کارهای عمیقی رخ نداده است. 
وزیر بهداشت افزود: کشور ما به دلیل بایای طبیعی، سیل و زلزله آمار 
معلوان آن اندک نیست و همه این افراد نیاز به خدمات توانبخشی دارند، حتی 
این مسئله در مورد بیماران ام اس نیز مستثنی نبوده و خجالت می کشم از اینکه 
دارو و پزشک داریم ولی برای این بیماران امکانات توانبخشی به اندازه کافی 

وجود ندارد و کارمان ناقص است.
وی بیان داشت: ما حمایت های ازم را در وزارت بهداشت در توسعه 
خدمات توانبخشی انجام می دهیم و ارز ۴ هزار و ۲00 تومانی به این موضوع 

اختصاص داده و هر کمکی را در قالب طرح تحول انجام می دهیم.
وزیر بهداشت با اعام آمادگی جهت همکاری بیشتر برای توسعه مراکز 
توانبخشی گفت: راه اندازی مراکزی در جنوب شهر هم ازم است و امیدواریم 
همه ما به سوی انسان بودن پیش برویم و بتوانیم با هدف  خدمت به مردم 

اقدامات مؤثری انجام دهیم.
 راه  اندازی مراکز جامع توانبخشی تا دهه فجر

رئیس جمعیت هال احمر هم در ادامه این مراس���م از راه اندازی مراکز 
جامع توانبخشی در مراکز استان های کشور تا دهه فجر خبر داد.

دکتر علی اصغر پیوندی تصریح کرد: پروژه های انجام گرفته براساس 
تاش و همکاری خیرین بوده تا بتوانیم خدمت رسانی بهتری به مردم انجام 

دهیم. 
وی با اش���اره به اینکه افتتاح بخش معلوان سبب گسترش خدمات 
توانبخشی به صورت روزانه می شود،  گفت: حس بشردوستی در خیرینی که 
در این امر پسندیده مشارکت کرده زنده است و با همت آنها توانسته ایم در 

هفته معلوان این امر مهم را برای کمک به معلوان محقق کنیم.
رئیس جمعیت هال احمر ادامه داد: براس���اس وظیفه ذاتی جمعیت 
هال احمر در همه حوادث خواس���ته و ناخواسته در کنار حادثه دیدگان و 
معلوان هستیم و تاش می کنیم که سنت حسنه کمک به این افراد را گسترش 

دهیم.
پیوندی  همچنین در زمینه راه اندازی مراکز جامع توانبخشی در سراسر 
کشور گفت: این مراکز تا ایام دهه فجر در مراکز همه استان ها افتتاح و مورد 

استفاده قرار خواهد گرفت.
در پایان این مراسم از خیران بیمارستان ساز تقدیر شد.

وزير بهداشت: ايران در حوزه امکانات توانبخشی بسیار فقیر است



 جشن شب چله برای کودکان کار 
در فرهنگسرای مهر

فرهنگسرای مهر با هدف ایجاد حس 
همدلی و مهربانی با کودکان آسیب دیده و 
نیازمند جامعه در آستانه برپایی جشن کهن 
ایرانی، مراسم آیینی جشن شب یلدا را ویژه 
کودکان کار روز سه شنبه بیستم آذرماه در 
کوره های آجرپزی جنوب شهر تهران برگزار 

می کند.
به گزارش روابط عمومی مراکز فرهنگی 
هنری منطقه نوزده، س���عید رنجبریان مدیر 
فرهنگی هنری منطقه 19 و رئیس فرهنگسرای 
مهر  با اعام این خبر گفت: جش���ن کهن 
ایرانی باعنوان" خش���ت هایی به قامت یلدا 
" به منظور دس���تگیری از کودکان کار  و کم 

برخوردار که در کوره های آجرپزی حاشیه جنوب شهر تهران سکونت دارند، 
برگزار می شود. به گفته رنجبریان در این مراسم که با حمایت خیرین و همکاری 
گروه جهادی "حنیفا"  روز س���ه ش���نبه بیستم آذرماه ساعت 14 در کوره های 
آجرپزی محله دولتخواه برگزار می شود، شاهنامه خوانی، نمایش شاد موزیکال، 
قصه گویی و بازی های سنتی و محلی برای کودکان و خانواده ایشان تدارک دیده 
شده است. وی در پایان افزود:  در حاشیه این برنامه، مراسم نمادین شب چله به 
همراه کودکان کار و خانواده های ایشان دور کرسی  برگزار شده و پس از تفأل 

به حافظ، هدایایی نیز به رسم یادبود به ایشان داده می شود.
عاقه مندان برای اطاع از برنامه های فرهنگی هنری منطقه نوزده می توانند به 
نشانی اینترنتی mehr.farhangsara.irمراجعه کرده و یا جهت کسب اطاعات 

بیشتر با شماره  تلفن : 55032500 تماس بگیرند.   

یازدهمی���ن دوره جایزه »جال 
آل احمد« با اعام تنها یک برگزیده و 

چند شایسته تقدیر به انتها رسید.
به گزارش ایس���نا، محمدرضا 
بایرام���ی، دبیر علمی جایزه جال به 
عنوان نخستین سخنران مراسم پایانی که 
عصر شنبه   در کتابخانه ملی برگزار شد 
پس از صحبت درباره جایزه »جال« 
در کنار جوایز و اقدام های فرهنگی و 
ادبی که به گفته او، بودجه های گزاف 
خرج شان می شوند اما آن طور که باید 
و شاید به ثمر نمی نشینند، می گوید: 
داوری و مسئولیت آن یکی از کارهای 
سخت دنیا است. داوری سخت است 
و داوری در جای���زه ای مثل جال 
آل احمد سخت تر، زیرا با این که پول 
این جایزه را دولت می دهد اما جایزه 
ملی ما است و در نبود جایزه هایی با این 
شأن و گستردگی. هستند جوایزی که 
با ادعای خصوصی بودن سعی در پیدا 
کردن جایگاه ملی دارند اما متاسفانه گاه 
تنگ نظری ها آن ها را در حد جایزه های 
محفلی تنزل می دهد. در این جایزه ها 
بخش بزرگی از ادبیات ما برای همیشه 
غایب است. در جایزه جال اما غایب 
نداریم. تا آنجا که من دیده و شنیده ام 
همه آثار بررس���ی می شوند و سطح 
جای���زه را هم کتاب های موجود در 
همان سال و مقایسه بین آن ها مشخص 

می کند. 
بایرامی در پایان به پیشنهادی که 
چندباری برای این جایزه داده است 
اشاره می کند که آن را همانند نوبل به 
مجموعه آثار یک نویسنده بدهند نه 

فقط یک اثر.
اشرف  بروجردی، رئیس سازمان 
اسناد و کتابخانه ملی ایران، به عنوان 
دیگر سخنران این برنامه می گوید: اگر 
عزیزان با نوشته های جال خو گرفته 
باشند به این نکته می رسند که جال در 
حقیقت با این نکته همراه بوده  است که 
نویسنده در صبغه کارش تکلف نداشته 
باش���د. جال با ژرف اندیشی و نگاه 
عمیق و موشکافانه در تک تک وقایع 
اطرافش می خواست با همان زبان بدون 

تکلف و خودمانی بنویسد.

او در حالی که از دوران نوجوانی 
خود یاد می کند با  اشاره  به رقابت 
کتاب های جال و ش���ریعتی برای 
خواندن خودش و جوانان هم دوره اش  
و بی���ان می کن���د: در آن زمان هم 
نویسندگان و هم اصحاب فرهنگ و 
هنر همه به نحوی عاقه شان را نسبت 
به جال در نوشته ها و گفته هایشان ابراز 
می کردند. من حتی وقتی »غربزدگی« 
را می خواندم جمات آن را در ذهنم 

حک می کردم.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه 
ملی ایران در پایان می افزاید: کسانی که 
به آینده این سرزمین عاقه مند هستند 
باید بکوش���ند ادبیات را که در واقع 
زبان فهم مطالب و انتقال آن به دیگران 

است حفظ کنند.
در ادامه لیا سیدقاسم با کتاب 
»باغت ساختارهای نحوی در تاریخ 
بیهقی« از نش���ر هرمس به عنوان اثر 
شایس���ته تقدیر در بخش نقد ادبی 

معرفی می شود.
سیدقاسم در حالی که از آمادگی 
نداشتن برای انتخاب شدنش می گوید، 

خود را از نسلی می داند که در اوایل 
دهه 90 در مقطع دکترای ادبیات فارسی 
از دانشگاه های مطرحی فارغ التحصیل 
شدند. او با بیان این که مبارزه در خونش 
است، می گوید: آن نسل باید بیرون از 
درهای دانشگاه به مبارزه علمی خود 

ادامه دهد.
ادامه مراسم اختتامیه جایزه ادبی 
»جال آل احمد« به پخش مستندی 
اختصاص می یاب���د که در آن مردم 
از لط���ف و کمک هایی که از جانب 
این نویسنده شامل حال شان شده است 
می گویند؛ از این که یک نویسنده چگونه 
مهم ترین نقش را در زندگی خیلی ها و 

برای رفاه حال شان داشته است.
سپس محسن جوادی، معاونت 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارش���اد 
اسامی در سخنانی کوتاه با اشاره به 
جمله ای از جال آل احمد می گوید: 
امیدوارم از این لحظه که سایت »ویکی 
ادبی���ات« آغاز به کار می کند راه را بر 
تحریف تاریخ ادبیات ایران که دغدغه 
جال هم بود ببندد و مشارکت همه 
ادب دوستان را در نگارش تاریخ ادبیات 

فراهم کند.
در این مراسم دانشنامه اینترنتی 
ادبی���ات یا همان »ویکی ادبیات« نیز 
به حاضران معرفی و از آن رونمایی 

می شود.
مهدی قزل���ی مدیرعامل بنیاد 
شعر و ادبیات داستانی و دبیر اجرایی 
جایزه جال نیز درباره »ویکی ادبیات« 
می گوید: ویکی ه���ای زیرمجموعه 
خیلی طول می کشد تا آماده شوند اما 
همکاران من با کمک دکتر جوادی در 
کمت���ر از دو ماه موضوع را به مرحله 
مدخل نویسی رساندند؛ کاری که در 
نمونه های داخلی و ش���بیه به آن 15، 

1۶ ماه طول می کشد.
با اعام نتیج���ه نهایی بخش 
مجموعه داستان، کتاب »زخم شیر« 
نوشته صمد طاهری از نشر نیماژ به 
عنوان اثر شایسته تقدیر در این بخش 

معرفی می شود.
صمد طاهری در چند جمله ای 
از ناصر زراعتی، هوشنگ گلشیری و 
صفدر تقی زاده به عنوان کسانی که در 
دوران جوانی او نقش موثری برای او 

داشته اند تقدیر می کند.
ادامه برنامه با اعام نتیجه نهایی 
بخش مستندنگاری همراه می شود که 
»الف ام خمینی« نوش���ته هدایت اه 
بهبودی و »رکاب زنان در پی شمس« 
نوشته حسن کرمی به طور مشترک 
شایس���ته تقدیر این بخش معرفی 
می شوند. هر کدام از این دو نویسنده 
به طور جداگانه جماتی را با حاضران 
صحبت می کنند و حس���ن کرمی از 
دشواری هایی که در مسیر انتشار کتابش 

داشته است می گوید.
آتیه داستان ایرانیان بخشی است 
که برای اولین سال و به مناسبت 40 
س���الگی انقاب به این جایزه اضافه 
شده است؛ برگزیدگان این بخش با 
نام های محمد علی رکنی با بیشترین 
آرا از سوی مردم، محمدرضا شرفی 
خبوش���ان، الهام فاح و س���یدمیثم 

موسویان اعام می شوند.
در حالی که هنوز تمام برگزیدگان 
معرفی نشده اند، زمان تقدیر از احمد 
مدقق و مصطفی جمشیدی فرامی رسد. 
احمد مدقق، نویسنده افغانستانی کتاب 

»آوازهای روس���ی« است که در این 
دوره از جای���زه جال مورد تقدیر 

قرار می گیرد.
دیگر سخنران این برنامه، وزیر 
فرهنگ و ارش���اد اس���امی است. 
سیدعباس صالحی می گوید: این جایزه 
در سه گرایش تنظیم شده است؛ بخش 
نخست حوزه داستان است. داستان 
برای ما در حوزه های مختلفی اهمیت 
داش���ته و دارد. از یک سو بخشی از 
گویش زبان فارسی در صد سال اخیر 
مدیون داستان است. از طریق داستان 

زایش زبان دارد اتفاق می افتد.
او می افزاید: داستان زبان فرهنگی 
بین نسلی ما است. امروز ما آل احمد، 
هدایت و هزاران نفر دیگر را با فرهنگ 
بین نسلی مان مرتبط کرده ایم. همچنین 
داستان طریق گفت وگوی ما با دیگر 

فرهنگ ها و زبان ها می تواند باشد.
صالحی بی���ان می کند: پس از 
انقاب در 40 سال گذشته شاهد این 
بودیم که حدود 21 هزار و 500 کتاب 
چاپ اول داشتیم و حدود 11هزار و 
400 مولف که در این سال ها داستان 
ایرانی نوش���ته اند. در سال های 92 تا 
9۶ در داستان نویس���ی شتاب داشتیم 
و حدود نصف مولفان در پنج س���ال 

اخیر نوشته اند.
او در پایان سخنان خود به دیگر 
بخش های جایزه و اهمیت آن ها نیز 

اشاره می کند.
تنها بخش باقی مانده از جایزه، 
رمان و داستان بلند است که با اعام 
کتاب »رهش« نوشته رضا امیرخانی 
از نش���ر افق به عنوان برگزیده این 
بخ���ش پایان می یابد. رضا امیرخانی 
پس از دریاف���ت جایزه اش، بخش 
نقدی آن را به موسسه پژوهشی دانایار 
که آموزش معلمان مقطع ابتدایی در 
سیستان و بلوچستان را بر عهده دارد، 

اهدا می کند.
برگزیده این جایزه 30 س���که، 
لوح تقدیر و نش���ان جایزه جال را 
می گیرد و شایس���تگان تقدیر هم 10 
سکه، لوح تقدیر و نشان جایزه جال 

را دریافت می کنند.

3 اخبار داخلي
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برندگان جايزه ادبي »جال آل احمد« معرفي شدند

کوتاه فرهنگی

نشست »زیست مؤمنانه در جهان امروز از نگاه امام موسی صدر«
 نشست »سید موسی صدر و زیست مؤمنانه در جهان امروز« از 
سلسله نشست های همایش »بررسی و بازخوانی آراء و اندیشه های امام 
موسی صدر به همت کانون اندیشه جوان و با همکاری  موسسه فرهنگی 
تحقیقاتی امام موسی صدر و انجمن اسامی دانشجویان دانشکده حقوق 

و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار می شود.
در این نشس���ت که روز چهارشنبه 21 آذرماه ساعت 14:30 در 
سالن آمفی تئاتر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار 
خواهد شد، حسن محدثی و حجت ااسام محمدرضا زائری به بررسی 

این موضوع خواهند پرداخت.
دعوت سفارت فرانسه برای تماشای مستند »در تمامی لحظات« 

به مناسبت آغاز دوازدهمین دوره جشنواره بین المللی سینماحقیقت 
و نمایش فیلم مس���تند »در تمامی لحظات« س���اخته نیکوا فیلیبر در 
بخش مسابقه بین الملل این رویداد، سفارت فرانسه عموم عاقمندان 
ایرانی را به تماشا و تحسین نگاه ظریف و سرشار از انسان دوستی این 
فیلمساز بزرگ فرانسوی، از پشت صحنه ی دوره های آموزشی پرستارها 

دعوت کرد.
این فیلم روز دوشنبه 19 آذرماه در سالن شماره 3 و سه شنبه شب 
ساعت 22 در سالن شماره 1 پردیس سینمایی چارسو اکران می شود.

در پیام دعوت سفارت فرانسه در ایران آمده است: »نیکوا فیلیبر 
شصت و هفت ساله، حدود چهل سال است که با دقت، زندگی روزمره 
افرادی که معمواً دور از دیدگان می مانند را بر پرده ی سینما می آفریند: 
ناش���نوا و کم شنوایان، پشت صحنه موزه لوور، دانشجویان پرستاری و 
غیره. او جوایز بسیاری برده است، بخصوص برای فیلم مستند »بودن 
و داشتن« که در سال 2002 ساخته شد؛ مستندی که زندگی روزمره 
کاس درس���ی دانش آموزان خردسال در یک روستای فرانسوی را به 
تفصیل نقل می کند. »در تمامی لحظات« در بخش رسمی فستیوال فیلم 
کن نمایش داده ش���د و جایزه بهترین مس���تند اروپائی و سزار بهترین 

تدوین را از آن خود کرد.«
 نشست نقدوبررسی پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر 

انجمن علمی فلسفه دانشگاه عامه طباطبایی  نشست نقد و بررسی 
پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر اثر دکتر بیژن عبدالکریمی 

را برگزار می کند.
این نشست با حضور مؤلف، نصراه حکمت، رسول رسولی پور، 
قدیر نصری و سیدجواد میری برپا می شود. نشست یادشده سه شنبه 20 
آذرماه از ساعت 14 در دانشکده ادبیات و زبان های خارجی دانشگاه 
عام���ه طباطبای���ی واقع در پل مدیریت، خیابان عامه جنوبی، کوچه 

حق طلب غربی برگزار می شود.
نقد و بررسی کتاب »ملت ها چرا شکست می خورند« 

نشس���ت نقد و بررسی کتاب »ملت ها چرا شکست می خورند« 
پنجشنبه 22 آذر در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار 

می شود.
حس���ن سبحانی عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران، 
مصطفی مهرآیین عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاس���ت علمی 
کشور و جواد صالحی عضو هیئت علمی گروه سیاسی دانشگاه شیراز 

سخنرانان این نشست هستند.
عاقه مندان برای حضور در این مراسم می توانند از ساعت 17 تا 
19 به خانه اندیشمندان علوم انسانی واقع در خیابان نجات اللهی نبش 

ورشو مراجعه کنند.

دوازدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« با 
بریدن کیک این رویداد توسط حسین ترابی مستندساز 

پیشکسوت آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، ظهر  روز یکشنبه 1۸ 
آذرماه دوازدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« 
به س���نت هر س���ال بدون برگزاری آیین افتتاحیه 
و با بریدن کیک این رویداد توس���ط مستندسازان 

پیشکس���وت در پردیس سینمایی چارسو آغاز به 
کار کرد . سیدمحمدمهدی طباطبایی مدیرعامل مرکز 
گسترش سینمای مستند و تجربی و دبیر دوازدهمین 
جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« در ابتدای این آیین 
با خیرمقدم گویی به مخاطبان از حضور مهمانان ویژه 
این برنامه احمد محیط طباطبایی،   فرهاد ورهرام و 

حسین ترابی قدردانی کرد .

حسین ترابی کارگردان مستند »برای آزادی« که 
نسخه کامل و تصحیح رنگ شده آن به  عنوان فیلم 
افتتاحیه در نظر گرفته شده بود،  پیش از برش کیک 
در سخنان کوتاهی گفت: به اینجا نیامده ام تا کیک 
جش���نواره را ببرم و خدای ناکرده »حقیقت« را به 
2 نیم کنم. اینجا آمده ام تا با برش کیک حاوت و 

شیرینی این حقیقت را به کام شما بنشانم.

اولین برنامه »عصرکتاب استانی« به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقاب 
اسامی و برای تجلیل از مفاخر فرهنگ و ادب چهارمحال و بختیاری برگزار 

می شود.
به گزارش خبرگزاری ایبنا به نقل از روابط عمومی موسسه خانه کتاب، آئین 
تجلیل از اسفندیار آهنجیده، مرید محمدی و علیرحم شایان، پیشکسوتان فرهنگ 
و ادب چهارمحال و بختیاری در راس���تای برنامه های سیدعباس صالحی، وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسامی و تحقق شعار »تهران ایران نیست« و توجه موسسه خانه 
کتاب در دوره جدید به اهل قلم و ظرفیت های استانی با همکاری این موسسه و 
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسامی استان چهارمحال و بختیاری چهارشنبه )21آذرماه( 
در شهرکرد برگزار می شود. آئین گرامیداشت اسفندیار آهنجیده، مرید محمدی 
و علیرحم شایان؛ پیشکسوتان فرهنگ و ادب چهار محال و بختیاری چهارشنبه 
)21آذرماه( س���اعت 9صبح در ش���هرکرد، تقاطع بلوار آیت اه کاشانی و فارابی، 

مجتمع فرهنگی و هنری غدیر  برگزار می شود.

ماهنامه چه����ره های ماندگار، 
شماره 23ویژه مهر و آبان 97با مطالب 

متنوع منتشر شد.
درش����ماره جدید این ماهنامه 
»نخبگان و نام آوران دانش و فرهنگ« 
گفت و گویی با دکتر محمد منصور 
فامکی، چهره ماندگار معماری، تحت 
عنوان » معماری؛ سازه ارتباط فرهنگی 
نسل ها « به عنوان مطلب اول چاپ 
شده و در قسمتی از آن آمده است: 
» معماری دانش اس����ت چون معمار 
نمی تواند دانشمند نباشد. معماری هنر 
است چون اگر فرد خیلی خشک به 
این فرایند بنگرد مهندس ساختمان از 

آب در می آید نه معمار. «
» انسان دانشگاهی، انسان بازاری « 
عنوان صفحه طلیعه این ماهنامه است 
که به قلم س����ردبیر آن نوشته شده 
و در بخش����ی از آن می خوانیم: » 
کار پژوهش����ی نقادانه که به انسان 
دانش����گاهی بپردازد نوعی خودزنی 

است که کمتر فرد دانشگاهی جرات 
و جس����ارت آن را دارد، چه بس����ا 
پس از پژوهش ها روشن شود برخی 
از اس����تادان آدم بازاری اند تا انسان 
دانشگاهی؛ شبیه پزشکانی که برج ساز 
شده اند یا مهندس و مدیرانی که از 
 موقعیت دانشگاهی خود برای تجارت 
بهره برده اند. «  در صفحه اندیشه این مجله 
نیز دکتر رضا داوری اردکانی به عنوان 

 چهره ماندگار فلسفه در مطلبی با تیتر
» دین؛ منتقدان و مدعیان « نوشته است: 
آیا این ش����وخی جاهانه ای نیست 
که بگوییم هرآدم معمولی می تواند 
بانی علم، حکمت و سیاست یا مانع 

راه آنها شود؟ 
در این شماره ماهنامه ماندگار 
همچنین مطالبی تحت عناوین » آواز 
تاجیک در سمرقند « ، » عرفان ناب؛ 
 افس����ون حقیقت «، » جبر تاریخی «، 
» طیران آدمیت «، » دو مصیبت فلسطین، 
زبان عربی ظرف اسام است و بدعت 
همه جا بد نیس����ت « و چند مطلب 

دیگر به چاپ رسیده است.
ماهنامه چهره های ماندگار که با 
همکاری ستاد چهره های ماندگار فعا 
به صورت دوماهنامه منتشر می شود با 
صاحب امتیازی، مدیریت و سردبیری 
دکتر محمود اسعدی در ۶4صفحه به 
قیمت 15هزار تومان به عاقه مندان 

دانش و فرهنگ عرضه می شود.

آزمون دوره های فراگیر کارشناسی 
ارشد دانشگاه پیام نور بهمن ماه سال 
1397صبح روز جمعه 23آذر 97برگزار 
و کارت آزمون از س����ه شنبه توزیع 

می شود.
به گزارش مهر، کارت  ش����رکت 
در آزم����ون دوره ه����ای فراگیر مقطع 
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور بهمن 
ماه س����ال 1397 - نوبت نوزدهم از 
روز سه  شنبه 20آذر 97برای مشاهده 
و پرینت بر روی پایگاه اطاع رسانی 

سازمان س����نجش آموزش کشور به 
نش����انی www.sanjesh.org قرار 
می گیرد. تمامی داوطلبان  متقاضی شرکت  
در آزمون ، برای شرکت در جلسه امتحان 
باید در تاریخ تعیین ش����ده به سایت 
سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن 
اطاعات شناسنامه ای )نام، نام خانوادگی، 
شماره ملی، سال تولد و ...( یا اطاعات 
ثبت نامی )شماره پرونده و کد رهگیری 
و ...( از کارت شرکت در آزمون خود 

یک نسخه پرینت تهیه کنند.

رئیس سازمان امور دانشجویان با اشاره به حکم صادره 
از سوی دیوان محاسبات در خصوص بورسیه های دولت 
دهم، سیاست این وزارتخانه را در این خصوص اعام و 
تاکید کرد که حکم دیوان محاسبات در مورد دریافت هزینه 

از افرادی که بورس آنها لغو شده است، ابهام دارد.
مجتبی صدیقی در گفت و گو با ایرنا، اظهار داشت: 
رسیدگی به پرونده بورسیه ها در آذرماه 92 با نامه رسمی 
دیوان محاس���بات کشور، آغاز شد که در آن به تخلفات 
انجام شده در پرونده دکتری سه هزار بورسیه اشاره شده 
بود و وزارت علوم را ملزم به رس���یدگی کرد. وی افزود: 

تناقض یا ابهام در رأی صادره دیده می ش���ود چرا که در 
این رأی، مسئوان فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
را موظف به دریافت هزینه تحصیل افرادی کرده که بورسیه 
آنها لغو شده است. صدیقی افزود: این سوال را که اگر لغو 
بورسیه افراد به دلیل عدم احراز شرایط بوده است، باید از 
افرادی پرس���ید که با وجود نداشتن شرایط، با بورس این 
افراد موافقت کردند که در این صورت، با قسمت اول رأی 
همخوانی ندارد. وی تاکید کرد: از این رو از نظر ما دریافت 
هزینه از دانشجویان ابهام دارد که باید دیوان محاسبات این 

موضوع را شفاف کند.

 کتاب »به س���امتی خانم ها« 
مشتمل بر 100 داستان طنز منتشرنشده 
از چخوف است که به تازگی راهی 

بازار کتاب شده است.
به گزارش ایبنا، کتاب »به سامتی 
خانم ها« نوشته آنتون چخوف با ترجمه 
حمیدرضا آتش برآب و بابک شهاب 

منتشر شد.
در این کتاب 100 داستان و طنز 
کوتاه ترجمه نشده از چخوف برای 
اولین بار در برابر خواننده ایرانی قرار 
می گیرد. چخوف در زمینه کوتاه نویسی 
بر بسیاری از نویسندگان مقدم است 
و به زعم عده ای پدر داستان کوتاه به 

شمار می رود.
در ابتدای این کتاب گاهشماری 
از زندگی و فعالیت ادبی آنتون چخوف 
وجود دارد که سال های 1۸41 تا 1904 

را در برمی گیرد.
در داستان ها و داستانک های این 
مجموعه به وضوح می توان جهت گیری 
سیاسی و اجتماعی چخوف را مشاهده 
کرد. این نوشته ها سراسر کنایاتی هستند 
که این نویس���نده روس با استفاده از 
آن ها جامعه خود را مورد انتقاد قرار 

داده است.
کتاب »به سامتی خانم ها« اثر 
آنتون چخوف کتابی است که خواننده 
ایرانی با خواندن آن حتی اگر اشرافی 
بر دیگر آثار چخوف هم نداش���ته 
باش���د، می تواند به درک درستی از 
نگاه چخوف به جامعه ای که در آن 

می زیسته،  برسد .
کتاب » به س���امتی خانم ها، 
100 داس���تان و طنز کوتاه« با ترجمه 
حمیدرضا آتش برآب و بابک شهاب 
در 3۶۸ صفحه در تیراژ 1000نسخه 
به قیمت 3۶000 تومان از سوی نشر 

ماهریس منتشر شده است.

دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان 
سینمایی ۲۷ آذر ماه برگزار می شود

نشست خبری دوازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران 
در سالن سیف اه داد خانه سینما برگزار شد.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نشست خبری دوازدهمین جشن بزرگ 
منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران در سالن سیف اه داد خانه سینما با حضور 

اهالی رسانه برگزار شد.
در ابتدا، جعفر گودرزی دبیر این جش���نواره بیان کرد: امسال دومین سالی 
اس���ت که پوس���تر جشنواره را طراحی می کنیم و آرمان داودی طراحی آن را بر 

عهده داشت.
پس از رونمایی پوس���تر، داودی طراح آن گفت: نزدیک به 15 اتود برای 
طراحی این پوستر زده شد. منتقد مانند آینه ای در ذهنم بود و در نهایت به این 
طرح رسیدم. طرح روی پوستر عینک است. عینک وودی آلن به من ایده داد و 
پس از صحبت های فراوان به نتیجه نهایی رسیدم و سعی کردم سادگی کامل در 

این طرح باشد. هم جذابیت بصری و هم رنگ و بوی ایرانی مد نظرم بود.
وی در خصوص اینکه چرا از عینک کیارستمی استفاده نشد، بیان کرد: عینک 

برای ما نماد نقد است و اصا قرار نبود به شخص خاصی اشاره کنیم.
سپس کامران ملکی بازرس انجمن منتقدان سینمایی گفت: برگزاری جشن 
و کیفیت آن و تامین منابع مالی در این وضعیت اقتصادی به شدت سخت است 
و تشکل هایی مانند این جشن اصاً صاح نمی بیند سراغ پول هایی که معلوم 

نیست از کجا می آید، بروند.
وی افزود: گودرزی تاش زیادی برای تامین مالی از منابع موجه و مشروع 
انجام داد و امسال کار نسبت به سال گذشته سخت تر شد. او از سویی ناگزیر 
بود این مراسم را برگزار کند و خوشبختانه با هر مشقتی این اتفاق افتاد و من به 

عنوان بازرس به این تاش تبریک می گویم.
گودرزی دبیر جشنواره در ادامه بیان کرد: حرف های آقای ملکی در رابطه با 
تامین مالی جشنواره درست است. باید مانند رای دادن هایمان پاک و تمیز باشد و 
ما سعی کردیم این اتفاق رخ دهد و پاک و تمیز جلو برویم. امسال تعداد بیشتری 
برای برگزاری این جشن شرکت کردند و این اتفاق خوبی است. در کل باید در 
سینما به یک بزنگاه کیفی برسیم و فکر می کنم جشن منتقدان بتواند این هدف را 

پیش ببرد. این جشن تنها جشنی است که سلیقه در آن نقش اصلی ندارد.
وی افزود: جش���ن منتقدان امسال 27 آذر در ایوان شمس برگزار می شود. 
قصد داریم در این مراسم، از اصغر رفیعی جم، اسحاق خانزدادی و سعید عقیقی 

تجلیل کنیم. به برگزیدگان چهل سال سینمای کودک هم جایزه می دهیم.
در ادامه، کامران ملکی بازرس انجمن منتقدان سینمایی بیان کرد: پرداختن 
به فیلم های جش���نواره ملی و جهانی فجر با این پیش فرض صورت می گیرد 
که منتقدان فیلم ها را در ایام برگزاری می بینند و داوری می کنند. اعضای انجمن 
منتقدان سینمایی، امسال گفتند اگر قرار است اعضای ما در جشنواره فجر کارت 

دریافت کنند، حتما باید اسامی مان را در سایت اعام کنیم.
وی درباره انتخاب ایوان ش���مس به عنوان محل برگزاری جش���ن و عدم 
برگزاری آن در مکان های دیگر بیان کرد: آنقدر هزینه برخی سالن های مورد نظر 
ما باا بود که نتوانستیم این اتفاق را به گونه ای دیگر رقم بزنیم. اصا تمایل ندارم 
در این مورد بیشتر صحبت کنم و واقعا برایم جای تعجب دارد که برای کار 

فرهنگی تا این حد هزینه اعام می کنند.
گودرزی دبیر جشن منتقدان و نویسندگان سینمایی هم در پایان بیان کرد: 
از فردا کاندیدا های هر بخش به مرور معرفی می شوند. احتمااً مجری مراسم هم 

طی دو روز آینده مشخص می شود.

در دی���دار رئیس س���ازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دس���تی و 
گردشگری با سفیر بریتانیا در تهران 
بر گس���ترش همکاری ها در زمینه 
گردشگری و میراث فرهنگی تاکید 

شد.
به  گ���زارش ایلنا، علی اصغر 
مونس���ان )معاون رئیس جمهوری 
و رئیس س���ازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری( در دیدار 
با راب مک کایر )س���فیر بریتانیا در 
تهران( گفت: س���طح روابط بین دو 
کشور ایران و انگلیس افزایش یافته 
اس���ت و امیدواریم این روند ادامه 

داشته باشد.
او تصریح کرد: این س���ازمان 
وظایف و مس���ئولیت های فرهنگی 
)میراث فرهنگ���ی( و اقتص���ادی 
)گردش���گری و صنایع دستی( دارد، 
برهمین اساس موضوعات مختلفی 
برای همکاری و تعامل بین دو کشور 

وجود دارد.
مونسان با اشاره به اینکه روند 
ورود گردشگران انگلیسی به ایران 
افزایش یافته اس���ت، ادامه داد: ایران 
تجربه خوب���ی در حوزه برگزاری 
موزه های مشترک با سایر کشورها 
دارد و در ای���ن حوزه موفقیت های 
بسیاری به دست آمده است، در حال 
حاضر نمایش���گاهی از آثار موزه ای 
ایران در هلند به نمایش درآمده است 
که چند کش���ور دیگر هم متقاضی 

برگزاری این نمایشگاه هستند.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشگری اضافه کرد: 
برگزاری نمایشگاه مشترک بین موزه 
ملی ایران و موزه ملی بریتانیا می تواند 
یکی از نقاط همکاری بین دو کشور 
باش���د، همچنین آمادگی برگزاری 
نمایشگاهی از آثار صنایع ستی ایران 
در انگلی���س نیز وجود دارد. معاون 
رئیس جمهوری تصریح کرد: شرکت ها 
و فعاان گردشگری ایران ساانه در 
نمایشگاه گردشگری لندن شرکت 
می کنند و زمینه حضور شرکت های 
فعال گردشگری انگلیس در نمایشگاه 
گردش���گری ایران که در بهمن ماه 

برگزار می شود نیز فراهم است.
مونسان افزود: نشان دادن تصویر 
واقعی ایران به مردم انگلیس موضوع 
بس���یار مهمی است که رسانه های 
این کش���ور می توانند در این بخش 
نقش آفرین���ی کنند، امنیت، ثبات و 

زیبایی های ایران انکارناپذیر اس���ت 
اما مش���کات و موانعی که برخی 
کشورها به ویژه آمریکایی ها ایجاد 
کرده اند باعث شده است تا تصویری 
غیرواقعی از کشور ما در جهان ارائه 
شود، این موضوعی است که باید به 

آن توجه شود.
معاون رئیس جمهوری ادامه داد: 
تسریع در روند صدور ویزا برای اتباع 
دو کشور از دیگر زمینه هایی است 
که می تواند مورد توافق و تفاهم قرار 
گیرد، چراکه هدف بیشتر ایرانیانی 
که درخواست ویزا دارند گردش یا 
فعالیت های اقتصادی و فرهنگی است 
و نبای���د این افراد برای گرفتن ویزا 

دچار زحمت شوند.
رئیس سازمان میراث فرهنگی، 
صنایع دس���تی و گردشگری افزود: 
موضوع ویزا باید به صورت دوجانبه 
بین دو کشور مورد توافق قرار گیرد 

چراکه با رفع موانع و مشکات در 
این بخش ش���اهد رشد و ارتقای 
گردش���گری بین ایران و انگلیس 

خواهیم بود.
مونسان با ارائه توضیحاتی در 
مورد نگه���داری و مرمت بناهای 
تاریخی تصری���ح کرد: ایران دارای 
بناهای تاریخی و آثار باستانی بسیار 
زیادی اس���ت که نیازمند کاوش و 
مرمت هستند با توجه به تعداد بسیار 
زیاد این آثار، مردم و بخش خصوصی 
وارد این بخش شده اند و غیر از بناها 
و آثار شاخص همچون تخت جمشید 
و پاس���ارگاد، سایر بناهای تاریخی 
که قابلیت واگذاری داشته اند برای 
مرمت و نگهداری، واگذار شده اند تا 
براساس استانداردهای سازمان میراث 
فرهنگی، مرمت شوند و سپس مورد 
استفاده و بهره برداری قرار گیرد، این 
یک ظرفیت مناس���ب برای افزایش 
همکاری در حوزه فرهنگی است، 
همچنی���ن زمینه همکاری در حوزه 
کاوش و برگزاری کارگاه آموزشی 

نیز وجود دارد.
همچنی���ن در این دیدار راب 
مک کایر س���فیر بریتانیا در تهران با 
ابراز خرس���ندی از دیدار با معاون 
رئیس جمهوری گفت: روابط دوجانبه 
بین ایران و انگلیس از دو سال قبل 
تاکنون افزایش یافته است و بریتانیا 
عاقه مند به افزایش ارتباط و تعامل 
با ایران در همه زمینه هاست. او تصریح 
کرد: افزایش همکاری ها در زمینه های 

نو از عاقه مندی های ماست، با توجه 
به موفقیت ایران در برگزاری موزه های 
مشترک، انگلیس هم آماده همکاری 
در این حوزه است چراکه با تعامل 
در این بخش، همکاری ها در سایر 

زمینه ها نیز ارتقا پیدا می کند.
سفیر بریتانیا در تهران با تاکید 
بر اینکه موضوع ویزا باید به صورت 
دوجانبه از سوی دو کشور مورد توجه 
قرار گیرد، ادامه داد: در حال حاضر 
لیست بلندی از افرادی که درخواست 
ویزا دارند وجود ندارد و هر یک از 
اتباع ایرانی که درخواست ویزا داشته 
باش���ند ظرف مدت یک هفته قرار 
ماقات می گیرند و روند صدور ویزا 

آغاز می شود.
مک کایر تصریح کرد: ما آماده 
همکاری و افزایش پیوندها با ایران 
هستیم، متاسفانه در حال حاضر تعداد 
کسانی که از انگلیس به ایران می آیند 
کم اس���ت و باید این شرایط بهبود 
پی���دا کند. او تصریح کرد: انگلیس 
مشتاق است و درخواست دارد در 
برنام���ه ای که برای ورزش چوگان 
به صورت بین المللی برگزار خواهد 
شد، همکاری داشته باشد، همچنین 
از سازمان میراث فرهنگی تقاضا داریم 
ب���رای مرمت و نگهداری از یکی از 
بناهای تاریخی سفارت، متخصصان 
و کارشناس���انی را به ما معرفی کند 
چراکه معتقدیم این بنا باید براساس 
استانداردهای میراث فرهنگی ایران 

مرمت و حفاظت شود.

نخستین نشان عالی کمیسیون ملی 
یونسکو برای استاد موحد

یونس���کو از یک عمر تاش 
فرهنگی استاد محمد علی موحد، با 
اهدای نشان عالی کمیسیون ملی این 

نهاد تقدیر می کند .
به گزارش ایرنا، نکوداش���ت 
اس���تاد محمدعلی موحد به همت 
کمیس���یون ملی یونسکو- ایران، به 
پاس 7 ده���ه خدمات فرهنگی و 
ادبی ایش���ان با حضور وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسامی، رئیس سازمان صدا 
و سیمای جمهوری اسامی ایران، 

رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسامی، رئیس فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی و بنیاد سعدی، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو- ایران، رئیس انجمن 
آثار و مفاخر، رئیس دانشگاه تهران و جمعی دیگر از اهالی فرهنگ و هنر، 
27 آذرماه 1397 در سالن فردوسی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران از ساعت 

14 تا 1۸،30، برگزار می شود.
گفتنی است، هم زمان با برپایی آیین نکوداشت استاد محمدعلی موحد 
برای اولین بار نشان عالی کمیسیون ملی یونسکو- ایران به این استاد اهدا 

می شود.
محمدعلی موحد، حقوق دان و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب 
فارسی، تاریخ نگار و عرفان پژوه است که در طول زندگی خویش همواره 
مشغول تحقیق، تألیف و ترجمه بوده و آثار شاخصی از خود به یادگار گذاشته  
است که بی  شک مهم ترین آن ها تحقیق در متون عرفانی، به ویژه چاپ انتقادی 

مقاات شمس تبریزی است.

ماهنامه چهره های ماندگار منتشر شدمعاون رئیس جمهوری : حاضریم سفارت انگلیس را مرمت کنیم

 آزمون فراگیر ارشد پیام نور  ۲۳ آذر 

برگزار می شود

حکم اخیر دیوان محاسبات درباره بورسیه ها ابهام دارد

انتشار داستان هایی طنز و منتشرنشده از چخوف

وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنايع معدنى ايران 

طرح ايجاد زيربناهاى الزم در معادن بزرگ و مناطق معدنى 

 تجديد ( آگهى فراخوان عمومى ارزيابى كيفى مناقصه گران )

موضوع : احداث زيربناهاي معادن (راهسازي و برق رساني)
سا�ما� توس��عه � نوسا�� معا�� � صنايع معدنى �ير�� به عنو�� �ستگا� �جر�يى طر� �يجا� �يربناها� ال�� �� معا�� 
بز�� � مناطق معدنى �� نظر ���� موضو� مناقصا� به شر� �يل �� به صو�� عمومى �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت 
برگز�� � به پيمانكا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد.كليه مر�حل مناقصه �� ��يافت �سنا� ���يابى كيفى تا ���ئه پيشنها� مناقصه  گر�� 
� با�گشايى پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكى ��لت (ستا�) به ����  www.setadiran.ir�نجا� خو�هد شد 
� ال�� �س���ت مناقصه  گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلى� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هى �مضا� �لكتر�نيكى 
�� جهت ش���ركت �� مناقصه محقق سا�ند. تا�يخ �نتشا� �سنا� مناقصه �� سامانه ��� چها�شنبه مو�� 1397/09/21 مى  باشد. 
 با �كر �ين نكته كه مناقصه  گر�� عال�� بر ��س���ا� مد��� �� طريق س���امانه مي  بايست عينا� فيزيك پاكت ها �� �� مهلت مقر� به 

مناقصه گز�� تحويل �هند.

موضوع مناقصهرديف
شماره فراخوان 

در سامانه ستاد
رتبه و رشته پيمانكارىمدت و محل اجرا

1
بهسازي راه دسترسى به معادن باريت شهرستان 

مهاباد به طول تقريبي 5 كيلومتر
200973007000050

10 ماه- استان آذربايجان 

غربي، شهرستان مهاباد

 4 راه و ترابرى 

(تخصص راهسازي)

2

احداث خط 20 كيلوولت دومداره در راستاي 

برق رساني به معدن و كارخانه مس عباس آباد 

شاهرود، به طول تقريبى 30 كيلومتر

200973007000051
6ماه- استان سمنان، 

شهرستان شاهرود
4 انرژي (انتقال نيرو)

مهلت � محل ��يافت �سنا�:
مهلت �مانى ��يافت �س���نا� ���يابى كيفى �� سامانه ستا� �� ساعت 10 صبح ���  چها�شنبه مو�� 1397/09/21 لغايت ساعت 

10 صبح ��� چها�شنبه مو�� 1397/09/28مى باشد.
مهلت ���ئه پيشنها�ها :

�خرين مهلت ���ئه پيشنها�ها ساعت 10 صبح ��� چها�شنبه 1397/10/12مى باشد.    
نشانى ��يافت فيزيك پاكتها� پيشنها�ها كيفى � شما�� تما� �ستگا� مناقصه  گز��:

تهر��� خيابا� طالقانى� نرس��يد� به بها�� شما�� 154 � طبقه ششم� طر� �يجا� �ير بناها� ال�� �� معا�� بز�� 
� مناطق معدني تلفن: 88324004-5 -021

�طالعا� تما� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه:  021-4193
3264 / � �لف

معاون مطبوعاتی ارشاد: برخورد با 
پیام رسان ها باید ایجابی باشد

معاون امور مطبوعاتی و اطاع 
رس���انی وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامی گفت: باید در برخورد با 
پیام رسان ها نگاه ایجابی باشد نه 
سلبی، اما متاسفانه تاکنون همانند 
برخورد با ماهواره نگاه ها به این 

صورت نبوده است.
به گزارش ایرنا محمد سلطانی فر 
در نشست تخصصی بررسی طرح 
ساماندهی پیام رسان های اجتماعی 
گفت: سکوت ما و نپرداختن به 
موضوع���ات در این زمینه ممکن 
 اس���ت بعدها باعث پش���یمانی 

شود.
معاون امور مطبوعاتی و اطاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی 
افزود: این طرح ابتدا به ساکن برای صیانت از حقوق شهروندی ، امنیت 
ملی و حریم خصوصی نهاده ش���ده اس���ت اما زوایای نگاه به این قضیه و 

نوع دید بسیار مهم است.
سلطانی فر گفت: با محدود کردن کامل یک زمینه یا حوزه و موضوع 
گاهی قصد داریم این قضیه محقق ش���ود، دنیا هم از این قضیه نگران 
است اما نوع برخورد دنیا هم شامل نگاه های صمیمی یا ایجابی به این 

امر است .
وی افزود: باید در برخورد با پیام رسان ها نگاه ایجابی باشد نه سلبی، 
اما متاسفانه تاکنون همانند برخورد با ماهواره نگاه ها به این صورت نبوده، 
اما در حال حاضر باید قانونی ایجاد کنیم که بعد از مدتی مورد مضحکه 

قرار نگیرد و حتی لغو شود.
معاون وزیر ارش���اد گفت: قانون ساماندهی پیام رسان های اجتماعی 
ب���ه حدود بیش���تر توج���ه دارد تا حقوق، بند بند ای���ن قانون را باید به 
چالش بکش���یم، باید همه کمک کنند نگاه ها ایجابی ش���ود. سلطانی فر 
اف���زود: آنچ���ه در حال اتفاق اس���ت وظیفه ما را گوش���زد می کند که 
اع���ام کنیم به عنوان کارشناس���ان حوزه رس���انه آمادگی دادن هرگونه 
 مش���ورت در این حوزه را داریم قبل از اینکه این طرح بخواهد به امضا 

برسد. 
وی گفت: خیلی از اینگونه طرح ها را قبل از مشورت با کارشناسان 
امضا می کنند و بعد از واکنش ها امضاها پس گرفته می شود و نمی خواهیم 

در مورد این طرح نیز چنین اتفاقی بیفتد.
معاون وزیر ادامه داد: ما نس���بت به آنچه به آینده جوانان و فضای 
مجازی ما اتفاق می افتد بی تفاوت نخواهیم بود، هر نامی روی این بحث 

نهاده شود حتی طرح و ایحه از حساسیت ما کم نمی کند.
س���لطانی فر افزود: باید به این نکته هم تاکید کنیم که در تغییر و 
تصوی���ب این طرح هرگز با نگاه جناحی برخورد نکنیم بلکه برخوردها 
باید کاما  فراجناحی و براس���اس منافع ملی بوده و مس���اله حقوق بیشتر 
بای���د در این قضیه مدنظر باش���د. وی تاکیدک���رد: اجازه ندهیم اتفاقاتی 
 خارج از ساختار تکنیکی و فنی و ساختاری اتفاق بیفتد که قوانین ما را 

خدشه دار کند.
طرح ساماندهی پیام رسان های اجتماعی که در 4 فصل و 32 ماده 
شرایط متقاضیان و تایید فعالیت ها، صیانت از حریم داده ها، حمایت ها 
و مجازات ها را در برمی گیرد، 2۸ آبان ماه با امضای 95 نماینده تقدیم 

هیات رییسه مجلس شورای اسامی شد.
بررسی اولویت این طرح یکشنبه هفته گذشته رای نیاورد و بنا شده که 
کمیسیون فرهنگی مجلس بررسی های بیشتری در این طرح انجام دهد.

آغاز دوازدهمین جشنواره بین المللی »سینماحقیقت« 

تجلیل از مفاخر فرهنگی چهارمحال و بختیاری



4 اخبار داخلی
دوشنبه19 آذر  1397ـ  2 ربيع الثانی 1440ـ   10 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27167

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 دار    

 3700000 تومان

3850000 تومان

2000000 تومان

1200000  تومان

660000 تومان

346000 تومان

4200 تومان 

11354/7 تومان

11350 تومان

4783/1 تومان

13054/1 تومان

13200  تومان

5346/4  تومان

14215/6 تومان

14250  تومان

1143/7  تومان

3053/3  تومان

3100  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(

یک هزار کیلومتر از مسیر ریلی تهران - 
مشهد و تهران - قم تا 15 ماه آینده مجهز به 

نسل چهار تلفن همراه و اینترنت می شود.
به گزارش خبرنگارما، بر اساس تفاهمنامه ای 
ک���ه دیروز با حضور وزیرارتباطات و فناوری 
اطاعات میان راه آهن جمهوری اسامی ایران و 
اپراتور اول تلفن همراه به امضا رسید، مسیرهای 
ریلی تهران - مشهد و تهران - قم زیر پوشش 

نسل چهار ارتباطات سیار قرار می گیرند. 
مهندس محمد آذری جهرمی در مراس���م 
امض���ای این تفاهمنامه یکی از اقدامات خوب 
راه آهن را توسعه فیبر نوری در کنار مسیرهای 
ریلی اعام کرد و گفت: براین اساس باهدف 
اس���تفاده از ظرفیت ایجاد ش���ده برای توسعه 
ارتباطات از طریق فیبر نوری، پیشتر تفاهمنامه 

ای با این شرکت منعقد شده بود.
وزی���ر ارتباطات و فن���اوری اطاعات 
خاطرنشان ساخت: استفاده از فیبر نوری راه آهن 
برای توسعه شبکه ملی اطاعات و توسعه کسب 

و کارهای مبتنی بر این شبکه خواهد بود.
به گفته وی، با وجود توسعه فیبر نوری در 
کنار خطوط ریلی، تاکنون از این ظرفیت برای 
توسعه ارتباطات در این مسیرها استفاده نشده 
است که اکنون با همکاری شرکت ارتباطات سیار 
ایران )همراه اول( این امر محقق خواهد شد.

آذری جهرمی ابراز امیدواری کرد: با توسعه 
نسل چهار ارتباطات در مسیرهای ریلی - که 
قرار اس���ت ارتباطی پای���دار و ارزانتر را رقم 
بزند - مردم بیش���تر به سمت استفاده از حمل 
و نقل ریلی بروند؛ همچنین این مساله ضمن 
ایجاد امکان ارتباطی خوب برای مس���افران در 
طول سفر، امکان کسب درآمدهای دیگری برای 

راه آهن فراهم سازد.وی گفت: پیش از این 60 
درصد مس���یرهای ریلی کشور از نسل دوم و 
36 درصد هم از نسل سوم ارتباطات بهره مند 
بودند که عدد قابل قبولی نیست؛ بنابراین مقرر 
شد اپراتورهای تلفن همراه برای توسعه ارتباطات 

در مسیرهای ریلی اقدام کنند. 
وزیر ارتباطات یادآورشد: پس از مشخص 
ش���دن مدل اقتصادی این طرح، اپراتور دوم و 
سوم کشور از آن منصرف شدند و فقط همراه 

اول برای توسعه این امر پیش قدم شد.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: توسعه 
ارتباطات در مسیرهای ریلی فقط به این مسیر 
محدود نخواهد ماند و پس از اجرایی شدن این 
مسیر، تاش می شود خطوط ریلی جنوب هم 

تحت پوشش قرار گیرد. 

دکتر س���عید محمدزاده معاون وزیر راه و 
شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه آهن هم در 
این مراسم گفت: براساس این تفاهمنامه که بین 
این ش���رکت و همراه اول منعقد شد، خدمات 

مطلوبی به مسافران ارائه می شود.
وی افزود: پیش از این 40 درصد مسافران 
مسیر تهران - مشهد از ریل استفاده می کردند 
که پیش بینی می شود با ارائه خدمات مطلوب، 

این میزان به 70 درصد افزایش یابد.
به گفته مدیرعامل راه آهن، قرار اس���ت 
مجموع���ه ای از خدمات اینترنتی و وای فای 
رایگان در این طرح به مسافران ارائه شود؛ این 
خدمات فقط به مسافران محدود نخواهد شد 
بلکه استارت آپ ها هم می توانند برای توسعه 

برنامه های خود از این خدمات بهره گیرند.

وی به ظرفیت های موجود در این شرکت 
و ایستگاه ها اشاره کرد و گفت: فعاان کسب 
و کاره���ای نوپا می توانند از این ظرفیت ها 

استفاده کنند.
حمید فرهنگ مدیرعامل شرکت ارتباطات 
سیار ایران)همراه اول( هم در این مراسم ابراز 
امیدواری کرد: خدمات خوب و مطلوبی در پناه 

این تفاهمنامه به مسافران ارائه شود.
دیروز همچنین در مراسمی با حضور معاون 
علمی و فناوری رئیس جمهوری، شرکت سرمایه 
گ���ذاری »حرکت اول« به نمایندگی از اپراتور 
اول تلفن همراه و ش���رکت دانش بنیان »سانا 
گستر سبز« قرارداد همکاری برای سرمایه گذاری 

امضاء کردند.
دکتر س���ورنا ستاری در این مراسم ضمن 
تش���کر از همراه اول و مجموعه »حرکت اول« 
بابت جا انداختن مباحثی همچون سرمایه گذاری 
در استارت آپ ها گفت: مشکل بزرگ امروز 
برنامه های دانش بنیان،  س���رمایه گذاری در 

سطوح باای 5 میلیون دار است.
وی افزود: اگر بتوانیم شرکت های بزرگی 
همچون همراه اول را به این نتیجه برسانیم که 
با نگاه به آینده تجاری خود در استارت آپ ها 
سرمایه گذاری کنند و از درآمد سنتی خود جدا 

شوند، این یک اقدام بزرگ است.
گفتنی اس���ت: »حرکت اول« ش���رکت 
سرمایه گذار همراه اول در استارت آپ هاست 
که در مراس���م دیروز با ش���رکت »سانا گستر 
سبز« که سامانه های »آچاره« )سامانه هوشمند 
درخواست خدمات( و »اوبار« )سامانه هوشمند 
حمل بار( را راه اندازی کرده اس���ت، قرارداد 

همکاری امضاء کرد.

در اباغی���ه ای به مدیران عامل 
بانک ه���ای دولت���ی، غیردولتی و 
موسسات اعتباری غیربانکی بر لزوم 
تایید صاحیت مدیران بانکی توسط 

بانک مرکزی تاکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، 
در اباغیه اداره مطالعات و مقررات 

بانکی بانک مرکزي آمده است:
همانگونه که مستحضرید بند 
)ت( م���اده ۲1 قانون احکام دایمی 
برنامه های توس���عه کشور مصوب 
سال 13۹5 مجلس شورای اسامی با 
عبارت انتخاب مدیر عامل و هیات 
مدیره بانک ها موسس���ات مالی و 
اعتباری بای���د با صدور تاییدیه در 
زمینه های مالی، بانکی و بازرگانی و 
دانشنامه کارشناسی مرتبط باشد. نحوه 
احراز شرایط اعتراض و رسیدگی به 
آن با پیشنهاد مشترک بانک مرکزی 
جمهوری اسامی ایران و وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و تصویب شورای 

پول و اعتبار تعیین می شود.
این اباغیه ضمن تصریح دوباره 
بر لزوم تایید صاحیت مدیران بانک ها 
و موسسات اعتباری غیر بانکی توسط 
بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران 
بر اساس شرایطی که برخی از آنها در 
قانون مزبور ذکر شده، تدوین ضوابط 
و مقررات مربوطه را بر عهده بانک 
مرکزی و وزارت امور اقتصادی قرار 
داده تا متعاقبا و با تصویب ش���ورای 
پول و اعتبار به ش���بکه بانکی کشور 

اباغ شود.
 بر این اس���اس، بانک مرکزی 
با همکاری وزارتخانه یاد شده اقدام 
به تهیه پیش نویس دستوالعملی در 
همین رابطه کرده که در آتیه نزدیک 
برای سیر تشریفات موصوف، الحاق 
تبصره ای به حکم مربوط به شرایط 

سنی داوطلبان عضویت در هیات مدیره 
و تصدی سمت مدیر عاملی بانک ها 
و موسسات اعتباری غیر بانکی بوده 
اس���ت.با عنایت به فوریت این امر و 
امعان به امکان تطویل المدت شدن 
تصویب دستوالعمل یاد شده مقرر شد 
تا زمان نهایی شدن ضوابط اصلی در 
دستور العمل فعلی نحوه احراز و سلب 
صاحیت حرفه ای مدیران موسسات 
اعتباری، مطابق با پیش نویس مورد 

بحث اصاح شود.
در همی���ن رابط���ه، مراتب 
در چهاردهمی���ن جلس���ه مورخ 
۹7/8/6کمسیون مقررات و نظارت 
موسس���ات اعتباری بانک مرکزی 
مطرح شد و مقرر شد تبصره ای به 
ماده )4( دستورالعمل فعلی به شرح 

زیر اضافه شود:
تبصره - در مواردی که داوطلبان 
تصدی س���مت مدیریتی فاقد شرط 
سنی مقرر در بند 4-15 باشند امکان 
بررسی صاحیت حرفه ای آنها در 
کمیسیون، با مجوز قبلی رئیس کل 

بانک مرکزی امکان پذیر است.
خبر دیگر اینکه بخشنامه شرایط 
افتتاح حس���اب برای افراد طفل و 
نوجوان زیر 18 س���ال در بانک ها 
اصاح ش���د.درپی تغییراتی در مواد 
بخش���نامه افتتاح حساب برای افراد 
زیر 18 س���ال )طفل و نوجوان( در 
بانک ها، اکنون افتتاح حساب به پنج 
دسته تقسیم بندی شده است که دسته 
اول، ول���ی )پدر یا جد پدری( قیم 
ی���ا وصی )با حکم( به عنوان افتتاح 
کننده حساب برای طفل زیر 18 سال 
و به نام خود طفل امکانپذیر اس���ت 
که امکان برداشت از حساب توسط 
افتتاح کننده یا با ارائه حکم رش���د 
بوده و نوع حساب قابل افتتاح شامل 

انواع حساب به جز حساب جاری با 
دسته چک است.

دس���ته دوم، فرد افتتاح کننده 
خ���ود طفل با س���ن بین 1۲ تا 18 
سال بدون حکم رشد و به نام خود 
طفل است که امکان برداشت قبل از 
18 س���ال فقط بعد از 15 سال تمام 
یا با ارائه حکم رش���د بوده و نوع 
حساب هم فقط حساب قرض الحسنه 

خواهد بود.
دسته س���وم، فرد افتتاح کننده 
خود طفل با س���ن زیر 18 سال و 
با حکم رش���د و به نام خود طفل 
است که امکان برداشت فقط توسط 
خ���ود طفل با ارائه حکم رش���د و 
شامل حس���اب سپرده مدت دار و 
قرض الحس���نه است.براین اساس ، 
چهارمین دس���ته، فرد افتتاح کننده 
مادر طفل )غیرقیم، غیروصی( برای 
طفل زیر 18 س���ال و حساب هم به 
ن���ام خود طفل خواهد بود که فقط 
با مادر )در صورت فوت مادر فقط 
بعداز 18 سال توسط خود طفل( از 
نوع حساب های قرض الحسنه است.

آخرین نوع حسابی که برای افراد زیر 
18 سال امکان افتتاح آن وجود دارد، 
حس���اب توسط سایر افراد غیرولی، 
غیر قیم و غیر وصی )از جمله مادر( 
افتتاح می شود و سن طفل باید زیر 
18 سال و به نام افتتاح کننده به نفع 

طفل باشد.
امکان برداشت این حساب با 
افتتاح کننده ی���ا طفل دارای حکم 
رش���د است که حساب هم از نوع 
سپرده سرمایه گذاری )کوتاه مدت 
و بلند مدت( اس���ت. بعد از رسیدن 
طفل به 18 س���ال تمام فقط خود 
طفل امکان برداش���ت و افتتاح انواع 

حساب را دارد.

تأکید جهانگیری بر تنظیم بازار 
کااهای شب عید 

وزیر جهاد کشاورزی اقدامات 
آبخیزداری را مایه خیر و برکت کشور 
دانس���ت و گفت: این اقدامات می 
توانس���ت در سال های دورتر با این 

وسعت و حجم انجام شود. 
به گزارش مرکز اطاع رسانی 
س���ازمان جنگل ها، محمود حجتی 
صب���ح دیروز در جمع مدیران منابع 
طبیعی سراس���ر کشور با بیان اینکه 
امسال عاوه بر کمک های صندوق 
توس���عه ملی 5۹3 میلیارد تومان از 
سوی استانداران استان ها به کمک 
مناب���ع طبیعی آمده اس���ت، خاطر 
نش���ان کرد:اقدامات آبخیزداری باید 
مستندس���ازی و از طریق شبکه های 

تلویزیونی اس���تانی و ملی به مردم، 
مسئوان و افکار عمومی اطاع رسانی 
ش���ود تا جامعه از اقداماتی که انجام 

می شود مطلع شوند.
وی خاطرنش���ان کرد: تمامی 
فوای���د و کارکرد اجرای طرح های 
آبخیزداری برکت اس���ت. هم مقام 
معظم رهبری و هم دولت بر اجرای 
آن به عنوان یک راهکار اساسی برای 
سال های کم آبی و پر آبی تاکید و 

عنایت دارند. 
وزیر جهاد کشاورزی در ادامه 
رفتار های تقابلی و اداری صرف را 
مانع ایجاد ارتباط با مردم برشمرد و 
یادآور شد: بهترین مرتعدار خود مردم 

هستند. از این رو در واگذاری مراتع 
به مردم نهایت دقت را داشته باشید 
تا حقی از کسی پایمال نشود و اصًا 
لزومی ندارد افرادی که دام ندارند سند 

و پروانه چرای دام داشته باشند.
خلیل آقایی رئیس س���ازمان 
جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
ه���م در این نشس���ت با بیان اینکه 
نباید آسان ترین راه برای جلوگیری 
از تخریب منابع طبیعی را تش���کیل 
پرونده تخلف و روانه کردن مردم به 
دادگاه ها بدانیم، خاطرنشان کرد: هر 
جا با مردم رفتار و برخورد مناسب 
داشته ایم خودشان داوطلب شدند تا 

از منابع طبیعی حفاظت کنند. 

نگاه

تشكیل سازمان اقتصاديـ  تجاري 
کلید صلح پايدار در خاورمیانه

صلح محصول عملکردهاي انس���اني ب���راي خاتمه دادن به نزاع ها و 
درگیري ها اس���ت که محدودیت هاي طبیعي و انس���اني در آن نقش اساسي 

دارند.
هدف اصلي صلح رس���یدن به یکپارچگي منافع گروهي بدون درنظر 
گرفتن تفاوت بین گروه هاي انساني است و از این رو پایداري صلح شکل 
مي گیرد؛ اما تجربیات تاریخي نشان مي دهد که صلح همیشه شکلي لرزان 

داشته و پایدار بودن صلح صرفاً تفکري آرمانگرایانه است.
طي قرون متمادي عدم رسیدن به صلح پایدار که ناشي از انگیزه هاي 
سودگرایي و البته نادیده گرفتن فرایندهاي اقتصادي بود، بیش از هر عنصر 

دیگري توانست قدرت ملي کشورها را تحت تأثیر نتایج خود قرار دهد.
امروزه صلح ارتباط مستقیمي با درک مفاهیم اقتصاد ملي)تجارت و داد 
و ستد کااهاي تجاري و انرژي( دارد. تجربیات دو جنگ جهاني و همچنین 
فروپاش���ي اتحاد شوروي و حضور گروه هاي افراطي و ناامني اقتصادي در 
بسیاري از کشورهاي جهان نشان داده که رسیدن به صلح پایدار صرفاً در 
همگني استراتژي هاي اقتصادي چه در سطح خرد و چه در سطح کان خاصه 
مي شود و دستیابي تمامي کشورها به بهره وري تکنولوژیکي و تجاري و حفظ 

اقتصاد ملي کشورها و نفوذ در بازارهاي جهاني در اولویت قرار مي گیرد.
اگرچه در برهه کنوني رس���یدن به صلح پایدار دس���ت نیافتني به نظر 
مي رسد، اما پرداختن به ابزارآات رسیدن به آن مي تواند در تعیین و تدوین 
استراتژي ملي و تاکتیک هاي بین المللي راهگشاي کاهش بحران و منازعه در 

سطح بین الملل باشد.
به نظر مي رسد تأمین طرح هاي مرتبط با صلح پایدار در خاورمیانه به دلیل 
بحران خیزي منطقه که ناشي از مسائل پیچیده عقیدتي � مذهبي و عدم اجماع 
نظر بر سر آن است، در پروسه کوتاه مدت پیشرفت چنداني نداشته باشد؛ 
این درحالي است که کشورهاي منطقه خاورمیانه تنها در چارچوب طرح هاي 
فراگیر اقتصادي � تجاري منطقه اي مي توانند صلح را میان خود برقرار کنند.
تش���کیل سازمان اقتصادي � تجاري و تشویق کشورهاي منطقه براي 
سرمایه گذاري در نقاطي که با چالش و بحران مواجهند به نوعي عامل اساسي 
براي پایداري صلح خواهد بود. از این رو برتري طلبي برخي از کشورهاي 
منطقه که امنیت صلح را به خطر مي اندازند در س���ایه یک سیستم مشترک 
سازمان اقتصادي � تجاري با اولویت بخشیدن به برتري منافع منطقه اي بر 

منافع داخلي، برپایي صلح را نهادینه مي کند.
دكتر مريم وريج كاظمي

دولت خواستار کمک بخش خصوصی برای مبارزه با 
فساد ریشه دوانده در ارکان مختلف مدیریت بخش های 

مختلف کشور شد.
ب���ه گزارش خبرنگارما، این مطلب دیروز در جریان 
برپایی چهارمین همایش مبارزه با فساد در اتاق بازرگانی 

تهران از سوی نمایندگان دولت اعام شد. 
خانم دکتر لعیا ُجنیدی معاون حقوقی رئیس جمهوری 
در این همایش خطاب به فعاان اقتصادی بخش خصوصی 
گفت: اعطای هرگونه امتیاز اضافی از سوی دولت به فرد 
یا یک گروه )حتی اگر قانونی یا اگر بسیار اندک و استثنا 
باش���د( می تواند منجر به برهم خوردن رقابت سالم در 

فضای کسب و کار شود. 
وی ادامه داد: فساد فعلی که در اغلب روابط اقتصادی 
مشاهده می کنیم، ناشی از ساختار دولت است. زیرا این 
دولت است که محیط کسب و کار را مدیریت می کند و 
مجوزها را به وجود می آورد. به همین دلیل ما بنا داریم 
تا فساد کان موجود در مزایده ها، مناقصه ها و امتیازدادن 
مقام���ات دولتی به افراد خاص را حذف کنیم. همچنین 
فساد موجود در سطوح پایین تر شامل رشوه به کارمندان 
و س���طوح تصمیم گیران کوچک هم در قالب تدوین و 
اجرای کنوانس���یون مقابله با فساد و قانون سامت اداری 

مورد پیگیری قرار گرفته است.
مع���اون حقوقی رئیس جمه���وری در همین زمینه 
خواستار کمک بخش خصوصی در زمینه مبارزه با فساد 
در بخش های مختلف ش���د و ادامه داد: دولت همچنین 
به دنبال اجرای دقیق قانون انتش���ار و دسترس���ی آزاد به 
اطاعات است، زیرا رانت اطاعاتی می تواند منشا فساد 
باشد. به موازات این اقدامات، اصرار داریم تا قانون مبارزه 
با پولشویی و قانون مقابله با تأمین مالی تروریسم که بیش 
از یک دهه از تصویب آن می گذرد، با اصاحات در حال 

تصویب به اجرا گذاشته شوند. 
وی اف���زود: تصویب و اج���رای فوری دو معاهده 
بین المللی در حوزه سامت نظام بانکی هم برای دولت 
بسیار اهمیت دارد، زیرا برای برقراری و حفظ ارتباط با نظام 

بانکداری بین المللی نیازمند رعایت مفاد آنها هستیم. 
جنیدی گفت: بانکداری اسامی که امروز در کشوراز 
آن دفاع می کنیم، صرفاً عقود مضاربه، مساوات و ُجعاله 
نیست که مطمئن باشیم به ربا منتهی نمی شوند. بانکداری 
اسامی باید شامل سامت و روابط صحیح نظام بانکی 
هم بشود؛ مضاف بر اینکه تمامی مفاد بانکداری فعلی ما 

نیازمند بازبینی است.
وی گفت: باید اجازه ندهیم درآمد حاصل از معامات 
فساد وارد سیستم بانکی کشورشده و با چند تراکنش جنبه 
تطهیر به خود گرفته و دوباره از این سیستم خارج شود. 
این قبیل اقدامات به واسطه همین معاهدات بین المللی 

قابل پیشگیری است. 
معاون رئیس جمهوری گفت: س���ه ایحه دیگر را 
هم آماده کرده ایم که هر یک به نتیجه برسد، می تواند 
اثرگذاری جدی در فرآیند مبارزه با فساد و شکل گیری 
یک اقتصاد سالم داشته باشد. یکی از آنها ایحه مدیریت 
تعارض منافع در خدمات عمومی است که دولت باید در 

ارتباط با بخش خصوصی آن را مدنظر قرار دهد. 
به گفته وی، بر اساس این ایحه هیچ اشکالی ندارد 
ک���ه یک مدیر توانمند بخش خصوصی در دولت هم به 
کار گرفته ش���ده و کار اقتصادی انجام دهد؛ اما اگر میان 
کار دولتی وی با آنچه که در بخش خصوصی انجام می 

دهد، تعارضی وجود دارد، برای رفع این تعارض باید منافع 
عمومی تأمین شود نه سود شخصی و بنگاهی وی.

جنیدی ایحه دوم را ایحه جامع شفافیت ذکر کرد 
و گفت: اهمیت این ایحه باعث ش���ده اس���ت تا برای 
بررسی آن عاوه بر کمیسیون های مرسوم، یک کمیسیون 
خاص هم در دولت تش���کیل شود. هدف از تدوین این 
ایحه، ایجاد شفافیت در تمامی ارکان سیاسی، اجتماعی، 
اقتصادی، اداری، آموزش���ی، فرهنگی و حتی بخش هایی 
از ارکان امنیتی و دفاعی کش���ور است که قابلیت شفاف 

سازی روابط را دارند.
وی ادامه داد: اگر چه مس���ائل امنیتی و دفاعی قابل 
افش���ا نیس���تند ولی به عنوان مثال روابط صندوق های 
بازنشس���تگی که در این حوزه فعالند، می تواند مشمول 

این ایحه باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهوری با اش���اره به اینکه 
آرزوی ما حاکمیت قانون در روابط داخلی و بین المللی 
است، گفت: بر مبنای حاکمیت قانون همانگونه که اعطای 
سوبس���ید )یارانه( در روابط بین المللی ممنوع و فس���اد 
آور اس���ت، مانع تراشی و ایجاد محدودیت در ارتباطات 
بین المللی هم غیر قانونی اس���ت و به همین دلیل ایاات 
متحده آمریکا با اعمال تحریم های اقتصادی علیه ایران، 
اولی���ن متخلف در حاکمیت قان���ون روابط بین المللی 

محسوب می شود.   
وی همچنین در حاشیه این همایش و در واکنش به 
ادعای خس���ارت فعاان اقتصادی بخش خصوصی ناشی 
از صدور بخش���نامه های متعدد ارزی از سوی دولت در 
ماههای اخیر به خبرنگاران گفت: باید کارگروهی متشکل 
از افرادی که راجع به مسائل حقوقی این بخشنامه ها نظر 
داده اند، معاون���ت حقوقی رئیس جمهوری و بخش های 

اقتصادی دولت تشکیل شود.
ُجنیدی در پاسخ به سؤالی مبنی بر واکنش دولت به 
تشکیل دادگاهی که خواهان اخذ 10 میلیارد دار غرامت 
از ایران در آمریکا اس���ت، گفت: دعاوی که در آمریکا 
مطرح می شود، باید مبنای آن در خود حقوق ایاات متحده 
ش���به جرم باشد. ولی در حال حاضر نه قواعد صاحیت 
رعایت شده، نه قواعد شکلی یا حقوق مصونیت قضایی 

که تماماً خاف حقوق و اصول بین المللی است. 
وی گفت: در این شرایط نه تنها نحوه انتساب زیان 
و نحوه محاسبه زیان و سایر مسئولیت های مدنی رعایت 

نمی ش���ود، بلکه حتی مقررات ایاات متحده آمریکا هم 
رعایت نمی ش���ود. بنابراین ما مشروعیتی برای این گونه 
رسیدگی ها و احکامی که صادر می شود، قائل نیستیم. از 
ط���رف دیگر تعدادی از افراد که به خاطر رفتار و اعمال 
ایاات متحده متضرر شده اند، متقابا در دادگاه های ایران 
طرح دعوی کرده اند که شکایت آنها در دست رسیدگی 
است. این مشکلی است که اان بین دو کشور وجود دارد 
و باید در مورد این قضیه تصمیم گیری کان انجام شود. 
این تصمیم گیری کان هم تصمیم گیری نیس���ت که فقط 
در معاونت حقوقی اتفاق بیفتد. ما نظرات خودمان را ارائه 
داده ایم اما تصمیم گیری در س���طح بااتری در بین قوا و 

شورای عالی امنیت ملی باید باشد.
معاون حقوقی رئیس جمهوری در پاس���خ به سؤال 
دیگری مبنی بر اینکه رسیدگی به لوایح FATF آیا ممکن 

اس���ت قبل از ضرب ااجل اخیر به پایان برس���د، گفت: 
بررسی ها با نگاه کارشناسی در حال پیشروی است، بنابراین 
نمی توانیم زمان دقیق آن را پیش بینی کنیم. باید دید که در 

سیر طبیعی امور چه اتفاقی می افتد. 
وی همچنین در پاس���خ به این سؤال که آیا ممکن 
است سازوکار مالی اتحادیه اروپا برای ارتباط اقتصادی با 
ایران به دلیل اینکه FATF هنوز تصویب نشده، به عقب 
بیفتد، گفت: ارزیابی دقیقی از این موضوع ندارم اما به هر 
حال این موضوع یک سازوکار مالی است و برای ارتباط 
با سیستم مالی و پولی بین المللی لوایح چهارگانه می تواند 

بسیار کمک کننده باشد.
 جنیدی در پاس���خ به این س���ؤال که آیا فعاان 
اقتصادی بخش خصوصی می توانند به خاطر زیان ناشی 
از تصمیمات اخیر ارزی از دولت درخواست غرامت کند، 
گفت:  من نماینده دولت هستم و در این رابطه نمی توانم 
چیزی بگویم. مش���کات این چنینی وجود دارد و باید 
بررسی کرد که آیا این بخشنامه ها واقعا سبب زیان بوده 
یا نه؟ همچنین باید بررسی شود اموری که اتفاق افتاده به 
دلیل فوریت اجرای آنها بوده است یا خیر؟ باید بررسی 
 کرد که آیا اوضاع به صورت کامل قابل مدیریت بوده است 

یا خیر؟ 
ب���ه گفته وی، فعاان بخش خصوصی می توانند در 
مذاکره با مجلس و دولت حرف های خود را بگویند اما 
مطالبه زیان یک دعوی اس���ت و مسئولیت مدنی دارد و 
این دعوی باید در چارچوب خودش و در مرجع مربوطه 

رسیدگی شود.
مهندس مس���عود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کش���اورزی تهران هم در این همایش 
ب���ه نمایندگی از فعاان اقتصادی بخش خصوصی گفت: 
صدور قوانین، بخشنامه ها و دستورالعمل های متضاد و 
متعدد اقتصادی در ماه های اخیر از مصادیق اصلی فساد 
اس���ت. ضمن اینکه شاخص های اقتصادی مانند تورم، 
نقدینگی، مس���ائل بانکی، اقتصاد بسته و دولت فربه هم 
می تواند منشأ فساد باشد که اگر ریشه کن نشود، بخش 

خصوصی آسیب می بیند.
 وی اضافه کرد: از ابتدای امسال تاکنون که تغییرات 
قیمت ارز را شاهد بودیم حدود 40 بخشنامه برای کنترل 
بازار ارز صادر شده که بسیاری از آنها در تضاد با هم بوده 
و این اجازه را به افراد فرصت طلب داده که از این آشفته 
بازار سوء استفاده کنند. این موضوع هم کارمندان دولت و 

هم بخش خصوصی را دچار مشکل کرده است.
رئی���س اتاق تهران گفت: اگر با پیش بینی افزایش 
قیمت ارز متناسب با تورم برنامه ریزی های ازم صورت 
می گرفت، قیمت ارز تعدیل می شد و این همه مشکات 

به وجود نمی آمد.
وی ادامه داد: شکل گیری موسسات اعتباری متعدد 
در سال های گذشته باعث شده تا دولت حدود 40 هزار 
میلیارد تومان از پول بیت المال را برای پرداخت به سپرده 
گذاران این قبیل موسسات اعتباری هزینه کند. همچنین 
شرکت های خصولتی که در اجرای اصل 44 قانون اساسی 

به وجود آمدند زمینه ساز فساد در کشور شده اند.
خوانس���اری گفت: انتظار بخش خصوصی از دولت 
وجود ش���فافیت در همه ارکان، عملکردها و فعالیت های 

دولت است.
 »الکس���اندر فدولو« نماینده دفتر مقابله با جرم و 
مواد مخدر سازمان ملل متحد هم در این همایش گفت: 
امروز ثابت شده مبارزه با فساد موجب توسعه و پیشرفت 

کشورها می شود.
وی با بیان اینکه هیچ کشوری از فساد در امان نیست، 
گفت: اکنون در پانزدهمین س���الگرد تصویب کنوانسیون 
مبارزه با فساد، سازمان ملل متحد نگران امنیت شهروندان 

نقاط مختلف دنیا در رابطه با موضوع فساد است.
نماینده دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل 
با اشاره به اینکه ایران جزو کشورهای پشتیبان کنوانسیون 
مبارزه با فساد است، گفت: کنوانسیون مبارزه با فساد ابزاری 
منحصر به فرد برای مبارزه با فس���اد است و هیات های 
ایرانی در بخش های مختلف بس���یاری در زمینه مبارزه با 
فساد فعال بوده اند و در بازگرداندن دارایی های مسروقه و 

اموال حاصل از فساد مشارکت خوبی داشته اند.
در ادام���ه این همایش، همچنین دکتر محمد مهدی 
بهکیش دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل گفت: 
اگر فضای کسب و کار سالمی وجود نداشته باشد حتی 
بنگاه های اقتصادی سالم هم به فساد کشانده می شوند. 

وی گفت: تا سیستم قضایی روشن و مشخصی نداشته 
باشیم، نمی توان قانون پذیر بود. 

دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل با اشاره 
به ضرورت شفاف سازی رفتار دولت در روابط بین المللی 
گفت: در محیط کدر و غیرشفاف ارتباطات بین المللی، 

نمی توان با فساد مقابله کرد.
به گفته وی، قهر و آشتی ناگهانی با کشورهای مختلف 

ضامن سامت روابط بین المللی نیست.

دولت خواستار کمک بخش خصوصی برای مبارزه با فساد شد 

جلس���ه س���تاد تنظیم بازار با 
محوری���ت تنظیم قیم���ت اقام و 
کاا های مورد نیاز مردم برای ش���ب 
عید دیروز به ریاس���ت معاون اول 

رئیس جمهوری برگزار شد. 
دکتر اسحاق جهانگیري در این 
جلسه با اشاره به توفیقات دولت در 
تنظیم بازار ش���ب عید طي سالهاي 
گذش���ته، گفت: خوش���بختانه در 
س���ال هاي اخیر با برنامه ریزي دقیق 
دولت، میوه، آجیل و شیریني با قیمت 
مناسب در ایام پایاني سال در دسترس 

مردم قرار گرفت.
معاون اول رئیس جمهوری با 

تاکید بر اینکه مردم نباید براي تامین 
اقام و کااهاي مورد نیاز شب عید 
دغدغه اي داشته باشند، تصریح کرد: 
باید به گونه اي برنامه ریزي شود تا 
کااهاي مورد نیاز شب عید به موقع 
در بازار توزیع و در دس���ترس مردم 

قرار گیرد.
دکتر جهانگیري از وزارتخانه هاي 
صنعت، مع���دن و تجارت و جهاد 
کشاورزي خواست تمهیدات ازم را 
براي ایام پایاني س���ال انجام دهند تا 
وضعیت بازار شب عید اطمینان بخش 
ب���وده و رضایتمندي مردم را بدنبال 

داشته باشد.

حجتی: اقدامات آبخیزداری مايه خیر و برکت است تجهیز 1000 کیلومتر مسیر ريلی کشور به نسل چهار تلفن همراه

مدیرعامل بانک قوامین گفت : س���قف تراکنش هر 
دستگاه پوز )کارتخوان( برای هر فرد در روز 100 میلیون 

تومان شده است.
غامحس���ین تقی نتاج در گفتگو با فارس با اشاره 
به برنامه بانک مرکزی برای کنترل س���قف تراکنش های 
کارتخوان های بانکی اظهارداشت:اعمال این محدودیت از 
روز 17 آذر آغاز شده است و از این به بعد هر فرد هر 
تعداد کارت عابر بانک داشته باشد، در یک روز حداکثر 
100 میلی���ون تومان می تواند تراکنش پوزی )کارتخوان( 
داشته باشد.به گزارش فارس، مدتی پیش عبدالناصر همتی 
رئیس کل بانک مرکزی در این باره گفته بود: دستگاه های 
کارتخوان از سوی همکاران بانک مرکزی طی سال های 
گذش���ته مورد غفلت واقع شده بود. یعنی به راحتی یک 
فرد می توانس���ت در خارج از کشور، دستگاه کارتخوان 
ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا استفاده 
کرده، کارت بکشد و پول جابجا کند و 50 بار قابلیت این 
وجود داشت که کارت کشیده شود و محدودیتی هم در 

این رابطه وجود نداشت. 
 وی افزود: در حالیکه در یک روز 10 میلیارد تومان 
جابجایی پول هم داشتیم، اما اکنون باای 50 میلیون تومان 
امکان پذیر نیست. آنها زرنگ بودند ولی ما هم زرنگی های 
خود را داریم و بر اساس شماره ملی در هر کارت بانکی، 

محدودیت انتقال پول را خواهیم داشت.
همتی ادامه داد: این شیوه های استفاده از کارتخوان ها 
در خارج از کشور، مصداق اصلی پولشویی است که یک 
فرد راحت چند میلیارد تومان جابجا کند. این را نظام از 
ما می خواهد که کنترل کنیم و البته ما هم محکم هستیم 

و یکی یکی اینها را اجرایی خواهیم کرد.
 ناصر حکیمی معاون فناوری های نوین بانک مرکزی 
هم در تش���ریح جزئیات اعمال محدودیت تراکنش  های 
بانکی اعام کرد:با تغییرات سقف تراکنش های بانکی هیچ 
محدودیتی برای زندگی مردم ایجاد نش���ده و تنها بانک 
مرکزی با این مهم، یک انتظام بخشی در ابزارهای پرداخت 
بر اساس کاربرد آن اعمال کرده است تا مردم به نسبت 
کاربرد هر یک از ابزارهای بانکی و پرداخت از خدمات 

آن برخوردار شوند.

وی تصری���ح کرد: ب���ا اقدامات فوق، در عمل هیچ 
محدودیتی در انتقال وجه با مبالغ باا به وجود نیامده است و 
مردم برای انتقال وجه یا خرید با مبالغ باا می توانند از سامانه 

ساتنا این عملیات را بدون محدودیت انجام دهند.
حکیمی افزود: مردم همچنین می توانند در معامات 
بزرگ با مبالغ باا از انواع و اقسام چک ها ازجمله چک 

عادی، رمز دار و تضمین  شده بهره گیرند.
وی تأکید کرد: آنچه در اعمال محدودیت س���قف 
تراکنش های کارتی برای بانک مرکزی مهم بوده، مشخص 
بودن مبدأ و مقصد پول اس���ت و این که با این نظم و 
انتظام از هر ابزاری با توجه به کاربردی که دارد، در جای 

خودش استفاده شود.
نامبرده خاطرنشان کرد: مردم و مشتریان بانک ها ازاین  
پس در انتقال وجه و خرید در مبالغ باا باید از س���امانه 
س���اتنا و چک استفاده کنند. همچنین سرویس پایا برای 

انتقال وجه در حساب ها قابل دسترس است.
وی با اش���اره ب���ه کنترل هایی که برای کد ملی در 
سیستم های کارت استفاده می شود، اظهار داشت: در این 
فرآیند مدیریت ریس���ک اعمال می شود و از جابه جایی 
وجوه میلیاردی با ابزار کارت و خالی شدن حساب ها در 
مبالغ کان از این مسیر جلوگیری می شود. ازاین رو با این 
اه���داف فرآیند تراکنش های کارتی با محدودیت هر کد 
ملی در طول روز نهایت تا 100 میلیون تومان امکان پذیر 

بوده و این امر از روز گذشته اجرایی شده است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی یادآور ش���د: 
کارتی که ابزاری غیرحضوری است، ریسک های بیشتری به 
نسبت ابزار حضوری دارد. از این رو با اعمال محدودیت های 
فوق، از ایجاد سوءاستفاده ها در قالب کاه برداری، فیشینگ 
و پولشویی جلوگیری تا حجم خسارتی که از این مسیر 
ایجاد می ش���ود، کاهش یابد. همچنین حجم تراکنش های 

مشکوک هم قابل کنترل می شود.
وی گف���ت: این اقدام همچنین باهدف جلوگیری از 
سفته بازی و انجام معامات مشکوک با ابزار کارت که یک 
ابزار غیرحضوری با کارس���ازی قدیمی است، اعمال شده 
تا هر یک از ابزارها مطابق با استانداردهای دنیا سرجای 

خود قرار گیرد. 

سقف تراکنش روزانه هر فرد با کارتخوان
 100 میلیون تومان شد

تاش برای تبادل اطاعات با 5 کشور 
عمده در تجارت خارجی ايران

  با تبادل دیتا و اطاعات با 5 کشورهای عمده طرف معامله با ایران 
می توان قسمت عمده قاچاق و شفافیت در تجارت خارجی را حل کرد.

مهدی میراش���رفی رئیس کل گمرک ایران با اشاره به اجاس جهانی 
و منطقه ای گمرک که اخیرا در کشور هند برگزار شد، اظهارداشت: ایران 
عضویت چهارساله در کمیسیون خط مشی سازمان جهانی گمرک دارد که 

عالی ترین رکن این سازمان محسوب می شود.
ب���ه گ���زارش روابط عمومي گمرک ای���ران، وی با تاکید بر اینکه با 
پیش���نهادهای سازنده و برنامه منسجم در اجاس حضور یافتیم، تصریح 
کرد: ایران جزء چهار گمرک فعال منطقه ای آسیا پاسفیک و سایر مناطق 
است و از نظرات کارشناسی ما در اجاس قدردانی شد و مورد پذیرش 

قرار گرفت.
رئیس کل گمرک ایران با بیان اینکه در حاشیه اجاس به دنبال اهداف 
و برنامه های گمرک در جهت ارتقای وضع تجارت خارجی بودیم، گفت: 
یکی از این رویکردها، رایزنی برای فراهم شدن تفاهمنامه  گمرکی با شرکای 
اصلی تجارت خارجی کشورمان بود تا از این طریق بتوانیم برخی مسائل 

و مشکات از جمله قاچاق را کاهش دهیم.
وی به تبیین این موضوع پرداخت و افزود: یکی از مشکات موجود به 
شفافیت در امر تجارت خارجی باز می گردد که می توان با تبادل الکترونیک 
دیتا میان مبدأ و مقصد کااها، از بروز هرگونه مشکل و سوء استفاده های 
احتمالی جلوگیری کرد؛ این مساله نیاز به فراهم شدن زیرساخت هایی میان 

کشورها و همچنین سیاست گذاری بین دستگاهی دارد.
به گفته معاون وزیر اقتصاد، یکی از سیاست ها و رویکردهای کنونی 
گمرک جلوگیری از قاچاق کاا است و در این رابطه رایزنی های خوبی با 
پنج کشور عمده تجارت خارجی صورت گرفت؛ البته این موضوع نیازمند 

پیگیری های مجدانه است.
وی ادامه داد: ایران عضو کنوانس���یون تجدیدنظر شده کیوتو بوده که 
یکی از استاندارهای آن تبادل اطاعات میان گمرکاتی است که با یکدیگر 
تجارت دارند و این تبادل الکترونیک در ارتقای شفافیت تجارت خارجی 

نقش به سزایی دارد.
میراشرفی افزود: به دنبال آن هستیم تا با پنج کشور عمده وارداتی دیتا 
و اطاعات تجارت را تبادل کنیم تا بتوان قسمت عمده قاچاق و شفافیت 

در تجارت خارجی را حل کرد.
وی ب���ه موانع پی���ش روی چنین رویک���ردی پرداخت و گفت: با 
محدودیت های قوانین داخلی روبرو هستیم و همچنین هماهنگی های بین 
دستگاهی در کشورها نیاز است تا بتوان دروازه مشترک تجاری مجازی را 
عملیاتی کرد. اگر این مسیر به نتیجه برسد بسیاری از پرونده  های تخلفات 

گمرکی در کمیسیون ها و محاکم قضایی به شدت کاهش می  یابد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: در حاشیه اجاس با طرف های هندی، کره ای، 
چینی، ایتالیایی،  فرانسوی، برزیلی و انگلیسی رایزنی هایی صورت گرفت.

افزايش قیمت خريد تضمینی برق از نیروگاه ها 
رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق هم اظهار 
داشت:  همگام با رشد نرخ ارز در بازار، قیمت خرید تضمینی برق از نیروگاه ها 

افزایش می یابد.
سیدمحمد صادق زاده معاون وزیر نیرو دیروز با بیان این مطلب به خبرنگاران 
گفت: رشد نرخ ارز باعث می شود سرمایه گذاران در سرمایه گذاری 30 تا 40 
درصد دچار مشکل شوند؛ بنابراین وزارت نیرو در قیمت پایه خرید تضمینی 
برق از انرژی های تجدیدپذیر اعام کرده است که در قراردادها ضرایب آمادگی 
ساعت را اضافه خواهد کرد که به این ترتیب قیمت خرید تضمینی برق 30 تا 

40 درصد افزایش خواهد یافت و این به نفع سرمایه گذاران خواهد بود.
به گفته وی، ضریب آمادگی ساعتی اینگونه خواهد بود که قیمت خرید 
تضمینی برق در برخی س���اعات تابس���تان برای هر کیلو وات ساعت حتی به 

۹00 تومان هم خواهد رسید.
رئیس سازمان انرژی های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق با تاکید بر 
اینکه از این پس ضرایب در قراردادهای نرخ خرید تضمینی برق از انرژی های 
تجدید پذیر گنجانده خواهد شد، ادامه داد: برای حمایت از تولید انرژی های 
تجدید پذیر دولت و مجلس تاش کرده اند عوارض برق از 8 درصد به 10 
درصد افزایش یابد تا زمینه توسعه برق روستایی و تجدید پذیر فراهم شود. 
بنابراین سازمان برنامه و بودجه با پیشنهاد دولت موافقت کرد و خوشبختانه 
این موضوع در ایحه بودجه ۹8 پیشنهاد شد و مطمئن هستیم با نظر مساعد 

مجلس این رشد ۲ درصدی تصویب خواهد شد.
وی افزود: قانونگذار از محل عوارض برق پیش بینی کرده است که 1۲80 
میلیارد تومان برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر به برق روستایی اختصاص 
یابد. بنابراین تاکنون 580 میلیارد تومان از مردم دریافت ش���ده و توانیر آن را 

به خزانه واریز کرده است.
معاون وزیر نیرو ادامه داد:  توانیر باید جداس���ازی عوارض برق از بانک 

دریافت کننده قبوض را انجام دهد تا انتقال حساب ها به خوبی انجام شود.
 وی همچنی���ن از تخصی���ص 4۲0 میلیارد تومان به برق روس���تایی و 
تجدیدپذیرها توس���ط س���ازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: در دو سال 
گذشته مشارکت گسترده ای از سوی مردم برای توسعه انرژی های تجدید پذیر 
صورت گرفته است و همین برنامه های منظم موجب دلگرمی سرمایه گذاران 

برای ورود به توسعه انرژی های تجدید پذیر شده است. 
صادق زاده افزود: در حال حاضر ۲ هزار واحد نیروگاه مقیاس کوچک 
خورشیدی به بهره برداری رسیده و هزار واحد دیگر تا پایان امسال به بهره برداری 

خواهد رسید.
وی با اش���اره به اینکه میزان انرژی های تجدیدپذیر در حال حاضر 670 
مگاوات است، گفت: اگر توسعه انرژی های تجدید پذیر به همین منوال ادامه 
 پیدا کند، ظرفیت 5 درصدی تولید انرژی توسط نیروگاه های تجدید پذیر تا

4 سال آینده به 5 درصد خواهد رسید.

قیمت فرآورده های لبنی کاهش يافت
 به موازات تعیین نرخ ش���یرخام از س���وی ستاد تنظیم بازار، قیمت 

فرآورده های لبنی در بازار کاهش یافت. 
رض���ا باکری دبیر انجمن صنایع فرآورده های لبنی با بیان این مطلب 
گفت: از دیروز بطری یک لیتری شیر کم چرب 1/5 درصد به قیمت 4100 
تومان، نیم چرب ۲ درصد 4۲00 تومان، پرچرب 3درصد 4450 تومان و 

شیر کامل 3/5 درصد به قیمت 4 هزار و 500 تومان عرضه می شود.
وی گفت: شیر نایلونی ۹00 گرمی 1/5 درصد با قیمت ۲600 تومان، 
 ماس���ت دبه ای ۲/5 کیلویی کم چرب 10۹00 تومان و ماس���ت پرچرب
11 هزار و 700 تومان و پنیر 400 گرمی 6۹00 تومان عرضه می شود.

پیش نويس دستورالعمل احراز صاحیت مديران بانک ها 
تدوين می شود

تعامات بانكی ايران و چین از امروز 
فعال می شود 

بارندگی پايیز امسال2 برابر سال گذشته
 میانگین بارش های جوی در سطح کل کشور از ابتدای سال آبی جاری

) اول مهر( تا دیروز به 85 میلی متر رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال 
گذشته ۲۲0 درصد افزایش یافته است.

این مطلب را دکتر رضا اردکانیان وزیر نیرو در یک برنامه تلویزیونی اعام 
کرد و افزود: البته سازمان هواشناسی پیش بینی کرده است که زمستان پیش رو 
پربارش نخواهد بود .وی افزود: در هر حوزه آبریزی اگر خشکسالی شود خاک 
مقدار زیادی از رطوبت خود را از دست می دهد و اگر بارش در سال های 
بعد مناسب باشد تا مدتی آب قابل توجهی تولید می شود زیرا مقدار زیادی 
آب جذب خاک می ش���ود .اردکانیان گفت : امیدوارم بارش ها به صورت 
برف باشد اما وزارت نیرو سال آبی ۹8-۹7 را متناسب با سال گذشته در نظر 

گرفته است تا غافلگیر نشویم .
وزیر نیرو گفت: ورودی آب س���دها تا کنون دو برابر مدت مش���ابه سال 

گذشته است .

 تعامات بانکی ایران و چین که 
طی دو ماه اخیر با توقف روبرو شده 

بود، از امروز فعال می شود
 مجیدرضا حریری نایب رئیس 
اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین 
ب���ا بیان این مطلب به مهر گفت: از 
روز جمعه گذشته توافق میان ایران 
و چین برای از سرگیری مبادات از 
طریق کونلون بانک صورت گرفته بود 
که به دلیل تعطیلی شنبه و یکشنبه، 
این کار از امروز آغاز خواهد ش���د؛ 
بنابرای���ن تجار ایران و چین از این 
پس بدون مشکل می توانند مبادات 

بانکی خود را انجام دهند.
وی تأکید کرد: ایرانی های ساکن 
چین اعم از کارمندان، دانشجویان و 
ساکنان این کشور همچون گذشته 
و مطابق ب���ا روند تعامات بانکی 
اش���خاص حقیقی ایرانی در سراسر 
دنیا مشمول این گشایش در ارتباطات 
بانکی ایران و چین نمی ش���وند و 
فقط به منظور تجارت دو کش���ور، 
این خط بانکی کار خود را از س���ر 

گرفته است.
حریری گفت: ایرانی های ساکن 
چین همچون ایرانی های مقیم سایر 
کشورها با پاسپورت ایرانی نمی توانند 
مراودات بانکی را اعم از تبدیل پول 

یا گشایش حساب در کونلون بانک 
انجام دهن���د، چرا که این موضوع 
مطابق با کنوانسیون های بین المللی 
در مورد ایرانی ها و ارتباطات بانکی 

آنها نیست.
وی اظهار داش���ت: با توجه به 
اینکه ماهانه بیش از یک میلیارد دار 
واردات تجاری با چین داریم، قاعدتًا 
با توقف 60 روزه در ارتباطات بانکی 
ممکن است در روزهای ابتدایی از 
سرگیری این روابط ، اختاات چند 
روزه ای را ش���اهد باشیم. اما جای 
هیچ گونه نگرانی برای تجار وجود 
ن���دارد، چرا که از امروز باید عاوه 
بر عملیات روزانه، عملیات مربوط 
ب���ه 60 روز توقف مبادات هم از 
س���وی کونلون پاسخ داده شود که 
ممکن اس���ت با توجه به شلوغی 
روزم���ره عملیات بانکی این بانک، 
 کار در روزهای اول به کندی پیش

 برود.
نایب رئیس ات���اق بازرگانی 
مشترک ایران و چین از تجار ایرانی 
درخواس���ت کرد با کارگزار ایرانی 
نهایت تعامل و همکاری را داش���ته 
باشند چرا که حداکثر ظرف 10 روز 
ای���ن کندی در پذیرش پرونده های 

جدید برطرف خواهد شد.

مدیر عامل شرکت خدمات پس 
از فروش شرکت سامسونگ در ایران، 
با بیان اینکه این ش���رکت همواره به 
تعهدات خود پایبند است گفت: میزان 
ذخیره قطعات یدکی در شرکت سام 

سرویس بیش از دوران قبل است.
وحید نجف���ی افزود: تعهدات 
م���ا در خدمات پ���س از فروش به 
مخاطبان برترین برند لوازم خانگی دنیا، 
جدی تر از آن اس���ت که تحت تاثیر 
محدودیت ها خللی در آن وارد شود. 
وی گفت: در ش���رایط تحریم ارزش 
واقعی یک گارانتی معتبر مش���خص 
شد چرا که دستگاه های بدون گارانتی 
که قبا به صورت قاچاق وارد کشور 
شدند و دستگاه هایی که گارانتی نامعتبر 
داشتند، در تامین قطعات و دریافت 
خدمات پس از فروش با مشکل روبه 

رو شدند .

وی اف���زود: در ماه های اخیر 
باتوجه به ش���رایط اقتصادی، تمایل 
مصرف کننده به تعمیر دستگاه بیشتر از 
جایگزینی شد و این موضوع انتظارات 
از مجموع���ه خدمات ما را باا برد. 
خوشبختانه سام سرویس توانست با 
توان مضاعف وارد میدان شود و برای 
کسب رضایت مشتریان تمام امکانات 
موجود را بسیج کند. نجفی تاکید کرد: 

قطعا تمامی خدمات سام سرویس از 
جمله نصب، تعمیر، ایاب و ذهاب، 
تامی���ن رایگان قطعات در طول دوره 
گارانتی و... را گس���ترده تر از گذشته 
ادامه خواهیم داد و سیاس���ت هایی را 
برای توزیع گسترده قطعات در شبکه 
خدمات سام سرویس لحاظ کردیم.

 وی ادام���ه داد: به موازات این 
برنامه ها، برای اطمینان از قیمت ها و 
اطمینان از رضایت مشتریان سامسونگ، 
کنترل و نظارت بر ش���بکه خدمات 
سام س���رویس را افزایش داده ایم و 
رسیدگی به شکایات و سیستم های 
رضایت مشتری را هم توسعه دادیم. 
از همین ج���ا اعام میکنم که هرکس 
شکایت، انتقاد، سوال و یا راهنمایی از 
خدمات ما داشت، می تواند با شماره 
8۲55 ، مرکز تماس س���ام سرویس 

ارتباط بگیرد.

مديرعامل سام سرويس : هیچ مشكلی در تامین قطعات نداريم



مه غليظ پايين ريخته است؛ آن قدر كه در 
نگاه اول چيزي پيدا نيست. كورمال كورمال پيش 
مي رويم و بعد از چنـــد دقيقه كنكاش، باالخره 
ستون هاي ســـنگي مجموعه تاريخي خورهه 
را تشخيص مي دهيم. ديدنشان در ميان مه مثل 
كشف معمايي شيرين است. خيال نمي كردم با 
سه ساعت رانندگي از تهران به چنين جايي برسيم، 
نسخه زيبايي از بقاياي يك بناي باشكوه تاريخي با 

معماري دوره اشكانيان. 
داستان قديمي و نخ نماشده مظلوميت ميراث 
فرهنگي ايران در اين مجموعه هم تكرار شده است، 
دوربين، حصار و نگهباني وجود ندارد. ستون ها زير 
تيغ آفتاب تابستان و باد و باران زمستان به حال خود 
رها شده اند و برخي گردشگران بي توجه مي توانند 

به آنها آسيب برسانند. 
يكي از اين گردشـــگران بي ذوق كه اصًال 
نمي دانم براي چه به ديدار اين منطقه تاريخي آمده، 
دختر جواني است كه مي گويد: زمين ِگلي شده، 
نمي خواهد جلوتر برويد، چيز جالبي نبود، فقط 

دوتا ستون است! 
ستون هاي سنگي خورهه 

اين «فقط دو تا ستون» مورد نظر دختر جوان، 
بزرگ ترين قطعاتي است كه از قصر يا پرستشگاه 
خورهه در محالت به جا مانده است؛ دو ستون 
باريك سنگي متشـــكل از شش قطعه سنگ با 
ارتفاع حدود 6 متر با سرســـتون هاي يوناني و 
سكوي سنگي. انگار تكه پاره هايي از تخت جمشيد 
باشند آميخته به ســـبك يوناني كه در ميان مه 
سر به آسمان ســـوده اند. به جز اين دو سرستون، 
بقاياي فروريخته ستون ها، بخشي از ديواره هاي 
ســـنگي، گورها و آثار به دست آمده طي شش 
مرحله عمليات كاوش، ديگر آثار محوطه تاريخي 

خورهه اند .    
ويژگي هاي دو سرستون و شباهت آن با سبك 
معماري يونانيان موجب شده تا باستان شناساني 
چون «ارنست هرتسفلد» آلماني آن را يك معبد يا 

آتشكده دوره سلوكي معرفي كنند .
 بنـــاي مجموعه تاريخـــي خورهه داراي 
مساحتي حدود 3550 متر شامل سه بخش ايوان 
اصلي، مجموعه بخش شمالي و مجموعه بخش 
غربي است .   وجود دو بخش اندروني و بيروني با 
دو ورودي كامال مجـــزا در اين بناي تاريخي از 
جمله نكات مهم معماري دوره اشـــكاني است. 
تا سال 378 هجري قمري از بناي خورهه چهار 
ستون پابرجا بوده كه دوتاي آن به مرور تخريب 

شده اند . 
ظاهرا در كنار اين مجموعه درياچه اي با آب 
بسيار شور وجود دارد كه ما در مه آن را نديديم و 
نفهميديم در سال هاي اخير به افتخار خشك كردن 

آن درياچه نائل آمده ايم يا خير! 
كاربري بناي خورهه

مورخـــان از مجموعـــه تاريخي خورهه 
به عنوان، آتشكده، معبد، كاخ و مركز برگزاري 
جشن ها و مراسم مذهبي و ملي، عمارت و منزل 
ييالقي و قبرســـتان ياد كرده اند كه در دوره هاي 
باستان و اسالمي مورد اســـتفاده بوده است. در 
كاوش هاي به عمل آمده از اين منطقه، آثار متعددي 
از دوره اشكانيان، ساســـانيان و دوره اسالمي به 

دست آمده كه نشانه كاربردهاي مختلف اين منطقه 
در دوره هاي مختلف بوده است . 

به نظر مي رســـد اين بناي اشكاني در زمان 
فرمانروايي ساســـانيان با انجام برخي تغييرات 
مورداســـتفاده قرار گرفته و پس از ورود اسالم 
به ويژه در دوره ايلخاني، كاربري گورستان پيدا 

كرده است .    
 «لويي واندنبرگ»، باستان شـــناس بلژيكي، 
در كتاب باستان شناســـي ايران باستان به نقل از 
هرتسفلد آورده است كه در خورهه كه سر راه 
اراك به كاشان يا قم واقع است معبدي يافت شده 

كه هنوز دو ستون يوناني كشيده در آن برپا بود. 
اما در كاوش هاي باستان شناسان در منطقه 
تعداد زيادي سفال و خمره پيدا شده است. كشف 
اين نوع ســـفال ها كه ظرافت خاصي دارند، اين 
احتمال را قوت مي بخشد كه خورهه بقاياي يك 
معبد يا آتشكده مربوط به دوره سلوكي نيست، 
بلكه يك عمارت اربابي بوده كه در حدود قرن اول 
قبل از ميالد ساخته شده و تا پايان دوره اشكاني با 

كاربري مذكور به حيات خود ادامه داده است  . 
براي رسيدن به مجموعه تاريخي خورهه بايد 
جاده قم به اصفهان را در پيش بگيريد و نرسيده به 
شهر دليجان از روستاي دودهك به سوي خورهه 
در شمال شرقي محالت حدود 12 كيلومتر را طي 
كنيد  .   خورهه در اوســـتا به معناي محل برآمدن 
خورشـــيد و كلمه «خور» در اين كتاب به معناي 

منطقه ييالقي است. 
كاوش هاي باستان شناسان

محوطه باستاني خورهه نخستين بار توسط 
ناصرالدين شاه قاجار مورد كاوش قرار گرفت. 
تصاويري از اين كاوش در آرشيو كاخ گلستان و 
كتاب تازه منتشر شده كاوش هاي باستان شناسي 

خورهه موجود است . 
نخستين كاوش علمي خورهه در سال 1335 
از سوي شادروان علي حاكمي، باستان شناس و 
معمار ايراني، انجام شـــد و اكثر آثار كشف شده 
در منطقه نيز به همان سال برمي گردد. از اشياي 
مكشوفه مي توان به پيه سوز سفالي، كوزه دسته دار، 
كوزه كروي شكل لوله دار، قطعه سنگ هاي تزئيني، 
اشياي فلزي، قطعه هاي شيشه و هفت اسكلت 
انسان اشاره كرد .   اسكلت ها با توجه به نوع دفن 
آنها كه بر روي شانه راســـت و به سوي قبله 
صورت گرفته به احتمال زيـــاد متعلق به دوره 

اسالمي هستند  . 
پس از چند دوره كاوش توسط استاد مهدي 
رهبر، در سال 1384 باستان شناسان سازمان ميراث 
فرهنگي و گردشـــگري كاوش هاي ديگري در 
محوطه انجام دادند كه در اين مرحله اســـكلت 
و گورهاي متعلق به دوره اسالمي، اشياي سفالي، 
پيكان و تيغه هاي سنگي متعلق به دورة اشكانيان، 
ديواره هاي سنگي ، طاق هاي خشتي و تعدادي از 

اتاق هاي مدفون شدة بنا شناسايي شد . 
مشكالت مردم خورهه

وقتي شـــوراي روستاي خورهه اعالم كرد 
كه با توجه به تاريخي بودن روستا سعي دارد آن 
را به يك منطقه گردشگري تبديل كند و در اين 
زمينه از مردم روستا كمك خواست، امير بختياري 
تصميم گرفت خانه پدري اش را كه بي استفاده باقي 

مانده بود، بازسازي و به خانه بومگردي تبديل كند. 
خودش مي گويد: خانه ما يك خانه قديمي ايوان دار 
با پنج اتاق است. به محض اخذ مجوزهاي الزم، 

خانه بومگردي را راه اندازي مي كنيم.  
او مي افزايد: خورهه غذاي محلي خاصي 
ندارد، يك نوع آش رشـــته داريم و غذايي به نام 
«بوراني» كه با اســـتفاده از مغزگردو و دوغ تهيه 
مي شود و تقريباً شبيه «كال جوش» است. اگر خدا 
بخواهد در خانه بومگردي از اين غذاهاي محلي به 

گردشگران مي دهيم. 
عليرضا اميري، مسئول كانال خبري خورهه، 
با اشاره به اين كه جوانان روستا بي كارند و روستا 
دچار مشكل كم آبي اســـت، مي گويد: رودخانه 
خورهـــه دائمي اما كم آب اســـت. آب ها مهار 
نمي شود و در نهايت بدون استفاده به كوير قم 

مي ريزد. براي بازسازي قنوات فرهنگ سازي نشده، 
به طوري كه قناتي داريم كه صدسال است اليروبي 
نشـــده، زيرا بودجه اي كه به اين كار اختصاص 
داده اند كافي نيســـت و مردم هم حاضر نيستند 
باقي مانده بودجه را تأميـــن كنند. مالكان به اين 
موضوع بي توجهي مي كنند و بسياري از آنها از 
روستا مهاجرت كرده اند. اگر هم جواني بخواهد 
ازدواج كند و در روستا بماند، مشكل اسكان دارد، 

چون ساخت وسازي انجام نمي شود.  
او مي افزايد: باتوجه به كم آبي منطقه، براي 
اشتغال جوانان بايد به سمت صنعتي شدن و توريسم 
برويم اما كارگاه هاي كوچك وجود ندارد و براي 
رونق گردشـــگري هم سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دستي و گردشـــگري بايد كمك كند تا 
محوطه تاريخي خورهه محصور و امكاناتي براي 

بازديدكنندگان از آن فراهم شود.  

آتشكده آتشكوه
يكي ديگر از آثار تاريخي محالت، آتشكده 
آتشكوه است كه در پنج كيلومتري جاده نيمَور، 
نزديك روستاي آتشكوه نيمور و در دامنه كوهي 
به همين نام قرار دارد. مورخان اين بنا را متعلق 
به دوره ساسانيان دانسته و معتقدند كه بر اساس 
شواهد و قرائن تا قرن چهارم هجري سالم مانده 
است. عظمت اين بنا به حدي است كه به طور 
قطع جزء برترين آتشكده هاي زرتشتيان جهان به 

شمار مي رود .    
اهالي روستاي آتشكوه معتقدند وجه تسميه 
روستا و كوه اين است كه بر باالي كوه مزبور يك 
ميل كوچك پيام رساني با آتش وجود داشته كه در 

ديدرس ميل هاي شهرهاي اطراف بوده است.  
حكيم محمدتقي خان در كتاب گنج دانش 

درباره بناي آتشكده آورده  است: «گويند جاسب، 
از بناهاي يكي از امراي عســـگريه، هماي دختر 
بهمن بن اسفنديار مشهور به نيمور است و اين امير 
در نراق و دليجان و دهات پشت گدار حكومت 
داشته و امير مزبور آتشكده اي در دو فرسخي نيمور 
در كوه آتشكوه ساخته كه هنوز پايه هايش برقرار 
است و در آن سنگ هاي عريض و طويل به كار 

برده اند.» 
آتشكده در مساحتي حدود  600  مترمربع 
ساخته شده است. روي ستون هاي باقي مانده از آن، 
سردرهايي هاللي و گنبدي شكل وجود داشته كه 
بخش عمده آن فرو ريخته است. باتوجه به اين 
كه در پاطاق ها آجر پخته به كار رفته، اين احتمال 
وجود دارد كه تمام سقف نيز از آجرپخته درست 
شده باشد.   مشابه سنگ هاي اين بنا در آتشكده 

نياسر به كار رفته است.   

 دو تاالر شـــرقي و غربي و يك راهرو، سه 
قسمت اصلي تشكيل دهنده اين بنا هستند. تاالر 
شـــرقي كه احتماال تاالر اصلي است، محل قرار 
گرفتن آتشدان و محل نيايش بوده كه چهار ستون 

شش متري از سنگ و ساروج دارد. 
ابن فقيه همداني اين بنـــا را هم تراز   ايوان 
كســـري   و   معبد آناهيتا   در   كنگاور   دانسته است. 
آندره گدار، باستان شناس معروف فرانسوي نيز در 
سال 1310 شمسي اين بنا را بررسي كرد. او ابتدا 
بنا را آتشكده ناميد و نقشه اي احتمالي از ديوار و 
دهليزهاي آن كشيد، اما با بررسي هاي بيشتر نظر 
خود را عوض كرد و بنا را نوعي عالمت راه يابي 
دانست.   برخي محققان بناي آتشكوه را نه آتشكده 
بلكه چهارطاقي دانسته اند. بناهاي چهارطاقي ايران 
برگرفته از قداســـت عدد چهار و اهميت چهار 

عنصر باد، آب، خاك و آتش در فرهنگ مذهبي 
باستان بودند. 

آنچه مي توانست باشد! 
بقاياي آتشكده آتشكوه، آرام و زيبا در دامنه 
كوه خفته است. طبيعت اطراف بسيار زيباست و 
درختان به رسم خزان، لباس زرد و قرمز پوشيده اند. 
يكي از آنها چنار مرتفعي است كه قدمت بسيار 
دارد. عجب آن كه روستا با وجود داشتن چنين 
طبيعت و چنان بناي تاريخي، رونقي ندارد. معدود 
خانواده هايي كه هنوز در اينجا مانده اند خانه هايي 
فرسوده دارند و نماي روستا از دور زيبا نيست. 
دره مجاور به انباري از لوازم به دردنخور مي ماند 
كه چند حلقه الستيك كاميون و مقداري آهن آالت 

قراضه در آن رها شده است. 
در ذهنم به جاي آنچه مي بينم، روستاي زيبايي 
را مي سازم كه مي توانســـت اينجا وجود داشته 

باشد و كاري جز تأسف خوردن از من برنمي آيد. 
افسوس كه گنجينه هاي تاريخي مملكت به جاي 
آن كه اسباب رونق منطقه و منبع كسب درآمد براي 
مردم باشند، اين طور مورد بي مهري قرار گرفته اند.   

غار هفتاد ميليون  ساله
آخرين جايي كه در ســـفر يك روزه مان 
فرصت ديدن آن را پيدا مي كنيم، غار چال نخجير 
اســـت؛ غاري آهكي و زيبا كه در راه دليجان به 
نراق، در منطقه چال نخجير و در دامنه كوه  تخت 
قرار دارد. اين غار در سال 1367 كشف شده و 
در سال 1384 در فهرست آثار ملي ايران به ثبت 

رسيده است. 
چال نخجير به منطقه اي گود گفته مي شود كه 
شكارچيان حيوانات را به آنجا فراري مي دادند تا 
راحت تر شكارشان كنند. از نظر لغوي، چال نخجير 

به معناي پايين تر از   شكارگاه   است. در گذشته مردم 
از اين غار با نام غار «هوهو» نيز ياد مي كردند. 

چال نخجير يك غار 70 ميليون ساله است كه 
كمتر از سه دهه از كشف آن مي گذرد. هيچ نشانه اي 
از روشن شـــدن آتش و زندگي انسان هاي اوليه 
در آن به دست نيامده است اما همين كه فكر كني 
چنين غاري ميليون ها سال در آرامش كامل و دور 
از مزاحمت  و تردد انسان ها در اين گوشه از دنيا 
وجود داشته، به آن ابهتي غيرقابل انكار مي بخشد.  

 95 درصد از ديواره هاي اين غار كه متعلق به 
دوره سوم زمين شناسي است، با رسوبات آهكي و 
بقيه با سنگ پوشيده شده است. با گذشت هزاران 
ســـال، باغ هاي بلورين مرجاني و آهكي در غار 
رشد كرده اند و اسفنج هاي گل كلمي شكل هنوز 
به رشد خود ادامه مي دهند، به هم مي پيوندند و 
اشـــكال گوناگون زيبايي به  وجود مي آورند كه 

آدميزاد مي تواند به قدرت خيال خود، آنها را به سر 
تمساح، دو پرنده عاشق يا الك پشتي كه سر از 

الك بيرون آورده، مانند كند. 
يكي از ويژگي هـــاي چال نخجير، تهويه 
طبيعي هوا در فصول تابســـتان و زمستان است،  
به طوري كه هواي درون غار در تابستان خنك و 
در زمستان گرم مي شود و احساس كمبود اكسيژن 

به بازديدكنندگان دست نمي دهد.  
از ديگر ويژگي هاي مهم اين غار، زنده بودن 
آن است، به طوري كه اگر جايي از آن تخريب شود 
يا ترك بخورد در طول سال هاي متمادي ترميم 
خواهد شد. به گفته راهنما تنها موجودات زنده 
چال نخجير، خفاش ها هستند كه در نقاط تاريك و 

آرام كه انسان ها به آن راه ندارند زندگي مي كنند. 
وجود گنج و الماس در غار! 

هنوز بخش هايي از غار چال نخجير شناسايي 
و كشف نشده و فقط 1200 متر از آن براي بازديد 
عمومي آماده شده كه با توجه به قرار گرفتن غار در 

دامنه كوه دسترسي به آن بسيار آسان است. 
بازديد از غار در چند سانس مختلف انجام 
مي شود. وقتي بليت ده هزارتوماني را تهيه كنيد، 
به شما گفته مي شـــود كه چه ساعتي مي توانيد 
به همراه گروه بعدي وارد غار شـــويد. هر گروه 
از بازديدكنندگان، راهنماي ويـــژه اي دارند كه 
توضيحات الزم را به آنها مي دهد. راهنماي گروه ما 
جوان جالبي است، جدي و نه چندان خوش اخالق 
به نظر مي رســـد اما توضيحات و پاسخ هايش به 
پرسش ها هوشمندانه و آميخته با طنز تلخ است. 
احتماال از دلسوزان طبيعت است و نوع برخورد 
برخي از مردم بـــا جاذبه هاي طبيعي و تاريخي 
كشورشـــان او را آزرده خاطر مي كند. در يكي از 

توقف گاه ها بخشي از غار را به ما نشان مي دهد و 
مي گويد: اسم اين قسمت، تاالر عروس است. اين 
قسمت فقط شش ماه باز بود كه مردم غيورمان 
موفق شدند ظرف همان شش ماه پنجاه درصد از 
آن را نابود كنند! چون به قنديل ها دست مي كشيدند 

و روي آنها مي ايستادند تا عكس بگيرند.
فكرش را بكنيد، غاري هفتادميليون  سال 
قدمت داشته باشد، بعد  ناگهان توسط انسان كشف 
شود و ظرف مدتي كوتاه توسط او مورد تخريب 
قرار بگيرد! البته اين صفت غيور شامل حال گروه 
ما هم مي شود، وقتي پرسش هاي گاه نامربوطي 
مي پرسند كه نشـــانه نوع دغدغه هاي آنهاست: 
«آقا در اينجا گنج هم پيدا شده؟!»، «گفتيد اينجا 
بلور كربن هم وجود دارد. در طول اين همه سال، 

كربن ها تبديل به الماس نشده؟!»
راهنما با خونسردي جواب هايي مي دهد كه 
بديهي به نظر مي رسند: «نه خير، گنجي پيدا نشده!» 
پرسش كننده مي گويد: «پيدا هم مي شد كه به من 
و شما نمي گفتند!» يك نفر ديگر مي پرسد: «آب 
اينجا قابل شرب است؟» راهنما پاسخ مي دهد: «اگر 

تصفيه اش كنند بله!»
غار سه طبقه

پياده روي در غار چال نخجير تجربه اي شيرين 
و خوشايند است، به ويژه آن كه هيچ زباله اي در آن 

به چشم نمي خورد. البته اين كه بردن خوراكي و
دوربين عكاسي به داخل غار ممنوع شده هم در اين

زمينه بي تأثير نيست! 
چال نخجير، يك غار ســـه طبقه است كه
بازديد از آن از طبقه دوم شروع و به طبقه سوم
منتهي مي شود. در طبقه اول يك درياچه به عمق
70 متر وجود دارد كه ديدن آن براي بازديدكنندگان
امكان پذير نيست و به امكانات حرفه اي نياز دارد.
غارنورداني كه مجوز داشته باشند مي توانند با طناب

به طبقه پايين رفته و درياچه را ببينند. 
تاكنون 400 مترمربع از مساحت اين درياچه
كشف شده  است اما به نظر مي آيد كه وسعت آن

بسيار بيشتر باشد. 
عكاســـي در غار ممنوع است، حتي بدون
فلش. اما از آنجا كه اين گونه توصيه ها معموال ضد
و نقيض است و مردم به آنها اعتماد و باور ندارند،
گاه پنهاني عكسي مي گيرند. در اينترنت خوانده
بودم كه عكاســـي با فلش، بلورهاي آهكي غار
را تيره مي كند اما راهنما مدعي است كه عكاسي
حتي بدون فلش نيز روي روند تشكيل و رشد
اين بلورها تأثير منفي مي گذارد. مي پرســـم: اگر
نور براي بافت هاي آهكي ضرر دارد، چرا داخل
غارنورپردازي شده است؟ راهنما پاسخ مي دهد:
شار اين نورها فرق دارد و متناسب با شرايط غار

درنظر گرفته شده است. 
داستان كشف غار

يكي ديگر از اطالعات ضدونقيض، مربوط به
چگونگي كشف غار چال نخجير است. راهنماي
غار مي گويد دهانه غار به دنبال انفجاري كه سازمان
آب در منطقه انجام داد كشف شد، اما در منابع
مختلف اينترنتي داستان هاي ديگري هم وجود

دارد، از جمله آن كه غار به وسيله چوپان هاي نراق
كشف شده است. 

در يكي از منابع نقل شـــده است كه براي
نخستين بار در سال 1367    غارنوردي به نام كامران
سليماني تا عمق 500 متري غار پيش مي رود، اما
به علت تمام شدن نخ ردزني مجبور به بازگشت
مي شود، تا آن كه يك سال بعد در سال 1368 تيمي
سه نفره از غارنوردان جهت   كشف   بيشتر وارد غار
مي شوند.  البته راهنما اشـــاره كرده بود كه مدتي
پيش از شناسايي و آماده سازي غار براي بازديد
عمومي، مردم محلي آن را پيدا كرده و حتي روي
ديوارهايش يادگاري هم نوشته بودند! محلي ها
مي گويند تا پيش از كشف و شناسايي غار، كساني
كه براي جمع آوري    گياهان دارويي   و شـــكار به
منطقه مي رفتند، از شكاف موجود در ديواره غار
صدايي هولناك همراه با ريزش آب مي شنيدند و از

ترس كمتر به آن نزديك مي شدند. 
بعد از غارنوردي كه حدود يكساعت به طول
مي انجامد، خسته و گرسنه براي خوردن ناهار به
رستوراني مي رويم كه دو نفر از محلي ها جداگانه
به ما معرفي كرده اند و قاعدتاً بايد رستوران خوبي
باشد. كبابي سيدوحيد در دليجان نقطه پايان سفر ما
و آغاز مسير بازگشتمان به سمت تهران مي شود. 

ارمغان زمان فشمي   

55دوشنبه 19 آذر  1397ـ    2  ربيع الثاني 1440ـ   10 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27167 گزارش

گزارشي از سفر يك روزه به استان مركزي

* عجب آن كه روستاي آتشكوه با وجود داشتن طبيعت زيبا و يك آتشكده 
باشكوه رونقي ندارد!

* چال نخجير يك غار 70 ميليون ساله است كه كمتر از سه دهه از كشف آن 
مي گذرد

* بخشي از غار 70 ميليون ساله  كه فقط شش ماه براي بازديد مردم باز بود 
ظرف همان شش ماه تخريب شد! 
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تصوير رويايى محالت در مه

* محوطه باستاني  خورهه نخستين بار توسط ناصرالدين شاه قاجار مورد 
كاوش قرار گرفت 

* عليرضا اميريـ  مسئول كانال خبري خورهه: باتوجه به كم آبي منطقه، 
براي اشتغال جوانان بايد به سمت توريسم برويم

شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ در نظر دارد  نسبت به خريد كنتور ديجيتالي  تكفاز  چند تعرفه بدون پورت مورد نياز خود از توليد كنندگان داخلى واجد شرايط  اقدام نمايد.
شرح مختصري از كاال(نوع ، كميت وكيفيت كاال):

خريد كنتور ديجيتالي  تكفاز  چند تعرفه بدون پورتشرح

971010669شماره مناقصه

60,000مقدار

دستگاهواحد

3,490,000,000مبلغ ضمانتنامه ( ريال )

از  روز دوشنبه تاريخ 1397/09/19  لغايت روز شنبه تاريخ 1397/09/24مهلت فروش اسناد

مهلت   تحويل اسناد مناقصه
 به دستگاه مناقصه گزار

تا ساعت 16/15 روز دوشنبه تاريخ 1397/10/10

ساعت 14 روز چهارشنبه تاريخ 1397/10/12تاريخ بازگشائي

ارائه گواهى كتبى مبنى بر تامين الزام مصونيت كنتور در برابر اعمال ميدان مغناطيسى دائم از آزمايشگاه مرجع پژوهشگاه نيرو الزامى مى باشد.صالحيت و گواهينامه الزم  

محل تحويل و بازگشايي اسناد
تهرانـ  خيابان شيخ بهايي جنوبىـ  شهرك والفجرـ  انتهاى كوچه سومـ  اداره دبيرخانه شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ

  محل بازگشائى: سالن جلسات

مبلغ و نوع ســپرده شركت در مناقصه: تضمين شركت در مناقصه براى شـــركتهاى دانش بنيان معادل  50 درصد مبالغ تضمين مندرج در جدول فوق و براى ساير شركتها مطابق با مبالغ 
تضمين مندرج در جدول  فوق مى باشد كه مناقصه گران مي بايست به صورت  ضمانت نامه بانكي ، چك تضمين شده بانكي ، واريز وجه به حساب جاري شماره 0101801171004 بانك صادرات 

شعبه مالصدرا بنام شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ، بلوكه از مطالبات تائيد شده نزد امور مالى شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ  ارائه نمايند.
به پيشنهادهاي  فاقد سپرده ، سپرده هاي مخدوش ، سپرده هاي كمتر از ميزان مقرر ، چك شخصي و نظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد . 

مبلغ  ومحل فروش اسناد: 
جهت شركت در هر مناقصه مبلغ 1,500,000به صورت الكترونيكي  صرفاً از طريق درگاه پرداخت اينترنتي سايت شركت به نشاني  http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نام مناقصه و مزايده 

اقدام به خريد اسناد نمايند
به پيشنهادهاي فاقد امضاء ،  مشروط ،  مخدوش وپيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرر درفراخوان واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شرايط متقاضيان جهت شركت در مناقصه : 
هزينه درج 2  نوبت آگهى در روزنامه اطالعات  بعهده برنده مناقصه مى باشد 

ساير اطالعات و جزييات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است .
نشاني هاي كسب اطالعات بيشتر :

    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه اطالع رساني معامالت شركت توانير
 http://iets.mporg.ir  :سايت پايگاه ملى مناقصات

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

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي نوبت دوم

23559جدول
طراح: غالمحسين باغبان
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افـقـى: 

  1 - درستكار و مورد اطمينان - ندا دهنده
 2 - دلدار - نوعى اسباب بازى - سرود

 3 - ماهى فروش - حالت دور بينى و اختالل ديد در 
سالمندان - خطاى فوتبالى

 4 - نوعى كيك - محبوب و دلبر - جرقه آتش
 5 - زائو ترسان - شهرى نزديك تهران - اسم - شبى 

كه در آنيم
 6 - ريشه واژه نفت از اين واژه اوستايى گرفته شده 

است – ادب بى پايان - دومين ماه فرنگى
  7 - شــامل همه - احتياج - مرواريد هاى درشت - 

باران اندك
 8 - اسكلت

 9 - برهنه - سرخ ناى - نام شاهان فرانسوى - عضوى 
در صورت   

10 - دنده وارونه ! – واحد مســاحت - فرق ســر ، 
نوك كوه

 11 - رنــج و عــذاب - عيــش مطلوب - درخت 
تسبيح - مخفف از او

 12 - دراز ترين رود جهان - دادگر - پايان ها
 13 - مخفف گاه - ايستادگى - رود جمهورى آذربايجان
 14 - آراسته و منظم - جلب كننده - جمله قرآنى
 15 - پرده درى - از بازى هاى جمعى كودكان

عـمـودى:

 1 - معما - كلينيك پزشكى
 2 - نوعى كتلت - آيين ويژه اى براى سوگوارى امام 

حسين (ع) و يارانش 
3 - آيينه - ديوار بلند - نارس - من و تو

 4 - برادر شيرازى - جانور بدبو - قلعه حكومتى
 5 - دفع مزاحم - لبريز - بى باك - نوعى وجه و ترمز ! 

6 - ضربــه اى در تنيس روى ميز - قســمت باالى 
يخچال هاى قديمى - نويسنده

 7 - دســتگاهى براى توليد آب گرم آپارتمان ها - 
نوبت بازى - لقب امام ششم شيعيان 

 8- خاك دليران - صفت پدر رستم - ناگهانى
 9 - درختى بى بر - سرمايه زندگى - فالگير 

10 - پسوند نوشيدن - يكى از چهار مقاله - خروس 
مازندرانى

  11 - بــا ايمــان - دســرى با آرد برنج و شــير -
 از ادات تشبيه - تكرار حرف دوم 

12 - لوله تنفسى - جنگ و پيكار - داراى چين خوردگى
 13 - حرص -  ملعون كربال - نيم تنه قبايى - هنگام 

14 - فرآورده چرب لبنى - پرداخت پول به كسى در 
ازاى سابقه خدمت او هنگام بركنار كردن او

 15 - دسر تابستانى ايرانى - محل ترديد در انتخاب مسير

آگهي تجديد مناقصه عمومي (نوبت اول)
شــهرداري آبسرد در نظر دارد نســـبت به واگذاري بخشي از فعاليت هاي حوزه 
خدمات شهري به بخش خصوصي تا پايان ســـال جاري از طريق برگزاري تجديد 
مناقصه عمومي و از محل اعتبارات داخلي به شـــركت هاي ذيصالح اقدام نمايد، لذا 
متقاضيان مي توانند ظرف مدت 10 روز پس از نشر آگهي نوبت دوم اسناد مناقصه را 

از امور مالي شهرداري دريافت نمايند.
1. هزينه درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد.

2. متقاضيان مي بايســـت مبلغ 286200000 ريال را به عنوان سپرده شركت در مناقصه 
بصورت نقد يا اسناد خزانه يا ضمانت نامه بانكي به حساب سپرده شهرداري واريز نمايند.

3. در صورتي كه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به انجام معامله نشوند، سپرده آنها 
به ترتيب ضبط مي گردد.

4. محل تسليم پيشنهادها دبيرخانه شهرداري مي باشد.
5. شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است.
6. ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مناقصه موجود مي باشد.

7. در صورت نياز به اطالعات بيشـــتر شماره تلفن: 6ـ02176374232 (واحد امور 
قراردادها) شهرداري آبسرد آماده پاسخگويي مي باشد.

سيد محمد رفيعي طباطباييـ  شهردار آبسرد

شـركت پتروشـيمي دماوند(كارفرما) درنظـــر دارد انجام خدمات 
مهندســـي و طراحي فاز 1 واحد تصفيه پســـاب خود واقع در منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي پارس(عسلويه) را با شرايط زير به مهندس مشاور ذيصالح 

واگذار نمايد.
شرايط پروژه:

1ـ محل انجام كار: اســـتان بوشـــهر، شهرستان عســـلويه، منطقه ويژه 
اقتصادي انرژي پارس، فاز دو پتروشـــيمي، سه راه پتروشيمي،  كيلومتر 

5 جاده شيرينو
2ـ مدت زمان انجام كار: 2 ماه

شرايط متقاضي: 
3ـ داشتن تجربه كافي و مرتبط با موضوع مناقصه

4ـ داشتن گواهينامه صالحيت پايه 1 در رشته آب گرايش تأسيسات آب و 
فاضالب از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور

از كليه اشـــخاص حقوقي واجد شرايط دعوت مي گردد نسبت به دريافت 
اســـتعالم ارزيابي كيفي بالفاصله پس از چاپ آگهي نوبت اول و حداكثر تا 

تاريخ 97/09/25 اقدام نمايند.
متقاضيان شـــركت در ارزيابـــي كيفي، مي توانند ضمـــن ارائه تصوير 
گواهينامه صالحيت پايه 1 در رشـــته آب گرايش تأسيسات آب و فاضالب 
از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تقاضانامه كتبي و معرفي نماينده 
خود جهت دريافت اسناد به آدرس تهران، ميدان ونك، خيابان مالصدرا، 
ابتداي كردستان شمال، بن بست يكم، پالك7، امور پيمانهاي پتروشيمي 

دماوند مراجعه نمايند.
متقاضيان در صورت نياز به اطالعات بيشـــتر مي توانند با شـــماره تلفن 

07737295558 تماس حاصل نمايند.
ساير توضيحات:

* تاريخ تحويل پاكت هاي مدارك استعالم ارزيابي كيفي 1397/10/08 مي باشد.

شركت پتروشيمي دماوند
 (سهامى خاص)

آگهي فراخوان عمومي ارزيابي كيفي 
مشاوران به شماره 465ـ  4/2ـ  97

(نوبت اول)

آگهى تغييرات شركت صادراتى پر سوئيس
 سهامى خاص به شماره ثبت 14234 و شناسه ملى 10100534438 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقاى 
حســـين على اكبرزاده به شماره ملى 1286619580 به نمايندگى از شركت اقتصادى 
و خودكفايى آزادگان به شناســـه ملى 10100353165 به عنوان رئيس هيأت مديره 
 و آقاى ســـيد فضل الدين ابطحى به شماره ملى 0532897110 به نمايندگى از شركت
 سهامى عام صنعتى مينو به شناسه ملى 10460002140 به عنوان نائب رئيس هيأت 
مديره و آقاى كامبيز امجدى نيك به شماره ملى 2594202193 به نمايندگى از شركت 
خدمات مالى و مديريت معين آزادگان به شناسه ملى 10102509615 به عنوان عضو 
هيأت مديره و آقاى محمدرضا حضرت زاد به شماره ملى 0039414485 (خارج از اعضاء 
هيأت مديره) به عنوان مديرعامل انتخاب گرديدند . امضاء كليه اسناد و اوراق بهادار با امضاء 
مدير عامل و يكى از اعضاء هيأت مديره و مهر برجسته شركت و در غياب مديرعامل با امضاء 
دو عضو هيأت مديره و مهر برجسته شركت معتبر و مكاتبات عادى با امضاء مدير عامل و 

مهر شركت معتبر مى باشد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (286975)

آگهى تغييرات شركت نصب نيرو سهامى خاص
 به شماره ثبت 83394 و شناسه ملى 10101280053 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/02 و تنفس هاى 
مربوطه تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : ترازنامه، حساب سود و زيان، سال مالى منتهى به 
1396/12/29 مورد تصويب مجمع قرار گرفت . افراد مشـــروحه ذيل براى مدت دوسال 
به عنوان اعضاء هيات مديره شـــركت انتخاب شدند. شركت گروه مپنا به شناسه ملى 
10101431259و شركت احداث و توسعه نيروگاههاى مپنا ”توسعه يك“ به شناسه ملى 
 10102649926و شركت احداث و توسعه نيروگاههاى سيكل تركيبى مپنا ”توسعه دو ” 
به شناســـه ملى 10102938782و شركت احداث و توســـعه پروژه هاى ويژه مپنا ” 
توسعه سه ” به شناســـه ملى 10102945235و شركت سرمايه گذارى كاركنان گروه 
مپنا به شناسه ملى 10102950430. روزنامه اطالعات به عنوان روزنامه كثير االنتشار 
جهت درج آگهى هاى شركت تعيين گرديد. موسسه حسابرسى نوين نگر مانا به شناسه 
ملى10103520913 به سمت بازرس اصلى و موسسه حسابرسى بهراد مشار به شناسه 

ملى10840017999 به سمت بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (286974)

آگهى تغييرات شركت كار آمدان فوالد صنعت شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 40951 و شناسه ملى 10260586330 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/08/01 آقاى شـــاهين حبيبى چادگانى به شماره ملى 
1292926678 به ســـمت رييس هيات مديره و آقاى على حبيبى چادگانى به شماره ملى 1755501676 
به سمت مديرعامل و خانم مرجان مرادى به شماره ملى 1755510039 به سمت نايب رييس هيات مديره 
براى مدت دو سال انتخاب گرديدند.ليه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شركت به امضاء مشترك مديرعامل 

و يكى از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت داراى اعتبار مى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اصفهان (295065)

آگهى تغييرات
شركت آرينا سازه سپهر البرز شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 20114 و شناسه ملى 10190017021 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
 1397/05/07 تصميمات ذيل اتخاذ شد : - خانم ها نجمه اعتمادى كد ملى
3149901758 و راضيه فيروزى كد ملـــى 3240031485 و ميترا 
عرشى كد ملى 0064779335 و بى تا عرشى كد ملى 0065082389 
 به ســـمت اعضاى هيئت مديره براى مدت 2 سال انتخاب گرديدند . 
- خانم عفت ورعى به كد ملى 4280417377 به سمت بازرس اصلى 
و خانم عاليه روشنى الطران كد ملى 6038957987 به سمت بازرس 

على البدل به مدت يكسال انتخاب شدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج

(304274) 

آگهى تغييرات 
شركت الكترو پاوير البرز شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 19932 و شناسه ملى 10190015452
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/07/07 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : -ترازنامه سال مالى و 
 حساب سود و زيان منتهى به 29/12/96 مورد تصويب قرار گرفت .
- موسسه حسابرسى تدبير محاســـبان توانا (حسابداران رسمى) با 
شناسه ملى 14003872101 و شـــماره ثبت 23297 به عنوان 
بازرس اصلى براى ســـال مالى 97 و خانم زهرا خسروانى با كد ملى 
1881665909 به ســـمت بازرس على البدل براى سال مالى97 
انتخاب شدند - روزنامه اطالعات بعنوان روزنامه كثير االنتشار جهت 

درج صورتجلسات و آگهى هاى شركت تعيين گردد . 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (304293)

آگهى تغييرات شركت آرينا سازه سپهر البرز شركت سهامى خاص  
به شماره ثبت 20114 و شناسه ملى 10190017021

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/05/07 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : 1 - خانم نجمه اعتمادى كد ملى 3149901758 
به ســـمت نايب رئيس هيات مديره 2 - خانم ميترا عرشى كد ملى 
0064779335 به ســـمت رئيس هيات مديـــره  3   – خانم بى تا 
عرشى كد ملى 0065082389 به سمت عضو هيات مديره 4 -خانم 
راضيه فيروزى كد ملى 3240031485به ســـمت مدير عامل براى 
مدت 2 سال انتخاب گرديدند . - كليه اسناد و اوراق بهادار و عادى و 
بانكى و تعهد آور و غير تعهد آور با امضاء منفرد رئيس هيات مديره 
همراه با مهرشركت و اسناد ادارى و اوراق مربوط به نظام مهندسى با 

امضاء مدير عامل و مهر شركت معتبر خواهد بود .

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (304300)
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آزادي ديني از منظر 

حقوق بينالملل
با نگاهي به رهيافت اسالمي

دكتر سعيد رهائي
انتشارات دانشگاه مفيد، قم

چاپ دوم: 1393
663صـ 21500تومان

حق بر آزادي ديني يكي از 
مهمترين حقهاي بشري است. دين 
بيانگر تلقي انسان از مفهوم زندگي، 
رابطه انسان با جهان و ارتباط انسان 
با وجودي مقدس و متعالي است 
و آزادي ديني، هم باورهاي انساني 
يعني حق انتخاب، حفظ آزادانه يك 
دين، و هم جنبههاي رفتاري و آييني 
دينداري، از جمله انجام آيينهاي 
مذهبي و يا حق سازماندهي نهادهاي 
ديني و حتي تشكيل دولت مذهبي 
و نحوه تعامل با ساير دولتها و 

ملل را شامل ميشود.
تحقيق حاضر در پي شناخت 
و پاسخ اين مسئله است كه چگونه 
متكثر  آزادي مذهب در جهان 
كنوني و با توجه به قواعد و 
رويه بينالمللي، عملي يا محدود 

ميگردد و چگونه مورد حمايت 
حقوق بينالملل قرار ميگيرد؟ و 
با توجه به مسائل مطرح نسبت به 
برخي ديدگاههاي اسالمي، در حوزه 
آزادي ديني، چگونه ميتوان با تكيه 
بر شيوه استنباط فقهي پاسخگوي 

مهمترين آنها بود؟
كتاب حاضر به دو بخش 
اصلي و هر بخش به دو فصل تقسيم 
شده است. بخش اول بيانگر مفهوم 
آزادي ديني، حوزه شمول اين حق و 
شيوههاي ابراز آن است و در بخش 
دوم حدود اين حق بحث و تحليل 
ميشود. فصل نخست از بخش 

اول، در دو گفتار، ابتدا به تبيين 
مفهوم آزادي ديني و سپس به بيان 
و تحليل حوزه دروني آن ميپردازد 
و فصل دوم از بخش نخست، در 
دو گفتار، ابتدا به منابع حق بر ابراز 
دين و انواع ابراز آن توجه مينمايد 
و در گفتار دوم به شيوههاي ابراز 

دين در عمل مينشيند.
در بخش دوم، در دو فصل، 
حدود آزادي ابراز و اجراي آزادي 
ديني تحليل شده است. در فصل 
نخست، در دو گفتار، ابتدا به شرايط 
ايجاد محدوديت بر آزادي ديني و 
سپس به بحث زمينههاي محدوديت
حق بر آزادي ديني پرداخته است. 
از اين جهت كه يكي از زمينههاي 
محدوديت بر اعمال اين حق، تزاحم 
با حقوق و آزاديهاي بنيادين ديگران 
است و بررسي برخي از مصاديق 
مهم اين تزاحم، جايگاه اين حق را 

در عمل روشن مينمايد، 
در دو گفتار نخست فصل 
دوم، به بررسي تعارض آزادي 
ديني با حقوق و آزاديهاي بنيادين 
ديگران پرداخته شده است؛ به اين 
نحو كه در گفتار نخست، آزادي 
ديني از منظر تعارض يا تزاحم 
حقها تحليل شده و در گفتار دوم 

نمونههاي مهمي از تعارض حق بر 
آزادي ديني با حقوق و آزاديهاي 
ديگران شناسايي و تحليل شده 

است.
در آخر از اين رو كه نقش 
دولتها با توجه به تفاوت فرهنگها، 
اديان و نوع حكومتها، در اجراي 
حق بر آزادي ديني و حمايت از آن 
سزاوار توجه ويژه است، در گفتار 
سوم از فصل آخر كتاب، «نظريه 
حاشيه تفسير» تبيين و تحليل شده 
است. و هر بخشي به نوبه خود به 
نتيجهاي خاص و كتاب به نتيجه 

نهايي ختم شده است.

اركان فلسفه

 هنر اسالمي
سيد سلمان صفري
انتشارات سلمان آزاده
چاپ اول: 1397

206صـ 92هزارتومان
مؤلف با نگاهي نو به تبيين 
مبادي فلسفي و عرفاني هنر اسالمي، 
نوصدرايي  حكمت  رويكرد  با 
ميپردازد. زيبايي، خيال، معرفت، 
عشق، مشكك بودن وجود و هنر به 
مثابه وجود، هنر به مثابه تجلي اسما 
و صفات الهي و نور خدا، نقش نور 
و رنگ، وحدت در كثرت و كثرت 
در وحدت، و نمادگرايي از مباحث 
اصلي اركان نظري هنر اسالمي 
بهشمار ميروند. هنر اسالمي در 
همه كشورهاي اسالمي اعم از 
آسيايي، آفريقايي و اروپايي داراي 
وحدت نگاه، حس و خيال متعالي 
به امر قدسي و بيان هنري ابعادي 
از جمال و جالل تجليات حضرت 
مسلمان  هنرمند  منظر  از  حق 
است. در اين كتاب به آثار هنري 
موسيقي،  معماري،  خوشنويسي، 
نگارگري،  نقاشيخط،  نقاشي، 
مجسمهسازي، صنايع دستي، تئاتر 

و سينما اشاره شده است و به آراي 
فيلسوفان و عارفاني نظير فارابي، 
ابنسينا، غزالي، سهروردي (شيخ 
اشراق)، مالصدرا، نجمالدين كبري، 
محييالدين اندلسي، مولوي بلخي، 
شيخ محمود شبستري، بوكهارت و 
نصر استناد شده است. اين كتاب به 
بيش از صد منبع فارسي، انگليسي 
و عربي ارجاع داده شده است 
و كتابشناسي معتبري در زمينه 
هنر اسالمي در پايان كتب معرفي 

شده است.
مخاطب اين كتاب طبقه جوان، 
هنرمندان و دانشجويان هنر، فلسفه 
و عرفان هستند و منبع درسي 
مفيدي براي دانشجويان رشتههاي 
هنر، فلسفه و عرفان است. اين 
كتاب به صورت رنگي چاپ شده 
است و حاوي بيش از صد تصوير 
رنگي، از دوره صفويه تا امروز از 
كشورهاي مختلف است. مؤلف 
دكتر در فلسفه دين و فوق دكتري 
در فلسفه هنر و مؤلف چندين كتاب 
در حوزه فلسفه و عرفان و هنر 
به زبانهاي انگليسي و فارسي  و 
سردبير مجله تخصصي ترانسندنت 
فيلوسوفي و رئيس آكادمي مطالب 

ايراني لندن است.

هشت نسخة موّرخ و غيرموّرخ مدار كار استاد موّحد در تصحيح مثنوي

تعداد دفترتاريخ كتابتكاتبنسخهرديف
رمز
مانيكلسون

الف6776G هـ .ق.محّمدبن عبداهللا القونوي الولديقونيه1
قو6876H هـ .ق.حسنبن حسين المولويقونيه2

استانبول (كتابخانة سليمانيه3
مجموعة نافذپاشا)

اسماعيل بن سليمان بن
نNدفتر اول680 هـ .ق.محّمدالحافظ القيصري

استانبول (كتابخانة سليمانيه4
جـدفتر چهارم680 هـ .ق.شيخ جمالالمولوي االنقريمجموعة نافذپاشا)

قونيه (وقف جماعتخانة5
وـدفتر چهارمـ(سلطان ولد؟)مزار موالنا)

6
استانبول (كتابخانة سليمانيه
مجموعة خسروپاشا موقوفة
بقعة ابو ايّوب انصاري)

لدـدفتر پنجمـ(سلطان ولد؟)

7
استانبول (كتابخانة سليمانيه
ايّوب سلطانـ  مجموعة

خسروپاشا
ولدـدفتر ششمـسلطان ولد

هـPدفتر ششم674 هـ .ق.ـقاهره8

يك نسخه ديگر از هر 6 دفتر با تاريخ مخدوش

تعداد دفترتاريخ كتابتكاتبنسخه
رمز
مانيكلسون

668 هـ .ق؟محّمدبن عيسي الحافظ المولوي القونويقاهره
قا7686K هـ .ق؟

دو نسخة ديگر يكي هر 6 دفتر و ديگر فقط دفتر 4

تعداد دفترتاريخ كتابتكاتبنسخه
رمز
مانيكلسون

نظامالمولوياستانبول (كتابخانة سليمانيهـ  مجموعة مالمراد)
مـ6956 هـ .ق.الولدي العارفي

... المولويقم (كتابخانة مركز احياء ميراث اسالمي)
قمـدفتر چهارم701 هـ .ق؟الواجدي



7 اقتصادى

با وجود ادعاى صادركنندگان سرب و روى مبنى بر توقف صادرات 
اين محصوالت، مســــئوالن وزارت صنعت، معدن و تجارت اذعان دارند 
صادرات اين مواد بدون مشكل و به شرط عرضه در بورس ادامه دارد.

به گزارش ايرنا، در ماه هاى گذشته افزايش نرخ ارز، توليدكنندگان 
ســــرب و روى را به افزايش صــــادرات اين محصوالت به جاى تامين 
داخلى ترغيب كرد، اين رويه سبب بروز مشكالتى براى تامين مواد اوليه 
واحدهاى داخلى و صنايع پايين دستى شد تا اينكه وزارت صنعت، معدن 
و تجارت تصميم گرفت با مصوبه اى از خروج بى حساب و كتاب اين 
محصوالت به خارج جلوگيرى كرده و توليدكنندگان را در وهله نخست 

به تامين نياز داخلى ها ترغيب كند.
با اين حال حسين حسينقلى رئيس هيات مديره انجمن صادركنندگان 
سرب و روى از توقف صادرات سرب و روى در چهار ماه گذشته خبر 
داده و علت آن را تصميم دولت مبنى بر تامين بازار داخل اعالم مى كند، 
در حالىكه به گفته وى، مصرف داخل اين محصول در حدود 20 درصد 

از كل توليد سرب و روى كشور است.
در اين پيوند، بهرام شكورى رئيس كميسيون معادن و صنايع معدنى 
اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشــــاورزى ايران مى گويد: در آخرين 
جلسه اى كه با معاون امور معادن و صنايع معدنى وزير صنعت داشتيم، 
اعالم كرديم كه صنعت سرب و روى با 20 درصد مصرف داخلى، قابليت 
خوبى براى صادرات دارد و به همين دليل ضرورتى ندارد كه آن را در 

بورس وارد كرده و براى صادرات آن مانع تراشى كنيم.
وى مى افزايد: اين صنعت متفاوت از ساير صنايع است و خريداران 
خرد و كوچكى در آن فعاليت دارند كه از توان مالى بااليى براى خريد 

در بورس برخوردار نيستند.
شكورى تاكيد مى كند: امروز فقط مصرف كنندگان واقعى محصوالت 
به عنوان صنايع پايين دستى مى توانند در بورس وارد شوند و اين مساله 

كار را براى فعاالن سرب و روى سخت مى كند.
وى بيــــان مــــى دارد: به معاون معدنى وزير صنعت اعالم كرديم كه 
انجمن ســــرب و روى قادر اســــت قيمت عادالنه اى كه از قيمت هاى 
جهانى تبعيت مى كند را براى اين محصوالت اعالم كند، به طورى كه از 

اين طريق نياز صنايع پايين دستى هم تامين شود.
رئيس كميســــيون معادن و صنايع معدنى اتاق ايران اظهار مى دارد: 
عمده خاكى كه براى فرآورى ســــرب و روى اســــتفاده مى شود از معدن 
«انگوران» و با نرخ ارز 4200 تومانى تهيه مى شود و دولت بر اين نرخ 
تاكيد دارد تا محصول نهايى با قيمت ارزان تر به دست مصرف كنندگان 

برسد؛ اما اينگونه نيست.
وى تصريح مى كند: در عمل، كنترل و رصد اينكه محصول نهايى 
سرب و روى كه در صنايع مختلف كاربرد دارد به قيمت دولتى يا آزاد 
به دست مصرف كنندگان مى رسد، سخت بوده و چنين نرخ ارزى فساد 
زاست؛ بر اين اساس به دولت پيشنهاد كرديم تا خاك معدن انگوران را 
با ارز آزاد بفروشد.شكورى تاكيد مى كند: وقتى نرخ ارز آزاد باشد، آنگاه 
فقط مصرف كنندگان حقيقى براى خريد اقدام مى كنند و مكانيزم عرضه و 

تقاضا عمل خواهد كرد و به تدريج قيمت ها كاهش خواهد يافت.
با وجود ادعاى صادركنندگان سرب و روى مبنى بر توقف صادرات 
اين محصوالت در ماه هاى گذشــــته، اما مسئوالن وزارت صنعت اعالم 
كردند كه اكنون هيچ مشكلى بر سر راه صادرات اين محصوالت به شرط 

عرضه در بورس وجود ندارد.
در اين پيوند، مديركل دفتر صنايع معدنى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت مى گويد: هيچ توقفى در صادرات سرب و روى در كشور نداشته ايم،

بلكه به دستور وزير صنعت و مصوبه ستاد تنظيم بازار، صالح كار را در 
آن ديديم كه اين محصوالت در بورس عرضه شود.

ســــيف اله اميرى مى افزايد: مطابق اين دستورالعمل، توليدكنندگان 
سرب و روى به ازاى هر يك تن عرضه محصوالت در بورس، تا چهار 
برابر آن اجازه صادرات مى يابند. اين تصميم با هدف حمايت از توليد 
داخل و تامين نياز واحدهاى داخلى اخذ شده است، زيرا تا پيش از اين 
توليدكنندگان با طمع صادرات و تحصيل ارز و كســــب درآمد بيشتر به 
راحتى به صادرات به عراق، افغانســــتان و ساير كشورها اقدام مى كردند 
و واحدهاى داخلى و صنايع پايين دستى براى تامين اين مواد با مشكل 

مواجه شده بودند.
اميرى با بيان اينكه اين رويه همچنان ادامه خواهد يافت، تاكيد مى كند:

در غير اين صورت داخلى ها مجبورند با قيمت هاى باالتر اين مواد را 
از خارج كشور وارد كنند.

تغيير مداوم قيمت ها، صادرات و افزايش قيمت مواد اوليه و محدوديتهاى 
مراودات مالى ناشـــى از تحريم ها مشكالت اصلى توليدكنندگان تاير در 
كشور است.به گزارش ايرنا، قيمت تايرها كه از سال 93 تغيير نداشت، با 
چراغ سبز سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان بهار 
امسال با افزايش هشت تا 9 درصدى همراه شد.افزايش قيمت مواد اوليه در 
ماه هاى گذشته، فشار زيادى به توليدكنندگان وارد كرد و در نتيجه عرضه 
در بازار كم شـــد كه مقدمه اى بر افزايش قيمت ها بود؛ اين وضعيت در 
شرايطى بود كه توليدكنندگان براى تامين مواد اوليه و بدهى هاى ارزى خود 

به شركت هاى بين المللى با مشكل مواجه بودند.
مصطفى تنها سخنگوى انجمن صنعت تاير ايران درباره مشكالت اين 
صنعت اظهار مى دارد: در ماه هاى گذشته قيمت مواد اوليه توليد به شدت 
افزايش داشته است زيرا با افزايش نرخ ارز توليد كنندگان مواد اوليه داخلى 
تمايل شـــديدى به صادرات به جاى عرضه داخلى آن پيدا كرده اند و در 

عمل توليدات خود را با نرخ ارز ارزش گذارى مى كنند.
وى به واردات گوگرد مخصوص توليد تاير اشاره كرده كه پيش از اين 
از هند وارد مى شد، اما در آخرين درخواست هاى واردات از اين كشور 
با اينكه ارز دولتى به آن تعلق گرفت اما از سوى بانك هندى اعالم شد كه 
بانك مركزى ايران ارز رسمى را به واردات غذا و دارو اختصاص داده و 

نمى توان از اين منابع براى ارسال گوگرد استفاده كرد.
تنها خاطرنشان مى كند: نظير چنين مشكلى براى ماده اوليه «كروزين» 
كه از لهستان خريدارى مى شود هم وجود دارد زيرا نقل و انتقال هاى مالى 
با محدوديت روبرو شده است. در چنين شرايطى براى جلوگيرى از توقف 
توليد، ناچار به واردات مواد اوليه با نرخ ارز آزاد هستيم كه بر هزينه هاى 
توليد افزوده است.ســـخنگوى انجمن صنعت تاير ايران در ادامه به برخى 
افزايش قيمت ها اشـــاره كرده و مى گويد: بطور مثال قيمت كائوچوى 
مصنوعى در ماه هاى گذشته از كيلويى كمتر از 6 هزار تومان به 14 هزار 
تومان و قيمت روغن «پروســـس» از ليترى 800 تومان به 4 هزار و 400
تومان رســـيده و دوده افزايش قيمت 2 برابرى را تجربه كرده اســـت. ساير 
مواد اوليه از جمله نخ تاير هم رشد باالى قيمتى را تجربه كرده اند و يكى 

از مشكالت اين است كه هيچ ثبات قيمتى وجود ندارد.
وى ادامه مى دهد: انجمن صنعت تاير ايران هر از چند ماهى با جمع 
آورى اسناد و مدارك افزايش قيمت ها، آنها را به سازمان حمايت از حقوق 
مصرف كنندگان و توليدكنندگان ارائه مى دهد تا بررسى كارشناسى قيمت ها

 انجام شود اما ارائه گزارش نهايى براى مقام هاى ارشد وزارتخانه چند ماه 
به طول مى انجامد و از اين رو آنچه مصوب مى شود مربوط به افزايش 

قيمت هاى چند ماه پيش است.
اين مقام صنفى مى افزايد: درخواســـت افزايش 30 درصدى قيمت 
تايرهاى داخلى از سوى كارشناسان سازمان حمايت و وزارت صنعت مورد 
قبول واقع شده و در اين زمينه منتظر ابالغ قيمت هاى جديد از سوى دولت 
هستيم، اما شنيده ها حاكيست كه شخص وزير با نرخ 30 درصدى افزايش 
قيمت ها مخالف بوده و خواســـتار كاهش نرخ سود كارخانجات توليدى 
تاير شده است.تنها تاكيد مى كند: تايرسازان با وجود تالش براى سرپا نگه 
داشتن توليد، در شرايط كنونى نيازمند حمايت هستند و بويژه بايد مشكالت 

بانكى و نقل و انتقال پول به طرف هاى خارجى را تسهيل كرد.
در اين پيوند، پروين نباتى مديركل دفتر صنايع شيميايى و سلولزى 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مى گويد: با توجه به افزايش قيمت مواد 

اوليه داخلى و خارجى، رشد قيمت نهايى تاير اجتناب ناپذير است.
به گفته وى، تعيين درصد افزايش قيمت تاير در سازمان حمايت از 
حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان در دست بررسى است و به نظر 

مى رسد در روزهاى آينده مشخص و اطالع رسانى شود.
به گزارش ايرنا، آمارهاى منتشر شده نشان مى دهد ساالنه 350 هزارتن 
تاير در كشور مصرف مى شود كه 250 هزار تن آن توليد داخل است. بيشتر 

تايرها از چين، هند، اندونزى و كره جنوبى وارد مى شود.

وزارت صنعت: مشكلى در صادرات 

سرب و روى وجود ندارد

همه مشكالت توليد تاير در كشور 

در حاليكه چابهار يكى از 3بندر دريايى 
پيش بينى شده سازمان ملل براى استفاده 
در كريدور راه ابريشم است، آماده سازى 
زيرســــاخت هاى حمل و نقل جاده اى،

ريلى، هوايى و مسافرت هاى دريايى اين 
بندر پس از استثنا شدن آن از تحريم هاى 
آمريكا يك ضرورت انكارناپذير است تا 
بتــــوان از ظرفيت هاى تجارى و ترانزيتى 

آن حداكثر استفاده را كرد.
اياالت متحده پس از ماه ها مذاكره بر 
سر تحريم هاى ايران با طرف هندى نهايتًا

پذيرفته است كه هند در چارچوب معافيت 
نامه آمريكا، به واردات نفت از ايران ادامه 
دهد. با اين حال بخش ديگرى از روابط 
تجارى ايران و هند هم از معافيت آمريكا 
برخوردار شد و فاز نخست بندر چابهار كه 
در ماه دسامبر سال ميالدى گذشته توسط 
رئيس جمهورى ايران مورد بهره بردارى 
قــــرار گرفت، از تحريمهاى ثانويه دولت 

ترامپ مصون ماند.
معافيت آمريكا به توسعه بندر چابهار 
و ساخت خط آهن چابهار تا مرز افغانستان 
مربوط مى شــــود. اين معافيت پس از آن 
ارائه شد كه دولت "نارندرا مودى" قاطعانه 
اعالم كرد با وجود عدم صدور معافيت از 
سوى آمريكا به تداوم توسعه بندر چابهار 

ادامه خواهد.
 سخنگوى وزارت امورخارجه آمريكا 
در توجيــــه صدور اين معافيت نامه اظهار 
داشت: استراتژى رئيسجمهورى ترامپ 
در جنوب آســــيا بر حمايت مداوم ما از 
رشد اقتصادى و توسعه اقتصادى افغانستان 
و همچنين همكارى نزديك با هند تاكيد 
دارد. ما به دنبال ايجاد روابط نزديك خود 

با دو كشور هستيم.
اين ســــخنان در حالى ابراز مى شود 
كــــه دولت ترامپ حداكثر تالش خود را 
براى قانع ســــاختن دولت هند به منظور 
لغو قرارداد توسعه چابهار با ايران به كار 
بست. تالشى كه نهايتاً با بى توجهى هند 

مواجه شد.
انعقاد توافق نامه چابهار توسط هند 
يك تصميم استراتژيك بسيار مهم است كه 
به هند براى تجارت با افغانستان و منطقه 
آســــياى ميانه كمك خواهد كرد. سرمايه 
گــــذارى هند در چابهار 500 ميليون دالر 
خواهد بود. مسير ريلى تا افغانستان از خاك 
ايران، به هند امكان دسترسى بيشتر به منابع 
منطقه را خواهد داد.همچنين دسترسى به 
افغانســــتان از طريق ايران، به هند امكان 
حذف دشمن سنتى آن ها يعنى پاكستان 
را خواهــــد داد. از منظرى ديگر، اين بندر 
بســــيار نزديك ( حدود 100 كيلومتر) به 
بندر گوادر پاكستان است كه توسط چين 
توسعه داده شده است و هند با توسعه بندر 
چابهار از يك سو با پاكستان و از سوى 
ديگر با چين رقابت مى كند. چين در حال 
حاضــــر حضورى پررنگ در درياى چين 
دارد و بنادر بزرگى در آنجا تأسيس كرده 
است. چين با توسعه بندر گوادر يك مسير 

حمل و نقل بزرگ تأسيس كرده است كه 
دسترسى به اقيانوس هند، درياى عمان و 
خليج فارس را سهولت بخشيده است و 
براى هند، كنترل هر دو ســــوى مرزهاى 
آبى توســــط چين يك چالش استراتژيك 

قلمداد مى شود.
از ســــوى ديگر، اهميت استراتژيك 
بندر چابهار براى هند سبب شده است كه 
افغانســــتان هم امتيازات فراوانى به دست 
آورد. كاهش وابستگى افغانستان به پاكستان 
براى تجارت دريايى، افغانستان را از حيث 
تجارى در موقعيت بهترى قرار مى دهد؛ 
چه اينكه دولت افغانســــتان هم اكنون 80

درصــــد تجارت دريايى خود را از طريق 

پاكستان انجام مى دهد و بازگشايى مسير 
چابهار مزيت رقابتى براى تجار افغانستان 
به ارمغان خواهد آورد. پاكســــتان در يك 
دهه گذشته بارها قرارداد ترانزيت و تجارت 
افغانستان-پاكستان را نقض كرده است و 
تجار افغانســــتان به دليل افزايش ناگهانى 
تعرفه ها و عوارض ترانزيت توسط پاكستان 

خسارات زيادى متحمل شده اند.
پاكستان همچنين به طور مكرر از مسير 
ترانزيتى خود به عنوان يك اهرم براى فشار 
به دولت افغانستان سوده برده است و از 
اين رو بى اثر ساختن اين اهرم فشار، يك 
دســــت آورد بزرگ براى دولت افغانستان 

به شمار مى رود.
ناگفته نماند: شرق آسيا با 1/7 ميليارد 
نفر جمعيت، يك بازار بالقوه براى مواد خام 
و محصوالت معدنى توليد شده در بسيارى 
از كشورهاى آسياى مركزى و غرب آسيا 
به شمار مى رود و نياز اقتصادهاى نوظهور 
جنوب شرق آسيا در كنار رشد سريع اقتصادى 
هند توجــــه بازرگانان به جمهورى هاى

آســــياى ميانه را كه سرشار از مواد اوليه 
معدنى هستند، جلب كرده است.

همچنين بازار آسياى ميانه كه دور از 
آب هاى گرم و مسير تجارت زمينى با اروپا 
است، يك بازار بالقوه بزرگ براى كاالهاى 
توليد شده در آسياى جنوب شرقى است و 
در اين ميان، ايران در مسير عبورى سه قاره 
آسيا، اروپا و آفريقا قرار گرفته است؛البته 
اين موقعيت استراتژيك فرصت هاى فراوان 
ترانزيتــــى را در پى دارد.به طورى كه پنج 
همســــايه ايران فاقد دسترسى به آب هاى 
آزاد هستند و در اين ميان چابهار يكى از سه 
بندر دريايى پيش بينى شده توسط سازمان 
ملل اســــت كه براى كريدور راه ابريشم 

مورد استفاده قرار خواهد گرفت. از سوى 
ديگــــر، با وجود برنامه ريزى ها، در حال 
حاضر دسترسى به آسياى ميانه از طريق 
افغانستان با دشوارى هاى زيادى روبه رو 
است؛چه آنكه افغانستان فاقد سيستم ريل 
پيشرفته، جاده و زيرساخت هاى اقتصادى 
مناسب در نسبت با ايران است. عالوه بر 
آن زيرساخت ضعيف امنيتى و كوهستانى 
بودن مسيرهاى افغانستان بر دشوارى هاى 
ترانزيت از خاك افغانســــتان مى افزايد. 
يك معضل بزرگ الينحل براى افغانستان، 
فاصله كوتاه تر دسترسى به عشق آباد از 
طريق ايران اســــت. چنانكه مسير چابهار 
تا عشــــق آباد از طريق ايران حدود 1900
كيلومتر و از طريق افغانستان حدود 2500

كيلومتر فاصله دارد.
موضــــع قاطع دولت هند براى دفاع 
از پروژه چابهار يك نشانه مهم در دوران 
تحريم هاى ترامپ به شمار مى رود. عقب 
نشينى دولت ترامپ از اعمال تحريم عليه 
چابهار يك نمونه روشن از درهم تنيدگى 

منافع است.
به گفته كارشناسان بى توجهى دهلى 
نو به فشارهاى آمريكا و تمركز ايران و هند 
بر همكارى در زمينه هاى مختلف بويژه 
انــــرژى و كريدورهاى ارتباطى مى تواند 

پيروزى مضاعفى براى دو كشور باشد.
هند درســــال هاى اخير با افزايش 
رشد اقتصادى و غلبه بر مشكالتى مانند 
فقر مفرط ،بيســــوادى و بهداشت عمومى 
نگاه خود را به افق هاى دورترى دوخته 
و خــــود را در قامت يك قدرت منطقه و 

جهانى مى بيند.
در اين ميان بندر استراتژيك چابهار 
به عنوان تنها بندر اقيانوســــى ايران كه در 

فاصلــــه اى نزديك با چند بندر مهم هند 
قرار دارد، بهترين و ارزانترين راه براى اين 
كشــــور براى گشودن در بازارهاى آسيانه 
ميانه و همچنين دست يابى به افغانستان 

بدون نياز به پاكستان است.
بندر چابهار كه در درياى عمان قرار 
گرفته اســــت، دسترسى هند به افغانستان 
از طريق دريا را آســــان مى كند و دولت 
هند متعهد به سرمايه گذارى 500 ميليون 
دالرى براى توســــعه چابهار و همچنين 
ســــرمايه گذارى 1/5 ميليارد دالرى براى 
ساخت مجموعه اى از جاده ها و راهآهن 

شده است.
سال گذشته هند دو محموله گندم را از 
طريق بندر چابهار به افغانستان صادر كرد. 
اين اقدام با هدف اثبات اعتبار اين مسير و 
گسترش ورود محموله هاى جهانى پيش از 

فعال شدن كامل بندر چابهار انجام شد.
بندر چابهار كه در اســــتان سيستان و 
بلوچستان واقع در سواحل جنوبى ايران 
قرار دارد، راه دسترسى هند به چهار شهر 

در افغانستان را هم فراهم خواهد كرد. فاز 
نخست اين بندر در ماه دسامبر(آذر) سال 
گذشــــته با حضور حسن روحانى رئيس 
جمهورى ايران و نمايندگانى از هند و ساير 

كشور هاى منطقه افتتاح شد.
اين بندر همچنين هزينه حمل و نقل 
و زمان براى صادرات كاالهاى هند به ديگر 
كشــــورها را به يك سوم كاهش مى دهد 
و مى تواند تجارت ميان هند، افغانستان و 

ايران را افزايش دهد.
عليرغم افتتاح فاز نخســــت طرح 
توســــعه بندر چابهار با ظرفيت تخليه و 
بارگيرى ســــاالنه 8/5 ميليون تن، دغدغه 
جابجايى كاالهاى وارده به اين بندر سبب 
شده تا بسيارى از سرمايه گذاران از اين بندر 
استراتژيك نتوانند استفاده چندانى ببرند. 
تجار و بازرگانان داخلى و خارجى كاالهاى 
خود را با هدف انتقال به شهرهاى داخلى 
كشور يا ساير كشورها به ويژه افغانستان 
و آســــياى مركزى به بندر چابهار انتقال

مى دهند كه اين مهم نياز به زيرساختهاى 
الزم از جمله راه هاى ارتباطى زمينى، هوايى 

و ريلى دارد..
بســــيارى از سرمايه گذاران داخلى و 
خارجى فعال در حوزه ترانزيت و حمل 
و نقل كاال و مسئوالن بنادر و دريانوردى 
سيستان و بلوچستان به ناچار براى انتقال 
كاالهاى خود به جاده پرخطر و كم عرض 
چابهار- نيكشهر- سرباز- ايرانشهر و ادامه 
آن بــــه زاهدان و ميلك هيرمند چشــــم 

دوخته اند.
هم اينك براى حمل و نقل كاالهاى 
ورودى به دو بندر شهيد بهشتى و شهيد 
كالنترى تنها دو مسير يكى جاده كم عرض 
10 مترى چابهار- نيكشهر به ايرانشهر و 
ديگرى جاده پرپيچ و خم چابهار- سرباز- 
ايرانشهر وجود دارد كه توسط كاميون هاى 
بارى و خودروهاى سوارى مورد استفاده 

قرار مى گيرد.
كاالهــــاى ورودى به بندر چابهار به 
وســــيله كاميون هاى كوچك و بزرگ در 
ايــــن جاده هــــاى پرخطر و در حد تردد 
خودروهاى سبك بين شهرى به ساير نقاط 
ايران و كشور افغانستان منتقل مى شود.

در اين ميان اگر مســــئوالن به فكر 
توسعه زيرساخت هاى حمل و نقل براى 
انتقــــال كاال با حجم فراوان از بندرچابهار 
به افغانستان هستند مى بايست در مرحله 
نخست، براى ارتقاى بيش از هزار كيلومتر 
جاده به بزرگراه و آزاده راه چاره انديشى 
كرده و در مرحله بعد، خط ريلى چابهار- 
زاهدان- ســــرخس و چابهار- ميلك مرز 
افغانستان را تكميل و بهره بردارى كنند.

البته با تخصيــــص اعتبارات قطره 
چكانــــى و اولويت چندم وزارت راه در 
تكميل زيرساخت هاى جاده اى، هوايى و 
ريلى مى توان گفت بايد چند دهه ديگر 
منتظر توســــعه حمل و نقل از مبداء بندر 

چابهار بود.
ادامه دارد

«  بندر»  عليه  تحريم
دوشنبه19 آذر 1397ـ  2 ربيعالثانى 1440ـ   10 دسامبر 2018ـ  سال نود و سومـ  شماره 27167

آگهى دعوت به جلسه مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
 شركت تعاونى مسكن اعضا  و كاركنان تعاونى خاص

 ايران خودرو(در حال تصفيه)
(شمارة ثبت 310936 و شناسه ملى 10103478960) (نوبت اول)

نام روزنامه:  اطالعات 

تاريخ درج آگهى نوبت دوم 

روزدوشنبه 1397/9/19

آگهي مناقصه عمومى 

روابط عمومي پتروشيمي مارون
Subject

WWW MPC IR

تضمين شركت در مناقصه نحوه دريافت اسناد 
آخرين مهلت ارسال 

پيشنهادها توسط فروشندگان
آخرين مهلت 
دريافت اسناد 

شماره تقاضا  شماره مناقصه نوع مناقصه  موضوع مناقصه  رديف

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

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

                            braeesi@mpc.ir

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  

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

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

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

                            braeesi@mpc.ir

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  

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

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

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

braeesi@mpc.ir

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  

KAS-970560 97-T-220 تجديد مناقصه DMDS 3

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

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

braeesi@mpc.ir

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  

KAS-970557 97-T-221 تجديد مناقصه
ANTIOXIDANT for

"Gasoline"BETZDEARBORN
4

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

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

braeesi@mpc.ir

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  

KAS-970368 97-T-222
 مناقصه 
عمومى 

MAPAG" BUTTERFLY VALV" 5

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

ارسال نامه اعالم آمادگى شركت 
در مناقصه به آدرس ايميل  

braeesi@mpc.ir

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

5روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  

KAD-973433 97-T-223
 مناقصه 
عمومى 

Spare part for DECANTERCENTRIFUGE 6

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

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

amarvi@mpc.ir  ايميل

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  

KAS-970103"

"
97-T-224 تجديد مناقصه

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

CAPACITY:1000KG

CAPACITY:1000KG

7

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

"ارسال نامه اعالم آمادگى 
شركت در مناقصه به آدرس ايميل 

msayahi@mpc.ir

تلفن:  06152295254"

14روز پس از درج آگهي 
نوبت دوم  

7روز پس از درج آگهي  
نوبت دوم  در ازاي ارائه 

معرفي نامه شركت  

KAO-963169 97-T-225
 مناقصه 
عمومى 

آجر نسوز 8

شركت تعاونى كاركنان و اساتيد دانشگاه صنعت آب و برق (همكار)
به شماره ثبت 199176 و شناسه ملى 10102409885
آگهى دعوت مجمع عمومى عادى (نوبت اول)

آگهي مزايده    بيمارستان جم
 داروخانه بيمارستان

آگهي فروش امالك

آدرس ملكشرايط پرداخت                 نقد/ اقساطكاربريمساحت (مترمربع)پالك ثبتيرديف

ساري، گله دون، روبروي شهرك زيتون90 درصد/ 10 درصدندارد33000 مترمربعندارد1

درياكنار اول سي سايد50 درصد/ 50 درصدتجاري548/58 مترمربع494 فرعي از باقيمانده 60 اصلي2

درياكنار خيابان اول سي سايد50 درصد/ 50 درصدتجاري565 مترمربع495فرعي از باقيمانده 60 اصلي3

درياكنار خيابان اول سي سايد50 درصد/ 50 درصدتجاري685/34 مترمربع496فرعي از باقيمانده 60 اصلي4

درياكنار خيابان اول سي سايد50 درصد/ 50 درصدتجاري725 مترمربع497فرعي از باقيمانده 60 اصلي5

درياكنار خيابان اول سي سايد50 درصد/ 50 درصدتجاري693/55 مترمربع498فرعي از باقيمانده 60 اصلي6

درياكنار خيابان اول سي سايد50 درصد/ 50 درصدتجاري513/29 مترمربع499فرعي از باقيمانده 60 اصلي7

درياكنار خيابان اول سي سايد50 درصد/ 50 درصدپاركينگ عمومي695/01 مترمربع500فرعي از باقيمانده 60 اصلي8

آگهي دعوت تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده 

شركت ماژين صنعت (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 137310 و شناسه ملي 10101804194

آگهي دعوت سهامداران جهت تشكيل مجمع عمومي فوقالعاده
 شركت كشت وصنعت و روغن نباتي گلبهار سپاهان(سهامي خاص)

 به شماره ثبت 50124 و شناسه ملي 10260046781

آگهي لغو مجمع عمومي فوقالعاده
انجمن صنفي كارفرمايي سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران

فراخوان شناسايي و ارزيابي پيمانكاران و شركتهاي 
حمل و نقل جهت حمل مواد معدني كلينكر

 (نوبت سوم)

آگهي مناقصه عمومي

EPC

آگهي مناقصه عموميشماره 97/110/11

www.kesht-sanat .com



88 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت  آخرين قيمت
( ريال)

آخرين قيمت
( ريال)

ميزان
 تغييرات

ميزان
 تغييرات

صنايع پتروشيمي خليج فارس
پارس خودرو

الكتريك خودروشرق 
پالسكوكار

تامين سرمايه اميد
سرمايه گذاري سپه 

نوسازي وساختمان تهران 
گروه بهمن 

كاشي سعدي 
به پرداخت ملت

دارويي رازك 
حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)

بانك اقتصادنوين 
فنرسازي خاور

سرمايه گذاري توسعه ملي 
كشت وصنعت چين چين

مخابرات ايران
گروه صنعتي بارز

معدني دماوند
گروه صنعتي پاكشو

پتروشيمي پرديس
صنايع كاشي وسراميك سينا

پتروشيمي فناوران
دشت مرغاب 

آهنگري تراكتورسازي ايران 
فوالداميركبيركاشان

سرمايه گذاري اعتبارايران
الميران

ليزينگ رايان سايپا
صنايع سيمان دشتستان

 سالمين 
سيمان شرق 

فرآورده هاي تزريقي ايران 
سيمان آرتااردبيل

كاشي وسراميك حافظ 
سرمايه گذاري توسعه آذربايجان 

نفت پارس 
داروسازي زاگرس فارمدپارس
سرمايه گذاري غدير(هلدينگ) 

سيمان خاش 
شهد

قندثابت خراسان 
سرمايه گذاري پرديس

همكاران سيستم
سيمان هرمزگان 

معدني وصنعتي گلگهر
ملي صنايع مس ايران  

سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان
بين المللي توسعه ساختمان

فراورده هاي نسوزايران 
خدمات انفورماتيك 

سرمايه گذاري البرز(هلدينگ )
بيمه ملت

بهنوش ايران 
شركت ارتباطات سيارايران

ايران ترانسفو
پارس سويچ 

پشم شيشه ايران 
فرآورده هاي غذايي وقندپيرانشهر

صنايع ريخته گري ايران 
پتروشيمي شيراز

ليزينگ صنعت ومعدن 
توسعه صنايع بهشهر(هلدينگ) 

سيمان بهبهان 
سيمان اصفهان 

صنايع پتروشيمي كرمانشاه
سرمايه گذاري ملي ايران 

سازه پويش 
گسترش نفت وگازپارسيان

فرآورده هاي نسوزپارس 
سرمايه گذاري آتيه دماوند

سيمان مازندران 
 داروسازي زهراوي 

جام دارو
فوالدخراسان

موتوژن 
عمران وتوسعه فارس 

سرمايه گذاري گروه توسعه ملي
صنايع جوشكاب يزد

پااليش نفت تبريز
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

داروسازي روزدارو
قندمرودشت 

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
سيمان كرمان 

فوالدكاوه جنوب كيش
آبسال 

پتروشيمي جم
صنعتي بهشهر

رينگ سازي مشهد
قندهكمتان 

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
تامين ماسه ريخته گري 

سيمان تهران 
س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين

قنداصفهان 
لبنيات كالبر

توسعه معادن وفلزات 
پتروشيمي پارس

فوالدخوزستان
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

پااليش نفت بندرعباس
سيمان بجنورد

ايركاپارت صنعت

داروسازي امين 
حفاري شمال

فرآورده هاي تزريقي ايران 
صنايع آذرآب 

پاكسان 
داروسازي اسوه 

كاشي پارس 
سرمايه گذاري صنعت بيمه 

سيمان كردستان
گروه صنعتي سپاهان 

توليدمحورخودرو
شيشه وگاز

المپ پارس شهاب 
شهدايران 

لنت ترمزايران 
حفاري شمال

مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر
توسعه شهري توس گستر

داروسازي جابرابن حيان 
 ايران دارو

آسان پرداخت پرشين
سرمايه گذاري شفادارو

صنايع كاغذسازي كاوه 
داروپخش (هلدينگ )

شيرپاستوريزه پگاه اصفهان 
گلوكوزان 

قندلرستان 
دارويي لقمان 

بانك ملت
سيمان فارس 

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
بانك صادرات ايران

گلتاش 
داروسازي كوثر

كارخانجات توليدي شيشه رازي 
بانك سينا

مس شهيدباهنر
نفت بهران 
سايپاآذين 
كربن ايران 

سرمايه گذاري پارس توشه 
ليزينگ ايران 
بانك تجارت
پستبانكايران

افست 
آهنگري تراكتورسازي ايران 

داده گسترعصرنوين-هايوب
ريخته گري تراكتورسازي ايران 

ايران خودرو
بانك پارسيان 

قندنيشابور
سپنتا

كارخانجات توليدي شهيدقندي
بانك كارآفرين 

سيمان فارس نو
كويرتاير

سرمايه گذاري نيرو
ذغال سنگ نگين طبس 
گروه دارويي بركت

گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو
سرمايه گذاري دارويي تامين

سايپا
پرداخت الكترونيك سامان كيش

كشت وصنعت پياذر
شيمي داروئي داروپخش 

پمپ سازي ايران 
كارخانجات داروپخش 

قطعات اتومبيل ايران 
س.صنايع شيميايي ايران

نيروكلر
توريستي ورفاهي آبادگران ايران

كارت اعتباري ايران كيش
سرمايه گذاري ساختمان ايران

مارگارين 
كيميدارو

داروسازي سينا
گروه مپنا(سهامي عام)

سيمان سپاهان 
زامياد

البرزدارو
سرمايه گذاري بوعلي 

پارس خزر
سرمايه گذاري رنا(هلدينگ )

سرمايه گذاري خوارزمي
پارس دارو

شيشه همدان 
داروسازي ابوريحان 

ايران تاير
رادياتورايران 

فنرسازي زر
پتروشيمي فجر

گروه صنعتي بوتان 
تجارت الكترونيك پارسيان

سرمايه گذاري سايپا
سامان گستراصفهان 

توليدي چدن سازان
فرآورده هاي نسوزآذر

بين المللي محصوالت پارس 
معدني وصنعتي چادرملو

كاشي الوند
داده پردازي ايران 

كارتن ايران 
داروسازي اكسير

ليزينگ خودروغدير

كالسيمين 
تايدواترخاورميانه 

سبحان دارو
گروه دارويي سبحان

سرمايه گذاري بهمن 
فوالدمباركه اصفهان

ليزينگ ايرانيان
ايران مرينوس 
پارس الكتريك 

شكرشاهرود
پارس مينو

ماشين سازي اراك 
سخت آژند

توسعه معادن روي ايران 
تراكتورسازي ايران 

كشاورزي ودامپروري مگسال 
صنايع الستيكي سهند

نيروترانس 
معادن منگنزايران 

گروه توسعه صنعتي ايران
آلومراد

پتروشيمي مبين
سرمايه گذاري صنعت ومعدن 

فوالدمباركه اصفهان
نوردآلومينيوم 

بيمه البرز
حمل ونقل توكا
سيمان اروميه 

كابل البرز
پااليش نفت اصفهان

فروسيليس ايران 
سراميك هاي صنعتي اردكان 

ملي سرب وروي ايران 
صنايع شيميايي سينا

سرمايه گذاري توكافوالد(هلدينگ )
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 

صنايع خاك چيني ايران 
الكتريك خودروشرق 

 گروه صنايع بهشهرايران 
پتروشيمي شازند

كمباين سازي ايران 
گروه پتروشيمي س.ايرانيان

سيمان دورود
كنترل خوردگي تكين كو

لعابيران 
سرماآفرين 
صنعتي آما

باما
پتروشيمي آبادان 
تامين سرمايهاميد

كارخانجات قندقزوين 
توليدي كاشي تكسرام 

پتروشيمي خارك 
درخشان تهران 

ايران ياساتايرورابر
سيمان شمال 

پااليش نفت تهران
صنايع شيميايي فارس 

بيمه پارسيان
سرمايه گذاري مسكن شمال شرق

محورسازان ايران خودرو
بيمه آسيا
چرخشگر

سيمان شاهرود
سيمان صوفيان 

بيمه ما
سرمايه گذاري شاهد

سرمايه گذاري مسكن 
آلومينيوم ايران 

تكنوتار
بيسكويت گرجي 

شيرپاستوريزه پگاه خراسان 
مهركام پارس 

 پگاه آذربايجان غربي 
لوله وماشين سازي ايران 

بيمه دانا
كمك فنرايندامين 

سيمان داراب 
سيمان خوزستان

ماشين سازي نيرومحركه 
نوردوقطعات فوالدي 

فرآوري موادمعدني ايران 
لبنيات پاك 

نيرومحركه 
ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس

سيمان هگمتان 
نفت سپاهان
سيمان خزر

سيمان فارس وخوزستان
توسعه معدني وصنعتي صبانور

مهندسي نصيرماشين 
موتورسازان تراكتورسازي ايران 

گسترش صنايع وخدمات كشاورزي 
فوالدآلياژي ايران

سيمان قائن 
داروسازي فارابي 
دوده صنعتي پارس 

سايپاشيشه 
پارس سرام 

سيمان سفيدني ريز
 ايران دارو

داروسازي ابوريحان 
مهندسي نصيرماشين 

موتورسازان تراكتورسازي ايران   

8100
4830
3790
4118
1270
5139
1175
9150

6128
2716
2390
1240

2393
4613
3160
3520
3010

4187
5629
3100
4710
8290
1160

5135
2456
1098
1618
2960
2058
7750
6211
3115

4329
14350

1361
1960

11240
1890
1395

4355
905

1394
1096

12870
2510

2867
2549
9550

4444
392

6000
1580

38500
6300
2389
1310

5380
3057
1307
888

4541
1865
1709
1611

2429
1690
1152

914
3180
3512
4796
3525
2060
2020

4313
2252
1494
1555
4300
1495

8895
31700

1510
2349
7030
2751

26680
2855
1300
4800
3699
4066
4623
2495
9816
6180

8753
3051
7800

17835
898

5990
2519
2412

-62
-217

-4
-99
-16

-74
-51

-166
25

-16
-15
-24
-43
-53

-138
-123
-87
-22
-69
-52

-5
-181

-20
-78
-40

-1
-25
-32
-34

-145
-247

-39
-98

-320
-34
-41

-118
-92
-49
-77
-28
-27
-31

-360
-69
-69
-31

-175
-171

-11
-215

-49
-1593

-193
-94
-65

-182
-127
-32
-34

-239
-20
-89
-37
-50
-31
-39
-17

12
-119

-252
-185
-108
-106

-226
-40
-78
-55

-118
-78

-468
-1561

-66
-123

-338
-144

-1396
-142
-43

-159
-194
-213

-243
-82

-516
-325
-453

-160
-410

-938
-45

-167
-279
-268

2600
1371
6500

2564
9301

6822
6874
5352
1066
5250

2884
6167
5006
5956
5318
2849
6471

2337
5300
1908

14672
4036
2590
11000
9550
11999
6245
2725
2272
5789
10998

1155
9354
1874
2670

968
7662

15300
3678

12585
3120
956

1295
1657
4340
5255
7200

3435
2725
1135
3959

35144
2950
1545
5990
4196
1145
7182
1612

3824
5308
1296

16700
4590
3990

2484
7335
1862

3839
5350

2010
2948
2850
3099

3406
16400
5495

899
1095

4567
1590

17487
913
919

11000
3304
7200

3780
2620
1248
7412
9995

2479
905

1724
4099
2084
3440
5194

3480
3591
8802
7405
1530

357
65

307
122

442
324
327
254

50
250
137
293
238
283
253
135
308

111
184

90
698
192
123

-157
-28
233

55
129
108
271
270

52
445

89
99

45
364
424

22
585
122

30
61
55

203
-47

72
70

-26
34
77

1673
123
73
100

103
25

-34
32

-32
141

-15
521
159
108
84

349
-44

50
125

51
53

7
49

162
727

19
17

-20
105
75

-384
-22

13
278

54
119

-11
-6

-49
-39
242

39
-29

55
-16

25
-31

-1
-7

-86
27

-21
-15

4979
970
669

1175
1601

2309
2426

1112
2190

13914
10900
2662
1920

4348
1799
9904
2309

3683
24000

20783
13455

3552
47980

11030
5302

11430
2757
8337
1336
2496
5532

898
7524
6991

5670
4691

13763
8800
1710
9300
10010
3800
1501

5350
6973
7200

3989
1410
982

8800
11634

2100
2525
4550
19071
7199

5325
4900
9580
1714
5550
1360
1938

26500
5859
5951
2042

19556
4370
4902
1778
1769

15510
9387
8900
5081
1900

2871
8270

15500
2300
2065
5010

5256
3876
3916
3415

16313
3172
2118
8200

4426
4551
1727
2055

11086
1787
4555

33087
9571
1140

11600
4418
1729

71
-30

0
-36

15
16
14

-32
40
50

331
-54

24
121

8
62

-14
-71
217
153

-194
-18

-157
525

0
-7

-145
0

-56
-131
-291

9
-396
-367
-298
-246

-58
56

-19
-459
-171
-145

-2
0

-367
-97
-35
-54

14
97

-11
18
27

-93
-112

20
-280
-151
-197

-30
-64
-43
-15
443

-280
-236

-54
-482

-101
-3

-28
-21

-244
-494
-462
-209

-15
-47
-63

-266
-64
-95
-22
-26

-203
0

-114
-516
-48
-98
-38
-112
-130

11
-47

-344
-19
-2

-385
-331

-8
-218
-232

-82

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار از آمادگى بورس كاال براى انجام 
معامالت مسكن بدون محدوديت خبر داد و گفت: فرايندهاى ادارى سبب 

شده استقبال از اوراق تسه زمان بر باشد.
دكتر شـــاپور محمدى در گفتگو با مهر درباره نقش بازار ســـرمايه در 
بازار مسكن اظهار داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار يكى از اقداماتى 
كه در اين زمينه صورت گرفت، انتشار اوراق رهنى مسكن است؛ استقبال 
از اين اوراق خوب بود اما فرآيندهاى ادارى، سبب شده تا استقبال بيشتر 

از اين اوراق، زمان بر باشد.
وى در ادامه افزود: تاكنون اوراق رهنى مسكن در دو مرحله منتشر شده 

و با استقبال خوب خريداران اين نوع ابزار همراه شده است.
رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار به صندوق هاى زمين و ساختمان 
به عنوان دومين ابزار بورسى بخش مسكن اشاره و تصريح كرد: يكى ديگر 
از وجوه تعامل بازار ســـرمايه و بازار مســـكن، حضور شركت هاى سرمايه 
گذارى ساختمان در بازار سرمايه بوده و سهام اين شركت ها در حال خريد 

و فروش از سوى سرمايه گذاران است.
بنابراين سازمان بورس و اوراق بهادار از طريق سه بخش اوراق رهنى 
مسكن، صندوق هاى زمين و ساختمان و خريد و فروش سهام شركت هاى 
سرمايه گذارى ساختمانى در بخش مسكن ورود كرده است. اين ابزارها بسيار 
مناسب و معقول است اما اينكه بازار مسكن تا چه حد از اين ابزار بهره ببرد، 

مسئله اى است كه فعاالن بخش مسكن براى آن بايد برنامه ريزى كنند.
دكتر محمدى تأكيد كرد: سازمان بورس آمادگى دارد تا آيين نامه ها 
و دستورالعمل هايى كه براى حضور بيشتر بازار سرمايه در بخش مسكن 

نياز به تغيير دارد را اصالح كند.
عضو شـــوراى عالى بورس در باره خريد و فروش فيزيكى مســـكن 
در بورس كاال گفت: محدوديتى از اين نظر نداريم، كســـانى كه عالقمند 
به واگذارى واحدهاى ساختمانى در بورس هستند، بايد شكل كاال، متراژ 
و همگنى زمين آن واحد را تعيين كنند تا بتوانيم آن را در بورس كاال به 

فروش برسانيم.
خبر ديگر اينكه عضو كميســـيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
گفت:مى توان براى شـــركت هاى بورسى كه سهام شناور خود را افزايش 

مى دهند مشوق هاى مالياتى مانند معافيت مالياتى ارائه كرد.
به گزارش پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، شهاب نادرى در گفتگو با 
خبرگزارى خانه ملت درباره نقش بورس در زمينه ساماندهى نقدينگى گفت: 
يكى از ضعف هاى اقتصادى كشور نبود توجه مطلوب به بازار سرمايه بوده 
است چرا كه اگر بازار سرمايه به اندازه مطلوب تقويت مى شد بسيارى از 

مشكالت اقتصادى در كشور ايجاد نمى شد.
عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى ادامه داد:ارتقاى عملكرد 
بازار سرمايه يكى از راهكارهاى مناسب براى توسعه است و در اين جهت 
بايد فرهنگ سازى براى رشد سرمايه گذارى از طريق بورس انجام شود.

نماينده مردم پاوه، جوانرود، ثالث باباجانى و روانسر در مجلس شوراى 
اســـالمى افزود:اگر براى مردم موضوع ســـرمايه گذارى در بازار سرمايه به 
صورت شفاف تشريح شود حتى بسيارى سرمايه هاى خرد روانه اين بازار 
مى شـــود در اين رابطه بايد حمايت هاى عملى از شـــركت هاى بورسى 
انجام شـــود. نادرى افزود: بطور مثال مى توان براى شـــركت هاى بورسى 
كه ميزان سهام شناور خود را افزايش مى دهند مشوق هاى مالياتى مانند 

معافيت مالياتى ارائه كرد.
وى ادامه داد:استمهال بدهى هاى مالياتى شركت هاى بورسى در تقويت 
بازار سرمايه تاثيرگذار است هر چند سياست هاى تشويقى بايد براساس 
ســـاز و كار مشخص اعمال شود.عضو كميسيون اقتصادى مجلس شوراى 
اسالمى يادآور شد:براى مهار سوداگرى در بازار ارز،سكه و طال بايد بورس 

را بيش از گذشته حمايت كرد.

آمادگى بورس
 براى خريد و فروش مسكن

در حاشـــيه چهل وششمين 
نشســـت خبرى يك ديدار، يك 
عرضه، چگونگي برگزارى دوره هاى 
آموزشـــى با همكارى مشـــترك 
فرابورس و مركز مالى ايران تشريح 

شد.
يكي از مديران فرابورس ايران 
در اين زمينه گفت : با توجه به اينكه 
بازار سرمايه مخاطبان گسترده اى 
دارد بحـــث آموزش در اين بازار 
تخصصى همواره از اهميت ويژه اى 
برخوردار است و در همين رابطه 
براى نخستين بار دوره هاى آموزشى 
ويژه ناشـــران بازارهاى اول و دوم 

فرابورس آغاز به كار كرده است.
بـــه گزارش پايـــگاه خبرى 
فرابورس ايران، مبينا بنى اســـدى 
افزود: طى اين دوره هاى آموزشى 
ناشران با روش هاى مختلف تامين 
مالى، قوانين بازار سرمايه، حقوق 

سهامداران و... آشنا مى شوند.
خاطرنشان مى شود: نخستين 
دوره آموزشى ويژه آذر با موضوع 
"قوانين و مقررات بازار سرمايه" در 
فرابورس ايران برگزار شده و چهار 
دوره ديگر تا بيست وهشتم آذر ادامه 

خواهد يافت.
با توجه به تكميل شدن ظرفيت 

دوره هاى آموزشى ويژه ناشران در 
اين ماه، طى ماه آينده هم شـــاهد 
برگزارى مجدد اين دوره ها خواهيم

 بود.

كانون  نهادهاى سرمايه گذارى 
ايران به  عنوان يكى از اولين پيشگامان 
امور خيريه در بازار ســـرمايه و در 
جهت مسئوليت  هاى اجتماعى، بانى 
برگزارى مراسم بازديد از مدرسه 
كودكان كار (مؤسسه خيريه ايليا) 

براى دومين مرتبه بود.

در اين بازديد مديران ارشد بازار 
سرمايه و تعدادى از مديران ارشد 
وزارت آمـــوزش  و پرورش كانون 
را همراهى كردند.به گزارش پايگاه 
خبرى بازار سرمايه (سنا)، به  همت 
كانون نهاد هاى سرمايه گذارى ايران، 
مراسم رونمايى از سند راهبردى اين 
نهاد با محوريت راهكارهاى توسعه 
آموزش  هاى مالى و اقتصادى در 
مداس و  با حضور سرپرســـت 

معاونت متوسطه وزارت آموزش 
و پرورش، مشاور اقتصادى وزير 
آموزش و پرورش و مديران ارشد 
بازار ســـرمايه در مدرسه خيريه 
كـــودكان كار تهران (ايليا) برگزار 
شد.در اين مراسم، سعيد اسالمى 
بيدگلـــى دبيركل كانون  نهاد هاى 

ســـرمايه  گذارى، ضمن توضيح 
اهداف كانون و اقدامات اين نهاد 
با محور مسئوليت هاى اجتماعى، 
از ســـند راهبردى كانون  نهادهاى 
ســـرمايه گذارى ايران، با موضوع 
آموزش هاى  توسعه  «راهكارهاى 
مالـــى و اقتصـــادى در مدارس» 

رونمايى كرد.
سعيد اسالمى بيدگلى همچنين 
طى مراسمى نمادين يك فقره چك 

كه به  همت اعضاى كانون  نهاد هاى 
سرمايه گذارى ايران جهت تأمين 
هزينه پروژه برق  رسانى به  مدرسه 
كودكان كار جمع آورى شده بود در 
اختيار آرزومنديان مدير و مؤسس 

مدرسه خيريه ايليا قرار داد. 
ياد آور مى شود، شركت  هاى 

سرمايه  گذارى گروه صنايع بهشهر، 
سرمايه  گذارى گروه صنعتى رنا، 
تأمين سرمايه بانك مسكن، توسعه 
سرمايه رسا، تأمين سرمايه كاردان، 
مشـــاور سرمايه  گذارى آرمان آتى 
و همچنين امير تقى خان تجريشى 
و على اسالمى بيدگلى در اقدامى 
انسان دوستانه در تأمين مبلغ چك 
مذكور با كانون  نهادهاى ســـرمايه  

گذارى ايران همكارى كردند.

شـــاخص بورس از ابتداى امسال با 73/3 درصد 
افزايش همراه بوده است. 

در جريان معامالت دومين هفته آذر امسال حجم 
معامالت 7751 ميليون سهم و ارزش آن 21917 ميليارد 
ريال بوده است كه حجم و ارزش معامالت به ترتيب 

32 درصد و 22 درصد افزايش داشته است.
ارزش بورس اوراق بهادار تهران در پايان معامالت 
هفته گذشته به عدد 6332592 ميليارد ريال رسيد كه 

11/7 درصد افزايش را نشان مى دهد.
همچنين در اين مدت صنايع محصوالت شيميايى 
بيشـــترين ارزش معامالت را با 16 درصد و صنعت 
خودرو و ساخت قطعات بيشترين حجم معامالت را 

با 20 درصد به خود اختصاص دادند.
بر اين اساس در 30 روز گذشته صنعت منسوجات 
با بازدهى 26/2 درصد توانست در صدر صنايع بورسى 
قرار بگيرد و صنعت اســـتخراج نفت گاز و خدمات 
جنبى جز اكتشاف هم با افت 25/6 درصدى بيشترين 

افت را تجربه كرد.
اين گزارش مى افزايد: شاخص كل بورس اوراق 
بهادار تهران در پايان معامالت هفته گذشـــته به عدد 

166860 واحد رسيد كه 3088 افزايش داشته است.
اين در حالى است كه از ابتداى امسال هم شاخص 
بورس با 73/3 درصد افزايش و شاخص كل هم وزن 

با 58/9 درصد رشد مواجه شده اند.

برگزارى دوره هاى آموزشى فرابورس ايران

رونمايى از سند بازار سرمايه در مدرسه خيريه كودكان

رشد 73 درصدى شاخص بورس تهران

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (يكشنبه 97/9/18)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

2/410 ميليون سهم 

10/343/309 ميليون ريال

179/222 معامله 

6/333/815 ميليارد ريال  

بازار در يك نگاه

دوشنبه19 آذر  1397ـ  2 ربيع الثانى 1440ـ   10 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27167

رونوشت آگهي حصر وراثت 
آقاي رشـيد شـهراني داراي شناسنامه شــــماره 11 به شرح دادخواست به كالسه 
970514 از اين شورا درخواســــت گواهي حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده 
كه شـادروان گلي جـان باقري كرانـي به شناسنامه 4679589876 در تاريخ 
97/7/3 اقامتگاه دائمي خود به درود زندگــــي گفته ورثه حين الفوت آن مرحومه 

منحصر است به:
1ـ زهرا بيگم  مرداني ش ش 861 نسبت با متوفيه (مادر)

2ـ مينا شهراني كراني ش ش 4670041150 نسبت با متوفيه (فرزند)
3ـ مريم شهراني كراني ش ش 43 نسبت با متوفيه (فرزند)

4ـ زهرا شهراني كراني ش ش 4670153986 نسبت با متوفيه (فرزند)
5ـ حميد شهراني كراني ش ش 300 نسبت با متوفيه (فرزند)
6ـ رشيد شهراني كراني ش ش 11 نسبت با متوفيه (همسر)

اينك با انجام تشــــريفات مقدماتي درخواست مزبور را يك مرتبه آگهي مي نمايد تا 
هركسي اعتراضي دارد و يا وصيتنامه از متوفيه نزد او باشد از تاريخ نشر آگهي ظرف 

يك ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد. 
رئيس شوراي حل اختالف شماره 2
حوزه قضائي فارسان

آگهي دعوت سهامداران براي تشكيل مجمع عمومي فوق العاده در 
شركت واثق سرمايه جاهد غرب سهامي خاص

آگهي دعوت ســـهامداران شركت واثق سرمايه جاهد غرب سهامي خاص ثبت شده به شماره 
12944 جهت تشكيل مجمع عمومي فوق العاده

بدينوسيله از كليه سهامداران شـــركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع عمومي فوق العاده 
در ساعت 9 صبح مورخ 97/10/1 كه در نشاني سه راه 22، سرباغ ني، خيابان جهاد دانشگاهي، 

ساختمان جهاد دانشگاهي تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: اتخاذ تصميم درخصوص انحالل شركت و تعيين مدير تصفيه و محل تصفيه

هيئت مديره شركت

شهرداري منطقه 22 در نظر دارد اجراي عمليات به شرح ذيل را از طريق برگزاري مناقصه عمومي 
به بخش خصوصي واگذار نمايد . بدينوســـيله از كليه شركت هاي واجد شرايط جهت شركت در 

مناقصه دعوت بعمل مي آيد.

عنوان مناقصهرديف 
مبلغ برآورد اوليه 

(ريال)

ميزان سپرده 
شركت در مناقصه 

(ريال)

مدت 
انجام 
(ماه) 

6,309,809,415320,000,00012احداث فضاي سبز بوستان هاي محله اي نواحي منطقه 1

3,734,062,388190,000,00012احداث و توسعه فضاي سبز 45 متري شهرداري2

4,456,795,473230,000,00012احداث و توسعه فضاي سبز حاشيه بزرگراه شهيد همداني3

4,520,025,913230,000,00012احداث، بازپيرايي و توسعه جنگل كاري هاي سطح منطقه 4

3,632,674,000190,000,00012خريد و كاشت درخت و درختچه جهت نهضت درختكاري  در سطح منطقه 5

5,781,900,810290,000,00012احداث و بازپيرايي فضاي سبز بوستان هاي سطح منطقه 6

5,665,992,682290,000,00012احداث فضاي سبز ، بازسازي و بازپيرايي ناحيه يك  منطقه 7

7,901,621,025400,000,00012احداث فضاي سبز ، بازسازي و بازپيرايي ناحيه دو منطقه 8

8,592,366,790430,000,00012احداث فضاي سبز ، بازسازي و بازپيرايي ناحيه سه منطقه 9

8,445,578,302430,000,00012احداث فضاي سبز ، بازسازي و بازپيرايي ناحيه چهار منطقه 10

5,334,226,323270,000,00012تهيه، نصب و نگهدارى تابلوهاى شناسايى و راهنماى مسير سطح منطقه11

4,653,383,040240,000,00012اليروبى و پاكسازى كانالها، مسيلها و حوضچه هاى رسوبگير12

الف- شرايط متقاضي : 
*رديف هاى 1 الى 10 : ارائه رتبه كشـــاورزى از ســـازمان 
مديريـــت و برنامه ريزى و همچنين پرينت از ســـايت آن 
سازمان كه نشان دهنده پايه، تعداد كار مجاز و سقف ريالى 
مجاز شـــركت بوده و همچنين ارائه تائيديه ثبت ســـامانه 
تامين كنندگان و ارائه دهندگان خدمات شـــهردارى تهران 

جهت شركت در مناقصه الزامى مى باشد.
* رديف شماره 11: شركت كنندگان مى بايست ضمن ارائه 
رتبه معتبر در رسته راه و ترابرى يا نيرو از سازمان مديريت و 
برنامه ريزى كشور، در سامانه تامين كنندگان و ارائه دهندگان 
خدمت شـــهردارى تهران ثبت نام نمـــوده و موردتاييد و 

همچنين داراى ظرفيت آزاد در رسته مربوطه باشند.
* رديف شماره 12: دارا بودن رتبه معتبر و مرتبط (حداقل 
رتبه 5 آب) از ســـازمان مديريت و برنامه ريزى كشـــور و 

همچنين رزومه مرتبط كارى الزامى مى باشد.
 ب- محـل دريافـت اسـناد و قبـول پيشـنهادها :

بزرگـــراه شـــهيد خـــرازى، شـــهرك شـــهيد باقري، 
ساختمان شـــماره يك شـــهرداري منطقه 22، طبقه اول، 

واحدقراردادها

ج- تضمين سـپرده شـركت در مناقصـه: مبلغ تضمين 
شركت در مناقصه بصورت ضمانت نامه بانكى به نام شهردارى 
منطقه 22 مورد پذيرش مى باشد. (ضمانت نامه بانكى از كليه 

بانك هاى معتبر شعب تهران مورد پذيرش مى باشد) 
د- مهلـت ارائـه اسـناد : از تاريخ نشـــر آگهي به مدت 
 10روز مي باشد (روز انتشـــار آگهي نيز محاسبه مي شود) 
بديهي است شـــركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد به منزله 
قبول شـــروط و تكاليف مقرر در اســـناد مناقصه بوده و 
شهرداري در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار است 
 و همچنين هزينه آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشـــد.
مشـــروح شـــرايط مناقصه در اســـناد درج مي باشـــد و 
شـــركت كنندگان بايد مدارك را پس از اخذ با قيد قبولي 
امضاء نموده و در پاكت هاي الك و مهر شده تحويل نمايند. 
  HSE و IMS نظر به اسـتقرار سيستم هاي مديريتي ››
در منطقه 22 تعهد به اجراي ضوابط زيسـت محيطي، 
ايمني، بهداشت شـغلي و كيفيت خدمات از الزامات 

پروژه ها و خدمات مي باشد. ›› 
http://region22.tehran.ir   : آدرس اينترنتي

روابط عمومى شهردارى منطقه 22

«آگهي مناقصه عمومي»
(شماره 97-14)

آگهي دعوت سهامداران به تشكيل مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده 
شركت گسترش انفورماتيك ايران (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 81984 و شناسه ملي 10101266309 
بدينوســــيله از كليــــه ســــهامداران محتــــرم و نماينــــدگان قانوني آنان 
دعوت به عمل مي آيــــد تا در جلســــه مجمع عمومي عادي بطــــور فوق العاده 
شركت گسترش انفورماتيك ايران (سهامي خاص) ثبت شده به شماره81984 
و شناســــه ملي10101266309 كه روز سه شــــنبه مــــورخ 1397/10/04 
رأس ساعت 10:00 به نشاني خيابان انقالب، حد فاصل بين حافظ و نجات اللهي 

پالك 860 طبقه 5 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند. 
دستورجلسه: 

1ـ انتخاب اعضاي هيات مديره 
2ـ انتخاب بازرسين 

3ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار 
4ـ تصويب تراز و حســــاب سود و زيان ســــاليانه و تعيين پاداش هيات مديره و 

بازرسين 
هيأت مديره شركت گسترش انفورماتيك ايران (سهامي خاص)

مزايده عمومي نوبت اول 
هتل پارسيان انقالب تهران در نظر دارد 5 باب فروشگاه 
(سوغات خوراكي، صنايع دســـتي، پوشاك كت و شلوار، 
آژانس مسافرتي، ســـاعت و بدليجات) و همچنين فروش 
اقالم و اجنـــاس فني مازاد خود را از طريق مزايده عمومي 
واگذارنمايد. متقاضيان مي توانند ظرف مدت 7 روز از تاريخ 
درج آگهـــي به واحد مالي هتل در ســـاعات اداري جهت 
دريافت فرم شرايط برگزاري مزايده مراجعه نموده و پاكت پيشنهادي را حداكثر تا 

پايان وقت اداري روز دوشنبه 1397/09/26 به امور مالي هتل تحويل نمايند. 
در ضمن تاريخ بازگشايي پاكت هاي فروشگاه هاي سوغات خوراكي، صنايع دستي و 
پوشاك كت و شلوار راس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/10/04 و تاريخ 
بازگشايي پاكت هاي فروشگاه هاي آژانس مســـافرتي، ساعت و بدليجات، فروش 
اقالم و اجناس فني مازاد، راس ســـاعت 10 صبح روز شنبه مورخ 1397/10/08 

خواهد بود. 
نشاني: خيابان طالقانيـ  بين خيابان حافظ و وليعصرـ  پالك 341 

تلفن: 5ـ  88937251 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
شركت خودروسازان راين(سهامي خاص)

به شماره ثبت 200904 و شناسه ملي 10102426556
بدينوسيله از كليه سهامداران شركت مذكور دعوت به عمل مي  آيد تا در 
جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده كه رأس ساعت10:00 صبح 
روز1397/09/30 در دفتر مركزي شركت واقع در تهرانـ  خيابان شهيد مطهري، روبروي سرافرازـ  

پالك322ـ  كدپستي1588635116 تشكيل مي گردد حضور به هم رسانند.
دسـتور جلسـه: 1ـ انتخاب بازرسان اصلي و علي البدل شـــركت 2ـ ساير مواردي كه در صالحيت 

هيأت مديرهمجمع عمومي عادي به طور فوق العاده مي باشد.

«راي شورا» 
در خصوص دادخواســـت مديريت شـــعب بانك ملت با وكالت آقاي محمد هادي محمودي 
به طرفيت 1ـ حســـن محمد زاده 2ـ اميد مصطفي زاده 3ـ محمد احمدي به خواسته مطالبه 
تســـهيالت بانكي به مبلغ 132/244/593 ريال و تاخير تاديه و خسارات دادرسي با توجه به 
محتويات پرونده، اسناد و مدارك تقديمي از ناحيه خواهان كه داللت بر استقرار دين به ميزان 
خواسته بر عهده خوانده داشـــته و بقاي اصول مستندات مذكور در يد مدعي داللت بر بقاي 
دين و اشـــتغال و استحقاق خواهان دارد و خواندگان علي رغم آگهي تعيين وقت رسيدگي در 
قبال دعواي مطروحه دفاعي معمول نداشته اند و دليلي بر برائت ذمه خود اقامه نكرده اند شورا 
دعواي خواهان را ثابت تشخيص و مســـتنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آئين دادرسي 
مدني و مواد 310 و 320 قانون تجارت حكم بـــه محكوميت تضامني خواندگان به پرداخت 
مبلغ 132/244/593 ريال بابت اصل خواســـته و از مورخه 96/10/09 تا صدور حكم روزانه 
معادل مبلغ 246/039 ريال و مبلغ 3/108/000 ريال به عنوان خسارات دادرسي و پرداخت 
خسارت تاخير تاديه از تاريخ تقديم دادخواســـت 1397/02/01 لغايت اجراي حكم و مبلغ 
437/400 تومان بابت حق الوكاله وكيل در حق خواهان صادر و اعالم مي دارد و اجراي احكام 
موظف اســـت خسارت ديركرد را احتســـاب و از خواندگان اخذ و به خواهان پرداخت نمايد. 
راي صادره غيابي و ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابالغ واقعي قابل واخواهي در اين شـــورا و پس 
از انقضـــاء مهلت واخواهي ظرف 20 روز از تاريخ ابالغ قابل اعتراض در دادگاه محترم عمومي 

حقوقي بانه است. 
مجيد عباسي - قاضي شعبه سوم شوراي حل اختالف شهرستان بانه

آگهي دعوت به جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
فدراسيون اقتصاد سالمت ايران

شماره ثبت 39775 و شناسه ملي 14006214195
بدينوســـيله از اعضاى فدراسيون اقتصاد سالمت ايران دعوت مي شود كه 
در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده جهت تصويب موارد 
دستور جلسه ذيل در ساعت 3 بعد از ظهر روز دوشنبه مورخ1397/10/10 

در محل فدراسيون حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني و تصويب صورت هاي مالي 
( حساب ترازنامه و صورت سود و زيان ) سال مالي 1396

2-تعيين بازرس قانوني و بازرس علي البدل براي سال مالي 1397
3-تعيين روزنامه كثيراالنتشار براي سال مالي 1397

4- ساير موارد
هيئت مديره فدراسيون اقتصاد سالمت ايران

آگهى مزايده
شـركت سيمان خزر در نظر دارد آجرهاى ضايعاتى برگشت از كوره خود را به مقدار تقريبى 
290 تن (طبق ليســـت پيوســـت) از طريق مزايده به فروش برساند. لذا از متقاضيان محترم 
دعوت مى گردد ضمن بازديد از كاالى فوق و جهت دريافت اســـناد مزايده به وب ســـايت 
ســـيمان خزر به آدرس  www.khazarcement.ir   و يا به دفتر مركزى شركت واقع در 
تهران، خيابان استاد مطهرى، خيابان سليمان خاطر، نبش كوچه گروس، پالك 115 مراجعه 
و پيشـــنهادهاى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى چهارشنبه مورخ 97/09/28 به دبيرخانه 

شركت سيمان خزر (سهامى عام)دفتر مركزى يا كارخانه ارائه فرمايند.

آگهى مناقصه 
شـركت سـيمان خزر در نظر دارد عمليات اســـتخراج (شامل حفارى و آتشـــبارى) دپو، بارگيرى و حمل 
حدود  500,000 تن ســـنگ آهك معدن تخت آسمان مصرفى ســـاالنه خود را از طريق مناقصه به پيمانكار 
واجدشرايط واگذار نمايد. لذا از عالقمندان به شركت در مناقصه مذكور دعوت مى گردد ضمن بازديد از معدن 
و كســـب اطالع از جزئيات امر به محل كارخانه واقع در كيلومتر 80 جاده قزوين – رشـــت شهرستان لوشان 
مراجعه و جهت دريافت اســـناد مناقصه به وب سايت سيمان خزر به آدرس  www.khazarcement.ir و 
يا به دفترمركزى شـــركت واقع در تهران، خيابان استاد مطهرى، خيابان سليمان خاطر، نبش كوچه گروس، 
پالك115 مراجعه و پيشنهادهاى خود را حداكثر تا پايان وقت ادارى چهارشنبه مورخ 97/09/28 به دبيرخانه 

شركت سيمان خزر (سهامى عام)دفتر مركزى ارائه فرمايند.

مناقصه عمومى
شماره 97/30

شـركت پتروشـيــمي آبـادان در نظر دارد، 
خريد مواد شيميايى مصرفى  (يكساله ) كولينگ 
تاورها و بويلرها را از طريـــق مناقصه  عمومى به 

شركتهاى واجد شرايط وتامين كننده  واگذار نمايد.
لذا از  شركتهايى كه در اين زمينه فعاليت دارند حداكثر ظرف مدت 10روز 
پس از تاريخ درج آگهى طى تماس تلفنى و كسب اطالعات اقدام نمايند.

تهران: خيابان ميرداماد،خيابان محمد مصدق پالك6
شماره تماس : 10-22253006-021 امور حقوقى و قراردادها

نشاني : آبادان، كوي مطهري، مجتمع پتروشيمي آبادان،  امور پيمانها 
*- هزينه آگهى مناقصه بر عهده برنده مناقصه مى باشد . 

شماره تلفن  : 061-53260431 
روابط عمومي شركت پتروشيمى آبادان

آگهى تغييرات شركت توليدى قند كرج شركت سهامى عام 
به شماره ثبت 895 و شناسه ملى 10100109336 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/02/12 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : ) هيئت مديره بخشى از اختيارات ذكر شده در اساسنامه را 
بشرح وتفكيك ذيل به مديرعامل شركت تنفيذ و اختيارات اجرائى آنرا 
محول نمود : 1 – نمايندگى شركت در برابر اشخاص حقيقى و حقوقى 
ازجمله كليه ادارات دولتى ، دادگاهها درتمام مراحل و دادسراها و ثبت 
شهرداريهاو موسسات خصوصى و انجمن ها و كميسيونهاو كميته ها با 
حق توكيل به غيـــر ولوكراراً. 2 – نصب وعزل كليه مأمورين و كاركنان 
شـــركت بجز مديران مالى و بازرگانى و مدير كارخانه وتعيين مشاغل 
وحقوق دســـتمزدها و مزايا و پاداش و ترفيع و تنبيه و معافيت و خروج 
آنها از خدمت و مرخصى و بازنشستگى و مستمرى وراث و ساير شرايط 
استخدام . 3 – اقامه هر گونه دعوى و دفاع از هرگونه دعوى يا تسليم به 
دعوى يا انصراف از آن اعم از حقوقى و كيفرى با داشتن تمام اختيارات 
راجعه به امردادرسى و حق ســـازش – ارجاع مورد دعوى به داورى و 
تعيين وعزل داور و هراقدام قانونى ديگر كه براى پيشـــبرد دعوى و به 
نتيجه رساندن آن واثبات ادعا و وصول محكوم به چه در دادگاهها و چه 
در دوائر ثبت اسناد الزم باشد . 4 – انجام كليه اقدامات وتشريفات قانونى 
 الزم براى به ثبت رســـانيدن تصميمات مجامع عمومى و هيئت مديره

و موارد ديگرى كه ثبت واعالن آن در جرائد قانوناً الزامى است. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج (296413)

آگهى تغييرات شركت پارسيان پارت پاسارگاد سهامى خاص
به شماره ثبت 8689 و شناسه ملى 10260492051 

 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد :
- كليه اسناد و اوراق بانكى و بهادار و تعهد آور و رسمى با امضاء دو عضو هيات مديره 

متفقاً همراه با مهر شركت معتبر خواهدبود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قم 
(298020)

اصالحيه
به اطالع ســـهامداران محترم مي رساند در آگهي دعوت به مجمع عمومي 
و اصالحيه منتشره درصفحات 8 و 11 روزنامه اطالعات شماره 27165 و 
شماره 27166 شنبه هفدهم و يكشنبه هجدهم آذرماه جاري، نوع شركت 

(سهامي عام) از قلم افتاده است كه بدينوسيله تصحيح مي گردد.
شركت سرمايه گذاري اقتصاد نوين (سهامي عام)

آگهي مناقصه عمومي 
شماره 97/33

197ـ907ـ97ـ7
شركت كشـت و صنعت كارون در نظر دارد تعداد 3 (سه) عدد 
حوضچه جهت ايستگاههاي پمپاژ خود را از طريق مناقصه عمومي، 
به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد. متقاضيان جهت دريافت 
اسناد مناقصه و اطالعات بيشتر مي توانند از تاريخ درج آگهي، به جز 
ايام تعطيل با در دســـت داشـــتن مدارك و رزومه كاري مرتبط با 
عمليات موصوف منحصراً به مركز شركت مراجعه و پاكت پيشنهاد 
قيمت خود را به همراه چك تضمين شده بانكي يا ضمانت نامه بانكي 
به مبلغ 100/000/000 ريال حداكثر تا ســـاعت13 روزدوشنبه 
مورخه 97/10/3 تحويل نمايند. كليه پيشـــنهادها رأس ساعت 
14/30 همان روز بازگشايي و قرائت خواهند شد، هزينه درج آگهي 
مناقصه در روزنامه به عهده برندگان مناقصه مي باشد، شركت در رد 

يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مي باشد.
آدرس مركز شركت: شوشتر، كيلومتر 17 جاده قديم دزفولـ  شركت 

كشت و صنعت كارون، حوزه مديريت بازرگاني (امورقراردادها)
تلفن: 72و36222071ـ061 (داخلي 2489) فاكس: 6227306ـ0613

شركت كشت و صنعت كارون
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تشكيل12كميته در ستاد هماهنگي گراميداشت 
چهلمين   سالگرد پيروزي انقالب در اسدآباد 

اسدآبادهمدان- خبرنگار اطالعات :  معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي 
فرمانداري شهرستان   اسدآباد در نشســـت ستاد هماهنگي گراميداشت 
چهلمين سالگرد انقالب اسالمي با تاكيد بر ضرورت بيان ثمره هاي  40ساله 
انقالب توسط مسئوالن دستگاه هاي اجرايي   و نهادهاي انقالبي گفت: آمريكا 
و ديگر دشـــمنان امروز با سياه نمايي و با هدف زير سؤال بردن كارآمدي 
ديني، تالش دارند كه اين نظام و دستاوردهاي آن را بي اثر و ناكارآمد جلوه 
دهند و از اينرو امسال بايد نكوداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب را 
باشـــكوه تر از هر سال و در پاسخ به ياوه گويي ها، شيطنت ها و توطئه هاي 

دشمنان برگزاركنيم . 
يزدان آزرمي در اين جلســـه از تشكيل 12 كميته در ستاد هماهنگي 
گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب در شهرستان اسدآباد خبر 
داد و گفت:كميته هاي ايثار و شـــهادت، علم و فناوري، رسانه و فضاي 
مجازي، روستا و محروميت زدايي، زنان و تشكل هاي مردم نهاد، دفاعي و 
بسيج مردمي، بهداشت و درمان و سالمت، روحانيت، اقتصادي و عمران، 
فرهنگي و هنري، ورزش و جوانان كميته هاي تشكيل شده ستاد هماهنگي 

گراميداشت چهلمين سالگرد پيروزي انقالب در اسدآباد است.
آزرمي افزود: تمامي برنامه ها و فعاليت هاي دستگاه ها بايد منسجم  و 
در قالب موضوع فجر و نيز  منطقي و باورپذير و مستند باشند. همچنين در 
برنامه ها ازكپي برداري و روش هاي گذشته پرهيزشده و با توجه به تفاوت 

اين دهه، برنامه هايي نو و به روز در قالب كميته ها ارائه شود . 
وي با بيان اينكه همه ما مديون انقالب هستيم وهر آنچه را كه داريم 
ازانقالب وخون شهداست، گفت :   عدد 40   در اسالم به مبناي بلوغ و تكامل 
است و به اين مناسبت اين ستاد به مناسبت چهلمين سالگردانقالب در قالب 

كارگروه ها، برنامه هاي متنوعي رامد نظردارد . 

نگاه مسئوالن كشور
 به بازرگانان هرمزگان ويژه باشد

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و 
كشاورزي بندرعباس با اشاره به اينكه بسيج سند افتخار كشور ماست، گفت: 
آباداني كشورمان در تمامي عرصه ها و آرامشي كه امروز بر جامعه و بازار حاكم 

است مرهون تالش بسيج است.
محمدامين صباغي زاده در جلسه هم انديشي فعاالن اقتصادي اتاق بازرگاني 
و اصناف كه با حضور جانشين سازمان بسيج اصناف و تجار كشور و ديگر 
اصناف همراه بود، اظهار داشـــت: امروز بسيج در تمام عرصه ها براي كشور 

افتخارآفريني كرده كه حوزه اقتصاد نيز از اين قائده مستثني نيست.
وي افزود: با توجه به موقعيت استان هرمزگان از حيث تجاري و فعاليت 
تجار در اين استان مسئوالن بايد نگاه ويژه اي به اين خطه از كشورمان معطوف 

دارند.
صباغـــي زاده ادامه داد: تجار در حالي به فعاليت خود در اســـتان ادامه 
مي دهند كه شـــرايط براي آنها با توجه به تحريم ها و بروكراسي هاي اداري 
بسيار ســـخت است بنابراين همه مســـئوالن بايد ارزش و اعتبار خاص و 
بيشتري براي تجار و كسبه كه حقوق قانوني خود را پرداخت مي كنند، قائل 
شوند.وي با بيان اين كه ريشه و پايه مالياتي فعاالن اقتصادي هرمزگان بسيار 
باالست، ادامه داد: ماليات يكي از دغدغه هاي مهم فعاالن اقتصادي محسوب 
مي شود كه اميد اســـت در اين زمينه تعامل بيشتري با اداره كل امور مالياتي 
استان انجام پذيرد.حيدري با اشاره به اهميت جايگاه استان هرمزگان گفت: 
نبض اقتصادي پايتخت كشـــور در هرمزگان است و مسئوالن بايد نگاهشان 
به اين اســـتان خاص و ويژه باشد.وي با تشـــكر از رئيس اتاق بازرگاني 
بندرعباس براي برگزاري اين نشســـت اظهار داشت: بسيج همواره منافع 
ملي را ارجحيت مي دهد و همه بايد استراتژي توسعه اقتصادي كشورمان را 
مد نظر داشته باشند.وي افزود: بسيج امروز در حوزه هاي مختلف و از جمله به 
لحاظ اقتصادي و اشتغال زايي موفق عمل كرده است و بسيج و تفكر بسيجي 

موجب رشد و تعالي در عرصه هاي مختلف شده است.
حيدري تاكيد كرد: امروز كشور ما در حوزه اقتصاد نياز به روحيه بسيجي 
دارد و اين ديدگاه بايد در مســـئوالن ما تقويت شود.وي اظهار كرد: بعد از 
پيروزي انقالب هم نقش اصناف و بازاريان و كساني كه نبض اقتصاد كشور را 
در دست دارند، در تداوم استمرار انقالب قابل توجه بوده و هست.حيدري با 
بيان اين كه اميد ما به پارلمان بخش خصوصي است، اضافه كرد: وقتي حرف از 
بخش خصوصي زده مي شود منظور تنها دو بخش است كه شامل اتاق بازرگاني 
و اتاق اصناف مي شـــود و ما اميدواريم دولت از دخالت در امور اقتصادي 
بخش خصوصي پرهيز كند.وي در بخش ديگري از سخنان خود تاكيد كرد: 
در همايش آتي انديشه ورزان محور اصلي، مطالبه گري كاهش مالياتي فعالين 

اقتصادي كشور است كه اميد است نتيجه مطلوبي حاصل شود.

 افزايش 10درصدي شاخص تثبيت امنيت 
دراستان مركزي

اراكـ  خبرنگار اطالعات: اســـتاندار مركزي گفت: دراين اســـتان 
درسال جاري شاخص تثبيت امنيت نسبت به مدت مشابه سال قبل 10 

رتبه افزايش داشته است.
ســـيدعلي آقازاده در جمع خبرنگاران با اشاره به بهبود چشمگير 
شاخص هاي استان مركزي در بخش هاي مختلف و از جمله اقتصادي، 
اجتماعي، امنيتي و سياسي نسبت به سال گذشته افزود: با وجود شرايط 
سخت اقتصادي، استان مركزي پيشرفت هاي زيادي در بخش هاي مختلف 
داشته است و هرچند هنوز مشكالت زيادي وجود دارد، اما همه تالش ها 

براي رفع آن ها به كار گرفته شده است.
وي با اشـــاره به مشكالت واحدهاي صنعتي مهم بحران زده استان 
مركزي و از جمله هپكو، آذرآب و چند واحد در ساوه و دليجان گفت: اين 
واحدها در سايه تالش هاي مستمر مسئوالن و دولت، از شرايط نامطلوب 
خارج شده اند  و صداي توليد در آن ها به گوش مي رسد.استاندار استان 
مركزي با بيان اينكه رسانه ها بايد بر اساس مستندات و واقعيات اخبار را 
منتشر كنند يادآورشد: ذكر برخي آمارها و مطالب غيرواقع مردم را نااميد و 

بي اعتماد و به ناحق دستگاه هاي خدمات رسان را بدنام مي كند.
او با بيان اينكه خصوصي ســـازي  قانون است ودرصورت اجراي 
صحيح روند توســـعه را شتاب مي دهد، گفت: كارنامه خصوصي سازي 
دركشور نمره قبولي نداشته و شايد دليل آن بي تجربه بودن مجريان آن 
است.آقازاده با بيان اينكه اصل 44 قانون اساسي از تاكيدات مهم رهبر معظم 
انقالب است افزود: الگوهاي عملياتي در مراحل اجراي اين قانون به خوبي 

ترسيم نشده است و در استان مركزي نمونه هاي ناموفق آن وجود دارد.
با بيان اينكه پااليشـــگاه شـــازند از واحدهاي صنعتي موفق استان 
مركزي است كه روزي بايد بر اساس قانون خصوصي سازي واگذار شود، 
اظهارداشت: قيمتي كه براي پااليشگاه شازند گذاشته مي شود، بايد بر اساس 
تاسيسات و سرمايه گذاري هاي انجام شده باشد و به افراد داراي اهليت 
سپرده شود.اســـتاندار استان مركزي با بيان اينكه پااليشگاه شازند روزانه 
240 هزار بشكه نفت خام تصفيه مي كندگفت: در اين واحدصنعتي 100 
ميليون ليتر انواع فرآورده هاي 20نفتي درصد بنزين كشور توليد مي شود اما 
اين شركت چند سال است كه حق مردم استان مركزي در زمينه عوارض 
آاليندگي را نپرداخته است و اين موضوع بايد از سوي مراجع ذي صالح 

پيگيري شود.
وي با بيان اينكه همه تالش ها براي جذب سرمايه گذاري در استان 
مركزي به كار گرفته شده اما نيازمند ساز و كارهاي ويژه است يادآورشد: 
درسال جاري دراستان مركزي براي جذب يك و نيم ميليارد دالر سرمايه 
گذاري برنامه ريزي شده بود اما به دليل شرايط تحريم و نوسانات قيمت 

ارز، هنوز اين برنامه محقق نشده است.
وي با بيان اينكه كاركنان رسانه هاي اســـتان مركزي از قوي ترين 
اصحاب رسانه هاي كشور هستند گفت: اين قشر به دليل شرايط اقتصادي 
دوران ســـختي را مي گذرانند و همه مسئوالن بايد حمايت هاي جدي از 
رسانه ها را در دستور كار قرار دهند و در هر شرايط و موقعيتي پاسخگوي 
آن ها باشـــند، چراكه خبرنگاران در كسب اخبار به دنبال منافع شخصي 
نيستند و بر اساس وظيفه خود واقعيت ها و همراهي با برنامه هاي توسعه 

محور و نيازها و مطالبات استان را پيگيري مي كنند. 
معاون هماهنگي امور عمراني اســـتانداري مركزي هم با بيان اينكه 
طرح 58 متري بخشي از برنامه جامع اراك است كه در سال 82 به تصويب 
رســـيد و اگر چاره فني داشته باشد، هيچ فردي اصرار به اجراي آن ندارد 
گفت: هيچ نهاد يا مسئولي نبايد به طرحي كه مربوط به توسعه يك شهر 
تا چند سال آينده است، برخورد احساسي كند، چراكه اجراي اين طرح 
شايد با نارضايتي يكهزار نفر همراه باشد، اما در مقابل 600 هزار نفر ديگر 

از منافع آن بهره مند مي شوند.
مهدي زنديه وكيلي افزود: اجرايي شدن اين طرح و يا لغو آن، نيازمند 

تصميم قاطع و قانوني است و مسئوالن در هر شرايط تابع قانون هستند.

كشف 5هزار برگ «توتو» در فومن
فومن - خبرنگار اطالعات: سرهنگ محســـن جعفرزاده فرمانده 
انتظامي فومن گفت: مأموران انتظامي در پي دريافت خبري مبني بر اينكه 
فردي اقدام به پخش برگه هاي توتو در يك واحد صنفي مي كند، بررسي آن 

را در دستوركار قرار دادند.
وي با بيان اينكه مأموران با انجـــام تحقيقات و اطمينان از صحت 
موضوع از واحد صنفي مورد نظر بازديد به عمل آوردند، افزود: در بازرسي 
از ايـــن مكان 5500 برگ توتو ( پيش بيني نتايج فوتبال) كشـــف، متهم 
42ساله دستگير و با تشكيل پرونده براي سير مراحل قانوني، به مقام قضايي 

معرفي شد. 

اصفهانـ  خبرنگار اطالعات: رئيس 
سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري كشور 
با اشاره به 32 ميليون هكتار عرصه بياباني 
در كشور گفت: حدود 7 ميليون هكتار آن 

بحراني است.  
خليل آقايي در حاشيه بازديد از 10 هزار 
هكتار طرح جنگل هاي دست كاشت دشت 
سجزي اصفهان، نهالكاري، مديريت چرا، 
قرق و مالچ پاشي را مجموعه فعاليت هاي 
اين ســـازمان براي مقابله با بيابانزايي در 
كشور بيان كرد و افزود: به دليل مشكالت 
ريزگردها، بيشترين تمركز سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخيزداري كشور، نهالكاري، مالچ 
پاشي، مديريت قرق و چراي دام در استان 
خوزستان و حاشـــيه درياچه اروميه بوده 
است. او گفت: امســـال 100 ميليون دالر 
بودجه از محل صندوق توسعه ملي براي 
بيابانزدايي و حل مشـــكالت ريزگردها به 
استان خوزستان تخصيص داده شد؛ به همين 
دليل بيشتر تمركز براي بيابانزدايي در استان 

خوزستان بوده است.  
وي كه معاون وزير جهاد كشاورزي 
نيز است، بر استفاده از بخش هاي غير دولتي 

و مشـــاركت مردمي و بهره برداران محلي 
در قالب طرح هاي گردشگري، تامين علوفه 
دامداران و قرق در سطح وسيعي از عرصه ها 
براي جلوگيـــري از بيابانزايي تاكيد كرد و 
افزود: مديريت چراي دام و قرق عرصه ها 
بايد جدي گرفته شـــود زيرا هزينه آنها از 
مالچ پاشـــي و نهالكاري و حفاظت، كمتر 
است. آقايي گفت: در رابطه با مالچ پاشي، 
دولت در بودجه 87 نســـبت به بودجه 97 
توجه ويژه اي به سازمان جنگل ها داشت و 
سهم اين سازمان از 13 درصد به 17 درصد 

افزايش يافته است.  
او در ادامـــه با بيان اينكه امســـال با 
تخصيص 200 ميليون دالر اعتبار از محل 
صندوق توســـعه ملي، يك ميليون هكتار 
طرح آبخيزداري در 6084 نقطه كشور در 
حال اجرا اســـت، پيشرفت اين طرح ها را 
حدود 70 درصد اعالم كـــرد و افزود: با 
اجراي اين طرح ها نزديك به 750 ميليون متر 

مكعب آب استحصال خواهد شد. 
رئيس ســـازمان جنگل ها، مراتع و 
آبخيزداري كشور از ويژگي هاي بارز اجراي 
طرح هاي آبخيزداري را استفاده بهينه و درست 

از بارش هاي كم در ســـال هاي خشكسالي 
و همچنين جلوگيري از خســـارت هاي 
سيل آب ها در ســـال هاي پر آبي اعالم كرد 
و گفت: با اجـــراي طرح هاي آبخيزداري 
در استان هاي گلستان، گيالن و مازندران، 
حدود 280 ميليون متر مكعب سيالب ناشي 
از بارندگي ها در مهر امسال مهار شد. آقايي با 
بيان اينكه امروز اجراي طرح هاي آبخيزداري 
به دليل مزيت هـــاي آن به مطالبه عمومي 
تبديل شده اســـت افزود: بر اساس قانون 
برنامه ششم توســـعه، اين سازمان بايد 10 
ميليون هكتار طـــرح آبخيزداري اجرا كند 
كه ساالنه به 2000 ميليارد تومان اعتبار نياز 
است. معاون وزير جهاد كشاورزي گفت: 
اگر در بودجه سال 98 همچون امسال 200 
ميليون دالر براي اجراي طرح هاي آبخيزداري 
در كشور تخصيص يابد مي توانيم همچون 
امسال حدود 800 هزار تا يك ميليون هكتار 
طرح آبخيزداري اجرا كنيم و چنانچه 2000 
ميليارد تومان اعتبار تخصيص داده شـــود 
مي توانيم 2000 هكتـــار طرح اجرا كنيم. 
آقايي افزود: بر اساس ماده 29 قانون مقررات 
مالي دولت اين اجازه به سازمان جنگل ها، 

مراتع و آبخيزداري كشور داده شده است 
كه از تشكل هاي مردمي و تعاوني هاي محلي 
براي انجام وظايف و اجراي طرح ها استفاده 
كند و با ابالغ ايـــن قانون مي توان از همه 
ظرفيت هاي محلي براي اجراي طرح هاي 
سازمان جنگل ها با هزينه كمتر و با كيفيت 

بهتر استفاده كنيم. 
* كانون هاي بحراني اصفهان

مديركل منابع طبيعـــي و آبخيزداري 
استان اصفهان نيز وسعت عرصه هاي بياباني 
اين اســـتان را 3 ميليون و 200 هزار هكتار 
اعالم كرد و گفت: 9 شهرستان اين استان 

درگير بيابانزايي هستند.  
محمدحسين شـــاملي با اشاره به 16 
كانون بحران فرسايش بادي به وسعت يك 
ميليون و 90 هزار هكتار در استان افزود: اين 
كانون ها ساالنه 39 ميليارد تومان خسارت 
به اصفهان وارد مي كند كه 35 ميليارد تومان 
آن مربوط به دشت ســـجزي است. او با 
بيان اينكه دشت سجزي با 259 هزار هكتار 
وسعت از كانون هاي بحران بيابانزايي استان 
است افزود: 43 هزار هكتار آن كانون بحراني 

درجه يك است.  

مديركل منابع طبيعـــي و آبخيزداري 
اســـتان اصفهان با اشاره به اينكه طرح هاي 
بيابانزدايي استان اصفهان از سال 1349 و از 
كنار امامزاده آقا علي عباس(ع) بادرود آغاز 
شده اســـت افزود: با اجراي اين طرح ها، 
تاكنون 308 هزار هكتار جنگل دســـت 
كاشت تثبيت شده در استان وجود دارد كه 
10 هزار هكتار آن در دشت سجزي است. 
شاملي، حفاظت از 220 كيلومتر خط آهن 
و 800 كيلومتـــر راه در مناطق كويري، 40 
هزار هكتار اراضي كشاورزي، حفاظت از 
90 روستا، 38 شهرك صنعتي و 2 فرودگاه 
در معـــرض توفان شـــن هاي روان را از 
آثار اجـــراي 308 هزار هكتار جنگل كاري 
در اســـتان اعالم كرد و گفت: در شوراي 
برنامه ريزي استان در سال 88 مصوب شد 
تمامي كوره ها و معادن در دشـــت سجزي 
تعطيل شـــوند و از 7 معدن گچ، تاكنون 5 
معدن تعطيل شده است. وي با بيان اينكه با 
تعطيلي اين معادن عامل تخريت در دشت 
سجزي حذف خواهد شد، از شوراي عالي 
معادن درخواست كرد مجوزهاي اين معادن 

ديگر تمديد نشود. 

وجود 7 ميليون هكتار كانون بحران بيابانزايي در كشور

سرويس شهرستانها: با حضور وزير صنعت، معدن 
و تجارت عمليات اجرايي شـــهرك صنعتي غيردولتي 

شيشه زرين تبريز آغاز شد.
رضا رحماني در مراسم آغاز عمليات اجرايي اين 
شهرك تخصصي، اظهار داشت: راه اندازي شهرك هاي 
تخصصي با ســـرمايه گذاري هاي بخش خصوصي از 
اهداف اصلي وزارت صنعت در دوره جديد فعاليت هاي 
آن است تا بتوانند زنجيره توليد از معدن تا توليد محصول 

را طراحي و اجرا كنند. 
وي افزود: شهرك صنعتي شيشه زرين با استفاده از 
فناوري هاي روز دنيا در زنجيره توليد خود محصوالت 
خاص مانند شيشـــه هاي خم خودرو و ســـوالرهاي 
خورشـــيدي براي توليد برق را دارد. وي با بيان اينكه 
ايران ســـومين كشور جهان است كه اين تكنولوژي را 
توسط كارشناسان داخلي بومي سازي مي كند، گفت: اميد 
است چرخه توليد اين محصول در نقاط ديگر كشور 

نيز فعال شود.
عمليات اجرايي شهرك صنعتي غيردولتي شيشه 
زرين در 85 هكتار و با سرمايه گذاري بيش از 6 هزار 
ميليارد ريال آغاز شـــده و اين مجموعه براي 2 هزار و 

800 نفر اشتغال ايجاد كرده است.
صادرات آذربايجان شــرقي به 400 ميليون دالر 

رسيده است
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشـــاره به اين كه 
امسال  400 ميليون دالر صادرات در آذربايجان شرقي 
انجام شده است، گفت: صدور جواز تأسيس واحدهاي 
ايجادي در آذربايجان شـــرقي در اين مدت 10 درصد 

افزايش يافته است. 
رضا رحماني در ديدار با فعاالن اقتصادي در تبريز 

با اشاره به اين كه بايد بپذيريم اكنون در جنگ اقتصادي 
قرار گرفته ايم، گفت: يكي از مصاديق جنگ اقتصادي 
عليه كشورمان، تسهيل واردات كاالهاي لوكس مانند 

خودروهاي گرانقيمت است. 
وي افزود: حيات كارخانه هاي موجود، حفظ آن ها 
و ايجاد اشـــتغال به مثابه يك جهاد اســـت و يكي از 
اصلي ترين راهكارهاي حل مشكالت  اقتصادي، تورم 
و بيكاري نيز توجه به اين موضوع اســـت و ما نيز اين  
نكته را در وزارتخانـــه در رأس برنامه هاي خود قرار

 داده ايم.
وي با بيان اين كه واحدهاي توليدي ســـنگرهاي 

امروز جبهه است، گفت: تعطيل شدن اين واحدها به اين  
معنا است كه دشمن اين سنگرها را تصرف كرده است.

رحماني افزود:  تأمين ارز كاالهاي اساسي و مواد 
اوليه توليد، جزو اولويت هاي اصلي است و دولت از 
محل درآمدهاي نفتي، ارز واردات كاالهاي اساسي را 

تأمين مي كند.
وي ادامه داد: پس از اين موضوع، توجه به بخش 
توليـــد در اولويت كاري ما قرار دارد و تاكنون منابع ما 
كافي بوده و مشكالت جدي در اين زمينه وجود ندارد. 
همچنين وزير صنعت با بيـــان اين كه تامين مواد اوليه 
واحد هاي توليدي پتروشـــيمي، مس و آلومينيوم جزو 

رسالت هاي وزارت صنعت و معدن است و در تامين 
آن ها مشكلي وجود ندارد، خاطرنشان كرد: ميزان توليد 
صنعت فـــوالد 2/5 برابر مصرف آن، در مس 1/5 برابر 
و  ميزان توليد پتروشيمي 2 برابر مصرف است و اين در 
حالي است كه طي 6 ماهه سال جاري درخواست مواد 

پتروشيمي 330 درصد افزايش يافته است.
وي همچنين گفت: در صورتي كه اختيارات استاني 
به خود استان ها واگذار شـــود، بخشي از اين مشكل 

برطرف خواهد شد. 
رحماني با اشاره به اين كه بيش از 60 هزار ميليارد 
تومان براي ايجاد اشـــتغال در قانون بودجه سال هاي 
97 و 98 لحاظ شده اســـت، اظهار داشت: يك سوم 
اين رقم صرف تكميل پروژه هاي نيمه تمام و نوسازي 
صنايع مي شود؛ البته تاكنون در اين زمينه 6 هزار طرح 
در آذربايجان شرقي به بهره برداري رسيده است.وي با 
اشـــاره به اين كه يك هزار و 500 طرح اشـــتغالزا در 
آذربايجان شرقي اجرا مي شود، گفت: از اين تعداد 740 
طرح تا پايان سال جاري در استان با 60 درصد پيشرفت 
فيزيكي عملياتي مي شود و در صورت تكميل براي 20 

هزار نفر اشتغال ايجاد مي كند  .
رحماني متذكر شد: آذربايجان شرقي در اين شرايط 
اقتصادي كشور بايد پيشـــتاز باشد و بتواند ارتباطات 
اقتصادي خود را افزايش دهد. وزير صنعت با بيان اين كه 
افزايش نرخ ارز عالوه بر ايجاد مشكالتي براي توليد، 
از ســـويي نيز منجر به كاهش قاچاق كاال شده است، 
خاطرنشـــان كرد: بخشي از صنايع كشور به دليل نبود 
نقدينگي و تأمين مواد اوليه غيرفعال است و از اين رو 
بايد مسئوالن به اين موضوع اهتمام جدي داشته باشند و 

براي رفع آن اقدامات مؤثري انجام دهند. 

 آغاز عمليات اجرايي شهرك صنعتي غيردولتي در تبريز 

سرويس شهرســـتانها: مديركل محيط 
زيست استان بوشهر از فعال كردن كارگروه 
گرد و غبار در سطح استان به رياست استاندار 

بوشهر خبر داد. 
 فرهاد قلي نژاد گفت: يكي از مشكالتي 

كه استان بوشهر با آن درگير است، پديده گرد 
و غبار است كه از كانون هاي بيابان هاي داخل و 

خارج از كشور ناشي مي شود. 
وي افزود: طبق آيين نامه هيأت وزيران 
وظيفه داريم كارگروهي را براي اجراي برنامه  

پيشگيري از گرد و غبار و كنترل آن انجام دهيم. 
همچنين براي فعـــال كردن كارخانه بازيافت 
بوشـــهر اقدامات مناسبي از سوي شهرداري 
صورت گرفته است، ولي كافي نيست و در حال 
حاضر شهرداري به دنبال تكميل اين كارخانه 

اســـت و ما نيز با صدرو مجوز هاي زيست 
محيطي به دنبال تكميـــل و راه اندازي مجدد 
اين كارخانه هستيم . قلي نژاد خاطرنشان كرد: 
يكي از برنامه هاي مهم دولت تشكيل كارگروه 
مديريت سبز است كه در قانون ششم توسعه 

نيز آمده و براســـاس آن دستگاه هاي اجرايي 
بايد با اختصاص بودجـــه، اقدامات الزم را 
براي حفظ محيط زيست، مصرف بهينه انرژي، 
كاهش پسماندها و آموزش هاي زيست محيطي 

را براي كاركنان شان انجام دهند. 

كارگروه گرد و غبار در استان بوشهر فعال مي شود
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رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

ايميل پذيرش آگهي ها:
agahi.ettelaat@yahoo.com

sazeman@ostan.org

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،

 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

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

تلفن: 88878764

پروانه اشـــتغال به كار نظام مهندســـي 

 ساختمان به شـــماره 00498ـ10ـ 19

به نام شركت ساختماني سيس وي مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

سند برگ سبز سواري جك S5 به نام احمد 
حاجي پور ش انتظامي 649ج34 ايران66 رنگ 

سفيد ش شاسي 146221 ش موتور 011188 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

كارت و شناسنامه مالكيت سواري پيكان به شماره پالك 
643ن22 ايران14 موتور 11158171578 شاسي 

81573763 به نام فرهاد فلك الدين مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر 

شناسنامه مالكيت سواري پرايد به شماره پالك 
529ب98 ايران23 موتور 3472395 شاسي 

S1412289476481 به نام آسيه شمسي  زاده راوندي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر 

سند مالكيت پرايد مدل 91 به شماره پالك 
126ل49 ايران21 موتور 4822085 
 NAS411100C1192575 شاسي

مفقود گرديده و فاقد اعتبار است. 

برگ سبز خودرو سواري پيكان مدل 1383 به 
شماره پالك ايران 78ـ523ل72 به شماره موتور 

11283129928 به شماره شاسي 83525100 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. اصفهان

مفقودي سند كمپاني و برگ سبز موتورسيكلت مدل1389 
به شماره شاسي N2w***125G8902388 ش موتور 
*A1045108 و شماره پالك 687 ايران77577 به نام 

نگهدار نيك اختر مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز و سند كمپاني خودرو سواري 
  S1412290121297 پرايد131 مدل1390 ش ش

ش موتور 3944479 ش پالك 63ـ  ايران 663و27 
سرايگل فريددشتكي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز خودرو سواري پژوپارس مدل1397 به 
شماره شاسي NAAN11FE1JH557684 ش موتور 
181B0064561 و شماره پالك 93 ايران817م18 به 

نام حيدر كشاورز مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

مفقودي برگ سبز خودرو سواري سايپا مدل1394 
به شماره شاسي NAS411100F3401694 ش 

موتور 5315317 و شماره پالك93ـ ايران816د64 
به نام سعيد توانابكياني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز سواري پژو مدل 80 به 
ش. شهرباني 653د66ايران14 
و ش.شاسي 80306467 مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

شناسنامه مالكيت و كارت سواري پرايد به شماره 
 M135846061 پالك 386س17ايران10 موتور

شاسي NAS411100H3565171 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. پلدختر 

سند كمپاني خودرو كاميون ماك مدل 
1350 پالك 47ـ857ع38 شماره شاسي 

009186 موتور 009717 مفقود گرديده 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. (اراك)

برگ سبز و كارت خودرو سواري 
 LXXU7 سيستم سمند تيپ
مدل 1396 به شماره پالك 

717س34ايران24 شماره موتور 
1165450K124 شماره شاسي 
020895HF0CE91NAAC به 

نام صدراله محسني مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار است. بهبهان 

برگ كمپاني سواري پژو 405 
مدل 1379 رنگ برنزي 
متاليك به شماره انتظامي 
55ـ  596س98 و شماره 

موتور 22527911252 و 
شماره شاسي 79313013 

به نام پروانه تركاشوند مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار

 ساقط است. 

شناسنامه مالكيت پژو پارس 
مدل 1389 به شماره انتظامي 
814هـ38 ايران83 و شماره 

موتور 13489000247 
و شماره شاسي 

 NAAN51FA1AAK652370
مفقود گرديده و اعتبار ندارد. 

(شهركرد)

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري سمند LX مدل 1397 به 

رنگ سفيدـ  روغني به شماره شهرباني 
73ايران389 ق19 به شماره موتور 
124K1261302 و شماره شاسي 

NAAC91CEOJF392968 به نام 
محمدرضا امامي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.
«حسينيـ  آباده»

آگهي فقدان مدرك تحصيلي
مدرك فارغ التحصيلي اينجانب محمدحسين ناطفي پور فرزند 
عباس به شماره شناسنامه 0075634511 صادره از تهران 
در مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي عمومي صادره 
از واحد دانشگاهي شهرقدس به شماره 3037821 مفقود 
گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود 
اصل مدرك را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس به 
نشاني: شهر قدس ـ ميدان قدس ـ انتهاي بلوار شهيد كلهر 

دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهر قدس ارسال نمايد.

سند كمپاني و برگ سبز 
موتورسيكلت تالش 
مدل1382 به شماره 

انتظامي 36582ـ781 به 
رنگ قرمز و به شماره بدنه 

TM82169385 و به 
شماره موتور 83501226 

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط است. اسفراين

سند كمپاني، برگ سبز و 
كارت موتورسيكلت هوندا 

مدل1380 به شماره انتظامي 
62944ـ ايران479 به شماره 

موتور
 CG125E-2945307 

 CG1258006611 شماره تنه
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. ابهر

آگهي مفقودي
برگ سبز خودرو سواري كيا سراتو 

مدل2008 به شماره انتظامي 
54ـ491د64 و به شماره موتور 

G4GC8H245201 و به شماره 
 KNEFE223385571269 شاسي

متعلق به بي بي فاطمه حزينه مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

«يزد»

مفقودي
سند كمپاني وانت پيكان 
مدل 1390 به شماره 
شهرباني 831ج69ـ 

ايران95 شماره موتور 
11490105584 و شماره 
شاسي 279821 به نام پتي 
محمد بامري مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

آگهي مفقودي دانشنامه
 براساس ادعاي آقاي ناصر تقي زاده 

دلوئي فرزند ذبيح ا... دارنده 
شناسنامه به شماره 113 و دانشنامه 

پايان تحصيالت به شماره 22208 
مورخ 1380/3/27 نامبرده مفقود 
گرديده است. لذا بدينوسيله اعالم 

ابطال مدرك فوق را اعالم كرده و 
اعتبار آن ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري سمند 1385 
انتظامي ايران68ـ558د74 موتور 

12485167254 شاسي 14563772 
مفقود فاقد اعتبار است.شلمان

اعالم مفقودي
كارت دانشجويي اينجانب محمدامين بهزادپور به 
شماره 8911215264 از دانشگاه علوم پزشكي 

ايران مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب زهرا 
كالچي به شماره 165683/01 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. 

كارت كيشوند اينجانب 
ايرج قاسمي به شماره 

161278/01 مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

شناسنامه مالكيت پرايد 131 به ش 
شاسي NAS411100S3453869 به 
ش انتظامي 623د25 ايران75 به نام 

بهنام آيين پور مفقود و فاقد اعتبار است. 

برگ سبز سواري پرايد جي تي ايكس آي رنگ نوك مداديـ  
متاليك مدل 1389 به شماره موتور 3361169 و شماره شاسي 
S1412289139233 به شماره انتظامي 437ص23 ايران57 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. «دليجان»

كارت دانشجويي دياكو صالحي به 
شماره 9717009173 دانشگاه 

كردستان رشته مهندسي برق مفقود 
و از اعتبار ساقط است. سنندج 

سند كمپاني سپند پي كي مدل 83 
شماره پالك 297ل69ايران21 موتور 
M13909604 شاسي 3036739 

مفقود شده و اعتبار ندارد. 

سند كمپاني خودرو سواري رنو ال 90 رنگ نقره اي متاليك مدل 
1388 به شماره انتظامي 411ج13ايران47 شماره موتور 

W004890 شماره شاسي D81027626 به مالكيت آيت اله 
قنبري مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

برگ سبز خودرو سواري پرايد مدل: 1381 به 
شماره شاسي: 00357052 به شماره پالك: 
78ايران217ي79 به نام عليرضا خدايوندي 

مفقود گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

برگ سبز و برگ كمپاني پيكان وانت 
مدل1385 ش ش:30515634 ش 

م:11285067977 پالك 43ـ719ن31 
مفقود و فاقد اعتبار است.

كارت دانشجويي كمال عبدي به شماره 
9312032109 دانشگاه كردستان رشته 
كارشناسي ارشد ادبيات انگليسي مفقود و 

از اعتبار ساقط است. سنندج

اصل كارت هوشمند رانندگي كاميون 
باري چوبي بنز الي پي به شماره پالك 
753ع57ايران68 مفقود از درجه 

اعتبار ساقط است. اردبيل

اصل سند كمپاني مادر كاميون كشنده هوو 
مدل2005 به شماره پالك 446ع67ايران91 موتور 

 75A062977 شاسي WD6154705090899855
مفقود از درجه اعتبار ساقط است. اردبيل

برگ سبز موتورسيكلت باختر مدل88 
موتورNEA0930580 شاسي 

NEA125B8864876 پالك 19ـ 123ـ498 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. «مالير»

برگ سبز سواري پژو مدلGLX405 رنگ نوك مدادي 
متاليك مدل1382 شماره موتور22568218792  شماره 
شاسي 0082017950 به شماره انتظامي 57ـ346ص14 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. «دليجان»

برگ سبز و سند كمپاني سواري پژو206 
مدل93 به شماره پالك ايران28ـ 

274ق17 به نام تراب علي كتابي مفقود و از 
درجه اعتبار ساقط است. اسدآبادـ  همدان

اصل شناسنامه مالكيت خودرو برگ سبز سواري پيكان 
مدل 1376 به شماره پالك 296ب46 ايران 91 موتور 
11127675643 شاسي 0076479680 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. اردبيل 

شناسنامه و كارت خودرو سواري پژو 
 تيپ پارس

Pars TU5 رنگ سفيد مدل 1395 
شماره موتور 164B0061995 شماره 
 NAAN11FE8GH703295 شاسي

 شماره پالك
77 ايران845ص99 به نام حسن 
حيدري فرزند علي مفقود گرديده و 

فاقد اعتبار است. گناوهـ  خالقي 

شناسنامه مالكيت (برگ 
سبز) خودرو سواري پژو مدل 
1394 به شماره 338ل54 

ايران95 و شماره موتور 
124K0622351 و شماره 
شاسي 230594 به نام زهرا 
نورا بنجار مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 
زابلـ  زهرا نورا بنجار 

مجوز نگهداري سالح شكاري 
شماره كالسه پرونده 14863 
ساچمه زني دولول ته پر مدل 

كوسه كاليبر 12 ساخت ايران  
شماره بدنه 22104788 به 
نام حسن لشكر بلوكي فرزند 
محمدقاسم ش ش 19 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط است. 

گرگان 

شناسنامه و سند خودرو وانت 
نيسان تيپ 2400 مدل 

1388 رنگ آبي روغني شماره 
موتور 502400 شماره شاسي 
 NAZPL140TBM211156

شماره پالك ايران53 ـ  678ق63 
به نام احسان پهلوانيان فرزند 
حسنعلي مفقود گرديده و فاقد 

اعتبار است. گناوهـ  خالقي

سند مالكيت يك دستگاه خودروي 
سواري سيستم پژو تيپ 405 جي 

ال ايكس آي 8/1 مدل1388 
به رنگ نقره ايـ  متاليك شماره 

موتور12487258996 شماره شاسي 
NAAM01CA69E398003 شماره 
پالك 34ـ851ق37 به نام محمد ولي 

الهي مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. آبادان

شناسنامه مالكيت، برگ 

سبز سند كمپاني وكارت 

خودرو زانتيا مشكي 

مدل82 به شماره پالك 

142ي63ـ ايران11 

مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و كارت خودرو 
پژو آردي آي 1600 به نام 

روح اله فردي فرزند مرتضي 
به شماره شناسنامه 19585 

و شماره شهرباني خودرو 
ايران31ـ 962د74 شماره 

موتور11784023159 شماره 
شاسي 13425444 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
خودرو سواري پژو 405 مدل 
1389 به شماره 373ج96 

ايران42 و شماره موتور 
124089250176 و شماره 
شاسي 062490 به نام ساناز 
لكي توكلي مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است. 
زابلـ  ساناز لكي توكلي 

برگ سبز و سند كمپاني 
سواري پيكان مدل 1378 

به شماره پالك 
65ـ  716ج79 با شماره 

موتور 11127844547 و 
شماره شاسي 7845407 
به نام حسين وزيري پناه 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

برگ سبز، سند ماشين، بنچاق و 
برگ كمپاني خودرو سواري سمند 
lx-ef7 1700 مدل 1391 رنگ 

سفيد روغني به شماره موتور 
14791004652 شماره شاسي 
Naacj1jc8cf109845 شماره 

پالك 791و85 ايران68 به مالكيت 
عباس سبزي كار كشمرزي مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

كليه اسناد و مدارك سواري 
پژو پارس مدل 1384 
به رنگ نقره اي متاليك 
به شماره شهرباني 82ـ  

177ن28 به شماره موتور 
12484111291 و شماره 
شاسي 19318387 مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط 
است. خسروشاه ميرحسيني 

جواز سالح برنو متوسطه 

گلوله زن 5 تير ساخت 

ايران به شماره سالح 

7433 به نام عليرضا 

جامي مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

زابلـ  عليرضا جامي 

كارت ماشين و برگ سبز خودرو 
پرايد سواري 141 رنگ سفيد 

مدل 1389 شماره موتور 
3804318 شماره شناسايي 

S3482289332310 شماره 
پالك 57ـ759ج42 به نام 

سودابه فرجي مفقود گريده و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

خمين

سند فروش خودرو و شناسنامه 
مالكيت خودرو (برگ سبز) و تك 
پالك سواري استيشن نيسان 

پاترول 4 درب رنگ سفيد روغني 
مدل 1367 به شماره شاسي 

704163 و شماره موتور 601851 
و شماره انتظامي 897ق17ايران29 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشند. 

برگ سبز و سند موتورسيكلت 
جت رو مدل 1389 به شماره 
پالك 621ـ 35689 و شماره 
 NCWHA001455 موتور

و شماره تنه 
 NCW***125A8954450

مفقود گرديده فاقد اعتبار 
است. (تيران)

برگ سبز و سند كمپاني و كليه 
اسناد خودروي سواري دنا تيپ 

EF7 مدل 1394 به شماره پالك 
743ط42ايران10 و شماره موتور 
147H0121450 و شماره شاسي 
NAAW01HE3FE021011 به 
نام مينا حسن پورسيدآبادي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. 

برگه سبزـ  برگ كمپاني 
(سند قطعي) وكالت فروش 
پرايد 132 مسي 89 به ش 

پالك 265هـ78 ايران21 و ش 
موتور 3630444 و ش شاسي 
S1422289182874 به نام 
مجتبي كريمي جبي لو مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز و كارت خودرو وانت 
پيكان مدل90 رنگ نوك مدادي 

ش پالك23ـ874ط25 ش 
م 11490032018 ش ش 

 NAAA36AA1BG251818
به نام صديقه عسگري مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. بادرود

كارت هوشمند راننده به 
شماره 412128708 
صادره از استان فارس 
به نام غالمرضا همتي 

قراچه فرزند مذكور به 
شماره شناسنامه 685 
صادره از كازرون مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كازرون 

سند كمپاني هيوندا سوناتا 
مدل 2009 به شماره پالك 

45ـ618ل63 و شماره شاسي 
KMHEU41DP9A570307 و 
 G4KE8884265 شماره موتور

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

كرمان 

برگ سبز و كارت خودرو 
سواري پرايد مدل 88 
رنگ نقره اي متاليك 

ش پالك 23ـ666ط38 
ش م 3202022 ش ش 
 S1412288365674

به نام زهرا بن صفيح 
مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. بادرود 

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
خودرو سواري رنو لوگان 

L90 مدل 1390 به شماره 
698ب93 ايران95 و شماره 
موتور 77095510 و شماره 
شاسي 01143503 به نام 
رضا پودينه مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

زابلـ  رضا پودينه 

سند، برگ سبز موتورسيكلت 
تيز تك كار مدل 89 به 

شماره انتظامي 42621 
ايران 688 به شماره موتور 

 156FMINCV2010116228
به شماره تنه 

*125A8908531***NCV به 
نام حسن گلشن مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است. داراب 

برگ سبز تيگو چري
مدل 1395 رنگ سفيد روغني 

شماره پالك 557ص88 
ايران93 شماره موتور 

 MVM484FTAG012273
شماره شاسي 

NATGBATL9G1009666 به 
نام داود شنبدي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز سواري پژو مدل 
1388 به شماره پالك 

15ـ458ق19 و شماره 
موتور 11888005566 

و شماره شاسي 
H253317 به نام الهام 
دل شفايان مفقود شده و 

از درجه اعتبار ساقط است. 
(تبريز)

كارت هوشمند راننده 
به شماره 2533684 به 
نام آقاي مهدي زارع به 

 شماره شناسنامه 16
 و شماره كارت ملي 
 2529829381

مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. 

«استهبان»

برگ سبز و وكالتنامه خودرو 
پرايد هاچ بك سفيد مدل 
1376 به شماره موتور 

00029824 و شماره شاسي 
 S1442276132990

به شماره انتظامي 
837ن16ايران38 مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط است. 

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب مريم نگهداري 
فرزند نوازاله به شماره شناسنامه 1544 صادره 
از مرودشت در مقطع كارشناسي پيوسته رشته 
علوم اجتماعي (برنامه ريزي اجتماعي) صادره از 

واحد دانشگاهي آباده با شماره سريال 0173174 
مفقود گرديده است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد آباده به نشاني آباده بلوار 
شهيدچمران خيابان دانشگاه ارسال نمايد. 

برگ سبز موتورسيكلت 
 CDI125 سيستم انرژي تيپ

مدل 1385 به شماره پالك 
566ـ  13869 شماره موتور 

6160088 شماره تنه 
N1K125E8502517 به 

نام اقبال معماري منش مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار است. 

بهبهان 

كارت پرايد 141 به 

شماره موتور 2953218 

شماره شاسي 

 S1482288294803

پالك 497ص38 

ايران22 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. 

سند كمپاني و تسلسل اسناد و 
شناسنامه مالكيت وانت پيكان 
مدل 1391 به شماره انتظامي 
599د19 ايران71 و شماره 

 114F0000518 موتور
و شماره شاسي 

 NAAA51FA1AAK652370
مفقود گرديده و اعتبار ندارند. 

(شهركرد)

برگ سبز وانت نيسان 
مدل 1385 به شماره 
پالك 25ـ563ن27 و 

شماره موتور 327903 
و شماره شاسي 

003439 به نام حسين 
خوشبخت سار مفقود 
شده و از درجه اعتبار 
ساقط است. (تبريز)

برگ سبز سواري پژو 
405 مدل 1383 به 

شماره انتظامي 926ج68 
ايران89 با شماره موتور 

 12483005409
و شماره شاسي 

83004008 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (قزوين)

سند كمپاني خودرو سواري پژو 
آردي رنگ طوسي روشن مدل 

79 تاريخ دريافت 1397/9/17 
شماره پالك 43 ايران895ي42 
شماره موتور 22327905518 

شماره شاسي 0079706814 به 
نام شركت تعاوني خاص كاركنان 
ايران خودرو مفقود گرديده و از 

درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

به تعدادي موتور سوار و راننده 
ماشين جهت كار در پيك با ضامن 

حوالي نسيم شهر نيازمنديم.
09011329310 - 56679563

آگهي فقدان مدرك تحصيلي 
مدرك كارشناسي ارشد فارغ التحصيلي اينجانب داريوش 
مرادي فرزند حجت اهللا به شماره شناسنامه 1764 صادره 
از بابل در مقطع كارشناسي ارشد رشته الكترونيك صادره 

از واحد دانشگاهي تهران جنوب مفقود گرديده است و فاقد 
اعتبار مي باشد. از يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك را به 
دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران جنوب به نشاني: تهرانـ  

خيابان كريم خان زندـ  خيابان ايرانشهر شماليـ  نبش آذرشهر 
پالك 209 و يا كدپستي 1584715414 ارسال نمايد. 

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.



1010اخبار شهرستانها

  يزد- خبرنگار اطالعات:اسقف اعظم 
كره جنوبي با بيان اينكه تسلط كشورهاي 
قوي بر ضعيف يك رويكرد غيرانساني است 
گفت: بايد جلوي ظلم به كشورهاي مظلوم 

جهان گرفته شود. 
«كيم هي جونگ» اســـقف اعظم كره 
جنوبي در ديدار جمعي از مسئوالن ارشد 
ديني كره جنوبي با آيت اهللا ناصري يزدي 
افزود: از توضيحاتي كه امام جمعه يزد در 
مورد اديان مســـيحيت و بودايي داده شد، 
كامال مشخص است كه ايشان نسبت به اين 

اديان اطالع كافي دارند.
وي با بيان اينكه براي شاد زندگي كردن 
بايد به حقوق بشر توجه شود و ما همديگر 
را ببينيم و به حقوق يكديگر احترام بگذاريم 
گفت: براي تحقق اين هدف با همه بشر در 
همه جاي دنيا بايد به صورت يكسان رفتار 

شود و نبايد تبعيضي صورت بگيرد.
اين همه آن چيزي است كه خدا گفته 
و خواست پروردگار است، ما مذهب هاي 
مختلفي در كره داريـــم، ولي همديگر را 
به اسم مذهب هاي مختلف نمي شناسيم و 
همه به عنوان هموطن در كنار هم زندگي 

مي كنيم.
هي جونگ با اشـــاره به همايشي كه 

قرار است در اين زمينه در ايران برگزار شود 
گفت: ما اين همايش را تشكيل داديم،  براي 
اين كـــه معتقديم حرف يك نفر به تنهايي 
نتيجه نمي دهد بايد با همديگر در اين زمينه 

حركت كنيم. 
وي گفت: من واقعا تحت تاثير قرار 
گرفتم وقتي كه مي بينم مسلمانان به يكديگر 
كمك مي كنند و بين يكديگر موارد زيادي 

براي به اشتراك گذاشتن دارند.
اسقف اعظم كره جنوبي گفت: در حال 
حاضر متاسفانه دنيا به سمت ماديگرايي پيش 
مي رود و همين موضوع هم سبب شده است 
كه دين آســـيب ببيند؛ من فكر مي كنم در 
زمينه حقوق بشر بايد به همديگر كمك كنيم  
تا كشورهاي قوي تر نتوانند به كشورهاي 
ضعيف ظلم كنند و آنها را تحت استعمار 

خودشان در بياورند.
هي جونگ افزود: من هم دعا مي كنم 
كه همه بتوانيم با همديگر كمك و همراهي 
داشته باشيم، چون داشتن مذهب هاي مختلف 

نبايد سبب دوري ما از يكديگر شود. 
وي گفت:  يك تابلو نقاشـــي با يك 
رنگ قشنگ نمي شود، حتما بايد رنگ هاي 
مختلف داشته باشد و يك اركستر هم در 
صورتي مي تواند موسيقي زيبايي بنوازد كه از 

آالت موسيقي متفاوتي بهره بگيرد، ما هم به 
همين صورت بايد ساليق مختلف را در كنار 

همديگر داشته باشيم.
اســـقف اعظم كره جنوبـــي افزود: 
در دنياي حيوانات اصل بر اين اســـت كه 
قوي بر ضعيف پيروز شود، ولي ما انسان 
هستيم و نبايد بر اساس اين اصل حيواني 
به پيش برويم، بلكه  بايد به حقوق يكديگر 
احترام بگذاريم.آيت اهللا محمدرضا ناصري 
يزدي نماينده ولي فقيه در اســـتان يزد نيز 
با تاكيد براينكه كشـــورها و اديان مختلف 
جهان بايد جلوي جنايت هاي آمريكا بايستند 
گفت: آمريكايي ها براي پول چشم بر تمامي 

جنايت هاي آل سعود بسته اند. 
 وي گفت:بسياري از آثار تاريخي و 
ميراث فرهنگي يزد برگرفته از فرهنگ صلح 

و دوستي و همكاري  انسان ها است.
اودر ارتباط با موضوع صلح و محيط 
زيست در اسالم گفت: نظر اسالم براي همه 
انسان هاحريم، احترام و شخصيتي خاص 

قائل شده است.
نماينده ولي فقيه در استان يزدافزود: ما 
در دنيا مي بينيم كه حقوق بشر و حيوانات 
براي بلندپروازي ها و خواســـت هاي مادي 
سران كشورهاي استكباري و قدرتمند دنيا  

فدا مي شود.
ناصـــري يزدي گفـــت: االن در دنيا 
كشورهاي بزرگ برنامه ريزي كرده اند كه هر 
زمان بخواهند، كشورهاي كوچك و فقير را 
مجبور به كاري كنند، آنها را تحريم مي كنند 
به اين معنا كه مردم را از زيســـت مناسب 
و زندگي سالم و آســـايش و رفاه محروم 
مي سازند و جلوي استفاده آنها از نعمت هاي 

خداوند را مي گيرند.
وي افزود: همچنيـــن در حاالت امام 
علي(ع) داريم كه ايشان روزي يك پيرمرد را 
در حال تكدي گري مي بينند و سوال مي كنند 
كه  چرا اين پيرمرد در حال گدايي است، كه 
به آن حضرت مي گويند او پير شده است و 
مسلمان هم نيست، ولي آن حضرت تاكيد 
مي كند كه مسلمان نباشد، در اين كشور كه 
زندگي مي كند، به او از بيت المال بدهيد كه 
مجبور به گدايي نباشد.او گفت: به نظر ما 
اين تحريم ها و به نوعي ديگر محروم كردن 
انســـان ها از رفاه و زندگي مناسب، خالف 
حقوق بشر است و ديگر كشورها بايد سران 

استكباري را از چنين كارهايي منع كنند.
ناصري يزدي اظهار داشت: در اسالم 
اصلي به نام امر به معروف و نهي از منكر 
داريم كه طبق آن بر هر شـــخصي واجب 

است ديگر انسان ها را به راه خوب هدايت 
كند و اگر اشتباه مي كند، جلوي او را بگيرد 
كه اشتباه تكرار نشود، احساس مي شود كه 
امر به معروف و نهي از منكر در بسياري از 
كشورها وجود ندارد. حال اگر اين مسئله 
را بتوانيم در مجامع بين المللي جا بيندازيم 
كه جلوي خطاكردن ديگر كشورها در برابر 
ملت هاي ديگر گرفته شود و آنها به خوبي ها 
دعوت شوند، بسياري از مشكالت جهان 

برطرف مي شود.
وي گفت: االن مشـــاهده مي كنيم كه 
انسان هاي بسيار زيادي در يمن با اسلحه هاي 
آمريكايي و انگليسي كشته مي شوند آن ها 
چشم هايشـــان را به اين كشتار ها مي بندند 
و تنها دليل اين موضوع هم اين اســـت كه 
از عربستان پول هاي زيادي براي اسلحه ها 
گرفته اند و نمي خواهند كه اين معامالت به 
هم زده شود و از پول عربستان دور بمانند. 

  ناصري يزدي گفت: ما دوست داريم 
ادياني كه در دنيا هستند، بر اساس سفارشات 
دين خودشان نســـبت به صلح و رعايت 
حقوق بشر عمل كنند، همان طوري كه در 
قرآن كريم آياتي در اين رابطه داريم، ديگر 
اديان هم سفارشاتي دارند كه بايد به آن ها 

عمل كنند. 

ديدار اسقف اعظم كره جنوبي با نماينده ولي فقيه در استان يزد

كرمانـ  خبرنــــگار اطالعات: وزير 
ورزش و جوانان   كارنامه اين وزارتخانه طي 
پنج سال گذشته را خوب توصيف كرد و 
بي توجهي به جوانان را موضوعي غيرواقعي 

دانست  .
مسعود سلطاني فر در هفتمين جلسه 
ساماندهي امور جوانان استان كرمان كه با 
حضور فدايي استاندار كرمان، پورابراهيمي 
و زاهدي نمايندگان استان كرمان در مجلس 
شوراي اسالمي در سالن پيامبر اعظم(ص) 
استانداري كرمان برگزار شد، افزود: شايد 
اخبار اين گونه است كه وزارت ورزش در 
زمينه ورزش بيشتر عمل كرده و توجهي به 

جوانان نداشته است كه واقعي نيست .
 وي با بيان اينكه سال 92 حدود 100 
ويژه جوانان وجود داشــــت كه امروز به 
حدود 2017 سمن در كشور رسيده است 
تاكيد كرد: يكي از مهم ترين خواسته هاي 
همه سمن ها رسميت يافتن از نگاه دستگاه ها 

است .
 سلطاني فر با بيان اينكه سال 92 سقف 
تسهيالت ازدواج سه ميليون تومان بود كه 
با پيگيري هاي انجام شــــده در سال 95 به 
سقف 10 ميليون تومان براي هر زوج رسيد، 
تاكيد كرد: سال 96 هم سقف وام ازدواج 
به 15 ميليون تومان براي هر زوج افزايش 

رسيد .
 وي با بيان اينكه امســــال حدود شش 
هزار ميليارد تومان عملكرد سيستم بانكي 
در پرداخت وام ازدواج بوده اســــت افزود: 
پيش بيني مي شود تا پايان سال اين رقم به 

مرز 15 هزار ميليارد تومان برسد .
 وزير ورزش و جوانان با بيان اين كه 
روزي كه كار خود را آغاز كردم خانه جوان 
در كشور نداشتيم اما اكنون 93 خانه جوان 

در سراسر كشــــور فعال است، تاكيد كرد: 
اعتقاد داريم بايد حداقل هر شهرستان يك 
خانه جوان و در مركز استان ها دو خانه جوان 

راه اندازي شود  .
 وي با بيان اينكه از اســــتاندار كرمان 
مي خواهم كــــه بحث خانه جوان كرمان را 
پيگيري و ساختماني كه متعلق به جوانان 
است را بازگرداند، افزود: بايد زمينه حضور 
جوانان را براي مشاركت جدي آنها فراهم 
كرد و زمينه انتقال ايده ها بيشتر شود كه اين 
اقدام، ويژگي مردم ساالري در كشور است. 
سلطاني فر با بيان اينكه در ناآرامي هاي دي ماه 
پارسال حتي يك نفر از اعضاي سمن هاي 
جوان كشور جزو دستگيرشدگان نبودند، 
تاكيد كرد: حدود 200 هزار نفر از جوانان 

در كشور عضو سمن هاي جوانان هستند كه 
آزادانه ايده ها و سخنان خود را با مسئوالن 

كشور و استان ها مطرح مي كنند  .
 او با بيان اينكه اگر فضاي مناســــبي 
بــــراي بيان انتقادات مــــردم فراهم نكنيم 
زمينه اغتشــــاش و ناآرامي مي شود و خدا 
را شــــاكريم كه كشــــور ما در اين زمينه 
موفق بوده اســــت، اضافه كرد: طي دوسال 
گذشته گسترش دفاتر راهنمايي و مشاوره 
ازدواج را پيگيــــري كرديم كه در اين دفاتر 
دوره هاي آموزشي و مشاوره ازدواج برگزار

 مي شود  .
 وزير ورزش و جوانان به فعاليت 82 
سمن در اســــتان كرمان اشاره كرد و افزود: 
كرمان از ســــوم تا پنجم بهمن ماه ميزبان 

اجالس سمن هاي كشور خواهد بود  .
 وي با بيان اينكه بحث جداشدن سازمان 
جوانان از وزارت ورزش در اليحه دولت 
بود اما به تصويب مجلس نرسيد در حالي 
كه همواره مطالبه جدي مردم بوده است، 
اظهار داشــــت: در حوزه ورزش يك سال 
پر موفقيت داشتيم و در بازي هاي آسيايي 
جاكارتا بيشــــترين مدال را بعد از انقالب 

اسالمي كسب كرديم .
مقام عالي وزارت ورزش و جوانان در 
ادامه به موفقيت تيم ملي فوتبال كشورمان 
تيم پرسپوليس در آسيا اشاره كرد و با بيان 
اين كه كرمان هم در اين موفقيت ها سهيم 
بوده است افزود: در مجموع سرانه ورزشي 
استان كرمان در بحث فضاي سرپوشيده و 

روباز خوب است. 
در ادامه جلســــه دكتر محمد مهدي 
زاهدي نماينده مردم كرمان و راور در مجلس 
گفت: شركت ملي مس فعاليت هايي را براي 
ساخت استاديوم و زمين فوتبال در دست 
انجام دارد ولي در حوزه اجرا به مشكالتي 
برخورد كرده اند. از آنجا كه 80 درصد اين 
كار انجام شده است، درخواست داريم با 
فوريت اين مسائل با حضور مسئوالن مس 
حل شود تا بتوان از ظرفيت فضاها استفاده 

كرد .
 وي افزود: هيات هاي ورزشي در همه 
شهرهاي استان دچار مشكل هستند و در 
مركز استان اوضاع بدتر است و ورزشكاران 
مشكالتي دارند، لذا بايد به اين حوزه توجه 

و به هيات هاي ورزشي استان كمك شود  .
 عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلس با اشــــاره به اختصاص 27 درصد 
از محل ماليــــات بر ارزش افزوده به حوزه 
ورزش، تاكيد كرد: پيشنهاد ما اين است از 
اين محل كمك ويژه اي به اســــتان كرمان 
بشود و در زمينه اشتغال جوانان هم حاضريم 

در مجلس كمك كنيم .
 وي با تاكيد بر اين كه ورزش بر ساير 
مسائل جوانان سايه انداخته و بايد سازمان 
جوانان جدا باشد، افزود: وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت علوم بايد براي اشتغال 
جوانان پاي كار بيايند و مهارت را آموزش 

بدهند، بايد ابتدا آموزش ما درست شود .
 زاهدي گفت: موقتا بايد براي اشتغالزايي 
در مقطــــع زماني فعلي، توانمندســــازي
فارغ التحصيالن دانشگاهي در اولويت قرار 
بگيــــرد و وزارت ورزش در اين زمينه با 
كمك سازمان فني و حرفه اي، كار بزرگي 

انجام دهد. 

ساماندهي عوارض و تعرفه هاي بنادرصيادي وزير: وزارت ورزش به «جوانان» بي توجه نيست
در هرمزگان

بندرعباسـ  خبرنگار اطالعات: رئيـــس اداره گروه مديريت بنادر 
ماهيگيري شيالت هرمزگان از ساماندهي تعرفه ها و عوارض بنادر صيادي 

اين استان در ارتباط با ارائه خدمات بهتر به صيادان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي شيالت هرمزگان، فريد جهانشاهلو از به 
روز شدن عوارض و تعرفه هاي بندري در اجراي ساماندهي عوارض و 
تعرفه هاي بنادرصيادي خبر داد و گفت: با توجه به سياستگذاري شيالت 
ايران در نحوه دريافت تعرفه هاي شيالت با اين اقدام و افزايش در آمدهاي 
ناشي از آن براي بنادر بدون شك شاهد ارتقاي خدمات بندري به صيادان 
خواهيم بود.وي افزود بررسي منظم و متوالي بند 7 قراردادهاي مجريان 
بنادر صيادي واگذار شده استان، بدون جذب سرمايه گذار در بنادر صيادي، 
ارائه خدمات به جامعه صيادي تمديد قرار دادها در صورت رضايتمندي 
از حوزه عملكرد و بازديد از بنادر صيادي به صورت پيوســـته، و... را از 
اهم اقدامات گروه مديريت بنادر ماهيگيري شيالت هرمزگان در ارتباط با 

ساماندهي هرچه بهتر بنادر صيادي خواند.
رئيس اداره گروه مديريت بنادر ماهيگيري شيالت هرمزگان رسيدگي 
به مشكالت بنادر صيادي و ساماندهي هرچه بهتر آنها را موجب توسعه و 

رونق صيد و صيادي و افزايش رضايتمندي فعاالن اين عرصه خواند.
جهانشاهلو اظهار كرد: اســـتان هرمزگان با برخورداري از 22 بندر 
صيادي بيش از 30 درصد بنادر صيادي كشور را به خود اختصاص داده 
اســـت.وي با بيان اين كه تعداد بنادري كه در كل كشـــور مديريت آنها 
واگذار شده است 41 بندر است اعالم كرد: خوشبختانه تاكنون مديريت 
15 بندرصيادي در استان هرمزگان واگذار شده است كه 35 واگذاري هاي 

بنادر كشور به استان هرمزگان اختصاص يافته است. 

بازگشايي يك كيلومتر ديگر از مسير مترو مشهدـ  گلبهار
مشهدـ  خبرنگار اطالعات: يك كيلومتر ديگر از مسير 40كيلومتري 
مترو مشـــهدـ  گلبهار در تفاهم نامه اداره كل اوقاف خراسان رضوي و 

شركت عمران شهر جديد گلبهار، بازگشايي شد  .
 مديرعامل شركت عمران شهر جديد گلبهار با تقدير از اقدامات انجام 
شده دستگاه هاي اجرايي و حضور موثر دستگاه قضايي براي تسريع در 
روند بازگشايي مسير مترو مشهدـ  گلبهار، گفت: با مشاركت و همراهي 

اين دستگاه ها تاكنون 36كيلومتر از اين مسير مترو تملك شده است .
 هومن گريواني افزود: 4 كيلومتر باقي مانده از اين مسير مترو مشهدـ  
گلبهار در اراضي حكمت، حسن آباد و زعفرانيه در محدوده چاخاصه در 5 
كيلومتري مشهد واقع شده است  . وي تاكيد كرد: مذاكرات با تعاوني مربوطه 
براي بازگشايي باقي مانده مسير مترو مشهدـ  گلبهار ادامه دارد كه اميدواريم 
به زودي تفاهم نامه اين قطعه باقي مانده هم به امضا برسد و پيمانكار نسبت 
به فرآيند زيرســـازي اقدام كند  . گريواني در ادامه با تقدير از اقدام نماينده 
چناران در مجلس براي پيگيري عمليات ساخت امتداد مسير مترو مشهد 
ـ گلبهار به اين شهرستان، گفت: در اين باره مجوز شوراي همتاي استان 
خراسان رضوي اخذ و مراتب براي تائيد شوراي عالي هماهنگي ترافيك 
شهرهاي كشور ارسال شده است  . وي تاكيد كرد: به رغم محدود بودن منابع 
اعتباري مترو مشهدـ  گلبهار و با هزينه كرد از محل منابع اعتباري شركت 
عمران گلبهار، تاكنون اين پروژه متوقف نشده است كه در صورت جاري 
شدن فايناس، روند ساخت پروژه مترو مشهدـ  گلبهار با شتاب بيش تري 

ادامه پيدا خواهد كرد .

  بافق صاحب اولين باغ گياهان دارويي استان يزد شد
بافق- خبرنگار اطالعات: شـــهردار بافق از ايجاد اولين باغ گياهان 
دارويي در زميني به ساحت 22 هزار متر مربع درشهر بافق استان يزد، خبر 
داد و گفت: تفرجگاه «آبشار» در بافق از ميان 35نقطه بررسي شده در استان 
يزد بود كه با توجه به بررسي هاي متعدد تيم تحقيقاتي دانشگاه يزد آن را به 

عنوان مركز پرورش گياهان دارويي در نظر گرفته است  .
 ســـيدعلي نوروززاده در مورد وجه تمايز اولين باغ پرورش گياهان 
دارويي استان يزد با ساير پرورشـــگاه هاي گياهان دارويي گفت: عالوه 
بر امكان كشـــت و بهره برداري از گياهان دارويي در اين محل، فروشگاه 
محصوالت، طب سنتي و كارگاه عرقيجات نيز در جوار آن ايجاد مي شود  .   
شـــهردار بافق هدف از ايجاد باغ گياهان دارويي را ايجاد زيرساختي براي 
توسعه اشتغال و به تبع آن، توسعه اقتصادي عنوان كرد و گفت: اين محل نه 
فقط سرمايه اي براي اشتغال منطقه محسوب مي شود، بلكه محصوالت اش 

در حوزه بهداشت و درمان مورد استفاده قرار خواهد گرفت  .  
 نوروززاده افزود: خوشبختانه زيرساخت هاي الزم شامل آب، برق و 
تعويض خاك در اين محل صورت گرفته است و به سرعت در حال اجراي 

كامل توسعه اين طرح هستيم . 

 خير اراكي سهام بانكي خود را 
به50 نفر از سادات ايتام اهدا كرد

اراك - خبرنگار اطالعات: خير اراكي  3300سهم از سهام بانكي خود 
را به 50نفر از فرزندان ايتام سادات هديه داد.

مدير كل كميته امداد استان مركزي در مراسم اهداي سهام به ايتام توسط 
خير اراكي گفت: خيران استقبال زيادي از طرح اكرام ايتام دارند و تاكنون 

كمك هاي قابل توجهي توسط آنها به ايتام شده است.
قنبر موســـي نژاد با بيان اينكه  مبلغ كمك هاي خيران در هفت ماهه 
سال جاري 8 ميليارد و 200 ميليون تومان بوده است يادآورشد: اين ميزان 
بيش از  47درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته در حوزه ايتام افزايش 

داشته است.
وي افزود: كميته امداد اســـتان مركزي خوشـــبختانه با پشتوانه هاي 
اجتماعي و حمايت هاي مردم عملكرد خوبي داشته است و با وجود شرايط 
نامناسب اقتصادي، در هفت ماهه سال جاري مجموع درآمدهاي اين نهاد 
بيش از 50درصد رشد داشـــته است.موسي نژاد با اشاره به اينكه در حال 
حاضر حدود 8هزار خانوار جديد از اقشـــار آسيب پذير كه از در آمد زير 
600هزار تومان درماه برخوردار هستند، به صورت موقت تحت حمايت هاي 
كميته امداد استان مركزي قرار گرفته اند، گفت: اعتماد مردم به نظام اسالمي 
حاكي از اين است كه در كنار مسئوالن هستند، چراكه با وجود كمك هاي 
مجلس و دولت اگر مردم در كنار كميته امداد نباشـــند، نمي توان انتظارات 
خانواده هاي نيازمند را برآورده كرد.در اين مراسم، مجيد جباري از خيران 
اراكي  3300سهم از ســـهام بانك آينده خود را به 50نفر از فرزندان ايتام 

سادات به ارزش بيش از500 هزار تومان براي هر سهم هديه داد.

  نشست هم انديشي مسئوالن و فعاالن رسانه اي فيروزكوه
فيروزكوهـ  خبرنگار اطالعات: نشست هم انديشي فعاالن رسانه اي 
شهرستان فيروزكوه با حضور مهدي يوسفي جماراني فرماندار، حمزه امرايي 
معاون سياسي انتظامي فرمانداري  . اسماعيل پور روشن رئيس اداره فرهنگ و 
ارشاد اسالمي و همچنين خبرنگاران رسانه ها در سالن اجتماعات فرمانداري 
برگزار شد  . در اين نشست فرماندار فيروزكوه با تشكر از حضور خبرنگاران 
رسانه ها گفت: متأســـفانه برخي از خبرنگاران بدون تحقيق و مصاحبه با 
متوليان امر و بررسي تمامي جوانب مسئله پيش آمده و اخذ ديدگاه صاحب 
نظران مطالبي را منتشـــر مي كنند و موجب يـــأس و نا اميدي در جامعه 
مي شوند  . جماراني با اشاره به اين كه رسانه ها پل ارتباطي مردم و مسئولين 
هســـتند افزود: ورود افراد غير حرفه اي  به حوزه رسانه مي تواند موجب 
شود جامعه به سمت عوام زدگي حركت كند و  فضاي رسانه اي را تهديد 
مي كند. فرماندار فيروزكوه همچنين توجه خبرنگاران رسانه ها در اين نشست 
هم انديشـــي را به خدمات آقاي فرج اهللا عموزاده خبرنگار پيشكسوت 
رسانه ها كه 62سال به طور مستمر نمايندگي و خبرنگاري روزنامه اطالعات 
و مجـــالت را در فيروزكوه بر عهده دارد و در حرفه خبرنگاري از تجربه 

زيادي برخوردار است، جلب كرد. 
معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي فرمانداري فيروزكوه نيز گفت: رسانه ها 
از عناصر اصلي حيات اجتماعي و سياسي جوامع هستند و زندگي در دنياي 
مدرن بدون رسانه متصور نيست .   حمزه امرايي اظهار داشت: تسهيل گري

روابط ســـازمان هاي اداري و افكار عمومي يكـــي از كاركردهاي اصلي 
رسانه هاست و هم انديشي اصحاب رسانه با مديران ادارات و مجموعه ها 
مي تواند به بهبود اين روند كمك كند .    در اين نشســـت هم انديشي رئيس 
اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي فيروزكوه يادآور شد: خبرنگاران رسانه ها چشم 
بينا و زبان گوياي جامعه هســـتند انتظار ميرود اخباري را كه به مخاطبين 
مي رسانند عاري از سياه نمايي باشد و از بزرگنمايي بي مورد برخي از مسائل 
هم  بپرهيزند . اسماعيل پور روشن  افزود:رسانه ها بايد براي اميدواري مردم 
باشند و عالوه بر نقد هاي صحيح و بجا، دست آوردهاي انقالب و پيشرفت 

جامعه را نيز به سمع و نظر مخاطبان  برسانند  .

يك بهله جغد انبار پس از تيمار رهاسازي شد
شـــفت - خبرنگار اطالعات:  رئيس محيط زيســـت شفت گفت:

دانش آموزان دبيرســـتان شبانه روزي دخترانه فاطمه زهرا (س) شهرستان 
شفت، يك بهله جغد انبار را كه توانايي پرواز نداشت، پس از زنده گيري و 

مراقبت هاي اوليه، به اداره حفاظت محيط زيست شفت تحويل دادند.  
 مهندس رضا زماني افزود: اين جغد انبار حدود 35 ســـانتي متر طول 
داشت. دور صورت حلقه اي قلب مانند با چشمان سياه، روي تنه گل اُخرايي 
نخودي رنگ با لكه هاي ســـياه و سفيد و پاهاي بلند و پوشيده از پرهاي 
نخودي رنگ ويژگي ها جغد انبار محسوب مي شود.   شكار جغدها به عنوان 
گونه هاي حفاظت شده ممنوع است. با توجه به نقش مهم آن ها در كنترل 
جمعيت موش ها، از مردم منطقه تقاضا شده است كه تا در حفاظت از اين 

گونه با اداره حفاظت محيط زيست شفت همكاري كنند.  
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نيازمنديها تلفني آگهي مي پذيرد 021-22225333

شماره نمابر نيازمنديها22224963-22224886

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
 به طور فوق العاده شركت دامياران اراك سهامي خاص  

به شماره ثبت 79322 
و شناسه ملي 10101241362

بدينوســـيله از كليه سهامداران دعوت مي شـــود كه در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده شـــركت دامياران اراك سهامي خاص 
 به شـــماره ثبت 79322 و شناسه ملي 10101241362 كه در ساعت
10 صبح روز شنبه مورخ 1397/10/01 در محل شركت واقع در تهران، 
بلوار ميرداماد، بين خيابان نفت و شـــمس تبريزي، برج غربي ساختمان 

آرين، طبقه7، شماره27 تشكيل مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

ـ تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالي 1396
هيئت مديره

آگهي مزايده
شـــركت صنايع كاغذ غرب درنظر دارد مقـــداري از ادوات 
كشـــاورزي مازاد و ضايعات بر نياز خـــود را از طريق مزايده 
عمومي به فروش برســـاند لذا متقاضيـــان مي توانند جهت 
بازديد و دريافت فرم شـــركت در مزايده به مدت يك هفته 
بعد از درج آگهي در ساعات اداري به نشاني كرمانشاه، جاده 
هرسين جنب پل چهر سمت راست شركت صنايع كاغذ غرب 

مراجعه نمايند.
تلفن:

 08345852010 
08345852012

آگهي دعوت از سهامداران
موسسه حقوقي مهر تابان عدالت 

به شماره ثبت 23364
بدينوسيله از كليه سهامداران مؤسسه مذكور دعوت به عمل مي آيد 
 تا در جلســــه مجمع عمومي فوق العاده موسســــه كه رأس ساعت
10 صبح روز پنج شنبه مورخ 1397/9/29 در محل اصلي مؤسسه 
به نشاني تهران بزرگراه نواب تقاطع آذربايجان برج گردون شمالي 

طبقه8، واحد804، برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 

تغيير آدرس قانوني مؤسسه
هيأت مديره 
مؤسسه حقوقي مهر تابان عدالت

شـــركت فرودگاه ها و ناوبـــري هوايي ايران در نظر دارد پروژه مرمت و بهســـازي 
ســـاختمان ها، زير ســـاخت هاي تاسيســـات برقي، مكانيكي و عوامل پروازي و 
محوطه ســـازي فرودگاه الرستان را براســـاس قانون برگزاري مناقصات و از طريق 
مناقصه عمومي دو مرحله اي فشـــرده چهار پاكتي به شـــركت هاي پيمانكار واجد 

شرايط واگذار نمايد.
شـــركت ها بايد به تنهايي داراي گواهينامه صالحيت (رتبه بندي) حداقل در پايه5 
ابنيه و 5 تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه كشور باشند. (مشاركت با 

شركت هاي ديگر، قابل پذيرش نمي باشد.)
شـــرح مختصري از موضوع مناقصه: مرمت و بهسازي ساختمان ها، زيرساخت هاي 
تاسيسات برقي، مكانيكي و عوامل پروازي و محوطه سازي فرودگاه الرستان(شامل 
عمليات تخريبـ   عمليات خاكي با دســـت و ماشين ـ  كارهاي فوالدي  با ميلگردـ  
بتن درجاـ  بتن پيش ساختهـ  زيراساس، اساس و باالستـ  آسفالتـ  كارهاي سنگي 
و كارهاي تاسيســـات برقي و مكانيكي شامل چراغ هاي فضاي آزادـ  كابل هاي فشار 

ضعيفـ  وسايل شبكه و...)
برآورد اوليه مجموعاً حدود 39/664/108/485 ريال ( سي و نه ميليارد و ششصد و 
شصت و چهار ميليون و يكصد و هشت هزار و چهارصد و هشتاد و پنج) ريال براساس 

فهارس بهاي پايه سال97 مي باشد.
ضمناً پيش پرداخت تعلق نمي گيرد و شاخص تعديل سه ماهه سوم97 مي باشد.

مدت اجراي پروژه 18ماه و مدت دوره تضمين برابر يكسال مي باشد.
ميزان سپرده شـــركت در مناقصه 2/000/000/000 (دو ميليارد) ريال مي باشد 
(تـــا 50 ميليارد ريال 5% و مابقي 2%) كه به صـــورت ضمانت نامه معتبر بانكي در 
وجه شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران (شماره ثبت 84185 مورخ 70/2/29 
تهران، شناســـه ملي 10101287750، كد اقتصادي 411319637815) مورد 

پذيرش خواهد بود.
تســـويه هزينه آگهي هاي فراخوان روزنامه به عهده برنده مناقصه مي باشد، ضمنا 
 جهت اطالعات بيشتر به آدرس اينترنتي http://iets.mporg.ir مراجعه فرماييد.
از شـــركت هاي واجد شـــرايط دعوت به عمل مي آيد جهت كسب اطالعات بيشتر 
و دريافت اســـناد مناقصه حداكثر ظرف مدت يك هفته از تاريخ نشـــر اولين آگهي 
فراخوان مناقصه به آدرس فرودگاه الرســـتانـ  اداره كل فرودگاه الرستان مراجعه 
و يـــا تلفن 03ـ52268600 تماس حاصل فرمايند، الزم به توضيح اســـت كه تنها 
پاكت هاي (ج) شـــركت هايي كه حداقل امتياز ارزيابي فني بازرگاني(65امتياز) را 

كسب نمايند گشوده خواهد شد.
شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران

معاونت عمليات فرودگاهي 
مديريت نگهداري ابنيه و سطوح پروازي

شركت فرودگاه ها و ناوبري هوايي ايران

اداره كل فرودگاه الرستان

آگهي فراخوان 

پيمانكاران

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي
به طور فوق العاده شركت فوليران (سهامي خاص) 
به شماره ثبت 24496 و شناسه ملي 10100699626

بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران شركت مي رساند:
مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت فوليران (سهامي خاص) به شماره ثبت 24496 و 
شناسه ملي 10100699626 در دفتر مركزي شركت واقع در ابتداي كوي نصر (گيشا)، پالك2، 

طبقه2، واحد6 در ساعت 14 روز 97/10/01 تشكيل مي گردد.
از كليه سهامداران دعوت مي شود در اين جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1ـ قرائت گزارش هيئت مديره
2ـ بررسي صورتهاي مالي منتهي به 1396/12/29

3ـ قرائت گزارش بازرس قانوني و حسابرس
4ـ تصويب صورتهاي مالي

5ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره
6ـ انتخاب بازرس قانوني و علي البدل

7ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار
8ـ ساير موارد

هيئت مديره شركت فوليران

آگهي دعوت مجمع عمومي فوق العاده شركت فوليران 
(سهامي خاص) به شماره ثبت 24496 

و شناسه ملي 10100699626
بدينوسيله به اطالع كليه سهامداران شركت مي رساند:

مجمع عمومي فوق العاده شـــركت فوليران (سهامي خاص) به شماره ثبت 24496 و شناسه ملي 
10100699626 در دفتر مركزي شـــركت واقع در ابتداي كوي نصر (گيشا)، پالك2، طبقه2، 

واحد6 در ساعت 12 روز 97/10/01 تشكيل مي گردد.
از كليه سهامداران دعوت مي شود در اين جلسه حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

ـ اصالح پاره اي از مواد اساسنامه
ـ ساير موارد

هيئت مديره شركت فوليران

آگهي مزايده فروش ملك
شركت صنايع بسته بندي ايران (سهامي عام) 
به شـــماره ثبت 9090 در نظر دارد بخشي از 
زمين كارخانه خود را به مســـاحت 11018 

مترمربع مشـــتمل بر 7470 متر انبار و سوله 
(اعياني) و مابقي عرصه فضاي باز ديواركشـــي 

شـــده را به باالترين قيمت پيشنهادي واگذار 
مي نمايد، لذا كليه اشخاص حقيقي و حقوقي 
كه تمايل به بازديـــد و خريد ملك موصوف را 

دارند مي توانند از تاريـــخ 97/09/19 لغايت 
97/09/22 به دفتر حقوقي شـــركت صنايع 

بسته بندي ايران (سهامي عام) به نشاني: تهران، 
كيلومتـــر 8 بزرگراه فتح (جاده قديم كرج)، در 
ســـاعات اداري مراجعه و فرمهاي مربوطه را 

دريافت دارند.
شرايط شركت در مزايده:

1ـ قيمت پايه مزايده، نظريه كارشناس رسمي 
دادگستري مي باشد.

آگهي تاسيس شعبه شركت مهندسي مبنا فن آوران 
رايانه (سهامي خاص) به شماره ثبت 163629 

و شناسه ملي 10102062312
به استناد آگهي شماره 139730400901070294 مورخ 1397/06/31 اداره 
ثبت شركتهاي شهرستان تهران، شركت در منطقه آزاد اروند به نشاني: خرمشهر، 
بلوار نقدي، جنب بانك كشـــاورزي، طبقه دوم، كدپســـتي 6414873176 با 
مديريت آقاي علي اكبر محمدي مسعودي به شماره ملي 1261577541 در اين 

اداره به ثبت رسيد.
عبدالرضا مقدمي
رئيس اداره ثبت شركت ها

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 افزايش سرمايه و استفاده از حق تقدم 
شركت وتاك (سهامي خاص) 

به شماره ثبت 36951 و شناسه ملي 10100823729
به موجـــب مصوبه مجمع عمومـــي فوق العاده مـــورخ 1394/11/18 و 
هيـــأت مديره مورخ 1397/8/27 و بر اســـاس اختيارات تفويض شـــده 
به هيأت مديره مقرر گرديدســـرمايه شـــركت در مرحلـــه دوم از ازدياد 
ســـرمايه مصوب مجمع عمومي فوق العاده مذكور (1394/11/18) از مبلغ 
11/000/000/000 ريال منقسم به 1/100/000 سهم با نام 10/000 ريالي 

تا مبلغ 33/000/000/000 ريال با رعايت شرايط ذيل افزايش يابد: 
ميزان و مبلغ افزايش سرمايه: 22/000/000/000 ريال 

تعداد ســـهام با نام جديد ناشي از افزايش ســـرمايه و ارزش و نوع آن: 
تعداد آن 000./2/200 ســـهم با نام عادي به ارزش اســـمي هر سهم 

10/000 ريال 
نحوه و محل افزايش سرمايه: آورده نقدي سهامداران 

ميزان حق تقدم: هر ســـهامدار به ازاي دارا بودن هريك سهم يا نام فعلي 
داراي حق تقدمي به ميزان دو سهم با نام جديد مي باشد. 
مهلت استفاده از حق تقدم: 60 روز از تاريخ نشر اين آگهي 

نحوه واريز نقدي: واريز به حساب سپرده شماره 5588440729 بانك 
ملت شـــعبه شهرك قدس كد 65516 (به نشاني: تهران شهرك قدس، 

خيابان ايران زمين خيابان گلستان مجتمع نسترن) 
مراتب مذكور در رعايت مواد 166 و 169 اليحه اصالحي قســـمتي از 
قانون تجارت جهت اطالع و اســـتفاده كليه سهامداران محترم منتشر 
و از كليه صاحبان ســـهام درخواســـت مي گردد حداكثر ظرف مدت 
 قانوني مقرره فوق (60 روز) از تاريخ نشر اين آگهي نسبت به استفاده از 
حق تقدم متعلقه خود و واريز آن به حســـاب اعالم شـــده فوق  اقدام و 
نسخه اي از فيش واريزي را به شركت به نشاني: تهرانـ  بزرگراه چمران 
 خيابـــان پل مديريت پالك 23ـ  طبقه دومـ  واحد غربيـ  كد پســـتي

18468ـ   19979ارائه و رسيد دريافت نمايند و يا با  ست سفارشي به آدرس قانوني 
 شركت ارسال نمايند. بديهي است پس از انقضاي مهلت مقرره قانوني فوق  
هيأت مديره وفق مصوبه مجمع عمومي فوق العاده 1394/11/18 تا هر 
سقف و ميزاني كه سهامداران محترم از حق تقدم متعلقه خود استفاده 
نموده و ســـرمايه افزايش يافته نسبت به ثبت سرمايه جديد شركت تا 

سقف افزايش يافته و اصالح ماده 5 اساسنامه مبادرت خواهد نمود. 

هيأت مديره 

برگ سبز ماشين پرايد به 

 شماره پالك

 962م 28 ايران42 

مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

حسين علي آذرشيب

بيرجند

آگهي مفقودي
سند و فاكتور فروش 
خودرو سواري ام.وي.
ام به شماره شاسي 

 NATGBAYL2E1000670
و به شماره موتور 

 MVM484FBDE000801
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. «يزد»

مفقودي كارت هوشمند كاميون
كارت هوشمند به شماره 1946423 

متعلق به كاميون باري چوبي هيونداي تيپ: 
كروس. دي4آ.ئي مدل1386 رنگ سفيد 
روغني شماره پالك84ـ815ع37 شماره 
موتور 37912007335444 شماره 
شاسي 37911786009211 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

(بندرخمير)

برگ سبز ميني بوس كارسان مدل 2008 پالك 
 NLNOP740107402130 79ـ484ع33 ش ش

ش م DYVAM36051 مفقود
 و فاقد اعتبار است. كليشاد 

شناسنامه مالكيت پژو405 به شماره شاسي 
NAAM11CA4CE303507 شماره 

پالك 65ـ ايران946ق13 به مالكيت مجيد 
حمزه ئي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت پژو206 به ش ش 
 163B0250013 و ش م NAAP41FE7GJ763142
شماره پالك 45 ايران 359ق43 به مالكيت حامد مقبلي 

هنزائي مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

سند كارخانه و شناسنامه مالكيت پژو206 به 
 FSM84689014 ش ش 83617645 و ش م
شماره پالك11 ايران 369ج91 به مالكيت افسر 

عاقالن مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت دوو اسپرو به 
شماره شاسي 710005 و شماره پالك 
65ـ ايران796ص33 به مالكيت علي 

سعيدي گراغاني مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

شناسنامه مالكيت وانت زامياد به شماره 
شاسي NAZPL140TE0380093 و شماره 
پالك 65 ـ ايران343ص21 به مالكيت عيسي 
سنجري دربيد مفقود و فاقد اعتبار مي باشد.

پروانه تردد خودرو سانتافه 
سفيدرنگ مدل2016 شماره 

پالك 18761ـ33ـ اروندي شماره 
 G4KEFU589969 موتور

شماره شاسي 
 KMHST81C7GU507144

به نام اصالن نوروزي هاروني 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار 

ساقط است.

شناسنامه مالكيت (برگ سبز) 
و فاكتور فروش(سند كمپاني) 
خودرو سواري سايپا 132 مدل 

1391 به شماره 822ل36 ايران 
95 و شماره موتور 4743342 و 
شماره شاسي 1336382 به نام 

مجيد عيسي زائي مفقود گرديده از 
درجه اعتبار ساقط است.

 زابل مالكـ  حسن جعفري كهخا

برگ سبز و كارت يك دستگاه 
خودروي سواري سيستم پژو تيپ 
GLX-TU5 405 مدل 1389 

رنگ نقره اي ـ  متاليك شماره موتور 
13989000747 شماره شاسي 
 NAAM31FCXBK255709
شماره پالك 42ـ914ج76 مفقود 
و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

آبادان

جواز پروانه كسب لوازم خانگي 
كدرسته صنفي 523876 

به شماره پروانه 296 درجه 
واحد صنفي دو شماره مسلسل 
1646290 به نام محمد زينلي 
به شماره ملي 3672519154 
مفقود گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. زابلـ  محمدزينلي

دانشنامه پايان تحصيالت 
اينجانب حسام الدين 

فرامرزي فرزند محمد به ش 
ش 6921 صادره از كرمان 
در مقطع كارشناسي رشته 
معدن صادره از دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد كرمان 
مفقود و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. كرمان 

شناسنامه مالكيت(برگ سبز) 
خودرو سواري پرايد مدل 

1384 به شماره 813ب18 
ايران 69 و شماره موتور 

01202332 و شماره شاسي 
S1412284564487 به 
نام محمد كريم كشته مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

است. زابلـ  محمدكريم كشته 

شناسنامه مالكيت(برگ سبز) و 
فاكتور فروش كارخانه(سند كمپاني) 

خودرو وانت پيكان مدل 1386 
به شماره 832س21 ايران 95 و 
شماره موتور 11486054602 و 
شماره شاسي 31648652 به نام 
ابراهيم صوري زهي مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است. 
زابلـ  ابراهيم صوري زهي

شناسنامه مالكيت(برگ سبز) 
خودرو سواري سايپا 132 مدل 

1390 به شماره 632ل46 
ايران 95 و شماره موتور 

3942591 و شماره شاسي 
S5420090032101 به 

نام منصور تاجري رئوف مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

است. زابلـ  منصوري تاجري رئوف

مدرك تحصيلي اينجانب ندا 
آريا راد فرزند محمود به شماره 

شناسنامه 18867 صادره 
از تهران و شماره دانشجويي 

851101568 گواهينامه پايان 
تحصيالت در مقطع كارشناسي 

رشته حسابداري از دانشگاه پيام 
نور واحد آبادان مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد. آبادان

كارت دانشجويي اينجانب نعيم  
يارمحمد زهي گرنچي فرزند 
مقصود به شماره دانشجويي 

95211079226040 رشته 
مكانيك خودرو از دانشگاه 

فرخي سيستاني زابل مفقود 
گرديده از درجه اعتبار 

ساقط است. 
زابلـ  نعيم يار محمد زهي گرنچي

فاكتور فروش(سند كمپاني) 
موتورسيكلت پالس(باجاج) 
200 سي سي مدل 1393 به 
شماره 47425 ايران 641 و 

شماره موتور 35722 و شماره 
شاسي 200B9314848 به نام 
محمدرضا شهركي مفقود گرديده 

از درجه اعتبار ساقط است.
 زابلـ  محمدرضا شهركي

 125CDI سند مالكيت (برگ سبز) موتور سيكلت راهان
مدل 1393 رنگ قرمز شماره پالك 836ـ82215 شماره 
موتور 0125NEA133439 مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.(بندرعباس)

كارت دانشجوييـ  كارت مليـ  گواهي نامه 
ـ كارت ماشينـ  بيمه نامهـ  كارت سوخت 

متعلق به ميثم علم بيگي فرزند مظفر ش ملي 
4391925311 مفقود و اعتبار ندارد.

پروانه حمل سالح شكاري به شماره 
2027360 به نام سيامك مسعودي 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.حسينيـ  آباده

سند پژو405 مدل96 رنگ سفيد پالك 
 181B0008909 946ي42ـ ايران24 موتور
شاسي NAAM31FE8HK624980 مفقود 

و فاقد اعتبار مي باشد.

پالك يك دستگاه موتورسيكلت 
بهتاز سيكلت تيپ پالس 180 
مدل 1390 به رنگ مشكي با 
شماره موتور 44090 شماره 

تنه 180A9015221 شماره 
پالك 44726ـ565 بنام 

مصطفي قنواتي مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد.

آبادان

آگهي مفقودي
برگ سبز و سند پرايد هاچ بك 
مدل1389 به شماره انتظامي 

64ـ372ج37 و به شماره 
 s5430089008264 شاسي
و به شماره موتور 3446118  
متعلق به محمد فالح تفتي مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد. «يزد»

آگهي مفقودي
برگ سبز كاميون باري مشبك مسقف 
فلزي مدل1383 به شماره انتظامي 

13ـ787ع12 و به شماره موتور 
adw0586n و به شماره شاسي 

Nad082a386b103742 متعلق 
به سيد امير طاهري مفقود گرديده و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. «يزد»

سند كمپاني خودرو پژو206 
مدل1390 به شماره انتظامي 
493ط52ـ ايران22 به شماره 

موتور 14190031428 
به شماره شاسي 

 NAAP03ED3Bj526500
به نام حليمه زرين كاله مفقود 

گرديده از درجه اعتبار 
ساقط است. (شيراز)

(مفقودي)
شناسنامه و كارت سواري سايپا تيپ 
131SE به رنگ سفيد مدل 1394 

شماره موتور 5470172 شماره شاسي   
NAS411100F3441597 شماره 

پالك 77ايران838ج62 به نام اينجانب 
هيوا رضايي فرزند محمد صادره از 

دهلران مفقود گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.«دهلران»

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پژو 405 جي ال ايكس آي 
1/8 مدل 1388 به رنگ نقره اي 

ـ متاليك به شماره شهرباني 
ايران93ـ786ـ طـ  79 و شماره موتور: 
12488200070 و شماره شاسي: 

NAAM01CA7AR306300 به نام 
رضا صادقي نيا مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.حسينيـ  آباده

شناسنامه (برگ سبز) خودرو سواري 
پژو GLX-XU7 405 مدل 1396 
به رنگ نقره ايـ  متاليك به شماره 

پالك 84ـ179ص75 شماره موتور 
124K1079820 و شماره شاسي 
NAAM01CE7HK594691 به 

نام محمد ابراهيمي قلعه قاضي مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

(بندرعباس)

دو عدد مهر شركت آسانبر 
ايمن سير آذربايجان 
(با مسئوليت محدود) 

به شماره ثبت 18936 
و شناسه كسب و كار 

119611794640 در 
مورخه 97/9/15 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار 
ساقط مي باشد.(تبريز)

برگ سبز (سند مالكيت) 
وانت نيسان 2400 مدل 

1382 رنگ آبيـ  روغني به 
شماره پالك 61ـ477د71 
شماره موتور 201503 و 
 DO1546 شماره شاسي
به نام آقاي علي عزت پناه 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد. بانه 

برگ سبز (سند مالكيت)سواري 
 405GLX-XU7پژو

مدل 1393 رنگ نقره ايـ  متاليك 
به شماره پالك 61ـ435د78 

 124K0509552 شماره موتور
و شماره شاسي 

 NAAM01CA1ER062312
به نام خانم نيان چاوشيني مفقود و 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. بانه 

مجوز حمل سالح شكاري 
ساچمه زني مدل 5 تير 
نيمه اتوماتيك كاليبر 

12 شماره سالح 25670 
ساخت تركيه به نام 

ابوالفضل جوانمرد مفقود 
گرديده و فاقد 
اعتبار است. 

بهبهان

برگ سبز (شناسنامه) خودرو 
سواري سايپا 131SX مدل 1390 
رنگ نقره ايـ  متاليك شماره پالك 

48ـ639ج36 شماره شاسي 
S1412290719726 شماره 

موتور 3946203 متعلق به اينجانب 
زهره ثابت نام پدر حسن كدملي 

3501599579 مفقود گرديده و از 
درجه اعتبار ساقط است. 

آگهى تغييرات شركت جهان افروز منظم اردبيل سهامى خاص
 به شماره ثبت 526390 و شناسه ملى 10240078423 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/03/19 
تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : نام شركت به ” آران بكتاش ” تغيير يافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(286980)

آگهى تغييرات شركت مهندسين مشاور نگين شهرآينده سهامى خاص
 به شماره ثبت 173444 و شناسه ملى 10102158586 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/04 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
- محل شركت در واحد ثبتى تهران به آدرس استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى 
، شهر تهران، شهيدقندى-نيلوفر ، خيابان ســـهروردى شمالى ، خيابان افشار جوان ، پالك 
43 ، طبقه همكف كدپستى 1551819499 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح 

فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (286982)

آگهى تغييرات شركت جهان افروز منظم اردبيل سهامى خاص
 به شماره ثبت 526390 و شناسه ملى 10240078423 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/03/19 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : آقايان سهراب دشتى كدملى 1464270805بسمت 
رئيس هيئت مديره و فرزاد دشـــتى پيله رود كدملى 1467787681بســـمت 
مديرعامل و نايب رئيس هيئت مديره و حميدرضا سپار كدملى0452757592 
بســـمت عضو هيئت مديره و محمد بلقدر كدملى3934528074 بسمت عضو 
هيئت مديره و رضا ثقفى كدملى0068361122 بســـمت عضو هيئت مديره 
براى مدت دو ســـال انتخاب شدند . حق امضاء كليه اوراق واسناد بهادار وتعهدآور 
شركت از قبيل چك برات ســـفته قراردادها وعقود اسالمى واوراق عادى وادارى 
باامضـــاء رئيس هيئت مديره همراه با مهر شـــركت معتبر مى باشـــد . آقايان 
رحمان بابلى كدملى1467325686 بســـمت بازرس اصلى و مجيد آقا غفارى 
كدملى1467787612 بســـمت بازرس على البدل براى مدت يك سال مالى 

انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(286979)

آگهى تغييرات شركت آرمان انديشان رستاك سهامى خاص
 به شماره ثبت 359728 و شناسه ملى 10104045467 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 
1396/03/09 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : آقايان رضا صديق 
شـــماره ملى 4500163875 و على جوانمردى وزيرى شماره 
ملـــى 5529567071 و اميرمهـــدى امينيان شـــماره ملى 
0450080341به سمت اعضاء هيئت مديره براى مدت 2سال 
انتخاب گرديدند. ترازنامه و حساب سود وزيان سال مالى95 به 
تصويب رسيد.  موسسه حسابرسى شـــاهدان به شناسه ملى 
10100182550 به ســـمت بازرس اصلـــى و آقاى محمود 
عبداللهى شماره ملى 1092003894 بعنوان بازرس على البدل 

براى يك سال مالى انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران  (286978)
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وجود صالحيت شخصي دادرس شرط رسيدگي 
قضايي است. اگر دادرس صالحيت شخصي رسيدگي به 
دعوا را نداشته باشد، حق رسيدگي به دعواي مطرح شده را 
ندارد. محروميت دادرس از رسيدگي به يك دعوا هميشه 
امكانپذير نيســـت، بلكه تنها در صورت وجود جهات 
قانوني، امكانپذير خواهد بود. اين جهات را قانونگذار 
در قانون آيين دادرسي ســـابق و فعلي به تصريح آورده 
اســـت. بهطوري كه در ميان مسائل و موضوعات مربوط 
به آيين دادرسي موضوع رد دادرس(صالحيت شخصي) 
داراي اهميت خاصي اســـت؛ زيرا وجود همين امر است 
كه رأي قاضي را به عدالت نزديك و شـــائبه جانبداري از 
يكي از طرفين را مرتفع ميسازد. بديهي است كه چنانچه 
دادرس دادگاه با يكي از طرفين دعوي داراي خويشاوندي 
يا رابطهاي عاطفي و دوستي باشد يا برعكس نسبت به او 
به مناسبت وجود كدورت و نقار يا داشتن دعواي حقوقي 
يا كيفري و مانند آن دلتنگي و ناراحتي داشته باشد، بيشك 
اين وضعيت در اتخاذ تصميم او تأثير خواهد گذاشت و 
حكم صادره در مورد طرف، چنانكه بايد و شايد به عدالت 

نزديك نخواهد بود.
براي رسيدگي به هر دعوا نه تنها بر مبناي قواعد مربوط 
به صالحيت، مرجع قضايي بايد صالحيت رسيدگي به 
دعواي اقامه شده را داشته باشد، بلكه اساساً، دادرسي كه 
رســـيدگي به دعوا از جانب مقام ارجاعكننده به او ارجاع 
گرديده است نيز بايد صالحيت شخصي براي رسيدگي 
به همان دعوا را داشـــته باشد. با اين وجود، گاهي ممكن 
است كه بر مبناي قواعد مربوط به صالحيت، خود مرجع 
قضايي صالحيت رسيدگي به دعوا را داشته باشد، ليكن 
دادرسي كه رسيدگي به دعوا به او ارجاع شده است، بنا به 
داليلي صالحيت رسيدگي به همان دعوا را نداشته باشد. در 
چنين حالتي اصطالحاً گفته ميشود كه دادرس مرجوعاليه 
مردود بوده و حق رسيدگي به آن دعوا را ندارد. اين موضوع 
جزء نكات مهم آيين دادرسي است كه جنبه آمره داشته و 
دادرس بايـــد قبل از ورود به ماهيت دعوا به آن توجه كند 
بهطوري كه عدم رعايت مقررات رد دادرس براي او تخلف 
انتظامي محسوب خواهد شد و حتي در صورت صدور 
رأي توسط دادرس مردود، رأيي كه صادر ميكند به استناد 
بند(پ) مادهي 434 ق.آ.د.ك و بند(د) مادهي 348 و مادهي 
371 ق.آيين دادرسي مدني در محدوده مقررات مربوط، 
حسب مورد قابل تجديدنظر با فرجام است(شمس، ج3، 
27:1387). پيشبيني اين موضوع از سوي قانونگذار از 
يكطرف به منظور حفظ دادرس و دســـتگاه قضايي از 
مظان اتهام جانبداري از يكي از طرفين و از طرف ديگر به 
منظور جلب اعتماد عموم به دستگاه قضايي و آراء صادره 
از سوي دادرسان از حيث انطباق بر عدالت و در راستاي 
احقاق حق ميباشـــد. جهات و مواردي كه ممكن است 
ذهنيتي منفي براي عموم ايجاد نمايد هم در گذشته و هم در 
حال حاضر مورد امعان نظر قانونگذاران وقت خود بوده 
است و تقريباً در تمامي قوانين سابق و قوانين فعلي يكسان 
ميباشند. از جمله اين جهات، وجود قرابت بين دادرس با 
يكي از اصحاب دعوا، داشتن عداوت، سابقه اظهارنظر براي 
دادرس رسيدگيكننده در همان موضوع دعوا، ذينفع بودن 
دادرس يا همسر يا فرزند او در دعواي مطرح شده نزد او، 
وراثت و داشتن رابطه خادم و مخدومي يا مباشرت و تكفل 

امور ميباشند.
مادهي 421 قانون آيين دادرســـي كيفري مصوب 
1392 ميگويد: «دادرس در موارد زير بايد از رســـيدگي 
امتناع كند و طرفين دعوي نيز ميتوانند در اين موارد ايراد 

رد دادرس كنند:
الفـ  قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه 
بين دادرس و يكي از طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم؛ 

وجود داشته باشد.
بـ  دادرس، قيـــم يا مخدوم يكي از طرفين دعوي 
باشد يا يكي از طرفين، مباشر امور دادرس يا امور همسر 

وي باشد.
پـ  دادرس، همســـر و يا فرزند او، وارث يكي از 

طرفين دعوي يا شريك يا معاون جرم باشند.
تـ  دادرس در همان امر كيفري قبالً تحت هر عنوان 

يا ســـمتي اظهارنظر ماهوي كرده يا شاهد يكي از طرفين 
بوده باشد.

ثـ  بين دادرس، پدر و مادر، همسر و يا فرزند او و 
يكي از طرفين دعوي يا پدر و مادر، همسر و يا فرزند او، 
دعواي حقوقي يا كيفري مطرح باشـــد يا در سابق مطرح 
بوده و از تاريخ صدور رأي قطعي، بيش از دو سال نگذشته 

باشد.
جـ دادرس، همســـر و يا فرزند او نفع شخصي در 

موضوع مطروحه داشته باشند.
تبصرهـ  شـــكايت انتظامي از جهات رد دادرس 

محسوب نميشود».
با ايـــن وجود بايد گفت كه در مـــورد رد دادرس 
تفاوتها، ابهامها و خألهايي در قانون آيين دادرسي مدني 
و كيفري فعلي وجود دارد كه در مقاله حاضر سعي شده كه 
به اختصار و به صورت كاربردي به بررسي تفاوتها و رفع 
ابهامها و خألها(با تطبيق آيين دادرسي مدني و كيفري سابق 
و ديدگاههاي دكترين و نظريات مشورتي و آراء ديوان عالي 
كشور) پرداخته شود؛ بنابراين به جهت رعايت اختصار، 

تمامي موارد رد دادرس بيان نگرديده است.
1ـ جهات رد دادرس
ـ1ـ اظهارنظر قبلي: 1

يكي از موارد و جهات رد دادرس اين است كه دادرس 
در موضوع همـــان پرونده تحت امرش قبالً اظهارنظري 
كرده باشد. در واقع چنانچه دادرس قبالً در موضوع تحت 
رســـيدگي، اظهارنظري كرده باشد احتمال اينكه عقيده، 
تصورات و ذهنيت ســـابقش از موضوع مؤثر در تصميم 
بعدي باشد كم نخواهد بود. به عبارتي چنانچه در موضوع 
يك پرونده دادرس قبالً به عنوان كارشناس اظهار عقيده 
كرده باشد و سپس در مقام دادرس دادگاه، همان موضوع 
پرونده به او ارجاع گردد، بايد يقين داشت كه رأي صادره از 
جانب او در ماهيت امر، اينبار در مقام دادرس دادگاه منطبق 
بر رأي سابق خود او خواهد بود. اين جهت از جهات رد 
دادرس با كموبيش تغييراتي در قوانين سابق و فعلي وجود 
داشته و دارد. لذا مختصراً به بررسي نكات مهم اين قسمت 

خواهيم پرداخت.
اين جهت در بند مادهي 91ق.آ.د.م كنوني و هم در 
بند 7 مادهي 208 ق.آ.د.م سابق با تغييراتي مختصر تكرار 
شده اســـت. از طرف ديگر در آيين دادرسي كيفري نيز 
اظهارنظر قبلي دادرس به عنوان يكي از جهات رد هميشه 
مورد عنايت قانونگذار بوده، به نحوي كه در بند د مادهي 
46 ق.آ.د.ك فعلي و در بند د مادهي 332 ق.آ.د.ك سابق اين 

موضوع مطرح شده است.
در تطابق بين قانون آيين دادرســـي مدني كنوني با 
قانون آيين دادرسي مدني سابق در اين مقوله تفاوت بارز 
آنها ديده ميشـــود و آن اينكه در بند 7 مادهي 208 قانون 
سابق قانونگذار توصيه كتبي سابق دادرس را نيز در عرض 
اظهارنظر ماهوي سابق دادرس از جهات رد دادرس دانسته 
بود، ليكن قانونگذار در سال 1379 و به هنگام وضع قانون 
جديد آيين دادرسي مدني اين عبارت را از ذيل بند موردنظر 
حذف نموده است؛ اما در مقررات كيفري هم قانونگذار 
سابق و هم قانونگذار فعلي اظهارنظر قبلي را از جهات رد 

دادرس درنظر گرفته است.
تا قبل از تصويب آيين دادرسي كيفري مصوب 1378

با توجه به ســـكوت قانونگذار، در مورد اظهارنظر سابق 
اختالفنظرهايي وجود داشت كه آيا اظهارنظر سابق در 
ماهيت دعوا موردنظر قانونگذار است و از موارد رد است 
يا منظور از اظهارنظر سابق اعم از اظهارنظر در ماهيت دعوا 
و غير آن اســـت كه در اين مورد نيز رأي وحدت رويهاي 
از ديوان عالي كشور نيز صادر شده بود. بند ت مادهي 421

قانون آيين دادرسي كيفري 1392 اظهارنظر سابق تحت هر 
عنوان را از جهات رد دانسته و ميگويد: «دادرس در همان 

امر كيفري قبالً تحت هر عنوان با سمتي اظهارنظر ماهوي 
كرده يا شاهد يكي از طرفين بوده باشد».

مطلب ديگري كه در خصوص اظهارنظر ســـابق 
دادرس دادگاه در موضوع پرونده ميباشد، اينكه در بعضي 
از موارد در خود قانون آيين دادرسي وجود دارد كه عليرغم 
اينكه دادرس دادگاهي در موضوع يك پرونده اظهارنظر 
ماهيتي نموده است، ليكن رسيدگي مجدد به همان موضوع 
را در صالحيت همان شعبه رسيدگيكننده سابق دانسته، 
به نحوي كه چنانچه دادرس رسيدگيكننده همان دادرسي 
باشد كه در سابق اظهارنظر كرده است اين موضوع از موارد 

رد او نخواهد بود.
از جمله اين موارد تصحيح حكم موضوع مادهي 309
ق.آ.د.م، رســـيدگي دادرس دادگاه به اعتراض واخواهي 
محكومعليه غايب موضوع مـــادهي 305 ق.آ.د.م و 421

ق.آ.د.ك به بعد و يا رسيدگي به درخواست اعاده دادرسي 
موضوع مواد 426 ق.آ.د.م به بعد و همچنين رســـيدگي 
دادرس دادگاه به اعتراض اشخاص ثالث موضوع مادهي 
407 ق.آ.د.م به بعد نسبت به رأي صادره توسط همان دادرس 
است كه در اين موارد بنا به تجويز خود قانونگذار دادرس 
مردود از رسيدگي نخواهد بود و مكلف به رسيدگي است.
در هر موردي كه قانونگذار اجازه رسيدگي مجدد يا بعدي 
به دادرس داده باشـــد از شمول بند د مادهي 91 ق.آ.د.م و 
بند ت مادهي 421 ق.آ.د.ك خارج بوده و دادرس حق امتناع 

از رسيدگي ندارد.
نكته پاياني در خصوص اظهارنظر سابق دادرس به 
عنوان دادرس، اينكه همانطور كه قبالً گفته شد اظهارنظر 
سابق بايد در ماهيت امر باشد و اظهارنظر خارج از ماهيت 
از موارد رد نيست؛ بنابر اين چنانچه دادرسي در موضوع 
يك پرونده سابقاً اظهارنظري غير از ماهيت دعوا نموده 
باشد، مثل اينكه در يك مرحله از دادرسي پروندهاي كه به 
او ارجـــاع گرديده قرار عدم صالحيتي صادر كرده و پس 

از ارجاع آن پرونده به دادگاه صالحيتدار، خود دادرس 
نيز به همان مرجع منتقل شود، به نحوي كه همان پرونده 
سابق براي رســـيدگي به خود دادرس ارجاع گردد، در 
اين صورت اظهارنظر ســـابق دادرس در همان پرونده از 
موجبات رد او نخواهد بود. اين موضوع در بند ت مادهي 
421 ق.آ.د.ك مصوب 1392 به صراحت آمده به طوري 
كه در اين بند قانونگذار از اظهارنظر ماهوي سابق سخن 
گفته اســـت. ليكن در بند د مادهي 91 ق.آ.د.م مصوب 
1379 قانونگذار به اين صراحت موضوع را روشن نكرده، 
معهذا در چندين نمونه از آراء صادره از شعبه ديوان عالي 
كشور و همچنين نظرات مشورتي اداره حقوقي مالحظه 
ميشود كه به اظهارنظر در ماهيت امر نظر داشته، به عنوان 
نمونه اداره حقوقي دادگستري در يك نظريه مشورتي به 
شمارهي 7/5987 مورخ 1372/9/11 اعالم نموده: «صرف 
صدور قرار عدم صالحيت از مصاديق اظهارنظر در موضوع 
دعوي اقامه شده، تلقي نميگردد و خارج از مصاديق رد 
دادرس بوده، قاضي ملزم به رســـيدگي است» (زراعت، 

.(365:1383
در زير به اختصار به بررســـي موارد اظهارنظر قبلي 

موضوع اين مبحث ميپردازيم.
ـ1ـ اظهارنظر قبلي دادرس در موضوع پرونده  ـ1 1

به عنوان دادرس: 
در عمل بسيار پيش ميآيد كه قضات دادگستري بنابه 
داليلي از شعبهاي به شعبهاي ديگر و يا حتي از يك مرجع 
قضايي به مرجع قضايي ديگري منتقل شوند. حال سئوال 
اين است كه اگر در يك پرونده كيفري چندين نفر متهم به 
ارتكاب جرم بوده و دادرس دادگاه در مقام رسيدگي نسبت 
به چندين نفر از متهمين رسيدگي كرده، اما نسبت به چند نفر 
ديگر از متهمين همان پرونده بنابه داليلي رسيدگي نكرده 
باشد، به عنوان مثال به علت نقص تحقيقات در خصوص 
آنهارسيدگي ماهوي انجام نداده باشد، سپس همان دادرس 

به علتي از جمله انتقال و انتصاب در شعبه دادگاه تجديدنظر 
اين بار همان پرونده و با همان موضوع در خصوص ديگر 
متهمان كه نسبت به آنها قبالً اظهارنظر ماهوي ننموده است، 
جهت رسيدگي در مرحله تجديدنظر به او ارجاع گردد، 
آيا اظهارنظر قبلي اين دادرس در آن پرونده راجع به ديگر 
متهمان از موجبات رد و ممنوعيت او از رسيدگي به اتهام 
ديگر متهمان در اين مرحله خواهد شد يا خير؟ در پاسخ به 
اين مسئله ممكن است گفته شود چون در بند ت مادهي421

قانون آيين دادرسي كيفري قانونگذار از عبارت «در همان 
امر كيفري» استفاده نموده، پس آنچه مدنظر قانونگذار بوده 
اظهارنظر سابق دادرس در موضوع پرونده بوده است، نه 
اظهارنظر در خصوص شخص طرف پرونده كه يكي از 
متهمين پرونده ميباشد. معالوصف گرچه دادرس قبًال

در خصوص متهم فعلي اظهارنظري ماهوي نكرده است، 
ليكن چون همان امر جزائي موضوع همان پرونده قبالً مورد 
اظهارنظر او قرار گرفته است، پس دادرس بايد با صدور 
قرار امتناع از رسيدگي، اظهارنظر در خصوص اين متهم را 
به دادرس ديگري محول نمايد؛ اما بايد گفت گرچه نظر 
فوق منطبق با سياق عبارت بند ت مادهي421 ق.آ.د.ك فعلي 
بوده لكن از نظر منطق حقوقي قابل دفاع نيست؛ چرا كه در 
فلسفه جهات رد گفتيم مقررات راجع به رد براي جلوگيري 
از دوباره قضاوت كردن و رفع شائبه جانبداري دادرس از 
يكي از طرفين بوده كه با اين منطق و چون دادرس سابقًا
در خصوص اين متهم رسيدگي و اتخاذ تصميم ماهوي 
ننموده است لذا مورد از موارد رد دادرس نيست ضمن اينكه 
در اين خصوص نيز يك رأي به شـــمارهي829 در تاريخ 
1328/5/16 از شعبه پنجم ديوانعالي كشور صادر گرديده 
كه نظر اخير را مورد تأييد قرار داده است بهطوري كه در رأي 
مورد نظر چنين آمده است: «اظهار عقيده دادرس كه سابقاً در 
مورد يكي از متهمين بوده است مانع رسيدگي دادرس مزبور 

نسبت به اتهام ديگر متهم نخواهد بود».
ـ2ـ اظهارنظر  قبلي دادرس به عنوان قاضي در  ـ1 1

مراجع غير دادگستري:
يكي ديگر از مصاديق اظهارنظر ســـابق دادرس در 
موضوع پرونده اظهارنظر دادرس مربوطه به عنوان قاضي 
نماينده دادگســـتري در مراجع قضايي غيردادگستري 
ميباشد در مواردي مالحظه ميشود قانونگذار رسيدگي 
به موضوعي را در صالحيـــت مراجعي غير از محاكم 
دادگستري قرار داده،با وجود اين دادن صالحيت ذاتي در 
فصل خصومات به مراجع غير دادگستري به لحاظ داشتن 
ماهيت قضايي موضوعات مربوطه، مقرر شده كه مرجع 
صالحه با حضور يكي از دارندگان پايه قضايي تشكيل و 
معموالً نيز مقرر شده كه انشاء رأي در آن موضوع با قاضي 
عضو آن مرجع غير دادگستري باشد. از طرفي، گاهي در 
قانون پيشبيني ميشـــود كه تجديدنظر از آن آراء صادره 
در صالحيت مراجع دادگســـتري است. به عنوان مثال 
يكي از مراجع مورد نظر، هيئت ماده واحده تعيين تكليف 
اراضي اختالفي موضوع مادهي 56 قانون جنگلها و مراتع 
ميباشد.در اين هيئت يك نفر قاضي دادگستري حضور 
داشته كه انشاء رأي در اين هيئت با قاضي عضو هيئت بوده 
و رأي صادره از طرف اين هيئت قابل اعتراض در دادگاه 
عمومي خواهد بود. بر همين اســـاس بايد گفت ممكن 
اســـت در مواردي دادرس دادگاه سابقاً در يكي از چنين 
مراجعي در يك موضوع دخالت داشـــته و سپس همان 
موضوع بعداً در مراجع دادگســـتري مطرح گردد و اتفاقًا

رسيدگي به موضوع به همان دادرس ارجاع گردد كه در 
اين صورت دادرس مورد نظر به جهت اظهارنظر سابق در 
موضوع مردود از رسيدگي بوده و بايد با صدور قرار امتناع 
از رسيدگي، رسيدگي به موضوع را حسب مورد به دادرس 
ديگر دادگاه يا شعبه يا دادگاه ديگري واگذار نمايد. در اين 
مورد نظريه مشورتي به شمارهي 7/3646 مورخ 1376/6/1

چنين اظهارنظر نموده است: «در مواردي كه قاضي منباب 
شغل قضا در دادگاه يا هيئت يا كميسيون شركت نموده 
و در ماهيت امري اظهارنظر قضايي كرده و يا رأي صادر 
نموده باشد طبق بند7 مادهي208 ق.آ.د.م در همان دعوي از 

رسيدگي مجدد ممنوع خواهد بود».
ادامه دارد

تحليل شرايط رد دادرس در حقوق ايران 
تاجالدين بستامي، كارشناس ارشد حقوق خصوصي

نقد تبصره 48 آئين دادرسي كيفري
عليرضا حبيب آگهي (قاضي بازنشسته و وكيل دادگستري)

1ـ اصل35 قانون اساســـي جمهوري اسالمي ايران 
اشعار ميدارد: «در همه دادگاهها طرفين دعوي حق دارند 
براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر توانايي انتخاب وكيل 
را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم 

گردد».
چنانچه مالحظه مي  شود: اصل 35 بطور مطلق، عاري 
از هر شـــرط و حصري به طرفين دعوي اين حق را اعطاء 
كرده كه در همه دادگاهها براي خود وكيل انتخاب كنند. 
بدون قائل شـــدن هيچگونه استثنايي از حيث نوع دعوي 
يا اتهام. اين حق آنچنان اهميتي داشته كه اضافه شده، اگر 
توانايي انتخاب وكيل نداشته باشند، دادگاهها موظفند كه 

امكانات تعيين وكيل را فراهم كنند.
لذا در تبعيت از اين اصل: اوال در ماده 346 قانون آيين 
دادرسي كيفري مقرر شده كه: در تمام امور كيفري طرفين 
دعوي ميتوانند وكيل يـــا وكالي مدافع خود را معرفي 
كنند. و همچنين در امور مدني ماده 31 قانون آيين دادرسي 
مدني بيان داشته كه هر يك از متداعيين ميتوانند براي خود 
حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي كنند. ثانيا در مواد 
347 الي 349 ق.آ.د.ك. نيز موضوع تعيين وكيل تسخيري. 
به تقاضاي متهم و يا در مواردي، راسا توسط دادگاه 
پيشبيني شده است. عالوه بر آن، هم حق تقاضاي تغيير 
وكيل تسخيري به متهم داده شده، و هم وكيل تسخيري را 
مشـــمول ممنوعيتهاي مربوط به رد دادرس قرار داده تا 
تاكيد مكرري باشد بر حق متهم در انتخاب وكيل و همچنين 
جلوگيري از بروز هر گونه كوتاهي و قصور از ناحيه وكيل 

تسخيري در امر دفاع.
مواد 1 تا 5 ق.آ.د.ك با اعالم پايبندي به رعايت حقوق 
متهم، بيان داشته كه دادرسي كيفري بايد مستند به قانون، 
تضمين كننده حقوق طرفين بوده و مراجع قضايي بايد با 
بي طرفي و اســـتقالل كامل به اتهام انتسابي به اشخاص 

رسيدگي كنند.
بموجب مواد 190 و 199 ق.م از جمله شرايط اساسي 
براي صحت عقود و معامالت قصد طرفين و رضاي آنها 
اســـت و رضاي حاصل از اكراه مانع از نفوذ عقد و معامله 

است.
كتاب الوكاله  حسب نظر امام خميني(ره) در مسئله 2
تحريرالوسيله: (در هر يك از موكل و وكيل، بلوغ و عقل و 
قصد و اختيار شرط است.) و يعتبر في الموكل و الوكيل: 
العقل و القصد واالختيار. مسئله 1264 منهاج الصالحين 

آيتاهللا سيستاني.
حال با توجه به مستندات قانوني و فقهي مذكور در 
باال و مقايسه آنها با متن تبصره ماده 48 ق.آ.د.ككه مقرر 
مـــيدارد: در جرائم عليه امنيت داخلي و يا خارجي و هم 
چنين جرائم سازمان يافته كه مجازات آنها مشمول ماده 302
اين قانون است، در مرحله تحقيقات مقدماتي طرفين دعوي 
وكيل يا وكالي خود را از بين وكالي رسمي دادگستري كه 
مورد تاييد رئيس قوه قضائيه باشد انتخاب مي  كنند و اسامي 
وكالي مزبور توســـط رئيس قوه قضائيه اعالم مي شود. 
ميتوان گفت كه تبصره مورد بحث به دالئل زير با مستندات 

قانوني و فقهي فوقالذكر همخواني ندارد:
1ـ با توجه به اطالق اصل 35 قانون اساسي كه بدون 
هيچگونه قيد و حصـــري منجمله از حيث نوع دعوي يا 
اتهام اعالم داشته: طرفين دعوي حق انتخاب وكيل در همه 
دادگاهها را دارند اين تبصره بـــا آن صراحتا در تعارض 
است. همچنين با ماده 346 ق.آ.د.ك. نيز كه بيان ميدارد در 
تمام امور كيفري (بدون استثناى جرمي از جرائم) طرفين 
ميتواننـــد وكيل يا وكالي مدافع خود را معرفي كنند، در 

تضاد است.
2ـ اعطاd حق داشتن وكيل به متهم در قانون اساسي 
و ســـاير قوانين به معناي انتخاب با اختيار و آزادي كامل 
توام با وثوق و اطمينان است لذا محدود كردن اختيار متهم 

بر انتخاب وكيلي از بين تعدادي محدود و گزينشي شده 
ازميان چندين هزار وكالي رسمي دادگستري، كه مورد 
تاييد رياست قوه قضائيه هستند، به لحاظ اجباري كه در آن 
مستتر است، بدون شرايط قانوني و شرعي الزم از قبيل قصد 
و رضا و اختيار كامل متهم جهت تحقق عقد وكالت است. از 
طرف ديگر، قانونگذار وكيل تسخيري را مشمول قواعد 
رد دادرس كرده اســـت (ماده 349 آ.د.ك.). از موارد رد 
حسب بند ب ماده 421 آ.د.ك.اين است كه دادرس (وكيل 

تسخيري ) قيم يا مخدوم طرف مقابل باشد.
از آنجائيكه شرط گزينش وكالي مورد تاييد، به جاي 
مورد وثوق و اطمينان متهم بودن، مورد وثوق رياست قوه 
قضائيه بودن است، همين امر سبب ايجاد وابستگي شبه 
خادم و مخدومي وكيل با دستگاه قضايي و در نتيجه كند 
شدن زبان و از دست دادن شهامتش در دفاع از حق متهم 
به معناي واقعي خواهد شد. هرچند بند ب مذكور همين 

وابستگي را مانع دخالت وي قرار داده است. 
بنا به مراتب فوق تبصره از اين حيث نيز با مواد 190

و 199 قانون مدني و موازين فقهي و شرعي، در تعارض 
است.

 عالوه بر مـــوارد فوق نكته مهم و قابل توجه اينكه، 
هر چند قانون آئين دادرســـي كيفري مجموعه مقررات 
و قواعدي اســـت كه بايد در كشف جرم، تعقيب متهم، 
تحقيقات مقدماتي، صالحيت دادگاهها، نحوه رسيدگي، 
صدور و اجراي راي در همه جرائم رعايت شود، ولي در 
بعضي موارد بنا به مصالحي از اين قاعده كلي عدول شده 
و راهكار ديگري مقرر شده است. مانند تعيين دادگاههاي 
كيفري تهران جهت رسيدگي به اتهام مقامات و متصديان 
مناصب خاص و يا دادگاه اطفال و نوجوانان براي رسيدگي 
به اتهام اطفال و همچنين حضور هيات منصفه در جرائم 
سياسي و مطبوعاتي. و اينگونه موارد خاص هيچگاه سبب 
ايجاد محروميت ومحدوديت حقوق قانوني متهم در امر 
دفاع و يا داشتن وكيل يا سلب حق اعتراض نسبت به راي 

دادگاه نشده است.
متاسفانه معلوم نيست دليل منطقي و غرض واقعي از 
تصويب تبصره ماده 48 آ.د.ك چيست؟ مگر حضور وكيل 
در مرحله تحقيقات و آن هم در حد اطالع از اتهام موكل 
و دالئل اتهام چه تاثير ســـوء و اخاللي در روند تحقيقات 
و كشـــف حقيقت در ادامه تحقيقات بوجود مي  آورد كه 
مستلزم دخالت وكيل مورد اعتماد دستگاه قضايي باشد؟ 
مگر رســـالت و نقش وكيل استفاده صحيح از حقوقي كه 
قانون براي متهم مقرر داشـــته تا از اين راه نه بيگناهي به 
ناحق مجازات شود و نه مجرمي بيش از گناهش مكافات 
ببيند نيست؟آيا عنوان جرم ميتواند تعيينكننده سرنوشت 
متهم پرونده و دليل بر محكوميت باشد يا دالئل موجود در 
پرونده؟آيا ميتوان در پناه عنوان جرم سنگيني مانند جرائم 
عليه امنيت داخلي يا خارجي كسي را كه در مظان اتهام است 
از همان ابتدا محكوم دانست و عمال از همه حقوق قانوني و 
شرعي مانندحق دفاع و اختيار داشتن وكيل منتخب، محروم 
كرد؟ و نهايتا براي حفظ ظاهر و رفع تكليف كسي را كه در 
واقع ميتوان زبنت المحاكم دانست نه وكيل مدافع به معناي 

واقعي به متهم تحميل كرد.
ناديده گرفتن حق مصرح در قانون اساســـي وحقي 
كه حداقل سه بار در مواد 48 و 190 و 348 آئين دادرسي 
كيفري تكرار شـــده است، با چه نيت و منظوري صورت 
گرفته؟ آيا منظور، نامحرم دانستن هزاران وكيل شايسته و 
كاردان ومبرز دادگستري است و يا موجه و قانوني جلوه 
دادن همه كارها در اين مرحله؟ به هر حال همانطور كه در 
باال ذكر گرديد تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسي كيفري از 
جهات متعدد مغاير با قانون اساسي، موازين شرعي و فقهي، 
قانون مدني و قانون آئين دادرس كيفري است و نياز مبرم به 

باز نگري از مجاري قانوني دارد. 
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 نخست وزير
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يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

همان ابتدا گفتم كه آن را نخواهم پذيرفت. وقتى براى نخستين بارـ  
مدتها پيشـ  اعطاى لقب "داتو" به من پيشنهاد شد، مؤدبانه و براى عدم 
پذيرش آن، بهانهاى آوردم چرا كه همواره احساس كردهام نبايد نشانها 
به كسانى كه عهدهدار مقامى هستندـ  خود به خودـ  اعطا شود، بلكه 
بايد مبتنى بر انجام درست كار در اين مقام باشد و پس از ارزيابى دقيق 
و حسابشدهاى از كار و تالش مقام مربوطه واگذار شود و اگر پس از 

مدتى همچنان شايسته اين عنوان و لقب بود، آن را تقديمش كنند.
هنگامى كه نخســــت وزير بودم كوشــــيدم همين اصل را به اجرا 
بگذارم ولى احساس عمومى اين است كه به هر مسئولى بايد به عنوان 
پاداش بالفاصله پس از احراز مقام، جايزه يا لقبى به وى اعطا شود. وقتى 
به من پيشنهاد شد و همه را  نخست وزير بودم چندين بار عنوان "تون" 
اصرار كرد اين پاداش را بپذيرم،  رّد كردم ولى زمانى كه "شمسالدين" 
نظرم عوض شد زيرا نمىخواستم چنين جلوه كنم كه من قدرناشناسى 
مىكنم و براى پادشاه، احترام كافى قائل نيستم. با نزديك شدن به زمان 
به عنوان  استعفا، در مورد احتمال گزينش "داتوك سيرى نجيب رزاق" 
معاون نخســــت وزير از سوى "تون عبداهللا" نگران شدم. احساس كردم 
را به عنوان معاون خود برگزيدم، اندكى بر "نجيب"  وقتى "تون عبداهللا" 
بود كه در زمان نامزدى براى پست  ستم روا داشتم چون اين "نجيب" 
معاونت رئيس "امنو" تعداد آراى بيشترى كسب كرده بود. لذا مىخواستم 
مطمئن شــــوم كه "نجيب" صاحب دومين مقام خواهد بود، هرچند اين 
انتصاب، حق نخســــت وزير بود. در يكى از سخنرانىهاى ارتجالى كه 
پيش از اســــتعفا ايراد كردم، به صراحت يادآور شــــدم كه اميدوارم "تون 
را [به عنوان معاون خود] برگزيند. مطبوعات اين خبر  عبداهللا"، "نجيب" 
را پررنگ كردند و به من خاطرنشان ساختند كه انتخاب معاون نخست 
وزير، از اختيارات "تون عبداهللا" اســــت و هنگامى كه سرانجام "نجيب" 
به عنوان معاون نخست وزير برگزيده شد، نفس راحتى كشيدم. در اين 
ميان، آگهىهايى در سطح وسيع در مطبوعات محلى براى سپاس از من 
و ستايش از 22 سالى كه در نخست وزيرى سپرى كردم، پخش مىشد. 
اين اقدام نيز ويژه مالزيايىها است. انتشار آگهىهايى با حجم يك صفحه 
كامل براى سپاس و شادباش به پادشاه و سالطين و نخست وزيران و حتى 
وزرا در مناسبتهاى ويژه، كامًال متداول است. بنابراين تمامى دولتهاى 
ايالتى و شركت ها و افراد، اين كار را انجام مىدهند. كميتههاى "امنو" و 
شعبههاى ايالتى آن نيز اين آگهىهاى يك صفحهاى را براى شادباش به 
رئيس و تشكر از او منتشر مىسازند. از نقطه نظر سياسى، اين آگهىهايى 
كه يك صفحه كامل روزنامهها را اشــــغال مىكنند غالباً تهى از هرگونه 
محتواى فرمى اســــت و اگرچه برخى از كسانى كه چنين آگهىهايى را 
سفارش و منتشر مى كنند مسلماً داراى صداقت هستند اما اكنون متوجه 
شدهام كه آن آگهىها منعكس كننده احساسات واقعى نبوده است زيرا 
هستند تا حضور خود  مااليايىها غالباً مايل به "سرفه كردن پاى پلكان" 
را به شما گوشزد و نوعى افتخار از حضورشان در آنجا احساس كنند. 
ارزيابى ميزان صداقت ناشران چنين آگهىهايى ساده نيست. به نظر من 
باز نشر چنين آگهىهايى، هدر دادن پول بدون هيچ دليل موجهى است. 
ولى هنگامى كه پيشنهاد متوقف ساختن اين روند را دادم، مطبوعات به 

خشم آمدند زيرا از منابع درآمد عمده آنها به شمار مىرفت.
من چيزى جز آرزوى موفقيت و بهترينها را براى نخست وزير جديد 
در دل نداشتم. زمانى انتخابش كرده بودم كه "امنو" او را با انتخاب به عنوان 
يكى از دو معاون رئيس حزب، فرد مورد اعتمادى در نظر گرفته بود. انتخاب 
من از جمله به دليل سن باالى او و پاكدستى آشكار وى در برابر فساد (به 
آقاى پاكدست شهرت داشت) بود. البته در آغاز و در ميان سه نايب رئيس 
انتخاب شده، نمىدانستم كدام يك بيشترين رأىها را آورده است؛ گو اينكه 
فراموش نكرده بودم كه خود من پست معاونت رئيس را زمانى به دست 

آوردم كه تعداد حداقل رأىها به من اختصاص داشت.
ادامه دارد

 رســـانههاى عربى برگزارى 
گفت وگوهاى صلح يمن در سوئد 
را در كانـــون توجه قرار داده و با 
اشاره به دست برتر نيروهاى ارتش 
و كميتههاى مردمى يمن در عرصه 
نظامى و سياسى و كارشكنىهاى 
ائتالف حمله به يمن، به موفقيت 
آميز بودن اين نشست با نگاه ترديد 

مى نگرند.
به گزارش گروه تحليل، تفسير 
و پژوهشهاى خبرى ايرنا، افزايش 
تحرك جامعه جهانى براى پايان دادن 
به بحران يمن و اعالم آمادگى طرفين 
مناقشـــه براى حضور در مذاكرات 
سوئد، اين كشور را پس از حدود 
چهار سال جنگ ويرانگر، بيش از 
هـــر زمان ديگرى به صلح نزديك 
كرده است.با تالش دوباره «مارتين 
گريفيتس» نماينده سازمان ملل و 
اجماع و فشـــار جهانى براى پايان 
بخشى به جنگ يمن  سوئد ميزبان 
جديدترين دور مذاكرات صلح شد. 
اين دور از مذاكرات افزون بر جامعه 
جهانى با استقبال گروه مردمى انصار 
اهللا و دولت مســـتعفى يمن مواجه 
شـــده و هر يك از طرفين حضور 
نمايندگان خود را در اين نشست 
تاييد كردهاند.«مهدى المشاط» رئيس 
شوراى عالى سياسى يمن روز جمعه 
هفته گذشته طى سخنانى به مناسبت 
پنجاه و يكمين سالگرد استقالل يمن 
از آمادگى صنعا براى شـــركت در 
گفت وگوهاى صلح يمن در سوئد 
خبر داد. ائتالف كشورهاى عربى 
به ســـردمدارى عربستان از ششم 
فروردين سال 1394 اقدام به حمله 
نظامـــى به يمن و محاصره زمينى، 
دريايى و هوايى اين كشور با هدف 
بازگرداندن «عبدربه منصورهادى» 
رئيس جمهورى مستعفى يمن به 

قدرت كرد. 
كشته و زخمى شدن دهها هزار 
يمنى، آواره شـــدن ميليونها تن از 
شهروندان محروم و فقير، ويرانى 
زيرســـاختها، گسترش قحطى و 
گرسنگى و بيمارىهاى واگيردار از 
نتايج اين جنگ است. تاكنون چندين 
بـــار براى پايان دادن به جنگ يمن 

تحركاتى صورت گرفته است. 
از همـــان آغاز، گفت وگوى 
ميان طرفين درگير با ميانجى گرى 
«احمد ولد الشيخ» نماينده سازمان 
ملـــل متحد در دســـتور كار قرار 
گرفت و نخســـتين نشست صلح 
در دى ســـال 1394 در ژنو بدون 
هيچ نتيجـــهاى پايان يافت.دومين 
دور مذاكـــرات صلح يمن پس از 
چندين ماه وقفه، در ارديبهشـــت 
ســـال 1395 در كويت به جريان 
افتاد كه با كارشكنى ائتالف سعودى 
به بن بســـت رسيد. با كناره گيرى 
احمد ولد الشيخ، گريفيتس ديپلمات 
كهنه كار انگليســـى از بهمن سال 
گذشته به عنوان نماينده ويژه سازمان 
ملل متحـــد در امور يمن وظيفه 

ميانجيگيرى جنگ در اين كشور را 
برعهده گرفت و نتيجه مالقاتهاى 
وى بـــا طرفهاى درگير، منجر به 
تعيين زمان نشســـت مذاكرات در 
15 شـــهريور سال جارى شد كه 
باز هم با كارشكنى ائتالف سعودى 
بـــه خاطر عدم صـــدور مجوز از 
سوى اين ائتالف به فرود هواپيمايى 
عمانى براى انتقال هيات انصار اهللا 
به شكســـت انجاميد.اكنون نيز با 
توجه به ســـابقه مذاكرات گذشته 
صلح يمن و كارشكنى عربستان و 

برخى طرفهاى ديگر و موضوع 
گيرىهاى اخير «جيمز ماتيس» و 
«مايك پمپئو» وزيران دفاع و امور 
خارجه آمريكا در نشســـت اخير 
كنگره مبنى بر حمايت واشنگتن از 
عربستان در جنگ يمن و تهديد كاخ 
سفيد در خصوص وتوى هرگونه 
تصميم كنگره براى پايان حمايت 
آمريكا از عربستان در جنگ يمن، 
برخىها به نتيجه بخش بودن اين 
دور از مذاكرات با ديده ترديد نگاه 
مى كنند.در اين زمينه تارنماى شبكه 

خبرى «الجزيره» قطر نوشت: 
به گفته «مايكل ارون» ســـفير 
انگليس در يمن، پيش بينى مىشود 
مذاكرات صلـــح يمن با نظارت 
ســـازمان ملل در سوئد آغاز شود. 
اظهارات اين ديپلمات انگليسى در 

شرايطى است كه فشار غربىها براى 
پايان دادن به اين جنگ ادامه دارد. 
اين جنگ ســـبب به خاك و خون 
كشيده شدن دهها هزار تن از مردم 
يمن و گسترش فقر و بيمارى در اين 
كشور شده است. سازمان ملل براى 
برقرارى گفت وگو ميان نمايندگان 
عبـــدر به منصورهـــادى رئيس 
جمهورى فرارى يمن و نمايندگان 
گروه مردمى انصاراهللا تالش مى كند 
تا آنها به توافق صلحى دست يابند 
و هيات حكومت انتقالى تشـــكيل 

شود. تالشهاى سازمان ملل پس 
از قتل «جمال خاشقچى» روزنامه 
نگار منتقد ســـعودى افزايش يافته 
است. اين ماجرا تنش آفرينىهاى 
رياض در منطقه را آشكارتر كرده 
و همپيمان آن در غرب را در تنگنا 

قرار داده است. 
تارنماى «العهـــد» لبنان نيز 
نوشـــت: ائتالف حمله به يمن به 
سردمدارى عربستان در 14 نوامبر 
(23 آبان) اعالم كرد به حمله نظامى 
خود در الحديده پايان مى دهد. اين 
ائتالف از نيروهاى خود خواست به 
درگيرىها پايان دهند. اما 27 نوامبر 
(6 آذر) «تركى المالكى» سخنگوى 
اين ائتالف اعالم كرد كه عمليات 
نظامى در الحديده ادامه دارد تا اين 
شهر از كنترل نيروهاى يمن خارج 

شود. عربستان نه تنها در ميدانهاى 
نبرد سردرگم مانده است، بلكه اين 
كشور از نظر رسانه اى و سياسى نيز 
در شرايط آشفته اى به سر مىبرد و 
اين موضوع در تيم وابسته به ائتالف 
حمله به يمن كه در مذاكرات صلح 

سوئد شركت كرد، نمايان شد. 
عربســـتان و امارات با كمك 
واشـــنگتن در نبرد الحديده تالش 
مىكنند به پيروزى دســـت يابند 
تـــا بتواننـــد از آن به عنوان برگ 
برندهاى در مذاكرات سوئد استفاده 

و شرطهاى خود را تحميل كنند. از 
اين رو، اين ائتالف نيروى 20هزار 
نفـــرى مجهز به انواع تجهيزات را 
به ميدانهاى نبرد فرســـتاد كه از 
پوشش هوايى عربستان و امارات هم 
برخوردار بودند. اما اين نبرد هم كه 
با هدف كسب دستاورد راهبردى در 
سواحل يمن و به حاشيه راندن گروه 
مردمى انصاراهللا صورت گرفت با 
شكست روبرو شد. در نتيجه اين 
شكست عربستان و همپيمانان آن 
ناچارند به مذاكرات ســـوئد روى 
آورند تا آبروى خود را حفظ كنند. 
روزنامه «العربى الجديد» چاپ لندن 
در گزارشى به قلم «بشرى المقطرى» 
نوشت: تحوالت داخلى و منطقه اى 
روند سياسى اوضاع يمن را در مسير 

تازه اى پيش مى برد. 

مذاكـــرات ســـوئد تحول 
سرنوشت سازى در روند تالشها 
براى حل بحران يمن است. افزون 
بـــر موازنه ميدانهاى نبرد، جامعه 
بينالملل بيشتر از هر زمان ديگرى 
از وضعيت و درد و رنجهاى مردم 
يمن خسته شد. جامعه بين المللى 
كنشگران منطقه اى را زير فشار قرار 
مىدهد تا دست از حمايتهاى خود 
در جنگ يمن بردارند. عربستان به 
دليل اينكه عامل اصلى جنگ يمن 
است اكنون به طور بى سابقهاى در 

عرصه بين المللى زير فشـــار قرار 
گرفته است تا به جنگ در يمن پايان 
دهد. انتقادهاى بى سابقه از عربستان 
به دليل محاصره يمن و دامن زدن 
به بحران انســـانى در اين كشور و 
قتل جمال خاشقچى روزنامه نگار 
منتقد سعودى سبب شده است كه 
رياض در يمن در تنگناى سياسى و 
نظامى گرفتار شود. واقعيت شكست 
نظامى عربستان و همپيمان آن در 
جبهههاى نبرد يمن سبب شده است 
كه اين كشور به اين موضوع پى ببرد 
كـــه بحران يمن از راه نظامى پايان 
نخواهد رفت. در عرصه سياسى هم 
عربستان نگران آن است كه كنگره 
آمريكا طرح پايان حمايت نظامى 
آمريكا از عربستان در جنگ يمن 
را به تصويب رساند. اين موضوع 

عربستان را در عرصه گسترده اى 
محكوم خواهد كرد. از اين رو، اين 
كشور براى حفظ آبروى خود تالش 
مى كند به مذاكرات روى آورد. 

همچنيـــن مارتين گريفيتس 
اعالم كرده است كه مذاكرات سوئد 
بايد مولفههايى را مشخص كند كه 
مرحله انتقالى را در يمن پيش برد. 
اين موضوع عبدربه منصورهادى 
رئيس جمهورى فرارى يمن را زير 
فشار گســـترده اى قرار مى دهد. 
مرحله انتقالى به معناى پايان طومار 

حكومت وى است. ادامه مخالفت 
گروه مردمى انصاراهللا با درخواستها 
و فشارهاى عربستان هم سبب مى 
شود كه رياض امتيازهايى را بدهد 
تا يمن به ســـومالى ديگرى تبديل 

نشود. 
تارنماى «الخليج آنالين» امارات 
هم در گزارشـــى نوشت: با وجود 
شكست مذاكرات گذشته براى حل 
بحران يمن اين دور از مذاكرات كه 
با نظارت گريفيتس فرستاده سازمان 
ملل در امور يمن برگزار مى شود 
از اهميت بااليى برخوردار است. 
او تالش مى كند به جنگ در يمن 
كه ناگوارترين بحران انسانى را در 
اين كشـــور رقم زده است، پايان 
داد. ائتالف ســـعودى - اماراتى در 
رسيدن به اهداف خود ناكام ماندند. 

اقدامات امارات به ويژه در جنوب 
يمن سبب شده است خشم مردم 
يمن از اين كشور روند رو به رشدى 

داشته باشد.
روزنامـــه «الثـــوره» يمن در 
گزارشـــى به قلم «محمد صالح 
حاتم» نوشت: صلح در يمن خواسته 
همگان اســـت. مردم يمن، مجامع 
بين المللى، نهادهاى حقوق بشرى 
و انسان دوســـتانه همه خواستار 
برقـــرارى صلح و آرامش در يمن 
پس از 4 سال جنگ، ويرانى، كشتار، 

گرسنگى و بيمارى به دليل حمله 
نظامى ائتالف سعودى، آمريكايى و 

صهيونيستى هستند. 
ميليونها تن از مردم يمن به 
دليل حملههاى هوايى و موشكى و 
گرسنگى در معرض تهديد هستند. 
ضرورى است ثبات در يمن برقرار 
شـــود و همگان به دنبال برقرارى 
صلح هســـتند. ابتكار عملهاى 
بســـيارى براى حل بحران يمن 
ارائه شده اســـت. زياد بودن اين 
ابتكار عملها ســـبب مطرح شدن 
ســـوالهاى بسيارى درباره اهداف 
پيشنهاد كنندگان آن مطرح شود. 

جيمز ماتيس وزير دفاع آمريكا 
در مـــاه اكتبر ابتكار عملى را ارائه 
كـــرد. پيش از او «جان كرى» وزير 
امور خارجه سابق آمريكا نيز در 25
آگوست سال 2016 طرحى را براى 
برقـــرارى صلح در يمن ارائه كرد. 
انگليـــس هم طرحى را براى حل 
بحران يمن ارائه كرد. در هريك از 
اين ابتكار عملها آمريكا و انگليس 
تالش كرده اند منافع خود را پيش 
برند. آنها تالش كرده اند عربستان را 
از باتالق يمن نجات دهند. اما كسى 
كه مى خواهد در يمن صلح برقرار 
شـــود بايد به جنگ، تجاوزگرى، 
محاصـــره و دخالت در امور يمن 
پايـــان داد و نيروهاى خود را از 
خاك اين كشور خارج سازد و به 
مردم يمن اجازه دهد كه خودشان 
سرنوشت و آينده خود را رقم زنند 
و با حفظ همگرايى حاكميت كشور 

خود را حفظ كنند.
تارنمـــاى «اخبار يمن» هم با 
اشاره به طرح ابتكار عمل ايران براى 
حل بحران يمن نوشـــت: «محمد 
جـــواد ظريف» وزير امور خارجه 
ايـــران تاكيد كرده كه ابتكار عمل 
چهار ماده اى ايران تنها گزينه قابل 
دوام و اعتماد اســـت. ظريف به 
طرح ايران كه در چهار بند، شامل 
برقرارى آتش بس و پايان سريع همه 
حملههاى نظامى خارجى، ارسال 
فورى كمكهاى انســـان دوستانه 

براى مردم يمن، از سرگيرى گفت
وگوى ملى يمنى و با حضور مردم
يمن و با مشاركت نمايندگان همه
احزاب سياسى و گروههاى اجتماعى
اين كشور و تشكيل دولت فراگير
وحدت ملى يمن مى باشد، اشاره
كرده است.روزنامه «الشرق االوسط»
عربستان در گزارشى به قلم «على
ربيع» بدون هيچ گونه اشـــاره به
حملههاى ائتالف سعودى به يمن
و پذيرايى اين كشـــور از عبدربه
منصورهادى رئيس جمهورى فرارى
يمن، گروه مردمى انصاراهللا را متهم
به سنگ اندازى در مسير مذاكرات

كرد. 
روزنامه الشرق االوسط نوشت:
گروه انصـــاراهللا نيت واقعى خود
درباره مذاكرات سوئد نشان داد و
«محمد عبدالسالم» سخنگوى آن
نتايـــج اين مذاكرات را كم اهميت
دانســـته است. اين گروه از مارتين
گريفيتس مى خواهد كه چارچوب
سياسى فراگيرى را مشخص كند
تا قطعنامه 2216 شـــوراى امنيت
كه خواهان خلع سالح انصاراهللاها
اســـت، ناديده گرفته شود. فرمانده
ايـــن گروه و رئيس هيات مذاكره
كننده آن از گريفيتس خواسته اند
كه مســـائل اساسى مرحله آينده و
مسائل سياسى، امنيتى و انسانى را به
عنوان كليات گفت و گوى سياسى
در مرحله انتقالى تعيين كنند. اين
گروه با اين خواسته تالش مى كند
در مســـير مذاكرات سنگ اندازى
كند و اعتمادها را درباره مســـائل
مربوط به اســـراء، ربوده شدگان،
حقوق كارمندان، فرودگاه صنعاء،
كمكهاى انسانه دوستانه و موضوع

بندر الحديده از بين ببرد. 
روزنامه «المستقبل» لبنان هم
در گزارشى به قلم «خيراهللا خيراهللا»
هم بدون هيچ گونه اشـــارهاى به
جنايتهاى ائتالف حمله به يمن،
گريفيتس را متهم به خدمترسانى به
گروه انصاراهللا كرد و گفت انصاراهللا
بـــه خوبى مى دانـــد كه به كنترل
در آوردن الحديـــده درباره اوضاع
آينده يمن سرنوشـــت ساز است.
اين روزنامه ادعا كرد: هر روز ديده
مىشود كه گريفيتس خدمت بيشترى
به گروه انصاراهللا ارائه مىدهد. اين
در شرايطى است كه انتظار مى رفت
او الحديده را زير نظارت ســـازمان
ملل و ديگر قدرتها قرار مى داد.
انصاراهللا نماينده مردم شمال نيست.
اگرچه نمى تـــوان آنان را ناديده
گرفت و آنان بخشـــى از ساختار
يمن هســـتند. اما قدرت يابى آنان
در شمال سبب پيچيده شد اوضاع
مىشود. كسانى كه براى حل بحران
يمن تالش مى كنند بايد بدانند كه
انصاراهللا طرحى براى دولت مدرن
ندارد و آنان نمايندگان عقب گرد با

همه جلوههاى آن هستند.
ادامه دارد

مذاكرات صلح يمن در سوئد، در سايه ترديد و كارشكنى ها
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آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده شركت توليد نيروي برق سبز 
بينالود (سهامي عام) به شماره ثبت 38749 و شناسه ملي 10860098232

هيئت مديره

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوقالعاده شركت پااليش شمال 

(سهامي خاص) به شماره ثبت 158001 و شناسه ملي 10760116797

هيئت مديره

آگهي مجمع عمومي فوقالعاده نوبت (سوم)
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 به شماره ثبت 38749 و شناسه ملي 10860098232

هيئت مديره

kva
kva

اداره كل مهندسي ساختمانـ  اداره معامالت ساختماني

مناقصه عمومي شماره 97/160

(دومرحلهاي)

آگهى تغييرات شركت بازرگان گستر 

آتى آسيا سهامى خاص

 به شماره ثبت 475197 و شناسه 

ملى 14005066018

آگهى تغييرات 

شركت جابه جايى و تحويل 

منظم كاال و قطعات ايران 

خودرو سهامى خاص به شماره 

ثبت 160009 و شناسه ملى 

10102026814
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ایمیل  خط ارتباطي :

   اثر فاخرترجمه اصول کافي 
در قم رونمايي مي شود

قمـ  خبرنگار اطاعات: اثر فاخر ترجمه اصول کافي استاد حسين 
انصاريان در قم رونمايي مي شود . 

مدير موسسه علمي تحقيقاتي دارالعرفان در نشست خبري معرفي 
ترجمه اصول کافي به قلم استاد حسين انصاريان اظهار داشت: موسسه 
فرهنگي دارالعرفان متکفل تنظيم و نشـــر آثار اســـتاد انصاريان بوده که 
بيش از 150 اثر در قالب 200 جلد کتاب توســـط وي نگاشـــته شده و 
ترجمه قرآن کريم از برترين آثار او است و 100 ناشر متکفل نشر اين 

اثر استاد انصاريان هستند  .
 حجت ااسام محمدجواد صابريان با اشاره به ديگر فعاليت هاي موسسه 
دارالعرفان افزود: در اين موسسه عاوه بر تأليف، حوزه سمعي و بصري نيز 
فعال بوده و بيش از 18 هزار ساعت سخنراني در موضوعات غيرتکراري 
وجود دارد  . وي گفت: احياي آثار مکتوبي که متکفل نشر نداشته نيز از 
ديگر فعاليت هاي اين موسسه بوده و کتابخانه تخصصي امام سجاد)ع( 
به عنوان نخستين کتابخانه تخصصي در اين موسسه راه اندازي شد که دو 
هزار عنوان کتاب پيرامون امام ســــجاد)ع( در آن وجود دارد   . صابريان با 
تأکيد بر لزوم بازگشت اصول کافي به منازل مردم مطرح کرد: کتاب کافي 
يکي از معتبرترين کتب روايي شيعه بوده و اين کتاب در اختيار بسياري 
از متدينين است و متأسفانه به دليل عدم شناخت نسبت به اين اثر ارزشمند، 
در اين روزها کمتر مورد اقبال عمومي قرار مي گيرد. او اضافه کرد: کتاب 
کافي داراي بهترين فهرســــت بندي بوده و دربردارنده همه اصول اربعه 
اســــت و مرحوم کليني در طول 20 سال براي اين کتاب زحمت کشيده 
اســــت و مســــتقيما از زبان راويان حديث نقل کرده است   . مدير موسسه 
علمي تحقيقاتي دارالعرفان شخصيت وااي مرحوم کليني را موردتوجه 
قرار داد و گفت: ثقة ااسام يکي از معتبرترين عناويني است که مي توان 
به کسي گفت و مرحوم کليني يکي از معدود کساني بوده که از جانب 
بيشتر فقها لقب ثقه را از آن خودکرده است   . صابريان ادامه داد: 499 باب 
و سه هزار و 881 حديث در اصول کافي وجود دارد و ترجمه هاي قبلي 
اين کتاب داراي مشکات قلمي، ادبياتي و ثقيل بودن ترجمه بوده و به 

همين دليل استاد انصاريان دست به ترجمه جديد زده است .
 وي اضافه کرد: دغدغه استاد انصاريان و انگيزه او از ترجمه اصول کافي 
بازگشت اين کتاب به منازل مردم بوده تا در سطح جامعه بيشتر معرفي شود.  
 صابريان بيان کرد: آثار استاد انصاريان در حوزه ترجمه زياد بوده و يکي 
از قديمي ترين ترجمه هاي صحيفه سجاديه به قلم استاد انصاريان است   . او 
گفت: گاهي ترجمه روايات از خود قرآن سخت تر مي شود و نياز به يک 
ورزيدگي در احاديث بوده و عاوه بر آن ترجمه قرآن کريم استاد انصاريان 

توسط برخي از مراکز به عنوان بهترين ترجمه معرفي شده اند .
 مدير موسسه دارالعرفان توجه به نياز جامعه را در ترجمه آثار مهم 
دانست و ابراز کرد: نکته اي که در اين اثر مطرح بوده اين است که مترجم 
بيش از نيم قرن با جامعه مخاطب خود ارتباط تنگاتنگ داشته و در اين 
راستا فاصله نگرفتن از جامعه هدف از اهميت باايي برخوردار است 
و اين آثار را به سمت قابل فهم بودن براي عموم مردم حرکت مي دهد.  
 صابريان يادآور شد: در بحث ترجمه لغت شناسي و اصطاح شناسي از 
اصول اساسي بوده و اصاح شناسي بيشتر مورد غفلت قرار مي گيرد، اما 
در اين ترجمه اين ضعف ها وجود ندارد  . وي بيان کرد: مراسم رونمايي 
از ترجمه اصول کافي به قلم استاد حسين انصاريان ساعت 9:30 پنجشنبه 
اين هفته با ســـخنراني حجج ااسام والمسلمين واعظي و نظري منفرد 
و با حضور استاد انصاريان در تاار شيخ طوسي دفتر تبليغات اسامي 

استان قم برگزار مي شود . 

پاسخ مسئوان

پاسخ شرکت مترو درباره تابلوي ايستگاه محمديه
احتراماً خواهشمند است در خصوص مطلب مندرج در آن روزنامه، 
مورخه 1397/9/15 با عنوان »وقتي در ايستگاه مترو کلمه معضل، معظل 

مي شود«، پاسخ زير به چاپ برسد: 
ضمن عذرخواهي از مسافران گرامي ايستگاه متروي ميدان محمديه، 
به اطاع مي رساند به دليل اشتباه تايپي، تابلوي مورد نظر در ايستگاه 

متروي ميدان محمديه جمع آوري شد.
محسن محمديان
مشاور مديرعامل و مدير ارتباطات و امور بين الملل

يادداشت هاي نويسنده ضميمه اجتماعي خواندني است
در کنار يادداشت ها و مقاات خواندني روزنامه اطاعات، يادداشت هاي 
ضميمه اجتماعي و به خصوص يادداشت هاي خانم وجيهه تيموري بسيار 
آموزنده و خواندني است و از اشراف کامل نويسنده به ايه هاي زيرين اجتماع 
و مشکات و مسائل مردم حکايت دارد. از ميان يادداشت هاي خانم تيموري 

مقالة »مراقب ردپايمان روي زندگي ديگران باشيم« خواندني تر بود. 
خوانندة روزنامه اطاعاتـ  كرج
زمان تحويل بسته هاي حمايتي بازنشستگان تأمين اجتماعي را اعام کنند

عليرغم حقوق هاي دريافتي اندك بازنشستگان و مستمري بگيران تأمين 
اجتماعي، متأســـفانه هنوز موفق به دريافت بســـته حمايتي نشده ايم. از 
دولت محترم تقاضا داريم که زمان تحويل بسته هاي حمايتي بازنشستگان 

تأمين اجتماعي را اعام کنند
بازنشسته تأمين اجتماعي
خط ارتباطي: به گفته سرپرست سازمان تأمين اجتماعي که 13آذرماه 
در روزنامه اطاعات چاپ شد، بسته هاي حمايتي اين سازمان با متوسط 
200هزارتومان به تمامي افرادي که حقوق هاي کمتر از 3ميليون تومان دارند، 

تا 10 روز آينده پرداخت مي شود.
آماري براي اثبات وجود پولشويي!

اعام آمار 80هزار ميلياردتومان پولشويي مواد مخدر در کشور که توسط 
کارشناس حوزه اعتياد و مديرعامل مؤسسه دانش اعتياد ايرسا بيان شده است، 
جاي تأسف و تأمل دارد، آيا ارائه اين آمار به تنهايي براي برخي از نمايندگان 
مجلس و رئيس محترم قوه قضائيه که به دنبال ارائه اسناد و مدارك توسط 

دکتر ظريف براي وجود پولشويي در کشور هستند، کافي نيست؟
تلفن به خط ارتباطي

با مافياي قاچاق طاي آماده مبارزه کنند
باتوجه به ارزش و اهميتي که طرح و ســـاخت طا در هر کشـــور 
دارد، مدتي است که با وجود نوسانات قيمت طا و سکه در بازار، مافياي 
قاچاق با واردات غيرقانوني طاي آماده از تايلند، بازار طاسازان را متزلزل 
کرده اند و متأسفانه اتحاديه صنف طا فروش نيز در اين زمينه اقدامي نکرده 
است. معضل ديگر طاسازان، فروش طاهاي دست دوم و متفرقه است 
که هم از لحاظ قانوني و هم بهداشتي کاري ناپسند است. اميدواريم اتحاديه 
صنف توليدکنندگان و فروشندگان طا براي مبارزه و مقابله با متخلفان اين 

صنف اقدام کنند.
عضو اتحاديه صنف طافروش

بدهكاران مالياتي ملزم به ساخت بيمارستان و مدرسه شوند
در حال حاضر باتوجه به مشکاتي که دولت در بخش بدهکاران مالياتي 
دارد، بيان خاطره اي از دوران نخست وزيري دکتر مصدق خالي از لطف نيست، 
در آن زمان دولت وقت به وزارت ماليه کشور بخشنامه کرد تا کارخانه ها 
بازرگانان و تمامي مؤسساتي که پرداخت ماليات آن ها به تعويق افتاده است، 
هيات امنايي تشکيل دهند و مبالغ بدهکاري مالياتي خود را براي ساخت 
بيمارستان و مدرسه هزينه کنند. در آن سال ها بيمارستان يکصد تختخوابي 

اصفهان و عسگريه و مدرسه هاي هراتي و کازروني ساخته شد.
تلفن به خط ارتباطي

چرا دولت براي کاهش قيمت ها اقدامي نمي کند؟
مدتي پس از بازگشـــت آرامش نســـبي به بازار طا و دار، شنونده 
خبرهايي پيرامون دستگيري و جريمه ميلياردي گران فروشان اصناف گوناگون 
هستيم که در اين ميان فقط دولت با اخذ جرايم توليدکنندگان و فروشندگان 
با گران فروشي سود مي برند و متأسفانه مصرف کنندگان و  بخصوص اقشار 
ضعيف و کم  درآمد جامعه به دليل کاهش نيافتن قيمت مايحتاج خود، همچنان 
متضرر مي شوند، اميد است که رئيس محترم جمهوري و رئيس سازمان برنامه 

و بودجه براي برگشت قيمت  اقام و کااها به قبل اقدام کنند.
شهروند تهراني

سرمايه گذاران کان بورس، ماليات بر عايدي سرمايه  بپردازند
در اکثر کشورهاي پيشرفته دنيا که نظام هاي مالياتي کارآمدي دارند، از 
سودهاي کان سرمايه گذاران در بورس ماليات بر عايدي مي گيرند. در حال 
حاضر جا دارد سازمان امور مالياتي براي تحقق عدالت مالياتي در کشور 
نســـبت به اتخاذ سازوکارهاي جديد عملياتي که اين امکان را به سازمان 
امور مالياتي مي دهد تا از سرمايه گذاران کان در بازار بورس و اوراق بهادار 
ماليات بر عايدي سرمايه بگيرد، اقدام کنند. ماليات بر عايدي سرمايه يعني 
سرمايه گذاران کان موظفند حدود25درصد از سود حاصله از معامات خود 

را به حساب سازمان امور مالياتي کشور واريز کنند.
تلفن به خط ارتباطي

مردم را با نحوة برخورد با معلوان  آشنا کنند
سخنراني شهردار جديد تهران در روز معلولين بسيار مناسب است و 
قابليت و ارزش اطاع رساني را دارد. به گفته ايشان معلوليت نبايد مختص 
معلوان حرکتي باشـــد، بلکه عزيزاني که از لحاظ شـــنوايي و بينايي هم 
مشکل دارند، بايد معلول محسوب شوند و افراد سالمند هم به دليل اينکه 
توانايي هاي دوران جواني خود را از دست داده اند، بايد جزو معلوان باشند 
و از خدمات مورد نياز آنان هم استفاده کنند. اي کاش شهرداري تهران با 
ايجاد يک واحد خدمت رساني به معلوان از طريق بخش فرهنگي شهرداري 
و با نصب بنرهايي در سطح شهر، افراد جامعه را با نحوه برخورد درست 

و اصولي با معلوان، آشنا سازند.
خواننده روزنامه اطاعات 

مسئوليت دولت ترکيه در برابر قتل خاشقچي
نسل کشي صدها تن از ارامنه در سال 1915 ميادي و دست داشتن 
دولت عثماني در اين کشتار از اذهان تاريخي مردم جهان و به خصوص ارامنه 
پاك نخواهد شد. اميد است دولت ترکيه حداقل براي دلجويي از ارامنه و 
جلوگيري از انتقادهاي جهاني عليه آن کشور، ماجراي جنايت بزرگ قتل 

خاشقچي را تا رسيدن به نتيجه نهايي پيگيري کند.
از ارامنه تهران 

اين خوانندة مشهور آمريكايي است، نه فرانسوي!
در مطلـــب »واکاوي ترانه هـــاي قديمي« ضميمه ادب و هنر روزنامه 
اطاعات که به قلم آقاي حسن فرازمند نوشته مي شود، در مرور زندگي و 
آثار فريدون فروغي به اشتباه »فرانک سيناترا« خواننده فرانسوي معرفي شده 

بود، در حالي که او خوانندة مشهور آمريکايي بوده است.
خواننده ضميمه ادب و هنر اطاعات 

کارشناسان وزارت امور خارجه هوشيار باشند!
با توجه به تاش هاي آمريکا براي فزوني گرفتن تحريم ها عليه کشورمان 
و تروريســـت قلمداد کردن ايران در مجامع بين المللي انتظار مي رود که 
کارشناسان و وزير محترم امور خارجه کشورمان در طرح کانال مالي فروش 
نفت ايران به ديگر کشورها نهايت تدابير و تمهيدات سياسي و اقتصادي را 
اتخاذ و اجرا کنند، تا در آينده مانع مصادره و يا بلوکه شدن درآمدهاي ناشي 

از صادرات نفت کشورمان به وسيله دولت آمريکا باشيم. 
هموطن 

بر نحوه فروش و توزيع روزنامه اطاعات نظارت بيشتري صورت گيرد
با توجه به اينکه سال ها خوانندة روزنامه اطاعات بوده ام، 2 پيشنهاد 
براي افزايش تيراژ و فروش روزنامه محبوبم دارم. اول اين که براي فروش 
بهتر روزنامه به خصوص در شهرســـتان ها بر نحوة توزيع و فروش آن در 
دکه هاي مطبوعاتي و نمايندگي هاي شهرســـتان ها نظارت بيشتري صورت 
گيرد که با اين کار تيراژ و فروش روزنامه به حداکثر مي رسد. دوم اينکه 
عليرغم انتشار اخبار به روز و لحظه اي از سوي رسانه ها و فضاي مجازي، 
چاپ آن ها از طريق روزنامه کاري  غيرضروري اســـت و بهتر اســـت در 
زمينه تحليل خبرها و چاپ مقاات و يادداشت هاي اجتماعي، سياسي و 

اقتصادي بيشتر کار شود. 
دوستدار روزنامه اطاعات 

آيا با اين قيمت ها مصرف خرما افزايش مي يابد؟
چندي پيش يک بسته 7500 گرمي خرماي مرواريد سياه نخلستان بم را 
به مبلغ 26 هزار و 500 تومان خريدم، در صورتي که در مقاله اقتصادي »تلخ 
و شيرين خرما« که در شماره 12 آذرماه روزنامه اطاعات چاپ شد، رئيس 
انجمن ملي خرماي ايران از ميزان مصرف کم اين محصول در کشور و مشکات 
بسته بندي و صادرات آن گله مند بود. به نظر ايشان با وجود گراني و افزايش 
قيمت خرما، امکان افزايش مصرف اين محصول در سبد خريد خانواده هاي 

ايراني، با توجه به اوضاع نامناسب اقتصادي فعلي، امکان پذير است؟
تلفن به خط ارتباطي

محسني اژه اي: مسلماً در كشور پولشويي انجام مي شود
  سرويس خبر: سخنگوي دستگاه قضا 
درباره اظهارات وزيـــر امور خارجه درباره 
پولشويي گفت: در اين خصوص دو نامه نوشته 
شد، يکي از طرف من که مخاطب آن وزارت 
امور خارجه نبود بلکه خطاب به دادستان تهران 
بود و گفتم در خصوص مطالبي که منصوب 

است از ظريف توضيح بخواهيد. 
حجت ااسام والمسلمين محسني اژه اي 
در يکصد و سي و چهارمين نشست خود با 
رسانه افزود: يک نامه هم دادستان کل کشور 
به ظريف نوشت که پاسخ داده شد اما دادستان 
کل کشـــور اعام کرد که در اين خصوص 

اسنادي ارائه نشده است. 
معـــاون اول قوه قضائيه اضافه کرد: ما 
نگفتيم چرا ايشـــان گفته است که پولشويي 
هست يا نيست، در همه جاي دنيا پولشويي 
وجود دارد و در کشـــور ما هم اين موضوع 
وجود دارد، حتي فردي را داريم که 50 ميليارد 
تومان پول گرفته و بعد مي گويد من اين پول 
را قرض گرفته ام، سپس اعام مي کند که اين 

پول به حساب همسرش رفته است. 
وي ادامه داد: بحث اين که پولشـــويي 
هست يا نيست مسلماً هست؛ اما در کشور 
ما کمتر اســـت. در صحبت هاي آقاي ظريف 
اينگونه القا شده بود کساني که مخالف برخي 
لوايح هستند، خودشان پولشويي داشتند، البته 

بعد از آن اين موضوع را اصاح کردند. 
او گفـــت: افراد ديگري هم ســـخناني 
مي گويند که تشـــويش اذهان عمومي است 
حتما اين ســـخنان مناسب نيست و اثر آن 
اثري ســـوء در جامعه اســـت و از اين افراد 
حتماً سوال مي شود. دادستاني تهران در همين 
هفته گذشته 3 نفر را احضار کرده و گفته که 
در خصوص ادعاي خودشان توضيح دهند. 
هرکسي مخصوصا از مسئوان حرفي بزند که 
تشويش اذهان عمومي باشد، دادستان وي را 

احضار مي کند. 
 * رصد نفوذي ها 

محســـني اژه اي درباره ادعاي حضور 
افرادي به عنوان عامل نفوذي در پروژه کاهش 
جمعيت در کشور گفت: همه اعم از مسئوان 
و آحاد مردم مي دانند که دشمن در مقام نفوذ 

در دستگاه ها بوده و هست. 
  تفاوت در اين است که روش هاي آنها 
متفاوت تر شـــده است، دشمن تاش مي کند 
تا نفوذ خود را در تصميم  گيري ها مفيد کند 
تا تصميم ســـازي هارا به سمت دلخواه خود 
ببرد، بحث اين است که ما متوجه شويم در 
چـــه زمينه هايي مي خواهند نفوذ کنند و اگر 

اين کار تشکياتي باشد و مشخص شود چه 
سرويس هايي در اين مسير نقش دارند، حتمٌا 

برخورد مي شود. 
محسني اژه اي افزود: وزارت اطاعات به 
خوبي اين موضوع را که بعضا در قالب تشکيل 
موسساتي است، رصد مي کند و براي ما گزارش 
مي فرســـتد که اين افراد پس از شناسايي، در 
صورتي که به مرز ضربه زدن به نظام برسند، 
با آنها برخورد مي شود. او ادامه داد: در همين 
خصوص يک نفر بازداشت و چند نفري هم 
تحت تعقيب قرار گرفته اند و به چند نفر نيز 

تذکر داده شده است. 
 * اســامي شماري از محکومان اقتصادي 
 سخنگوي قوه قضائيه اسامي شماري از کساني 
را که فســـاد مالي داشتند و احکامشان قطعي 
شد اعام کرد.در شيراز مواردي که قطعي شد؛ 
منوچهر پورفر به اتهام اخال در نظام اقتصادي 
به 10 سال حبس و جزاي نقدي به مبلغ 318 
ميليارد و 175 ميليون و 576 هزار و 319 ريال 
بـــه ضميمه اموالي که از طريق خاف قانون 
به دســـت آورده بود و همچنين محروميت 
از خدمات دولتي/ اسماعيل نصراللهي فرزند 
حمزه به اتهـــام اخال در نظام اقتصادي به 
10 سال حبس و به همان مبلغ جزاي نقدي 
نفراول، ضبط اموالي که ناشـــي از جرم بوده 
است و همچنين محروميت از خدمات دولتي/

حسن مزارعي فرزند شاهميرزا به اتهام اختال 
در نظام اقتصادي به 3سال حبس و 3 ميليارد 
و94 ميليـــون و 670 هزار ريال جزاي نقدي/
مهدي رضايي فرزند رمضان به سه سال حبس 
و46 ميليارد و 800 ميليون ريال جزاي نقدي/

ناصرحبيبي نصب فرزند منصور به يک سال 
حبس و 17 ميليارد ريال جزاي نقدي که همه 
فوايد ناشي از جرم تبديل به ضبط مي شود/افرا 
براتي )عسکر( فرزند نادعلي 5سال حبس و 3 
ميليارد و 707 ميليون و 600 هزار ريال جزاي 

نقدي/امير کمالي سروستاني اشکان فرزندمحمد 
حسين به اتهام اخال در نظام اقتصادي 20سال 
حبس و 35 ميليارد و 485 ميليون و 113 هزار 
ريال با ضبط همه اموالي که از طريق نامشروع 
تحصيل شده است/محمد ساقه پور فرزند احمد 
به اتهام اخال در نظام اقتصادي هشت سال 
حبس و مبلغ 3 ميليارد و 903 ميليون و 887 
هزار ريال و ضبط اموال ناشي از جرم/حسين 
منصوري قيري فرزند غامحســـين به اتهام 
اخال درنظام اقتصادي 8سال حبس و مبلغ 3 
ميلياردو 903 ميليون و 887 هزار ريال جزاي 
نقدي/محمـــود پورمند فرزند احمد به اتهام 
اخال درنظام اقتصادي و هشت سال حبس 
و مبلـــغ 3 ميلياردو 903 ميليون و 887 هزار 
ريال جزاي نقدي/ ميامحمد اخوندزاده تبعه 
افغانستان فرزند شيرمحمد به اتهام اخال در 
نظام پولي واقتصادي کشور از طريق حواله هاي 
ارزي که ايشان به 20سال حبس و اخراج از 
کشـــور و جزاي نقدي، ضبط تمام وجوه که 
از طريق جرم حاصل شده بود/حسين رنجبر 
فرزند تهراسب به اتهام ارتشا که محکوم شده 
است و چندين مورد بوده است به هفت سال 
و 6 ماه حبس محکوم شده است معادل با دو 
ميليـــارد و 200ميليون و 500هزارريال جزاي 
نقدي و تحمل 74 ضربه شـــاق/ در شيراز 
حکم بدوي رئيس شـــورا و اعضاي شوراي 
شهر) چهار و پنج نفر بودند( و همچنين 19 
پيمانکار و شهردار مرودشت صادر شده است 
اما چون قطعي نشـــده است از بيان جزئيات 
معذورم اما تا 15 سال حبس براي بعضي از 

آنان پيش بيني شده است.
  سخنگوي قوه قضائيه اضافه کرد:حميد 
باقري درمني در دادگاه بدوي محکوم به اعدام 
شـــد و در ديوان عالي کشور اين حکم تاييد 
شد. محسني اژه اي در خصوص علت به طول 
انجاميدن رسيدگي به پرونده باقري درمني اظهار 
داشت: اين که مي گوييدپرونده مربوط به قبل 
بوده،درست است و تعداد بسياري کاهبرداري 
وجود داشت که حسابرسي و کارشناسي هايش 
طواني شد.  وي اضافه کرد: اتفاقا اين پرونده در 
دادگاه هاي ويژه رسيدگي نشد و از قبل ارجاع 
شده بود. او براساس قانون مربوط به رشا و 
ارتشا محکوم شد، اين فرد خط قرمز نبوده و  

من هم اين موضوع را نشنيده ام. 
 * رفع توقيف 130 هزار گوشي  

سخنگوي دســـتگاه قضا اضافه کرد: 
همانطور که مي دانيد به لحاظ شـــرايط زماني 
يکي از کارهاي ما اين اســـت که تا آنجا که 
ممکن است به توليد و اشتغال ضربه نخورد. 

قرار بر اين بود که اگر هر مالي توقيف شد 
هر چه زودتر تعيين تکليف شـــود و همين 
طور هم شد. بعضي مايحتاج مردم و برخي 
مواد اوليه کارخانجات تعيين تکليف شد حتي 
ديديم يک ســـري از اموال بدون توقيف در 

گمرك مانده است. 
قرار شـــد با وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت رايزني کنيم تا هرچه سريعتر تعيين 
تکليف شود. گفته مي شود 700 هزار گوشي 
تلفن همراه داريم که فقط 130 هزار گوشي به 
دليل پرونده قضايي توقيف شده است و بقيه 

اينها توقيفي دستگاه قضايي نيست.  
  محســـني اژه اي در رابطه با برخي از 
بنگاه ها که دچار مشـــکل شده اند گفت: با 
هماهنگي هاي انجام شده 21 کارخانه در شمال 
غرب کشـــور مشکاتشان برطرف شد و از 
تعطيلي در امان ماندند و برخي از اينها هم احيا 
شدند. وي افزود: سه کارخانه در استان مرکزي 
مشـــکاتي داشتند اما با هماهنگي هاي انجام 
شـــده بخش قابل توجه مشکات حل شد. 
يک کارخانه و 21 شرکت توليدي در شمال 
کشـــور بودند و يک کارخانه هم در جنوب 
کشور بود که براي احياي اين ها هم تاش شد 
واقدامات خوبي انجام گرفت. سخنگوي قوه 
قضائيه اضافه کرد: سه کارخانه و 32 شرکت 
صنعتي در تهران مشکاتي داشتند و 2 کارخانه 
و 30 واحد توليدي در غرب کشور بودندکه از 
تعطيلي خارج شدند.     محسني اژه اي گفت: 
در طول يک ماه 36 کيفرخواســـت هم براي 
افراد مختلف صادر شده است که در دادگاه هاي 

ويژه مورد رسيدگي قرار مي گيرد. 
 * افشاي ماجرا ظلم مضاعف  

وي دربـــاره آخرين وضع پرونده آزار و 
اذيت دانش  آموزان در کشور اظهار داشت: آزار 
دادن کسي که توانايي دفاع از خود ندارد، بد 
و قبحش بيشتر از ساير موارد است، براي يک 
کودك يا پيرمرد سخت است که از خود دفاع 
کند حتي همسري که در يک خانه گرفتار شده 
و مجبور است فشارهايي را از جانب شوهرش 
تحمل کند در اينجا بايد کار جدي تري انجام 

شود و همه حمايت ها بايد تشديد شود. 
سخنگوي قوه قضائيه اضافه کرد: از جهت 
ديگر بايد بدانيم که نبايد کاري کنيم که افشاي 
اين مسائل ظلم ديگري را به بچه و خانواده 
اش تحميل کند، شايد فردي مطلبي را بگويد 
اما نتواند ثابت کند اما در نتيجه همين مطرح 
کـــردن موضوع، آبروي اين بچه و خانواده از 
بين مي رود و هنوز چيزي که اثبات نشده باعث 

مي شود آينده اين بچه از بين برود. 

 * ارجاع پرونده قاچاقچي قطعات خودرو 
به دادگاه

ســـخنگوي دستگاه قضا درباره پرونده 
)عباس. الف( به اتهام قاچاق قطعات خودرو 
بـــه ميزان 700 ميليون دار گفت: اين پرونده 
کيفرخواست خورده و  به دادگاه رفته اما هنوز 
تعيين وقت نشـــده است.  وي درباره برخورد 
با برخي تجمعات غيرقانوني گفت: در مورد 
تجمع نظرمان اين است که در قانون مشخص 
شده چه تجمعي قانوني يا غيرقانوني است. 
بلکه آنچه به قانون تبديل مي شـــود براي ما 
ماك عمل است، در مورد تجمعات بايد اين 
را فراموش نکنيم که کي و کجا و چگونه يک 
مراسمي برگزار مي شود و حتي چه حرف هايي 
زده مي شـــود آيا براي کسي مزاحمت ايجاد 
مي کند يا نه؟گاهي يک ســـري افراد مي آيند 
به صورت خودجوش در پياده رو مي ايستند 
و حرفشان را مي زنند و اعتراضشان را اعام 
مي کنند و بازداشت هم نمي شوند، اما جايي 
هم شـــايد يک سري محدوديت هايي وجود 
دارد که نمي شود در آنجا تجمعي برگزار شود 
علي ايحال ما بنايي براي برخورد با تجمع و 

برخورد دوگانه نداريم. 
  * پرونده هاي معطل مانده  

محسني اژه اي در خصوص اين که اخيرا 
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کاا و ارز درباره 
معطل ماندن 2 هزار پرونده سخناني گفته اند 
افزود: قرار شـــد دادستان کل کشور از ايشان 
اسناد و مدارك بگيرند و معلوم شود اين دو 
هزار پرونده کدام ها هستند که 8 سال معطل 
مانده اند.بايد معلوم شـــود اظهارات اين آقا 
صحت دارد يا خير چون خيلي بعيد و غير 
قابل باور اســـت که 2 هزار پرونده از 8 سال 
پيش مانده باشد، البته احضار در اينجا به معناي 
احضار با بار حقوقي نيست بلکه خواسته اند تا 

بيايند و  توضيح دهند. 
وي دربـــاره آخرين وضع پرونده رئيس 
ســـابق بانک مرکزي با توجه به مفتوح بودن 
پرونده هاي ارزي گفت: پرونده عراقچي هنوز 
تعيين وقت نشده است، درباره دو  پرونده ديگر 
هم هنوز کيفرخواست نخورده، درباره خود 
پرونده سيف هم هنوز پرونده و  رسيدگي هاي 
آن به اتمام نرســـيده و کيفرخواست نخورده 
است.  محســـني اژه اي در خصوص حادثه 
تروريستي چابهار و اهواز اضافه کرد: شماري 
بازداشت شده اند، البته شايد تعداد بازداشتي ها 
بيشتر باشد، در مورد حادثه تروريستي اهواز 
هم حداقل 20 نفر بازداشت هستند البته هنوز 

دادگاهي تشکيل نشده است. 

ســـرويس خبر:گشت هاي نامحسوس پليس 
راهور براي برخورد با تخلفات ســـرعت و سبقت 
غيـــر مجاز و ايي کشـــي در بزرگراه هاي تهران 

فعال شدند. 
سردار حسين رحيمي رئيس پليس تهران در 
حاشـــيه اجراي طرح ارتقاي انضباط ترافيکي در 
کانشهر تهران ) طرح طاهر(، در اين باره، افزود: 
در گذشـــته گشت هاي نامحسوس پليس در معابر 
سطح شهر تهران فعاليت داشتند و با تخلفات حادثه 

ساز رانندگي برخورد مي کردند. 
وي با بيان اين که گشـــت هاي نامحسوس 
برخورد با تخلفات رانندگي فعاليت خود را مجدداً 
آغاز کرده و به اصطاح احيا شـــده است، اضافه 
کرد: اين گشـــت ها با خودروهاي جديد و با تمام 
توان، نسبت به گشت زني در معابر و به خصوص 

شبکه بزرگراهي تهران اقدام خواهد کرد. 
به گفته رئيس پليس تهران بزرگ، اين گشت ها 
با تخلفاتي همچون ســـرعت و سبقت غير مجاز، 
انجا م حرکات نمايشي و مارپيچ و ديگر تخلفات 

حادثه ساز رانندگي برخورد خواهد کرد. 
  * توقيف 1375 خودرو  

وي درباره دســـتاورد اجراي طرح انضباط 
ترافيکي اظهار داشت: نخستين مرحله از طرح ارتقاي 
انضباط عمومي و ترافيکي از سوي همکاران من 
در معابر و بزرگراه هاي شهر تهران به مرحله اجرا 

در آمده است. 
او با اشاره به اين که تاش ما ارتقاي ايمني و 
انضباط ترافيکي در شهر تهران است، گفت : ماموران 
پليس راهور دراين طرح 15 آيتم شـــامل )سرعت 
و ســـبقت غير مجاز، تخلفات ساکن، آايندگي، 
مخدوش کردن پاك، هنجارشکني و... ( را مدنظر 
قرار داده و در اين مدت 1375 دســـتگاه خودرو 
با تخلفات مختلف را که بيشـــترين آن مربوط به 

تخلفات ساکن است، توقيف کردند.  
سردار رحيمي با اعام اين که در همين مدت 
52 هزار خودرو نيز اعمال قانون شده است، گفت : 
تاش پليس ارتقاي انضباط و ايمني ترافيکي است 
و شـــعار ما نيز »شهر ايمن همراه با قانون است« 
که حتما به دنبال اجرايي کردن آن هســـتيم و در 
مراحل بعدي اجراي طرح »طاهر« نيز براي تحقق 

آن اقدام خواهيم کرد. 
او از آمـــوزش به رانندگان متخلف خبر داد 
و گفت: اين موضوع نيز جزو اولويت هاي ماست 
و رانندگان خودروها و موتورســـيکلت ها که به 
دليل ارتکاب جرائم مختلف توقيف شده يا حتي 
تصادف کرده باشـــند، حتما بايد دوره آموزشي را 

طي کنند.  
رئيـــس پليس تهران بر ضـــرورت توجه 
موتورسيکلت ســـواران و عابران پياده تاکيد کرد 
و گفـــت : بنابـــر آمارها اگر چه حوادث و تلفات 
رانندگي در تهران چهار درصد کاهش داشته است، 
اما 70 درصد از کشـــته ها راکبان موتورسيکلت و 

عابران پياده بودند. 
او دربـــاره اين که آيا هنگام اعمال قانون با 
ماموران پليس راهور درگيري ايجاد مي شود، افزود: 
درگيري با ماموران ما بســـيار اندك است، اما در 
مواردي که ازم باشد ماموران انتظامي نيز در کنار 

ماموران راهور حضور خواهند داشت. 
وي درباره مدت توقيف خودروها نيز گفت: 
برابر قانون و با توجه به دستور قضايي خودروهاي 
متخلف ســـه روز تا يک ماه متوقف مي شوند که 
براي توقيف برخي ازآنها دستور قضايي نيز کسب 
مي شـــود.   به گفته سردار رحيمي، خودروهاي با 
بيش از يک ميليون تومان تخلف نيز پس از تذکر 

و هشدار پليس توقيف خواهند شد. 
وي درباره  نمايشگاه داران اتومبيل و مشاغلي 

که اقدام به سد معبر در پياده رو و خيابان مي کنند، 
گفت: تاکيد مي کنم که هيچ يک از اصناف اجازه 
ندارنـــد، فضاي مقابل واحد صنفي خود را متعلق 
به خود بدانند. اين فضا دراختيار عابران اســـت. 
در اجـــراي طرح اخير، پليس تعـــداد زيادي از 
خودروهايي که مقابل نمايشـــگاه خودرو توقف 

کردند را توقيف کرد. 
رئيس پليس تهران بزرگ افزود: شـــهروندان 
نيز مي توانند هر گونه مورد بي انضباطي اجتماعي 
را از طريق تماس با مرکز فوريت هاي پليس 110 

گزارش کنند. 
او درباره  برخورد با خودروهاي آاينده و دودزا 
نيز گفت: هر خودرويي که اقدام به ايجاد آلودگي کند 
توقيف خواهد شد و تفاوت ندارد که اين خودرو 

نظامي يا دولتي يا نوع ديگري باشد. 
فرمانـــده انتظامي تهران بزرگ درباره  حذف 
طرح زوج و فرد نيز اظهارداشـــت: همان طور که 
قبا نيز گفته شد ما اطاعي از جزئيات اين طرح 
نداريم و آن را از طريق رسانه ها باخبر شديم؛ اما 
باز هم ازم اســـت تاکيد کنم که اجراي طرح هاي 
جديد نيازمند انجام کار کارشناســـي است و نبايد 
با طرح مسائلي که قطعيت پيدا نکرده است، مردم 
را نگران کنيم. قطعا پليس با هر طرحي که به نفع 
جامعه، کاهش آلودگي هوا و تســـريع آمد و شد 

باشد، موافقت خواهد کرد. 
وي درباره  تردد موتور ســـيکلت هاي سنگين 
هم گفت: موتور سيکلت هاي سنگين اجازه تردد در 
سطح شهرتهران را ندارند. در واقع هر وسيله  نقليه اي 
که پاك نداشته باشد چنين اجازه اي را پيدا نمي کند 
و موتور سيکلت هاي سنگين نيز از اين قاعده مستثني 
نيستند البته چون پاك دريافت نکردند، نمي توانند 
در تهران تردد کنند. براي حرکت به سمت پيست ها 

نيز بايد مجوزهاي ازم اخذ شود. 

  توقيف 1375خودرو رانندگان متخلف در تهران  

 برپايي نمايشگاه تخصصي
 صنعت هسته اي کشور در کاشان 

سرويس شهرستانها:  دستيار ويژه رئيس سازمان انرژي اتمي گفت:حرکت 
صنعت هسته اي کشور پويا و بي وقفه است. 

درحاشيه آيين آغاز به کار نمايشگاه تخصصي صنعت هسته اي کشور 
در کاشان، زارعان تعامل صنعت هسته اي با دانشگاه و معرفي دستاوردهاي 
يک دهه صنعت هســـته اي را از جمله اهداف برپايي اين نمايشگاه اعام 
کرد و گفت: 20 فروردين سال آينده شاهد رونمايي از نمونه جديد ليزر 

صنعتي و آزمايشگاه مرجع مّلي خاء در مجتمع فردو خواهيم بود.  
مديراجرايي نمايشـــگاه هاي صنعت هسته اي کشور از ارائه 400نمونه 
نمايشـــگاهي دستاوردهاي هسته اي خبر داد و گفت: 225نمونه در بخش 
چرخه ســـوخت و نيروگاه و 175نمونه نيز در بخش کاربردهاي جانبي 
صنعت هسته اي به نمايش گذاشته شده است.  چهل و پنجمين نمايشگاه 
تخصصي دستاوردهاي صنعت هسته اي شامل 20غرفه تا 21آذر در دانشگاه 

کاشان براي بازديد عموم داير است. 

  ســـرويس خبر: فرمانده ناجا 
گفت: حادثه تروريستي چابهار تأثير 
منفي بر روحيه مردم نداشـــته است 
و اميدواريم با همکاري مردم منطقه 
بتوانيم به ســـرنخ هاي مناسبي براي 
دستگيري مجرمان اين حادثه برسيم. 

سردار حسين اشتري در حاشيه 
بازديد از مرکز فوريت هاي 197 کرج 
با اشاره به حادثه تروريستي چابهار 
ادامه داد: اين توطئه با هوشـــياري و 
شجاعت نيروهاي انتظامي شهرستان 
چابهـــار خنثي شـــد و خودرو فرد 
تروريســـت قبـــل از اين که به مقر 
فرماندهي نيروي انتظامي وارد شود، 

منفجر شد. 
وي توضيـــح داد: در ارتباط با 
اين حادثه تاکنون 10 نفر شناســـايي 

و دستگير شده اند و بقيه نيز به مرور 
زمان دستگير خواهند شد. 

فرمانده ناجا با اشـــاره به وضع 
مرزبانان گروگان در محدوده مرزهاي 
افغانســـتان و پاکستان اظهار داشت: 
تاش هاي ازم هم از طريق وزارت 
خارجه و هم ستاد کل نيروهاي مسلح 
انجام گرفته است و اميدواريم همه اين 
مرزبانان در سامت کامل به آغوش 

خانواده خود بازگردند. 
فرمانده ناجـــا افزود: پليس به 
مطالبات و خواسته هاي منطقي مردم 
پاسخ درستي مي دهد و پاسخگويي 
را از جملـــه مهمترين وظايف خود 
مي دانـــد.  او ادامه داد: تک تک افراد 
مشغول در نيروي انتظامي از ميان مردم 
و از دل ملت انتخاب مي شوند و مردم 

احترام خوبي براي آنها قائل هستند. 
وي بـــا تأکيد بر اين که تجربه 
نشان داده حتي تجمعاتي که در کشور 
رخ مي دهـــد، بعد از يکي دو روز با 
توصيه ها و رهنمودهاي نيروي انتظامي 
به پايان مي رســـد، اضافه کرد: پليس 
ايران در جايي که بايد منعطف برخورد 
مي کند و از مشـــارکت مردم براي 
پيشبرد اهداف خود استفاده مي کند و 
در فضايي که ازم است هم به طور 

مقتدرانه عمل مي کند. 
فرمانده نيروي انتظامي کشور 
گفـــت: اعتبار نيـــروي انتظامي هر 
روز در حال افزايش اســـت که اين 
مرهون تاش پرســـنل و مشارکت 

مردم است.  
سردار اشتري درباره اخالگران 

بازار ارز، نيز گفت: شمار مشخصي 
از آن ها با هماهنگي دستگاه قضايي 
شناســـايي و دستگير شده اند.نيروي 
انتظامي در حوزه شناسايي اخالگران 
ارز به خوبي عمل کرده و با اشـــراف 
اطاعاتي خوبـــي که در اين حوزه 
داشـــت، افراد موثر را شناســـايي و 
دســـتگير کرد.  وي با اشاره به مقابله 
پليس با قاچاق کاا و سوخت گفت: 
امسال ميزان کشفيات قاچاق کاا و 
سوخت افزايش يافته و ميزان قاچاق 

به خوبي مهار شده است. 
اشـــتري گفت: متوليان مربوطه 
بايد براي مبارزه با قاچاق ســـوخت 
برنامه ريزي کنند و اجازه ندهند بنزين 
و نفت سفيد در مناطق مرزي به راحتي 

در دسترس باشد. 

  فرمانده ناجا: 10 نفر در رابطه با حادثه تروريستي چابهار دستگير شدند 

�گهي مز�يد� 
به موجب پر�ند� �جر�يي كالس���ه 9601622 له: محمد ��عظ ج�و��� عليه: �ين �لعابدين 
�حمد� مجيد� تعد�� 249 سهم �� 267 سهم �قا� �ين �لعابدين �حمد� مجيد� �� 600 سهم 
كل شركت معد� شن � ماسه �مل كا� ثبت ش���د� به شما�� 64622 �� ثبت شركت ها� تهر�� 
��ساعت 9 �لي 12 ��� يكشنبه مو�� 97/10/09 �� محل ��حد �جر�� �سنا� �سمي �مل ��طريق 
مز�يد� به مبلغ 721/720/275 �يا� به فر�� مي �سد � به باالترين قيمت پيشنها�� نقد�� فر�خته 
خو�هد ش���د � چنانچه ��� مز�يد� مصا�� با تعطيل �س���مي غيرمترقبه گر��� مز�يد� ��� ����� 
بعد �� تعطيل �� هما� محل � س���اعت �نجا� مي شو� � حقو� ��لتي � حق مز�يد� طبق مقر��� 

�صو� خو�هد شد. 
شر� كا�شناسي مو�� 97/08/28 كا�شنا� �سمي ���گستر�: 

شركت �� تا�يخ 1394/2/1 به مد� 5 س���ا� �جا�� ���� شد بر �سا� قر����� �جا�� كه �� تا�يخ 
1393/11/28 تنظيم گر�يد ش���ركت به �قا� علي مهرپر�� ��گذ�� گر�يد بر �س���ا� ما�� چها� 
�جا�� نامه ميز�� �جا�� ماهيانه مبلغ ��يس���ت  ميليو� �يا� مي باشد كه سا� ��� نقد�� يا طي �سنا� 
پر��خت � �فز�يش س���ا� ها� بعد با �فز�يش قيمت مطالع � نر� تعيين شد� قابل پر��خت مي باشد 

�� مو�� ��يافت يا عد� ��يافت �جا�� هيچگونه مد�كي ���ئه نگر�يد. 
بر �س���ا� بند 7 � 6 �جا�� نامه: مستاجر بايستي كليه هزينه ها� مصرفي �� � بر� � گا� � تلفن � 
عو��� � ماليا� � ���� �فز��� � حق �به � �جا�� بس���تر � يا هر گونه عو��� � مخا�جي �� كه �� 
مد� �جا�� به مو�� �جا�� تعلق مي گير� پر��خت نمايد � بايد �� موعد تخليه يا فسخ قبو� � �سيد 
پر��ختي ها �� به موجر ���ئه نمايد � تسويه حس���ا� گر��. ضمنا� كليه بدهي ها� فو� �لذكر تا تا�يخ 

عقد قر����� �جا�� به عهد� موجر �ست. 
بند 8 � 6 پر��خت هزينه ها� جا�� � عو��� � ماليا� � ���� �فز���� �جا�� بس���تر� حق �به � يا 
هرگونه هزينه �يگر� كه با �فز�يش ساليانه �� �� تعهد مستاجر بو�� � مي بايست كليه هزينه ها� 

فو� �لذكر �� �� پايا� هر سا� به موجر �عال� � تحويل نمايد. 
����ئي ها� معد�: 

 1� ب���ر �س���ا� ���يابي �نجا� ش���د� توس���ط كا�ش���نا� محتر� �س���مي ���گس���تر� 
جن���ا� �قا� مهند� محمد ملكي �ش���ته ��� � س���اختما� كه طي نامه ش���ما�� 8029/� 
م���و��1397/5/20 ���ئه گر�يد كليه س���اختما� ها � مس���تحدثا� موج���و� �� �� به مبلغ 

2/865/000/000 �يا� بر���� گر�يد� �ست. 
 2� ب���ر �س���ا� ���يابي �نجا� ش���د� توس���ط كا�ش���نا� محتر� �س���مي ���گس���تر� 
جنا� �قا� مهند� يوس���ف بالو �شته بر�� تاسيسا� � ماش���ين �ال� كه طي نامه 46/�/97 
به تا�يخ 1397/4/3 ���ئه گر�يد كليه ماشين �ال� � تاسيسا� موجو� �� معد� شن � ماسه �مل كا� 

جمعا� به مبلغ 7/700/000/000 �يا� بر���� گر�يد� �ست. 
جمع ����ئي ها� معد� شن � ماسه �مل كا� به مبلغ 10/565/000/000 �يا� ���يابي گر�يد� �ست. 

بدهي ها� معد�: 
1� ����� ����يي �مل: پير� نامه شما�� 111/35683/� مو�� 1397/6/15 �ئيس ����� حسابرسي 
ماليات���ي �مل بابت ���� �فز��� � عو��� � جر�ئم جمعا مبل���غ 8/345/075/870 �يا� � مبلغ 
320/000/000 �يا� ع���و��� �اليندگي � مبلغ 573/855/750 �ي���ا� جر�ئم جمعا� به مبلغ 
9/238/931/620 �يا� بدهكا� مي باش���د ضمنا� بابت عملكر� س���ا� 1394 طي نامه ش���ما�� 
111/34847/� �ئيس �مو� مالياتي �مل بابت عملكر� س���ا� 1394 مبلغ 669/146/658 �يا� � 

باب���ت جر�ئم عملكر� ما�� 169     � � � مبلغ 14/318/563 �يا� جمعا به مبلغ 683/465/221 
�يا� بدهكا� مي باش���د جمع مبلغ بدهي ب���ه ����� ����يي بابت ���� �ف���ز��� � عملكر� مبلغ 
9/922/396/841 �يا� مي باش���د كه �� �ين ميز�� بدهي مبلغ 739/665/314 �يا� بابت ���� 
�فز��� � جر�ئم متعلقه سا� ها� 94 � 95 � مبلغ 683/465/221 �يا� بابت عملكر� � جر�يم سا� 
1394 مربو� به مستاجر مي باش���د كه بايد تسويه گر�� خالص بدهي سهامد���� شركت پس �� 

كسر سهم مستاجر به سا�ما� �مو� �قتصا�� � ����يي مبلغ 8/499/266/306 �يا� مي باشد. 
2� سا�ما� تامين �جتماعي �مل: پير� نامه ش���ما�� 17501/ مو�� 1397/4/19 بدهي تا تا�يخ 
1396/12/29 بابت �صل حق بيمه مبلغ 308/678/427 �يا� � بيمه بيكا�� مبلغ 35/296/488 
�يا� � جر�ئم مبلغ 35/876/486  �يا� كه �� مجمو� مبلغ 399/327/196 �يا� طلب ���� كليه 
�ين مبلغ بابت بدهي �� تا�يخ 1395/8/30 تا تا�يخ 1396/12/29 مي باش���د كه بر �سا� قر����� 

به عهد� مستاجر مي باشد. 
3� ����� �بيا�� �مل: پير� نامه ش���ما�� 6553/309 مو�� 1397/6/12 بر�� س���ا� ها� 1394 
لغاي���ت 1397 جمعا مبلغ 6/510/000/000 �يا� بابت �جا�� بس���تر � مبلغ 2/607/116/133 
�يا� بابت �� بها مجموعا مبلغ 9/117/116/133 �يا� طلب ���� كه بر �س���ا� قر����� به عهد� 

مستاجر مي باشد. 
4� ����� بر�: پير� �� فقر� فيش تا تا�يخ 1397/4/24 جمعا مبلغ 102/274/000 �يا� طلب ���� 

كه بر �سا� قر����� به عهد� مستاجر مي باشد. 
5� �شخا� �مل: طي حكم شعبه �جر�� �حكا� مدني ���گستر� شهرستا� �مل به شما�� بايگاني 
962610 مو�� 1396/9/16 �� پر�ند� كالس���ه 962610 � 962607 �جر�� �حكا� ���گستر� 
�مل ش���ركت شن � ماسه �مل كا� محكو� �س���ت به پر��خت مبلغ 130/000/000 �يا� �� حق 
محكو� له ش���عبا� �قاجانپو� � مبلغ 130/000/000 �يا� �� حق محكو� له �قا� �فر�س���يا� 
�يز�پنا� � پر��خت مبلغ 2/000/000 �يا� بابت نيم عش���ر ��لتي � همچنين طي حكم ش���عبه 
�جر�� �حكا� مدني ���گس���تر� �مل به شما�� بايگاني 962604 مو�� 1396/8/29 شركت شن 
� ماسه �مل كا� محكو� �س���ت به پر��خت مبلغ 63/648/358 �يا� �� حق محكو� له �قا� علي 
�سماعيلي � پر��خت مبلغ 1/000/000 �يا� نيم عشر ��لتي �� حق صند�� ��لت جمعا به مبلغ 

326/648/358 �يا� بدهكا� مي باشد. 
�� مو�� مطالبا� بابت �جا�� هيچگونه مد�كي ���ئه نگر�يد تا مش���خص شو� �يا طلبي بابت �جا�� 

�� مستاجر �جو� ���� يا خير 
جمع بدهي ها� شركت مبلغ 8/825/914/664 �يا� بر���� مي گر��. 

خالص ���� كل 600 س���هم معد� شن � ماس���ه �مل كا� كه پس �� تفاضل بدهي ها �� ����ئي ها 
به �س���ت مي �يد مبلغ 1/739/085/336 �يا� مي باش���د ���� هر س���هم بر�بر �ست با مبلغ 
2/898/475 �يا� � تعد�� سها� مديو� 267 سهم مي باشد كه 18 سهم �� با���شت مي باشد. 

�� محاس���به ����ئي ها � بدهي  ها� ش���ركت با توجه به �ينكه هيچگونه �فاتر � مد��� مستند � 
صو�� ها� مالي ���ئه نگر�يد ����ئي ها بر �سا� ���يابي كا�شناسا� �سمي ���گستر� � بدهي ها 

بر �سا� �ستعال� ��يافتي �� سا�ما� ها� ��لتي � �جا�� نامه ���ئه شد� �نجا� پذيرفته �ست. 
� چنانچه �س���نا� � مد��� قابل �تكائي بعد �� تهيه گز��� ���ئه گر�� � �� �ظها�نظر �ثر� ��شته 

باشد جد�گانه بر�سي � ���ئه مي گر��. 
����� كل ثبت �سنا� � �مال� �ستا� ما�ند��� - ����� ثبت �مل

ش�ركت سهامي كشا���� � ��مپر��� س�فيد ��� �� نظر ���� 
تعد�� 10 ��� تليس���ه 6 تا 9 ما� �بس���تن� 14 ��� گوساله ما�� 
2 تا 5 ماهه � 6 ��� گوس���اله نر 2 ماهه نژ�� هلش���تاين ما��� بر نيا� 
��حد گا����� خو� �� �� طريق س���امانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت 
(ستا��ير��) به ش���ما�� فر�خو�� 100970122000002 �� طريق 
فر�خو�� مز�يد� عمومي يك مرحله �� به متقاضيا� ��جد ش���ر�يط 

��گذ�� نمايد. 
1� مبلغ � نو� سپر�� شركت �� مز�يد� 

مبلغ سپر�� بر�� 10 پا�تي مز�يد� به شر� �كر شد� �� شر�يط مز�يد� 
مي باشد. 

نو� سپر�� 
�لف � به صو�� ضمانتنامه بانكي معتبر 3 ماهه بد�� قيد � شر�. 

 IR 220100004001040006376476 �جه ���يز ش���د� به حسا� � �
بانك مركز� جمهو�� �سالمي �ير��. 

2� محل ��يافت �سنا�: 
متقاضيا� مي بايس���تي جهت ��يافت �سنا� مز�يد� به سايت سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت به ���� www.setadiran.ir مر�جعه 
نمايند. ال�� به توضيح �س���ت برگز��� مز�يد� � كليه مر�حل فر�يند 
مز�يد� ش���امل ��يافت �سنا� مز�يد� �  پر��خت ��يعه مز�يد�� ��سا� 
پيشنها� قيمت� با�گش���ايي � ... تنها �� طريق �ين سامانه �مكانپذير 

مي باشد. 
عالقمند�� به ش���ركت �� مز�يد� مي بايست جهت ثبت نا� � ��يافت 

گو�هي �لكتر�نيكي (توكن) با شما�� ها� �يل تما� حاصل نمايند. 
مركز پشتيباني � ��هبر� سامانه 41934 � 021 �طالعا� تما� �فاتر 
(www.setadiran.ir) ثبت نا� ساير �ستا� ها �� سايت س���امانه 

بخش ثبت نا� پر�فايل مز�يد� گر موجو� �ست. 
3� �ما� ��يافت � تحويل � با�گشايي �سنا� مز�يد�: 

تا�يخ �نتشا� مز�يد� �� سامانه �� ساعت 11 صبح مو�� 97/9/19 
مهل���ت �ماني ��يافت �س���نا� مز�يد� �� س���امانه: تا س���اعت 14 

مو��97/9/26 
مهل���ت �ماني ���ئه پيش���نها� قيمت �� س���امانه: تا س���اعت 17 

مو��97/9/29 
تا�يخ با��يد: �� تا�يخ 97/9/20 لغايت 97/9/29 �� ساعت 10 �لي 12 

�ما� با�گشايي پاكت ها: ساعت 10 صبح مو�� 97/10/1 
م���كا� با�گش���ايي پاكت ه���ا: �ش���ت � جنب مي���د�� گيل � 

شركت سهامي كشا���� � ��مپر��� سفيد ��� سالن هفت تير 
�ما� �عال� به برند�: ساعت 11 مو�� 97/10/2 
ساير شر�يط �� �سنا� مز�يد� ��� گر�يد� �ست. 

�طالعا� تم���ا� � ���� مز�يد� گز��: �ش���ت � جنب ميد�� گيل 
� ش���ركت سهامي كشا���� � ��مپر��� س���فيد ��� شما�� تما� 

 013 � 33605664 � 013 � 33663091
شناسه �گهي: 309819 

شركت سهامي كشا���� � ��مپر��� سفيد ���

«�گهي مز�يد� عمومي شما�� 9702 فر�� ���» 
     نوبت ��� 

  چند واحد توليدي درسفر 
رئيس جمهوري به ايام افتتاح مي شود 

ســــرويس شهرستانها: استاندار ايام گفت: چند کارخانه به ارزش 
6 هزار ميليارد تومان در سفر پيش روي رئيس جمهوري به استان افتتاح 

مي شود. 
قاسم سليماني دشتکي با اشاره به مرزداري خوب و با درايت مردم 
استان ايام افزود: امسال بيشترين تردد زائران امام حسين)ع( از مرز مهران 
بوده که به خاطر مديريت مناســــب و وجود زيرساخت هاي آماده تردد 
زائرين به بهترين نحو ممکن انجام گرفت.  استاندار ايام در خصوص 
به کارگيري بانوان در مسئوليت هاي مختلف اظهار داشت: در مديريت 
استان سعي کرديم از تمام جناح ها استفاده کنيم و 7 مديرکل، 2بخشدار 
و 3نفر از معاونين استاندار را بانوان عهده دار هستند.    بنابراعام روابط 
عمومي استانداري ايام، رئيس جمهوري براي افتتاح چند طرح مهم تا 

پايان امسال به استان ايام سفر خواهد کرد. 

  ســـرويس شهرستانها:رئيس 
ســـازمان حفاظت محيط زيست 
کشور نسبت به انتشار اخبار زيست 
محيطي تنگ تکاب در رسانه هاي 

معاند واکنش نشان داد. 
عيســـي کانتـــري معاون 
رئيس جمهوري در سفر به ياسوج و 
در حاشيه بازديد از سد تنگ سرخ با 
اشاره به انتشار اخبار زيست محيطي 
تنگ تکاب در رسانه هاي معاند که 
به تضييع حقوق زيســـت محيطي 
اين منطقه پرداختند، گفت:اين طرح 
اقتصـــادي در منطقه تنگ تکاب 

پيوست زيست محيطي دارد. 
کانتري افزود:رسانه هاي معاند 
خارج از کشـــور و مخالفان دولت 
در داخل به دليل نداشتن اطاعات 
کافي به اين موضوع دامن زدند و 
آن را مغاير اهداف زيست محيطي 
دانستند، اما برخاف ادعاي آن ها 
اجراي اين طرح از ســـال 1387 
در راســـتاي اجـــراي قانون پياده 
سازي صنايع درجه  يک از جمله 
صنعت گردشگري در 32 هکتار از 
مستثنيات در زيستگاه هاي خاييز در 
منطقه  تکاب با طي همه تشريفات 

اداري به تصويب رسيد و هيچ گونه 
لطمه اي را متوجه محيط زيســـت 

نمي کند. 
وي بابيان اين که حفظ محيط 
زيســـت از مهمترين اولويت هاي 
دولت است، اضافه کرد:دولت به 
منظور صيانت از محيط زيســـت 
اجازه  عقد تفاهمنامه با ســـازمان 
امور استخدامي کشور براي تکميل 
ظرفيت مورد نياز محيط بان را صادر 
کرد و براساس اين تفاهمنامه ظرف 
ده سال کادر محيط باني اين سازمان 
تکميل و در يک برنامه  تدوين شده 

ساانه 350 نفر به کادر محيط باني 
کشور افزوده مي شود. 

  او با بيان اين که محيط زيست 
براي مردم هست، به غناي طبيعي 
و ظرفيت هـــاي موجود در محيط 
زيست استان کهگيلويه و بوير احمد 
اشـــاره کرد و افزود:شرايط براي 
توسعه  صنعت توريسم در کهگيلويه 
و بوير احمد مهيا است، اما تاکنون 
ناديده گرفته شده است در صورتي 
که مي توان ضمن مراقبت از محيط 
زيست، استان را از بهره  اقتصادي 

خوبي بهره مند ساخت. 

کانتري: طرح اقتصادي در منطقه تنگ تكاب، پيوست زيست محيطي دارد  

 سرويس شهرستانها: دبير ستاد 
مبارزه با مفاسد اقتصادي بدون ذکر 
نام مفســـد اقتصادي گفت: بخش 
عمـــده اي از معوقات بانکي يکي 
از ابر بدهکاران پس گرفته شـــده 

است.
کاظم پاليزدار مشـــاور معاون 
اول رئيس جمهـــوري در جمـــع 
دانشجويان دانشگاه شهرکرد افزود: 
اين ابر بدهـــکار بانکي 85 هزار 

ميليارد ريال به سيستم بانکي بدهکار 
است و هيچ کدام از دولت ها موفق 
بـــه بازپس گيري معوقات از وي 

نشده بودند.
وي گفـــت: با هماهنگي به 
وجود آمده بين ســـران سه قوه، 
بخشي از معوقات از اين ابربدهکار 

بانکي پس گرفته شد.
دبير ســـتاد مبارزه با مفاسد 
اقتصادي در پاسخ به دانشجويي که 

مدعي شد قانون تجارت ايران به روز 
نيست، افزود: قانون تجارت دچار 
برخي از نقايص اســـت، بگونه اي 
که بدهکاران بانکي مي توانند اعام 

ورشکستگي کنند.
پاليزدار اظهار داشت: برخي از 
بدهکاران بانکي با استفاده از ضعف 
قانوني، در زمان دريافت وام بانکي 
اعام ورشکستگي مي کنند و پس 
از اعام ورشکستگي تمام جرايم 

بانکي آنان بخشيده مي شود.
وي درباره مبارزه با مفاســـد 
اقتصـــادي گفـــت: همانگونه که 
رئيس جمهوري اعام کرده است 
هيچ خط قرمزي در مبارزه با فساد 
و مفاســـد اقتصادي در اين دولت 
وجـــود ندارد، کما اين که در اين 
دولت 2 تا سه معاون وزير برکنار 
شـــدند و پرونده آنها براي صدور 

حکم در حال رسيدگي است.

بخشي از معوقات ابربدهكار بانكي پس گرفته شد



 معارفه سرپرست جدید فدراسیون والیبال 
در غیاب ضیایی و منظمی

جلس���ه معارفه افشین داوری به 
عنوان سرپرس���ت جدید فدراسیون 

والییال برگزار شد.
به گزارش ایسنا، جلسه معارفه 
سرپرست جدید فدراسیون والیبال با 
حض���ور علی رغبتی، مدیر کل دفتر 
برنام���ه ریزی وزیر ورزش و جوانان، 
س���عید درخش���نده، روسای برخی 
کمیته ه���ا و برخی از اعضای هیئت 
رئیسه فدراسیون والیبال برگزار شد و 
افشین داوری به عنوان سرپرست جدید 

فدراسیون والیبال معرفی شد.
این جلسه در حالی برگزار شد که دبیر و نائب رییس فدراسیون در آن 
حضور نداشتند. هم چنین احمد ضیایی ساعتی پیش از آغاز این نشست اعام 
کرده بود که از سمتش استعفا نداده است. او در جلسه معارفه سرپرست 

جدید در فدراسیون حضور نداشت.
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تعليق فدراسيون فوتبال، از گمانه زني هاي رسانه اي تا اخبار رسمي اخبار کوتاه داخلی

تساوي سپاهان و پرسپولیس
پرسپولیس و سپاهان در بازی معوقه هفته دوازدهم به تساوی یک 

بر یک رضایت دادند.
به گزارش ایسنا، دو تیم فوتبال پرسپولیس و سپاهان در دیدار معوقه 
هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران در ورزشگاه نقش جهان به مصاف 
هم رفتند که این دیدار در پایان با تساوی یک بر یک به پایان رسید 
تا رکورد شکست ناپذیری دو تیم در لیگ هجدهم ادامه پیدا کند.پورقاز 
در دقیقه ۷۴ سپاهان را پیش انداخت اما پرسپولیس با پنالتی علیپور در 

دقیقه ۸۹ به بازی برگشت.
مرحله نیمه نهایی جام حذفی قرعه کشی شد

مرحل���ه نیمه نهایی جام حذفی فوتبال 
باشگاه های ایران قرعه کشی و تیم ها حریفان 

خود را شناختند.
به گزارش ایرنا؛ این قرعه کش���ی پیش 
از آغاز دیدار تیم های س���پاهان اصفهان و 
پرس���پولیس در ورزشگاه نقش جهان و با 
حضور سعید فتاحی رئیس کمیته مسابقات 
سازمان لیگ برگزار شدکه نتیجه قرعه کشی 
بدین ش���رح اس���ت:داماش گیانیان – سایپا. پرسپولیس و سپیدرود با 
پدیده - س���پاهان اصفهان)پرسپولیس با سپیدرود رشت دیدار می کند 
و برنده آن به مصاف پدیده مشهد خواهد رفت تا حریف سپاهان در 

نیمه نهایی مشخص شود(
مظفر و ناظم الشریعه نامزد بهترین مربیان جهان شدند

بعد از معرفی نامزدهای بهترین بازیکنان 
و تیم های فوتس���ال جهان، سایت فوتسال 
پلنت ۱۰ نامزد برتر مربیان جهان و تیم های 

باشگاهی را اعام کرد.
به  گزارش  ایس���نا  مس سونگون در بین 
نامزدهای برترین تیم های جهان قرار گرفت.

در بی���ن نامزدهای مربیان برتر جهان نیز نام 
شهرزاد مظفر و سیدمحمد ناظم الشریعه دیده 

می شود.پیش از این در بخش بانوان فرزانه توسلی نامزد بهترین گلر و 
فاطمه اعتدادی نامزد بهترین بازیکن جهان شدند.اسامی برترین ها ۳۱ 

دسامبر اعام می شود.
طالبی: هیچ اختافی با مسئوان بوکس ندارم

درحالی که برخی از اختاف میان نایب 
رئیس سابق بوکس و فدراسیون این رشته خبر 
داده اند، ناصر طالبی تاکید کرد با خواس���ت 
خودش ترک مسئولیت کرده است.ناصر طالبی 
در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به این 
سوال که برخی عنوان می کنند علت استعفای 
شما اختاف با فدراسیون بود گفت: تعجب 
می کنم، چرا که استعفای من در یک پروسه 
مشخص و به دور از هرگونه حواشی بود. من همانطور که برای شرکت 
در انتخابات فدراسیون اسکی از نایب رئیسی قایقرانی استعفا دادم به همان 
شکل هم چون در انتخابات فدراسیون قایقرانی ثبت نام کردم استعفایم را 

از نایب رئیسی بوکس تقدیم وزارت ورزش و جوانان کردم.
7 تیم خارجی در مسابقات کشتي جام باشگاه هاي جهان

۷ تی���م خارج���ی در 
رقابت های کشتی فرنگی جام 
باشگاه های جهان در اردبیل 
شرکت می کنند. به گزارش 
خبرگزاری فارس و به نقل 
از فدراسیون کشتی، پنجمین 
دوره رقابت های کش���تی 
فرنگی جام باشگاه های جهان 
روزه���ای 2۹ و ۳۰ آذرماه 
در س���الن 6 هزار نفری حس���ین رضازاده شهر اردبیل برگزار می شود.
تاکنون تیم های روسیه، ارمنستان، گرجستان، ترکیه، اوکراین، قرقیزستان 
و صربستان برای حضور در این مسابقات اعام آمادگی کرده اند.تیم های 
بیمه رازی اردبیل و سیناصنعت ایذه نیز به عنوان تیم های اول و دوم لیگ 

برتر کشتی فرنگی ایران مجوز حضور در این مسابقات را دارند.

 ۵۰ ماده سمی سرطان زا در سیگار
وجود دارد

رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی با اش���اره به اینکه سیگار حاوی 
۴هزار ماده سمی است که ۴۰تا ۵۰مورد آن سرطان زا هستند، گفت: احتمال 

شیوع تومور مغزی در جنین مادران سیگاری بیشتر است.
به گزارش مهر، محمدرضا قوام نصیری، درباره تأثیر استعمال دخانیات 
در بروز سرطان اظهار داشت: سموم این مواد می تواند در بروز سرطان ها 
تأثیرگذار باشد به طوریکه تنباکوی قلیان یا توتون سیگار مواد سمی موجود 
در آن در سلول های طبیعی دستگاه تنفس به ویژه ریه اثر گذاشته و سبب 

ادامه  ایجاد تغییرات غیرطبیعی در سلول ها می شوند.
وی افزود: عوامل مختلفی در سرطانی شدن سلول ها اثر گذاشته و در 
واقع ساختارDNAآنها را تحت تأثیر قرار می دهد که مواد سمی موجود در 
دخانیات ابتدا سبب تغییر در سلول های ابتدایی و سپس به سمت تکثیر آن 
پیش می روند که با توده ای و غده ای شدن آن سرطان توسط تصویربرداری 

یا لمس شناسایی می شود.
قوام نصیری گفت:  قلیان ها به ویژه زمانی که تنباکوی آن معطر و میوه ای 
باشد احتمال وجود مواد مخدر صنعتی نیز در آن وجود داشته و عوارض 
آن چندین برابر است . وی افزود:موادمخدر به ویژه تریاک سرطان زا بوده 
و عاوه بر تأثیر بر روی ریه بر روی دستگاه گوارش همچون مری، معده 
و حتی مثانه اثر گذاشته و باعث سرطانی شدن آن می شود. قوام نصیری با 
بیان اینکه احتمال ابتا به سرطان در کسانی که استعمال دخانیات دارند تا 
۴برابر بیشتر است، گفت: در بررسی هایی که از مبتایان به سرطان ریه به 
عمل آمده ۸۰درصد آنها س���ابقه استعمال دخانیات داشته و بیش از ۱۵نخ 

سیگار در روز استفاده کرده اند.
رئیس انجمن رادیوتراپی آنکولوژی گفت: متأسفانه امروزه زنان نیز در 
کشور به استعمال دخانیات به ویژه قلیان روی آورده اند این مسئله سبب 
بروز برخی از سرطان ها همچون آدنوکارسینوم ریه می شود. همچنین زنان 
باردار در صورتی که استعمال سیگار داشته باشند شیوع تومور مغزی در 

جنین آنها زیادتر است.

از روزي که منع به کارگیري بازنشسته ها در ورزش و 
بخصوص فدراسیون ها که بیشترین تعداد را داشتند مطرح 
شد علي رغم این که همگي حائزین شرایط اعام کردند 
که تابع قانون هستند اما از همان ابتدا تعداد بسیار کمي 
بودند که تن به این قانون دادند و برخي دیگر به صورت 
کژ دار و مریز سعي داشتند در صندلي ریاست خود بمانند 
هرچند که نظر وزارت ورزش هم برایش���ان مهم بود تا 
جایي که در پي اظهارنظر صریح و شفاف وزارتخانه مبني 
بر گردن نهادن به قانون، آنان نیز صندلي هایشان را ترک 
کردند تا بمانند فقط دو سه نفري که نشان دادند تاش 
دارند در منصب ریاست بمانند در حالي که  سعي در پیدا 

کردن راهکار قانوني دارند.
در ای���ن می���ان وزارت ورزش و جوانان هم چون 
مي دانست برکنارکردن رؤساي فدارسیون ها، باعث تعلیق آن 
ورزش ها خواهد شد، کژ دار و مریز با این ماجرا کنار آمد 
هرچند که در جواب سؤاات مبني بر رفتن همه رؤساي 

بازنشسته، تأکید مي کرد که همه باید بروند.
با این وجود فدراس���یون فوتبال و والیبال از جمله 
فدراس���یون هایي بودند که نشان دادند تحت تأثیر وزارت 
ورزش نیستند و قصد ندارند به این راحتي ها، صندلي خود 
را ترک کنند هرچند که جسته و گریخته از سوي متولیان 
ورزش اعام ش���ده بودکه رؤساي این فدراسیون ها هم 
بااخره باید بروند اگرچه برخي در وزارتخانه، حرفشان را 
در مورد رئیس فوتبال تغییر داده و یا سعي کردند نظرشان 

را دوپهلو بیان کنند.
اشاره به استفاده از قوانین تعریف شده موجود براي 
ابقاء بازنشستگان در سمت خود نیز از سوي وزارت ورزش 
به عنوان حقي بیان شد که مي توانند از آن بهره مند شوند 
تا بااخره روزنه اي باقي بماند براي مدیراني که با رایزني ها 
تاش مي کنند تا در صندلي ریاست بمانند تا در این صورت 
وزارت ورزش هم مورد سؤال واقع نشود. اما هرچه که بود 
و با اعام آمارهاي ضد و نقیضي از تعداد رؤساي بازنشسته 
در فدراسیون ها از ۱۰ تا ۱۳ نفر� که از ضعف هاي وزارتخانه  
در داشتن آماري شفاف و بدیهي به شمار مي آید � بااخره 
اعام شد که۱۰ رئیس بازنشسته هستند و طبق قوانین موجود 
هرکدام که قانون جدید بازنشستگي شامل حالش شود باید 
بروند. به این ترتیب بود که هفت فدراسیون بااخره دیر یا 
زود و تا وقت قانوني مقرر شده یعني ۱۵آذرماه، استعفاي 
خود را اعام کردند و در این بین و قبل از این تاریخ، تنها 
رئیسي که توانست مقدمات ابقاء خود را فراهم کند، تاج 
رئیس فدراسیون فوتبال بود. رئیسي که ظاهراً طبق قوانیني 
که وزارت ورزش عنوان کرده بود حق طبیعي هر مدیري 
است که از آن بهره مند شود، مقرر شد که در صندلي خود 
بماند و وزارتخانه و حتي کمیته ملي المپیک � که این دومي 

شاید کمتر باید وارد این قضایا شود� ماندن تاج را قانوني 
اعام کرده اما تأکید کردند که رؤساي فدارسیون هاي والیبال 
و کارات���ه بای���د بروند و در این میان حتي فریبا محمدیان 
معاون وزارت ورزش هم که منش���أ خدمات فراواني شده 

بود را نیز استثناء نکردند.
به این ترتیب براي والیبال و کاراته و به جاي محمدیان، 
سرپرست معرفي کردند تا تأکید کنند که تاج ماندني است 
هرچند که انبوه بحث هاي طرح شده در مورد قانوني بودن 
یا نبودن ماندن تاج، تا همین لحظه هم تمام نشده تا جایي 
که همواره براي باقي ماندن او در ریاس���ت فدراس���یون، 
تهدید تعلیق فوتبال از سوي فیفا مطرح مي شود. حال این 
س���ؤال پیش مي آید که اگر ابقاء تاج قانوني است اصواً 
پس چرا دائماً بحث تعلیق از سوي فیفا، یا نامه هایي که 
از س���وي این مرجع قرار است به وزارت ورزش ارسال 
ش���ود، بر گرد ورزش دور مي زند؟ بخصوص که وزیر 
ورزش و همچنین رئیس کمیته ملي المپیک صراحتاً اعام 
کرده اند تاج ماندني اس���ت! سؤال بزرگتر دیگر این است 
که چرا چنین بحثي در مورد سایر فدراسیون ها که رئیس 
بازنشس���ته داشتند مطرح نشد� البته به  استثناء والیبال که 
هیچ بعید نیست مطرح شود با توجه به این که ضیایي هم 
مثل تاج در صدد است تا از ظرفیت هاي قانوني استفاده 
کند و هیئت رئیس���ه فدراسیون والیبال هم معرفي افشین 
داوري از سوي وزارت ورزش را به سرپرستي فدراسیون 
والیبال، نقض آشکار قانون دانسته و با نامه اي صریح به 
وزیر ورزش از وي خواسته اند تا آن را ملغي کند� اصواً 

مش���خص نیس���ت که در این رهگذر چرا در بسیاري از 
رسانه ها و مطبوعات همواره و مؤکداً از تعلیق فوتبال در 
صورت کنار رفتن تاج صحبت به میان مي آید. موردي که 
احتم���ال تحت تأثیربودن وزارتخانه به این مورد را براي 
مان���دن تاج محتمل تر مي کند تا پیروي از حق قانوني او. 
حال آنکه چنین هیاهویي از سوي رسانه ها و مطبوعات 
بیشتر یک گمانه زني است تا یک خبر موثق زیرا فیفا زماني 
فدراسیون را تعلیق مي کند که اقناع شود دخالت در امور 
فوتبال یک کشور، وجود دارد. به این ترتیب براي تعلیق 
فوتبال یک کشور اواً مسئوان فدارسیون ملي یا نهادهاي 
دخالت کننده در کار فوتبال باید رسماً بیانیه اي یا مکاتبه اي 
را طرح کنند که مستقیماً دخالت در امور فدراسیون محرز 
شود؛ اما در حال حاضر این شرایط وجود ندارد که مثًا 
مسئوان فدراسیون اعام کرده باشند تحت فشار دولت 
هستند و از طرفي وزارت ورزش هم هیچ اقدامي نکرده 
که نتیجه آن دخالت در امور فدراس���یون فوتبال باشد و 

بتواند مقدمات تعلیق فوتبال را فراهم آورد.
دوماً فیفا براس���اس اطاعات یا اخباري که حول و 
حوش فوتبال یک کشور اتفاق مي افتد مي تواند عکس العمل 
نشان دهد و طي مکاتبه اي با فدراسیون یا دولت درخواست 
کند که نسبت به دخالت احتمالي نهادي دیگر، توضیح ازم 
را بده���د و پس از گرفتن توضیحات ازم، فیفا اقدام به 
تصمیم گیري در مورد تعلیق یا عدم تعلیق فوتبال کشوري 
بکند. بنابراین چنین مکاتبه اي از سوي فیفا با طرفین ماجرا 
حتمي و غیرقابل انکار اس���ت و در کنار این موارد، یک 

نکته قطعي دیگر هم وجود دارد و آن این که فیفا هیچگاه 
بر مبناي اخبار طرح ش���ده در رسانه ها یا گمانه زني هاي 
رسانه اي و مطبوعاتي، فدراسیوني را تعلیق نکرده و براي 
معلق کردن فوتبال یک کشور، حتماً باید دخالت رسمي 

نهادي دیگر، قطعیت پیدا کند. 
در این میان اما س���ؤال دیگري که پیش مي آید این 
است که چرا مدیراني که خود را تابع قوانین و خدمتگزار 
مردم معرفي مي کنند اجازه مي دهند حرف و حدیث و چتر 
تعلیق حتي در حد گمانه زني ها، بر سر ورزش سایه بیفکند؟ 
آیا آنان فکر مي کنند که تنها مدیري هستند که مي توانند 
فوتبال را اداره کنند و از هیچکس دیگري، اداره فوتبال بر 
نمي آید؟ مگر کم هستند مدیران کاربلد در ورزش کشور؟ 
آیا سایر رؤساي بازنشسته فدراسیون هایي که مي توانستند از 
امتیازاتي بهره مند شوند اما بنا به تبعیت از قانون بافاصله 
استعفا دادند، نمي توانستند چنین دیدگاهي داشته باشند؟ 
شکي نیست که تعابیري مبني بر این که چون فوتبال به 
جام ملت هاي آس���یا نزدیک است پس تغییرات مي تواند 
آسیب زننده باشد نیز توجیهي سطحي و غیرمنطقي است 
چرا که اتفاقاً همین نزدیک بودن به جام ملت هاي آسیا، 
امتیازي اس���ت براي این که اگر مدیر یا سرپرستي بیاید 
قطع���اً در کوتاه مدت ذره اي برنامه ها را تغییر نخواهد داد 
با تأکید بر این که سرپرست را نیز وزارت ورزش تعیین 
مي کن���د و قاعدتاً او ادامه دهنده همان برنامه هاي قبلي تا 

زمان برگزاري مجمع خواهد بود.
یادآوري این نکته هم در شرایطي که به نظر مي رسد 
فوتبال به طور غیرمستقیم براي وزارت ورزش خط و نشان 
مي کشد ضروري است که مجمعي که طبق قانون بهترین 
مرجع تصمیم گیرنده است و اگر رئیس فدراسیون به هر 
دلیلي نخواهد طبق قوانین موجود از سمت خود استعفا 
کند  � که باعث خطر تعلیق مي ش���ود � این مجمع است 
که مي تواند در مورد ماندن یا نماندن رئیس تصمیم گیري 
 کند و مي تواند تعیین کننده باش���د، در این صورت فیفا 
هم هیچ دخالتي نخواهد کرد. البته در شرایطي که مجامع 
مورد بحث در تعاملي نزدیک با وزارتخانه باشند. همان 
مجمع���ي که وزارت ورزش پ���س از تأیید بقاء تاج در 
ریاست فدارسیون، ماندن یا نماندن هیئت رئیسه اي را که 
به صندلي هایشان چسبیده اند، موکول کرده است به تصمیم 
مجمع فدراسیون فوتبال که در دي ماه برگزار مي شود. البته 
نباید فراموش کرد که عاوه بر ماجراي فوتبال، ماجراي 
والیبال هم تمام نش���ده و واکنش هیئت رئیسه فدراسیون 
والیب���ال بر آن صحه مي گ���ذارد. در این میان آیا ممکن 
است که در فدراسیون هاي دیگري هم که رؤسا رفته اند، 

چالش هایي بوجود آید؟
قاسم كياني

اخبار کوتاه خارجي

نبرد ستاره هاي ایراني در والیبال اروپا
نخس���تین  در 
دیدارهای هفته یازدهم 
لیگ والیبال ایتالیا تیم 
سیه نا در حضور سعید 
معروف مغلوب مودنا 
ش���د و مونزا از سد 
کاس���تانا قعر نشین 
گذش���ت.به گزارش 
ایسنا، هفته یازدهم لیگ 
والیبال ایتالیا، سری Aبا 

برگزاری دو دیدار آغاز شد که در پایان مودنا با شکست سیه نا به یک 
قدمی پروجا رسید و در نبردی بین ستاره های ایرانی  سری Aمونزا با 
بازگشتی رویایی یازدهمین شکست متوالی کاستانا را رقم زد. در یکی 
از مهمترین بازی های هفته یازدهم سری A که بین دو تیم باا و پایین 
جدول برگزار شد تیم قدرتمند مودنا که هدایتش بر عهده خولیو واسکو 
است و ستارگانی همچون ایوان زایتسف را در اختیار دارد میزبان یاران 
سعید معروف در تیم سیه نا بود که هدایتش بر عهده خوآن سیچلو است 
و در پایان در حالی که شاگردان سیچلو دو بر یک از میزبان پیش بودند 
با نتیجه سه بر دو مغلوب مودنا شدند تا شاگردان واسکو با ۹ برد و 

26 امتیاز حایگاهشان در رده دوم را تثبیت کنند.
  A در دیگر دیدار همزمان و در نبرد بین لژیونرهای ایرانی سری
تیم مونزا که امیر غفور را در اختیار دارد میزبان تیم قعر جدولی کاستانا 
بود که از حضور مجتبی میرزاجانپور بهره می برد که در پایان این دیدار 
ماراتن گونه یاران میررزاجانپور در حالی کا با نتیجه دو بر صفر از میزبان 
پیش بودند و کم مانده بود اولین پیروزیشان را جشن بگیرند در نهایت 
با نتیجه سه بر دو شکست خوردند تا با ۱۱ باخت و چهار امتیاز در 
قعر جدول باقی بمانند. همچنین در یک دیدار از هفته نهم لیگ والیبال 
یونان تیم آاک آتن که فرهاد سال افزون را در اختیار دارد توانست در 
ادامه روند رو به رشدش با پاسور ایرانی خود برابر اسنیکوس با نتیجه 

سه بر صفر به برتری دست یابد.
رکورد گلزني مسی با ضربه آزاد

مهاجم بارسلونا با دو گلی که 
در دیدار برابر اسپانیول از طریق 
ضربه آزاد به ثمر رساند رکورد 
خارق العاده ای را به نام خود ثبت 
کرد.به گزارش ایسنا، لیونل مسی 
در دیدار بارسلونا و اسپانیول از 
هفته پانزدهم الیگا درخشید و 
توانس���ت در پیروزی ۴ بر صفر 
تیمش، دبل کند. مهاجم آرژانتینی هر دو گلش را از طریق ضربه آزاد 
زد. بازیکن بارسلونا با این گل ها رکورد عجیبی به ثبت رساند.به نوشته 
میسترچیپ )کارشناس اسپانیایی( مسی در پنج سال اخیر در الیگا ۱۹ 
گل از طریق ضربه آزاد به ثمر رسانده است. او بیش از هر تیم حاضر 

)با تمام شوت زن هایش( از پنج لیگ برتر اروپایی گلزنی کرده است.
پیشنهاد2۰۰ میلیوني براي ستاره انگلیسی

باشگاه بارسلونا برای تقویت خط حمله خودش به دنبال جذب 
س���تاره تاتنهام است.به گزارش خبرگزاری فارس، دیلی استار انگلیس 
خبر داد که مسئوان باشگاه بارسلونا برای تقویت حمله خودشان در 
فصل آینده دست به کار شده و می خواهند هری کین، کاپیتان تیم ملی 
انگلیس و ستاره تاتنهام را جذب کنند.آبی اناری ها برای کسب رضایت 
باشگاه تاتنهام می خواهند 2۰۰ میلیون یورو پیشنهاد دهند تا این ستاره 

انگلیسی را شکار کنند.
یونایتد جایگزین مورینیو را پیدا کرد

روزنامه انگلیسی »سان« مدعی شده منچستریونایتد به احتمال زیاد 
مورینیو را اخراج خواهد کرد و برای جانش���ینی او پوچتینو، سرمربی 
تاتنهام را در نظر گرفته است.به گزارش خبرگزاری مهر، سران باشگاه 
فوتبال منچستریونایتد به دنبال جایگزینی برای ژوزه مورینیو هستند و 
طبق ادعای روزنامه س���ان، مائوریتسیو پوچتینو سرمربی تاتنهام کسی 
اس���ت که برای جانشینی مورینیو انتخاب کرده اند. این روزنامه مدعی 
شده منچستریونایتد درصدد است تا برای این مربی آرژانتینی ۴۵ میلیون 

یورو بپردازد.

نایب رئیس فدراسیون فوتبال 
گفت:وزی���ر ورزش باید در نامه ای 
رس���می اعام کند که مهدی تاج 
مشکلی ندارد وگرنه وعده شفاهی 

دردی از فوتبال دوا نمی کند.
علی کفاشیان در گفت وگو با 
خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس 
در خصوص جلس���ه مهدی تاج 
با مس���ئوان وزارت ورزش برای 
حل ش���دن حضور بازنشستگان در 
فدراسیون فوتبال اظهار داشت: من 
از جزئی���ات جلس���ه خبر ندارم و 
نمی دانم چه تصمیم گیری شده است 
اما امیدوارم هر تصمیمی که گرفته 
ش���ده به صاح فوتبال ایران باشد. 
نباید فوتبال فدای افراد یا تصمیمات 

غلط شود.

وی در خصوص اینکه به نظر 
می رسد جلسه به شکلی پیش رفته 
که اعضای بازنشسته در فدراسیون 
باید هر چه زودتر سمت های خود 
را تحویل دهند، اظهار داشت: من از 
جزئیات جلسه خبر ندارم اما برای 

برون رفت از این شرایط دو راه وجود 
دارد. اول اینکه تکلیف خود تاج باید 
مشخص شود که آیا می تواند مجوز 
ادام���ه کار را طبق ماده 6۰ بگیرد یا 
ن���ه، اگر او این مجوز را بگیرد ادامه 
می دهد و مرحله بعدی برای س���ایر 
اعضای بازنشسته باید طی شود. اما 
اگر او نتواند مجوز بگیرد داستان فرق 
می کند و در آن صورت یک راهکار 
وجود دارد. به دلیل اینکه فوتبال در 
مرحله حساسی به سر می برد دولت 
برای موضوع فوتبال استثنا قائل شود 
و مجوز موقت داده شود تا در این 
برهه ای که جام ملت های آسیا را در 
پیش داریم آس���یبی به فوتبال وارد 
نشود و پس از گذراندن این مرحله 

تعیین تکلیف شود.

کفاشیان در پاسخ به این سؤال 
که نگاه خودش و س���ایر اعضای 
هیأت رئیسه به قضایا چیست و آیا 
خط���ر تعلیق ایران را تهدید می کند 
یا خیر، گفت: نگاه من به ماجرا مثبت 
است،  من هرگز به عنوان کسی که 
س���ال ها در فوتبال هستم به دنبال 
آس���یب زدن به فوتبال نبودم و ما 
اصا به تنها چیزی که فکر نمی کنیم 
تعلیق اس���ت و اصا هم دوست 
نداریم فوتبال ما به خصوص فوتبال 
ملی ما صدمه ببیند. اصا اان نباید 
بحث تعلیق مطرح شود. هم من و 
هم سایر اعضای هیأت رئیسه تمام 
تاش خ���ود را به کار گرفته ایم تا 
مشکل از فوتبال مان دور شود و کمک 

حال فدراسیون باشیم.

کفاشیان:وعده شفاهی دردی از فوتبال دوا نمی کند

رئیس جدید س����ازمان حج و زیارت گفت: 
یکی از مهمترین اولویت های سازمان حج و زیارت 
برابری پول ملی ما با ارزهای خارجی و تامین ارز 

سفر حج بدون ایجاد فشار به مردم است.
به گزارش مهر، علیرضا رش����یدیان در جمع 
اصحاب رس����انه ضمن تشکر از زحمات حمید 
محمدی رئیس س����ابق این سازمان و با اشاره به 
موضوع حج گفت: با توجه به تصویری که حج 
و زیارت در روحیه و ایمان مردم دارد، امیدواریم 
ب����ا برنامه ریزی در زمینه ارتقای کیفیت این امر 

ماندگاری آن را افزایش دهیم.
وی ادام����ه داد: به عاوه امیدواریم با توجه 
به ش����رایط اقتصادی در زمینه مدیریت هزینه ها، 

اقدام مطلوبی انجام دهیم، چرا که امروزه یکی از 
مهمترین اولویت ها، برابری پول ملی ما با ارزهای 
خارجی است و چون به تبع این که قراردادهای ما 
با شرکت های سعودی باید با ارز انجام شود، تامین 
این ارز از دغدغه های ما بوده است که امیدواریم 

با همکاری مجلس و دولت، محقق شود.
رشیدیان با بیان این که در هفته های آینده 
برای مذاکره درباره حج سال آینده به عربستان سفر 
خواهیم کرد، گفت: در آنجا هم برای برگزاری با 

کیفیت حج، تاش خواهیم کرد.  
وی در پاسخ به این سئوال که جای امیدواری 
برای بازگش����ایی عمره مفرده وجود دارد یا خیر؟ 
گفت: اجازه دهید پس از برگزاری جلسات به این 

سئوال پاسخ دهیم، چرا که ازمه این امر، توافق 
با طرف س����عودی درباره نحوه تامین هزینه های 

اقامتی، حمل و نقل، تغذیه و غیره است.
رشیدیان درباره سپرده های عمره مردم هم 
توضیح داد: س����ود سپرده ها در بانک ها به آنها 
تعلق می گیرد، اما این مبالغ برای انجام حج عمره 
بوده است و در مرحله اول تاش خواهیم کرد تا 
مسیر عمره را باز کنیم. وی تاکید کرد: در دولت 
قبل و در زمان ثبت نام عمره هم ما تاکید کردیم 
که این تعداد ثبت نام انجام نشود اما آن زمان به 
دلیل برخی سیاست ها برای جمع آوری نقدینگی 
در جامعه، این امر انجام شد و  مشکات فعلی 

را رقم زد.

رئیس سازمان حج : برای افزایش ظرفیت زائران  تاش می کنیم 
 

  مدیرعامل ش���رکت راه آهن 
ش���هری تهران و حومه در واکنش 
به انتش���ار خبر اخراج ۱۵۰ کارگر 
خ���ط 6 مت���رو در فضای مجازی 
گف���ت: کارگران با پیمانکار قرارداد 
دارند، زمانی که عملیات عمرانی کم 
می شود، پیمانکاران مجبور می شوند 

نیروی کارشان را کاهش دهند.
علی امام، در گفتگو با ایرناپاس 
درباره اخ���راج ۱۵۰ کارگر خط 6 
مترو گفت: اواً مترو کارگری ندارد 
که بخواهد اخراج کند. کارگرها در 
قرارداد پیمانکارها هستند. پیمانکارها 
وقتی کارش���ان کاهش پیدا می کند، 
نیروهایشا ن را کم می کنند. در چند 
ماه گذشته، پیمانکار توسعه جنوبی 
خط 6، چون با رکود در کار مواجه 

شد، به ناچار تعدادی از کارگرهای 
خ���ود را کم ک���رد، ولی این تعداد 
کمت���ر از ۱۵۰ نف���ر و حدود ۱۰۰ 

نفر است.
 مدیرعامل شرکت مترو درباره 
فروش اوراق مشارکت توسعه مترو 
گفت: از ظرفیت قانونی سال ۱۳۹6، 
دو هزار میلیارد تومان به شهرداری 
ته���ران مجوز دادند که ۷۰۰ میلیارد 
تومان آن را با عاملیت بانک ش���هر 
فروختیم و مراحل اداری نهایی آن 
در حال طی ش���دن است تا پول به 

حساب شهرداری واریز شود.
وی افزود: ۱۳۰۰ میلیارد تومان 
آن مطابق مصوبه مجلس ش���ورای 
اسامی تا آخر شهریور زمان داشت، 
چون وثیقه های مورد قبول بانک های 
عامل از سمت شهرداری ارائه نشد، 

سوخت. این خیلی اتفاق ناگواری 
بود و اگر پول به مترو می رسید برای 
خطوط 6 و۷ اتفاق خیلی خوبی بود 
که متأسفانه فرصت از دست رفت.

امام در مورد انتش���ار اوراق از 
سهمیه س���ال جاری گفت: همین 
ظرفی���ت در قان���ون بودجه ۱۳۹۷ 
پیش بینی شده است که در روزهای 
اخیر ایحه ای به شورای شهر تهران 
تقدیم شده است که دو هزار میلیارد 
تومان از ظرفیت س���ال ۱۳۹۷ اجازه 
انتشار بدهند که هنوز در صحن شورا 
مطرح نشده است. اگر یک فوریت 
این طرح در شورا مطرح و تصویب 
شود، پروسه اداری برای انتشار اوراق، 

طی خواهد شد.
وی افزود: این مس���أله مترو را 
با مش���کل مالی مواجه کرده است. 

شهرداری از نظر درآمدی مشکات 
زیادی برای تأمین منابع مالی دارد و 
منبع خوبی که می تواند به مترو برای 
تکمی���ل خطوط کمک کند، همین 

اوراق مشارکت است.
 امام در مورد برنامه توس���عه 
مترو گفت: اولویت ما خطوط 6 و ۷ 
است و در تاش هستیم تا محدوده 
۹ کیلومتری از جنوب خط 6 را افتتاح 
کنیم، ولی همچنان منابع مالی ازم به 
دست ما نرسیده است ، امیدواریم در 
دوره مدیریتی شهردار جدید تدبیری 
ش���ود تا منابع در اختیار مترو قرار 
گیرد و برای خط ۷ هم بنا داریم تا 
آخر سال محدوده بین ایستگاه نواب 
تا میدان صنعت را حداقل با تکمیل 
نواقص دو ایستگاه، تکمیل و وارد 

مدار بهره برداری کنیم.

مدیر عامل مترو:اوراق مشارکت بهترین راه   تکمیل خطوط مترواست  تکذیب خروج وزارت بهداشت 
از طرح باشگاه های مثبت ایدز

رییس اداره کنترل ایدز و بیماری های آمیزشی وزارت بهداشت ضمن 
رد اظهاراتی مبنی بر خروج وزارت بهداش���ت از طرح باش���گاه های مثبت 
ایدز، در عین حال بر لزوم افزایش بودجه کنترل، پیشگیری و درمان ایدز 

در سال آینده تاکید کرد.
دکتر پروین افسر کازرون در گفت وگو با ایسنا، گفت: ما از این طرح 
خارج نشده ایم و برنامه های حمایتی و برنامه های پیشگیری مثبت، که با 
حمایت های روانی _ اجتماعی مبتایان در باش���گاه های مثبت ایدز است، 
زیر نظر س���ازمان بهزیس���تی و وزارت بهداشت با تاش بیشتر به فعالیت 
خود ادامه می دهد و امیدواریم بتوانیم با تامین اعتبار بیش���تر، این طرح را 

گسترش دهیم.   
وی گفت: در برنامه های کاهش آسیب، سرنگ  و سوزن بین معتادان 
توزیع می شود و این افراد به مراکز درمان و نگهدارنده ارجاع می شوند و در 
حال حاضر درصدد پیشرفت کمیت و کیفیت این فعالیت هستیم. همچنین 
عاوه بر وزارت بهداش���ت، س���ازمان بهزیستی و سازمان امور زندان ها در 
پیشگیری و کنترل اچ آی وی، تقویت بیماریابی و افزایش مراقبت، با جدیت 

این اقدامات را دنبال می کنند.
رییس اداره ایدز و بیماری های آمیزش���ی وزارت بهداشت در پایان با 
بیان اینکه موبایل کلینیک های ایدز )اتوبوس های ایدز( همچنان به فعالیت 
خود می دهند، گفت: فعالیت این اتوبوس ها متوقف نشده است و در عین 

حال به گسترش بیشتری نیازمند است.
برای کسب اطاعات آموزش، پیشگیری از ایدز و بیماری های آمیزشی، 
آدرس و شماره تلفن مراکز مشاوره، آزمایش و مراقبت و درمان در سراسر 

کشور به سایتWWW.HIV-STI.IR   مراجعه کنید.

  رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم س���ازمان محیط 
زیست تاکید کرد: اگر شرکت خودروسازی نتواند استاندارد 
تولیدات خود را با یورو۴ تطبیق دهد، ش���ماره گذاری این 

تولیدات ممنوع می شود.
به گزارش ایسنا، مسعود زندی با بیان اینکه آلودگی هوا 
یکی از اصلی ترین چالش های زیست محیطی کانشهرها 
است، گفت: در چند سال اخیر آلودگی هوا در نیمه دوم سال، 
به دلیل فصل سرما نمود بیشتری داشته است البته وارونگی 
دما، شرایط توپوگرافی، منابع آلوده کننده هوا می توانند تشدید 

کننده آلودگی هوای کانشهرها باشد.
وی که در یک برنامه رادیویی سخن می گفت، درباره  
اقدام���ات صورت  گرفته برای کاهش آلودگی هوا تصریح 
کرد: استانداردسازی خودروها از جمله اقدامات برای کاهش 
آلودگی هوا است. اکنون خودروها با استاندارد یورو ۴ تولید 
می ش���وند و اگر ش���رکتی نتواند استاندارد خود را با این 
شرایط تطبیق دهد، به طور قطع مانع شماره گذاری تولیدات 

آن خواهیم شد.
رئیس مرکز ملی هوا در سازمان حفاظت محیط زیست 
در ادامه با اشاره به اینکه درمصوباتی که در حوزه کاهش 
آلودگی هوا داشتیم، بحث خودرو و استانداردسازی سوخت 
در اولویت کار قرار داشت، تاکید کرد: خودروها در کشور 
بر اساس استاندارد یورو ۴ تولید می شوند و سازمان حفاظت 
محیط زیست بر تولید آن ها نظارت مستقیم دارد. در شش 
ماه اول امسال حدود ۸۰۰ خودرو تحت تست آایندگی قرار 
گرفته اند که نشانه توجه خودروسازان نسبت به استانداردسازی 
است. این تست ها گران هستند و برای هر خودرو تقریبا 
۵ میلی���ون تومان هزینه دارد. برای خودروهای وارداتی نیز 
سازوکاری را داریم تا نظارت کافی برای اطمینان از رعایت 

استاندارد انجام شود.
وی ادامه داد: در گذش���ته نه چندان دور، مش���کات 
مونواکس���ید کربن و اکس���یدهای گوگرد به عنوان عوامل 

تأثیرگذار در آلودگی شهرها وجود داشت اما اکنون هیچکدام 
از این پارامترها مطرح نیست و مهمترین آاینده، ذرات معلق 
کوچکتر از دو نیم میکرون است که منشا آن خودروها و هم 

بسیاری از عوامل احتراقی موجود در شهرها هستند.
زندی با بیان اینکه سوخت یکی از اصلی ترین المان های 
تاثیرگذار بر آلودگی هوا است،گفت: خوشبختانه وزارت نفت 
اقدامات خوبی برای استانداردس���ازی سوخت انجام داده و 
س���وختی که در هشت کانشهر توزیع می شود، استاندارد 
یورو ۴ دارد. سازمان حفاظت محیط زیست هم با همکاری 
وزارت نفت از جایگاه های توزیع سوخت نمونه برداری و 
میزان بنزن، گوگرد و سایر عناصر سوخت را کنترل می کند. 
سوختی که فعا در هشت کانشهر توزیع می شود، مناسب 
است و این اطمینان را برای ما ایجاد کرده که کیفیت سوخت 

یورو ۴ رعایت می شود.
رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم س���ازمان حفاظت 
محیط زیست با اشاره به ایجاد تغییر سوخت نیروگاه اظهار 
داشت: سوخت نیروگاه ها از ۳۰ تا ۴۰ درصد سوخت سنگین 
به ۱۰ درصد رس���یده  و اکنون بخش عمده ای از سوخت 
نیروگاه ها گاز است. زندی از راه اندازی سامانه »سیمفا« برای 
معاینه فنی خودروها به عنوان یکی از فعالیت های تاثیرگذار یاد 
کرد و گفت: حدود مجاز معاینه فنی را بازنگری کردیم اگر 
در محدوده های تعیین شده در کانشهرها خودرو وارد شود، 
دوربین های هوشمندی که نصب شده تخلف را ثبت می کنند 
و مشمول جریمه می شوند و همین باعث شده مراجعات به 

مراکز معاینه فنی خودرو به حدود ۸۰ درصد برسد.
وی در پایان با اشاره به اینکه از ابتدای آبان ماه، نصب 
سیس���تم های هوشمند و دوربین ها برای کل شهر عملیاتی 
شده است، گفت: تعداد دوربین های نصب شده در تهران 
از ۳۰۰ به ۱2۰۰ رسیده است و تمامی حرکات خودروها 
ثبت می شود و اگر خودرویی معاینه فنی نداشته باشد، به طور 

قطع مشمول جرایم خواهد شد.

خودروهای   بدون استاندارد یورو۴ شماره گذاری نمی شوند

یک عضو کمیس����یون انرژی مجلس با بیان 
این که درخواس����ت افزایش نرخ بنزین هنوز به 
صورت رسمی از سوی دولت ارائه نشده است، اما 
شواهد نشان می دهد که دولت در حال آماده سازی 
شرایط برای افزایش نرخ بنزین است، گفت: اگر 
دولت در ایحه بودجه امسال بحث افزایش نرخ 
بنزین را مطرح کند، مجلس هم درصد مشخصی 

را خواهد پذیرفت.
هدایت اه خادمی در گفتگو با ایسنا با اشاره 
به بحث افزایش قیمت بنزین در بازار اظهارداشت: 

دولت از سال ۹2 تا سال ۹6 می توانست با شیب 
مایمی قیمت سوخت را افزایش دهد، اما به دلیل 

مسائل سیاسی این کار را انجام نداد.
وی افزود: دولت به یکباره در ایحه بودجه 
۹6، بح����ث افزایش قیم����ت بنزین را تا حدود 
6۰درص����د مطرح کرد، اما با توجه به این که این 
موضوع یک شوک اساسی به اقتصاد کشور بود، 

مجلس این افزایش قیمت را نپذیرفت.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: اگر 
دولت در طول این سال ها با شیب مایمی قیمت 

بنزین و حامل های انرژی را افزایش می داد، قطعا 
مجل����س هم این افزایش قیمت ها را می پذیرفت 
اما افزایش چندین درصدی نرخ بنزین، آن هم به 

یکباره ممکن نیست.
خادمی تصریح کرد: اکنون شرایط اقتصادی 
کش����ور به شکلی است که قیمت سوخت به هر 
میزانی که باشد، پس از مدتی با پایین آمدن ارزش 
پولی کشور مجددا عنوان می شود که قیمت سوخت 
پایین است زیرا نمی توانیم ارزش پایه پولی کشور 

را حفظ کنیم.

عضو کمیسیون انرژی : دولت در حال آماده سازی شرایط برای افزایش نرخ بنزین است

نوسانات نرخ ارز طرح های معدنی 
کشور را متوقف می کند 

 
نوس���انات نرخ ارز و مسائل مرتبط به مابه التفاوت آن خطر توقف 

پروژه های معدنی را به دنبال خواهد داشت.
جمشید مارحمان سرپرست هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی 
مع���ادن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( دیروز در دیدار با اس���تاندار و 
نمایندگان کرمان در مجلس شورای اسامی با تاکید بر تاثیر منفی نوسانات 
نرخ ارز در بخش معدن و صنایع معدنی اظهار داش���ت: حل این امر و 
موض���وع مابه التفاوت ن���رخ ارز یک ضرورت برای بخش های تولیدی 

محسوب می شود.
مارحمان با اعام اینکه در صورت حل نشدن مشکات ارزی، خطر 
توقف پروژه های معدنی را شاهد خواهیم بود،  افزود: صنعت کشور نیاز به 
رویکردی جدی با تعریف بسته های ارزی دارد تا بحران بزرگی گریبانگیر 
این بخش نشود. وی ضمن تاکید بر پشتیبانی قانونی در زمینه نرخ ارز توسط 
نمایندگان مجلس اضافه کرد: در این برهه مجلس به عنوان نهاد قانون گذار 
می تواند سیاست های حمایتی را در سریع ترین زمان ممکن تصویب کند.

سرپرست هیأت عامل ایمیدرو ضمن اشاره به ضرورت تعریف پروژه های 
اقتصادی با ارزآوری باا، گفت: تعریف پروژه ها با نرخ بازگشت باا و 

دارای جذابیت را برای سرمایه گذاران در بورس کلید خواهیم زد.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به برنامه ریزی های 
صورت گرفته در حل مشکات طرح تیتانیوم کهنوج گفت: بخش تکنولوژی 
و فناوری در این مجموعه را حل خواهیم کرد و امیدواریم در زمینه مسائل 

مرتبط با ارز، تدابیر ازم در خانه ملت اتخاذ شود.
مارحمان با بیان اینکه حل مشکات مجتمع تیتانیوم کهنوج توسط 
ایمیدرو را بر خود تکلیف می دانیم، افزود: به زودی برنامه های حمایتی 
ایمیدرو و تصمیمات اتخاذ شده به جهت راهبری صحیح در تیتانیوم کهنوج 

را اعام خواهیم کرد.

دبیر کل انجمن حس���ابداران 
رسمی کشور با بیان اینکه ضریب 
نفوذ حسابرس���ی در کشور بسیار 
پایین است، گفت: فقط ۵ درصد 
از بنگاه ها و ش���رکت های فعال در 
اقتصاد کشور حسابرسی می شود.

 سید محمد علوی در گفتگو 
با خبرگزاری صدا و س���یما افزود: 
طبق آمارهای موجود هم اکنون6۵۰ 
هزار شرکت فعال در اقتصاد کشور 
وجود دارد و ۳۰۰ هزار شرکت هر 
ساله اظهارنامه مالیاتی ارائه می دهند 
ب���ا این ح���ال از این تعداد فقط 
۵ درصد ش���رکت ها حسابرسی 
می شوند که این مسئله نشان دهنده 
ضریب نفوذ پایین حسابرسی در 

کشور است. 
وی با تاکید بر اینکه فراگیری 
حسابرسی و پاسخگویی مالی در 
کشور پایین است، گفت: اگرچه در 
این زمینه قوانین بسیاری موجود 
است اما زنجیره نظارت مالی  آنطور 
که باید پش���تیبانی نمی شود و در 
این زمینه تقوی���ت کننده ای که 
بتواند به کمک حسابرسان بیاید و 
اثربخشی و کارایی آنها را باا ببرد، 

وجود ندارد.
دبیر کل انجمن حس���ابداران 
رسمی کشور یکی از راهکارهای 
افزایش ضریب نفوذ حسابرس���ی 
در اقتصاد کشور را بورسی کردن 
ش���رکت ها، دولت الکترونیک و 

ش���فاف س���ازی تمام تجارت و 
مبادات اقتصادی کشور بیان کرد 
و افزود: این گونه اعمال، اثربخشی 
و نفوذ حسابرسی در کشور را باا 

می برد. 
وی با انتق���اد از اینکه چرا 
شرکت های خصوصی در کشور 
حسابرسی نمی ش���وند؟ گفت: 
شرکت های خصوصی هم از منافع 
ملی و هم از منابع بانکی کش���ور 
استفاده می کنند اما متاسفانه هیچ 
پاسخگویی در زمینه عملکرد مالی 

خود و حسابرسی ندارند.
علوی اف���زود: در آماری که 
جامعه حسابداران رسمی اعام کرد، 
از هزار و ۷۰۰ شرکتی که امسال ارز 

دولتی دریافت کرده بودند، تقریبا ۵۰ 
درصدشان حسابرسی نمی شدند و 
این درحالیست که این شرکت ها 
هم از منابع مل���ی و منابع ارزی 
کش���ور استفاده می کنند؛ بنابراین 

باید حسابرسی شوند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر 
طبق قوانین فقط شرکت هایی ملزم 
به حسابرس���ی هستند که گردش 
مالی ۸ میلیارد تومانی دارند،گفت: 
باید این اعداد و ارقام تغییر کند و 
شرکت هایی که از تسهیات ریالی 
و ارزی برخوردار می شوند هم ملزم 
به پاسخگویی و حسابرسی شوند 
تا بتوان ضریب نفوذ حسابرسی در 

کشور را افزایش داد.

فقط ۵ درصد بنگاه های اقتصادی حسابرسی مي شوند

در دفتر ام���ور زنان آموزش و 
پرورش طرح هایی در دست اجراست 
که قرار اس���ت خروج���ی آنها به 
ارتقای سامت روانی دانش آموزان و 
بازگرداندن دختران ترک تحصیل کرده 

به چرخه آموزش منتهی شود.
فرحناز مینایی پور مدیر امور زنان 
وزارت آموزش و پرورش در گفت وگو 
با مه���ر، درباره مفاد موافقتنامه ای که 
ب���ه تازگی میان این دفتر و دفتر امور 
زنان ریاست جمهوری به امضا رسیده 
اس���ت، اظهار داشت: بر اساس این 
تفاهمنامه س���ه طرح را تا آخر سال 
برای دانش آموزان دختر و بانوان معلم 
در سطح کشور اجرا خواهیم کرد. این 
طرح ها بر اساس ماده ۱۰۱قانون برنامه 

ششم توسعه صورت گرفته است.
وی ادام���ه داد: در طرح اول که 
عنوانش حمایت از برنامه های آموزشی 
و طرح های فرهنگی است ما کارگاه های 
آموزشی ارتقای مهارت های آموزشی 
و پرورشی معلمان در متوسطه اول را 
خواهیم داشت که به مدت 2۴ساعت، 
2هزار مدرس را در سراس���ر کشور 
و در ۱2محور شامل شادی و نشاط، 
امید، خوش���بینی، ابراز وجود مثبت، 
شیوه مثبت مقابله با استرس و...آموزش 

می دهیم.
مینای���ی پور بیان کرد: این طرح 

سراسر کش���ور اجرا می شود و در 
سال های آینده نیز ادامه خواهد داشت. 
ما این طرح را به جهت افزایش سطح 
سامت روانی و جسمانی معلمان و 
باا بردن آگاهی های آنها اجرا می کنیم 
تا بتوانند نسل آینده را با روشی سالم 
و با نشاط پرورش دهند. اگر معلمی 
شیوه برخورد درست با مسائل زندگی 
را آم���وزش ببیند ناخوداگاه ا به ای 
تدریس خود این مفاهیم را به دانش 
آموزان منتقل می کند یا با رفتارش���ان 
الگوی موثری برای دانش آموزان خواهد 

بود.
مدیر امور زنان وزارت آموزش و 
پرورش درباره طرح دوم این موافقت نامه 
اظهار داشت: در طرح دوم ما به دنبال 
ارتقا آگاهی دانش آموزان دختر با توجه 
به جایگاه، نقش و کارکردهای نهادهای 
مدنی هستیم و سعی می کنیم در این 
طرح سطح انگیزش دانش آموزان دختر 
را برای حضور در فعالیت های مدنی 
ارتقا دهیم. سود اجرای چنین طرحی 
این اس���ت که آنها یاد می گیرند در 
زمینه های مثبت مدنی دور هم جمع 
شوند و شور و هیجان ذاتی این سن 
را برون ریزی کنند. در نهایت هدف 
این طرح کاهش آسیب های اجتماعی 
است. وی در ادامه درباره سومین بند 
این موافق���ت نامه نیز گفت: ما یک 

بسته عملیاتی برای بازگرداندن دختران 
بازمانده از تحصیل به تفکیک شرایط 
اس���تانی ۵استان کشور آماده خواهیم 
کرد. مینایی پور با اشاره به اجرای این 
طرح در استان های آذربایجان غربی، 
کرمان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان 
و خوزس���تان بیان کرد: ما در ماه های 
باقیمانده تا پایان سال سعی می کنیم 
عوامل موثر در ترک تحصیل دختران 
در این استان ها را شناسایی کنیم و در 
ادام���ه راهکارهای موثر ماندگاری در 
تحصیل را ارائه دهیم و در مرحله سوم 
نیز پیشنهاد شیوه بازگردان این دختران 

به چرخه آموزش را ارائه دهیم.
وی درباره این موضوع که بسیاری 
از ترک تحصیل کنندگان از متوسطه اول 
و دوم این اتفاق برایشان رخ می دهد 
و به مرور به چرخه بیسوادی باز می 
گردند، گفت: ما تاش���مان این باید 
باشد که دختران از سیستم آموزش تا 
دیپلم جدا نشوند. در حال حاضر نرخ 
پوشش تحصیل دختران در متوسطه 
دوم ۷۱درصد اس���ت و این عدد قابل 
قبولی نیست. این دختران مادران آینده 
و تربیت کننده یک نسل خواهند بود. 
ما باید زمینه رشد آنها را فراهم کنیم 
و روی افزایش سطح شایستگی آنها 
کار کنی���م تا بتوانند مادران موثری در 

جامعه باشند.

 طرحی برای بازگرداندن دختران ترک تحصیل کرده 
به چرخه آموزش

بر اساس مصوبه شورای عالی 
هماهنگی اقتصادی و بخش���نامه 
گمرک ورود ارز به کشور با رعایت 
مقررات بانک مرکزی به هر میزان 
 و بدون هی���چ گونه محدودیتی 

آزاد شد.
به گزارش تسنیم، شورای عالی 
هماهنگی اقتص���ادی در تاریخ ۱۰ 

مه���ر مصوب���ه ای را در مورد ارز 
اباغ کرد و بر اس���اس آن هیچ یک 
از دس���تگاه های امنیتی و انتظامی و 
گمرک حق ممانعت از ورود ارز به 

کشور را ندارند.
بر این اساس هر شخص حقیقی 
و حقوقی مي تواند با رعایت مقرراتی 
که بانک مرکزی اعام کرده است، به 

هر میزان ارز اسکناس وارد کشور کند 
و هرگونه ممانعت دستگاه ها تخلف 
محسوب ش���ده و فرد متخلف در 
صورت ارتکاب در بار اول به شش 
ماه انفصال موقت محکوم می شود. 
گفتنی است، این بخشنامه دیروز از 
سوی دفتر واردات گمرک ایران به 

گمرکات اجرایی اباغ شده است.

ورود ارز به هر میزان و بدون محدودیت آزاد شد

کارشناس سازمان غذا و دارو 
گفت: تبلیغ دارو توسط عموم مردم 
مجاز نیست و هرگونه تبلیغ دارویی 
باید بر اس���اس آیین نامه اجرایی 

سازمان غذا و دارو انجام شود.
به گزارش فارس، امین مطلبی، 
کارش���ناس سازمان غذا و دارو در  

نشست خبری دومین کنگره بین المللی 
داروسازی نوین گفت: تجاری بودن 
دارو باعث افزایش کیفیت خواهد 
ش���د.وی درباره تبلیغات دارو در 
فضای مجازی گف���ت: تبلیغات 
شرکت های داروسازی در فضای 
مجازی کنترل می شود اما در زمینه 

تبلیغات ماهواره ای شماره های تماس 
به دادگاه ارایه خواهد شد.کارشناس 
سازمان غذا و دارو  گفت: تبلیغ دارو 
توسط عموم مردم مجاز نیست و 
هرگونه تبلیغ دارویی باید بر اساس 
آیین نامه اجرایی سازمان غذا و دارو 

انجام شود.

تبلیغ دارو توسط افراد جامعه ممنوع است
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مركز همايش ها و سالن   اجتماعات

برگزاركننده مجالس ختم و ترحيم
سمينارهاي علمي و فرهنگي

ــزا  ــرفته و مج ــالن پيش ــورداري از دو س ــا برخ ب
ــي  ــاالر پذيراي ــك ت ــان و ي ــا و آقاي ــراي خانم ه ب
ــس  ــزاري مجال ــاده برگ ــجد، آم ــاورت مس در مج
ــم ها و همايش ها  ــاير مراس ــم و يا س ــم و ترحي خت

مي باشد.
آدرس: خيابان دكتر شريعتي، خيابان خواجه 
عبدالـه انصـاري ، خيابان تيسـفون، خيابان 

مدائن، مسجد جامع آل ياسين
و  شـريعتي  سـيدخندان،  از  دسترسـي   

بزرگراه هاي رسالت و شهيد صياد شيرازي
09192098386 - 021    22881020  

سركار خانم دكتر پارسيه فقيه 
سركار خانم دكتر فرن فقيه 

با نهايت تأثر و تأسف درگذشت پدر گراميتان را تسليت 
عرض نموده ما را در غم خود شريك بدانيد.

دكتر نگين سلطانزاده، دكتر مجيد حكم آبادي 

جناب آقاي مهندس فرزام منوچهري 
رياست محترم هيأت مديره شركت داكشن 

با قلبي آكنده از تأثر درگذشت مادر گراميتان شادروان 
سـركار خانم درخشـنده دانشـور (منوچهري) 
را به جنابعالي و ساير بستگان تسليت عرض نموده و از 
خداوند براي آن مرحومه طلب مغفرت و علو درجات و 

براي بازماندگان صبر و شكيبايي آرزومنديم.
الهه و كامران جاللي

خانواده محترم بنان
اندوه ما در غم از دست دادن دكتر حسين جمشيدبنان 
ــا نمي گنجد، تنها مي توانيم از خداوند برايتان  در واژه ه
صبري عظيم و براي آن مرحوم روحي شاد و آرام طلب 

كنيم.
از طرف پرسنل مهندسين مشاور فردانو

خانواده محترم شادروان علي اكبر اديب زاده 
با نهايت تأسف و تأثر درگذشت جناب آقاي علي اكبر 
ــت عزيز و صديق را به خانواده محترم  اديب زاده دوس
ــادروان تسليت عرض نموده و براي آنمرحوم علو  آن ش
ــكيبائي از  ــات و براي بازماندگان محترم صبر و ش درج

ايزد متعال مسئلت دارد. 
مجيد محالتي، مؤسسه محالتي و همكاران 

جناب آقاي مهندس مهدي
ــف و تألم درگذشت همكار گرامي جناب  با نهايت تأس
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 
ــان ما مهندس جمشـيد بنـان دار فاني را وداع  پيم
ــليت به  ــتافت. ضمن عرض تس گفت و به ديار باقي ش
ــان و داور پناه خصوصاً دكتر همايون و  ــاي بن خانواده ه
مهندس كاوه بنانـ  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

به نام خالق آسمانها 
بلند آسمان جايگاه من است
امير خلبان محمود آجل لو 

استاد خلبان، دالور نيروي 
ــده توانمند  هوايي و فرمان
ــدس كه  ــاع مق دوران دف
ــالش براي  ــه عمر در ت هم
ــرافرازي ايران كوشيد و  س
شاگردان بسياري را تربيت 
ــرواز به  ــرد، در آخرين پ ك

ديدار معبودش شتافت.
ــم روز  ـــم خــتـ مــراس
ــنبه 97/09/20 در  سه ش

ــاعت  ــجو از س ــجد النبي(ص) ولنجك بلوار دانش مس
15:00 الي 16:30 برگزار مي شود.

حضور سروران و همرزمان پاسداشت از ارزشهاي واالي 
انساني است.

فرماندهي نيروي هوايي ارتش جمهوري اسالمي ايران 
(N.G.O) كانون خلبانان
خاندان آجل لو

ــان خانـم مينـو محسـني اميـن  ــان مادرم مهرب
(اردهالي) را ناباورانه از دست داديم.

ــليت  ــته ايم و پذيراي تس ــه اندوه نشس ــوگ او ب در س
ــتان و آشنايان در روز دوشنبه 97/9/19 از ساعت  دوس
ــجد حضرت ولي عصر(عج) واقع  14 الي 15/30 در مس

ــالمبولي(وزراء) جنب پارك ساعي  در خيابان خالد اس
مي باشيم.

فرزندان: مريم، همايون، كاوه
خانواده هاي: آقا رضا، حاج الياسـي، حسـيني، 
قلـم زن، اردهالـي، سـطوتي، اعاليـي و سـاير 

وابستگان

بازگشت همه بسوي اوست

ــدري مهربان و  ــت پ ــف درگذش ــا نهايت تأثر و تأس ب
ــري فداكار مرحوم حاج احمد صالحي عالء را  همس
ــتان و آشنايان محترم مي رساند. به  به اطالع كليه دوس
همين مناسبت مجلس يادبود آن مرحوم روز سه شنبه 
ــجد الغدير  ــاعت 15 تا 16:30 در مس 97/09/20 از س

ــد. تشريف فرمايي  واقع در بلوار ميرداماد برقرار مي باش
شما سروران گرامي موجب شادماني روح آن مرحوم و 

تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
از طرف خانواده هاي: صالحي عالء، نوريان مقدم 
اصفهانـي، غالمعلي بيك، برادر، جاللي، وكيلي، 
رحماني، اسماعيلي زارع، فرزانه، ظاهري، هادوي 

و ساير خانواده هاي وابسته و آشنايان

بازگشت همه بسوي اوست 
ــادروان بانو درخشنده  ــف درگذشت ش با نهايت تأس
دانشـور، همسر شادروان سرلشـكر ابوالحسن 
ــاه  منوچهـري و از خاندان حاج زادگان كلهر كرمانش
ــهريان عزيز  ــتان و همش ــتگان، دوس ــه اطالع بس را ب
ــاند. مجلس ترحيمي روز چهارشنبه 97/9/21 مي رس

 از ساعت 14 الي 15/30 در مسجد وليعصر(عج) خيابان 
شهيد خالد اسالمبولي (وزرا) جنب پارك ساعي برگزار 
مي گردد. حضور سروران گرامي موجب شادي روح آن 

مرحومه و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
خانواده هاي: دانشور، منوچهري، فزوني، جاللي 

نائيني، آل  آقا، صادقيه و ساير بستگان 

بازگشت همه بسوي اوست
ــت شـادروان بانو درخشنده  ــبت درگذش به مناس
ــدس فرزام  ــاب آقاي مهن ــادر گرامي جن دانشـور م
منوچهري رئيس هيأت مديره شركت داكشن، مراسم 
ترحيمي در روز چهارشنبه 97/9/21 از ساعت 14 الي 
ــهيد خالد  ــجد وليعصر(عج) خيابان ش 15/30 در مس

ــالمبولي (وزرا) جنب پارك ساعي برگزار مي گردد.  اس
حضور همكاران ارجمند موجب شادي روح آن مرحومه 

و تسلي خاطر بازماندگان خواهد بود.
هيأت مديره و كاركنان شركت داكشن 

تشكر و قدرداني
ــف ــدردي و لط ــراز هم ــرام از اب ــت احت در نهاي

ــر آيت الهي،  ــان دكت ــاب آقاي ــي جن ــروران گرام  س
ــك،  ــدس اتاب ــي، مهن ــي حبيب ــدس محمدنب مهن
ــدس  ــش، مهن ــا كي ــدس صف ــي، مهن ــر داريان دكت
ــيدان،  ــور، مهندس س ــدس مجيدپ ــري، مهن منتظ
جناب آقاي بد، دكتر كمال هدايت و همچنين مديران 
و اعضاي هيئت مديره شركت هاي گروه سيمان تهران 
ــتان و مديران مؤسسه  ــيمان فارس و خوزس و گروه س
حسابرسي دايا رهيافت و همكاران سازمان حسابرسي 
ــس يادبود  ــمي كه در مجل ــابداران رس ــه حس و جامع
ــگزاري  ــي حضور يافته، سپاس ــت مادر گرام درگذش

مي نمايم.
نصرت اله توكل

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 
ــتاريم. به پاس خدمات ارزنده اين  خداوند متعال خواس
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.
ـ  هاله همايوني  ناهيد بايگان 

با نهايت تأثر و تأسف درگذشت شادروان   دكتر مرتضي 
ــوبين و  آشنايان اعالم  اسـمعيل زاده را به اطالع   منس
ــبت مجلس ياد بود آن مرحوم  مي داريم  .  و به اين مناس
ــي19:30 در  ــاعت 18 ال ــنبه  97/9/19 از س روز دوش
ــهر، خيابان  ــا(ع)  واقع درخيابان خرمش ــجد الرض مس

عشقيار،  ميدان نيلوفر برگزار مي گردد.  
 خانواده هـاي عـزادار: اسـمعيل زاده ـ بايـگان 

وخويشاوندان وابسته 

با نهايت تأسف و تألم درگذشت دكتر حسين جمشيد 
ــاور فردانو را به اطالع  ــين مش بنان مديرعامل مهندس

كليه دوستان و همكاران مي رسانيم. 
به همين مناسبت مراسم ختم آن مرحوم روز پنج شنبه 
ــجد جامع  ــاعت 15:30 الي 17 در مس 97/9/22 از س

ــت، ابتداي خيابان  ــهرك غرب واقع در ميدان صنع ش
حسن سيف برگزار مي گردد. 

مهندسين مشاور فردانو  
ــتحضار دوستان و آشنايان بويژه  ــف به اس با كمال تأس
همشهريان گرامي سيرجاني مي رساند مجلس يادبود 
ــر  زنده يـاد جناب آقاي رضا سـعيدي برادر همس
ــاي مهندس احمد  ــت عزيزمان جناب آق گرامي دوس
سعيدي نژاد در روز دوشنبه 97/9/19 از ساعت 15/30 
ــاني: خيابان آپادانا،  ــجدالرضا(ع) به نش الي17 در مس
ــقيار، ميدان نيلوفر برگزار مي باشد. حضور  خيابان عش
ــلي خاطر  ــم موجب تس ــروران گرامي در اين مراس س

بازماندگان و شادي روح آن بزرگوار خواهد بود.
از سوي انجمن دوستان سيرجاني
جالل صفارزاده

آگهى تغييرات شركت توليدنيروى برق بيستون

شركت سهامى عام به شماره ثبت 12904 

و شناسه ملى 10861834369 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 
1395/06/29 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - صورتهاى مالى سال 
1394 ( از جملـــه ترازنامه ، صورت ســـود و زيان و صورت جريان 
وجوه نقد ) با الزام هيات مديره به انجام تكاليف ذيل مورد تصويب 
قرار گرفت . 2 - سازمان حسابرسى بعنوان حسابرس و بازرس قانونى 
شـــركت براى عملكرد ســـال منتهى به 1395/3/12 انتخاب شد.

3 - روزنامه كثيراالنتشـــار اطالعات براى درج آگهى هاى رســـمى 
شركت در سال 1395 تعيين شد .

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه
(299513) 

آگهى تغييرات شركت گوهر پالستيك قم سهامى خاص

به شماره ثبت 3885 و شناسه ملى 10860986880 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/06/25 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقايان مجيد كريمى به شماره ملى 0384141341 
به ســـمت رئيس هيئت مديـــره ، على كريمى به شـــماره ملى 
0371083486 به سمت نائب رئيس هيئت مديره و خانم نسرين 
سبحانى فر به شماره ملى 0384149413به سمت عضو هيئت مديره

و غالمرضـــا رحيمى به شـــماره ملى 0384420265 به ســـمت 
مديرعامـــل ( خارج از اعضاى هيئت مديره ) براى مدت دو ســـال 
انتخاب شدند. كليه اوراق واســـناد تعهدآور با امضاى رئيس هيئت 

مديره و با مهر شركت معتبر مى باشد . 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قم
(299801)

آگهى تغييرات شركت گوهر پالستيك قم سهامى خاص 

به شماره ثبت 3885 و شناسه ملى 10860986880 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطـــور فوق العاده 
مورخ 1397/06/25 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1 - آقايان مجيد 
كريمى به شـــماره ملى 0384141341 ، على كريمى به شـــماره 
ملى 0371083486 و خانم نســـرين ســـبحانى فر به شماره ملى 
0384149413بعنوان اعضاى هيئت مديره براى مدت دو ســـال 
انتخاب شـــدند. 2 - آقاى ســـيدروح اهللا قريشـــى به شماره ملى 
0381118241 به عنوان بازرس اصلى ، خانم اشرف خرمى روز به 
شماره ملى 0381161196 به عنوان بازرس على البدل براى مدت 

يكسال انتخاب گرديدند. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان قم 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قم 
(299800)

آگهى تغييرات شركت روغن كشى ناب دانه سمنان(سهامى خاص)
به شماره ثبت 4296 و شناسه ملى 10102104410 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/10/09 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : آقاى ابوالحســـن خليلى با كـــد ملى 0439591074و آقـــاى آرمان مدلل 
با كد ملى 3240407272 و اقاى عبدالعلى مدلل با كـــد ملى 3250979279 به عنوان اعضاء 
هيات مديره شركت براى مدت 2ســـال انتخاب شـــدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت

نشر آگهى هاى شركت انتخاب شدند.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سمنان (299869)

آگهى تغييرات شركت همگرايان توليد سهامى خاص
به شماره ثبت 3363 و شناسه ملى 10480101403 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/05/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : آقاى بابك كريمى به كد ملى 1281003476 به سمت بازرس اصلى و خانم سارا 
معصومى آذر به كد ملى 0491726570 به ســـمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى 
انتخاب شدند. ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براى ســـال مالى منتهى به 1396.12.29 

تصويب گرديد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سمنان (299875)

آگهى تغييرات شركت همگرايان توليد سهامى خاص 
به شماره ثبت 3363 و شناسه ملى 10480101403 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/08/10 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : موسسه حسابرســـى و خدمات مديريت تدبير محاسب آريا به شناسه ملى 10103875490 به 
نمايندگى آقاى عباس حاجى آقا پور به كد ملى 2690916045 بســـمت بازرس اصلى و آقاى بابك 
كريمى به كد ملى 1281003476 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال مالى انتخاب شدند. 

ترازنامه و حساب سود و زيان شركت براى سال مالى منتهى به 1395.12.30 تصويب گرديد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سمنان (299876)

آگهى تغييرات شركت ايكاايرانيان سهامى خاص
به شماره ثبت 3852 و شناسه ملى 10102537510 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/18 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : ترازنامه و حساب عملكرد و سود و زيان ســـال مالى 1396 را مورد تاييد و تصويب 
قرار گرفت . آقاى محمد رضا محمدى با شـــماره ملى 4590975939 و خانم طاهره مهدوى با 
شماره ملى 4590962527 را به ترتيب بعنوان بازرس اصلى و على البدل انتخاب شدند . روزنامه 

كثيراالنتشار اطالعات براى درج آگهى هاى شركت انتخاب گرديد . 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شاهرود (299879)

آگهى تغييرات شركت ساختمانى پل بند سمنان سهامى خاص 
به شماره ثبت 1265 و شناسه ملى 10480063216 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/08/01 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : سرمايه شركت از مبلغ20.000.000.000 ريال(فعلى) به مبلغ 40.000.000.000 
ريال منقسم به 2.000 سهم 20.000.000ريالى از محل مطالبات حال شده سهامداران 

افزايش يافت وبا تصويب مجمع ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سمنان (299880)

آگهى تغييرات شركت آژند بتن البرز سهامى خاص
 به شماره ثبت 3012 و شناسه ملى 10861144409 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/11/10 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : اساسنامه جديد شركت شامل 64 ماده و 12 تبصره بررسى و مورد تصويب 

كليه سهامداران قرار گرفت.
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شاهرود 
(299929)

آگهى تغييرات شركت روغن كشى ناب دانه سمنان(سهامى خاص) 
به شماره ثبت 4296 و شناسه ملى 10102104410 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1396/10/09 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : آقاى ابوالحسن خليلى با كد ملى 0439591074 
به ســـمت رئيس هيات مديـــره وآقاى آرمان مدلـــل با كد ملى 
3240407272 به سمت نايب رئيس هيات مديره وآقاى عبدالعلى 
مدلل با كد ملى 3250979279 به ســـمت عضـــوء هيات مديره 
وآقاى عزيزاله ماليى با كد ملى 2269675924به سمت مدير عامل 
(خارج از هيات مديره). كليه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شركت 
از قبيل چك ســـفته بروات قراردادها و عقود اسالمى با امضاء نايب 
رئيس هيات مديره و يكى از اعضاء هيات مديره و يا مديرعامل همراه 

با مهر شركت معتبر مى باشد. 

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان سمنان 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سمنان (299870)

آگهى تغييرات شركت آژند بتن البرز سهامى خاص 
به شماره ثبت 3012 و شناسه ملى 10861144409 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1397/08/05 تصميمات ذيل اتخاذ شد : نسبت به انتخاب هيئت مديره،

اخذ رأى بعمل آمد و آقايان احمد كالنترى ، مســـعود كالنترى و 
محمد كالنترى به ســـمت اعضاء هيئت مديره با رعايت ماده 88 
قانون تجارت براى مدت دو سال انتخاب گرديدند. نسبت به انتخاب 
بازرس اصلى و بازرس على البـــدل اخذ رأى بعمل آمد و خانم نيره 
فرهادى به عنوان بازرس اصلى و خانم مهناز شيخ عندليبى به عنوان 
بازرس على البدل با رعايت مـــاده 147 قانون تجارت به اتفاق آراء 
براى مدت يك سال انتخاب گرديدند. روزنامه كثيراالنتشار اطالعات 

جهت درج آگهى و اطالعيه هاى شركت تعيين گرديد.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان 

سمنان مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى شاهرود (299930)

آگهى تغييرات 
شركت سبز پالستيك جنوب شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 440 و شناسه ملى 10102506796 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/31 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : - آقاى عباس گلدوزان با كد ملى 2091825484 به سمت 
رئيس هيئـــت مديره وخانم مريم مفيد نژاد با كـــد ملى 0049185853 
به ســـمت نايب رئيس هيئت مديـــره و آقاى مهبد گلـــدوزان با كد ملى 
0440245710 به ســـمت عضو هيئت مديره و آقاى عليرضا گلدوزان با 
كد ملى 2249640361 به ســـمت مدير عامل انتخاب شدند - كليه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهد آور شـــركت با امضاى عباس گلدوزان ( رئيس هيئت 
مديره ) و يك نفر از اعضاى هيئت مديره يا مدير عامل همراه با مهر شركت 
معتبر و اوراق عادى و نامه هاى ادارى بـــا امضاى هر يك از اعضاى هيئت 

مديره يا مدير عامل همراه با مهر شركت معتبر است
 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز

مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اشتهارد 
(300069)

آگهى تغييرات 
شركت آذرين فوالد بيستون شركت سهامى خاص

به شماره ثبت 17966 و شناسه ملى 10660178544 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/07/30 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 1 - خانم فاطمه كتابى به شماره 
ملى 3309571106 به عنوان بازرس اصلى و خانم الهام الســـادات يعقوب 
زاده به شماره ملى 3240601729 به عنوان بازرس على البدل براى مدت 
يك سال مالى انتخاب گرديدند. 2 - اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل انتخاب 
گرديدند: خانم مريم رحيمى به شـــماره ملى 3255962552 و خانم ليال 
مومى وند به شـــماره ملى 3256797830 و آقاى شاپور رحيمى به شماره 
ملى 3257759894به عنوان اعضاى اصلـــى هيئت مديره براى مدت دو 
سال انتخاب شدند . 3 - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى

شركت تعيين شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه 
(300365)

آگهى تغييرات 
شركت آذرين فوالد بيستون شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 17966 و شناسه ملى 10660178544 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/08/01 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : - خانم ليال مومى وند به شماره ملى 3256797830 
به ســـمت رئيس هيئت مديره، خانم مريم رحيمى به شـــمارملى 
3255962552 ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى شـــاپور 
رحيمى به شماره ملى3257759894 به سمت مدير عامل و عضو 
هيئت مديره براى مدت دو ســـال انتخاب گرديدند. - كليه اسناد 
و اوراق بهادار و تعهدآور شـــركت از قبيل چك ، ســـفته ، بروات ، 
قراردادها و عقوداســـالمى با امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت 

معتبر مى باشد.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه (300366)

آگهى تغييرات
 شركت سبز پالستيك جنوب شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 440 و شناسه ملى 10102506796 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/31 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - صورتهاى مالى عملكرد سال 1396 بررسى و 
به تصويب رسيد - آقاى عباس گلدوزان با كد ملى 2091825484، خانم 
مريم مفيـــد نژاد با كد ملى 0049185853 و مهبـــد گلدوزان با كد ملى 
0440245710 به عنوان اعضاى هئيت مديره براى مدت دو سال انتخاب 
شدند - موسسه حسابرســـى اعتماد ارقام امين به شماره ثبت 38029 و 
شناسه ملى 14005653038 به ســـمت بازرس اصلى و خانم سروناز نابغ 
با كد ملى 0069064083 به سمت بازرس على البدل براى مدت يك سال 
مالى انتخاب شدند . - روزنامه كثير االنتشار اطالعات جهت نشر آگهى هاى 

شركت انتخاب شد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اشتهارد 
(300078)

آگهى تغييرات شركت آماد پالست فارمد شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 1050 و شناسه ملى 10102477701 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/02/22 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - شركت حسابرسى آئين بهرنگ صادق بشـــماره شناسه 14004844426 بعنوان 
بازرس قانونى و اصلى و آقاى رضا ابراهيمى بشـــماره ملى 0047756365 به ســـمت بازرس 
على البدل براى ســـال مالى 1397 تعيين گرديدند. - روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج 

اطالعيه ها انتخاب گرديد .

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اشتهارد (304268)

آگهى تغييرات شركت صنعتى آرد زر شركت سهامى خاص
به شماره ثبت 170 و شناسه ملى 10101487029 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/05/02 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : - سرمايه شركت از مبلغ 130/000/000/000 ريال به مبلغ 200/000/000/000 
ريال منقسم به 400 سهم بانام به ارزش هر سهم 500/000/000 ريال از محل مطالبات 

حال شده سهامداران افزايش يافت.و ماده 4 اساسنامه اصالح گرديد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ (304276)

آگهى تغييرات 

شركت پيشرو سازان همگام دانش شركت سهامى خاص 

به شماره ثبت 13940 و شناسه ملى 10660135786
 به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 
1397/08/20 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد : 1 - اعضاء هيئت مديره به قرار 
ذيل انتخاب گرديدند: آقاى اردشير مرزبانى به شماره ملى 3251773666 
تا تاريخ 1399/08/20و آقاى خليل خســـروى مانگ هالتى به شماره ملى 
3251958781 تا تاريخ1399/08/20 و خانم صديقه كرمى مانگ هالتى 
به شماره ملى 3252329328 تا تاريخ 1399/08/20 2 - آقاى عبدالعلى 
سورنى نيا به شـــماره ملى 3253109704 به عنوان بازرس اصلى ، آقاى 
كورش نجفى سرارودى به شـــماره ملى 3251854887 به عنوان بازرس 

على البدل براى مدت يك سال مالى انتخاب گرديدند.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه

(300370) 

آگهى تغييرات شركت مهندسى بهبود فرايند پايش پيشرو 
شركت با مسئوليت محدود

به شماره ثبت 9628 و شناسه ملى 14004137341 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1395/06/02 تصميمات 
ذيل اتخاذ شــــد : آقاى فواد كرمى به شــــماره ملى 3859467794 كه داراى 
20000 ريال سهم الشركه مى باشــــد با رعايت مفاد ماده 103 قانون تجارت 
و بموجب سند صلح به شــــماره 6197 مورخ 26/07/95 صادره از دفتراسناد 
رسمى شماره 94 حوزه ثبتى سنندج كليه سهم الشركه خود را به آقاى بختيار 
شادى به شناسه ملى 3839811120 منتقل و از شركت خارج شد و ديگر هيچ 
گونه حق و سمتى در شــــركت ندارد و اين نقل و انتقال سهم الشركه با رعايت 
مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت. - نام شــــركاء و ميزان سهم الشركه 
بعد از انتقال: 1 - آقاى اميد گياهــــى داراى40000ريال 2 - خانم آيناز گياهى 
داراى 470000ريال 3 - آقاى آئين گياهى داراى 470000ريال 4 - آقاى بختيار 

شادى داراى20000ريال 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كردستان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى سنندج (302891)

آگهى تغييرات 
شركت صنعتى آرد زر شركت سهامى خاص

به شماره ثبت 170 و شناسه ملى 10101487029 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/02 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : - آقاى مرتضى سلطانى با شماره ملى 0370586662به سمت 
رئيس هيئت مديره وآقاى محســـن امينى با شماره ملى 0384224636 
به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى مهدى امينى با شـــماره ملى 
0384638791 به ســـمت عضو هيئت مديـــره و مديرعامل و آقاى آرش 
سلطانى با شـــماره ملى 0015489825 به سمت عضو هيئت مديره براى 
مدت دو سال انتخاب گرديدند . -كليه اســـناد واوراق بهادار و تعهدآور و 
قراردادها باامضاء دو نفر از چهار نفراعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت 
معتبر مى باشـــد و نامه ها و مكاتبات عادى و ادارى با امضاء يكنفر از اعضاء 

هيئت مديره يا مديرعامل همراه با مهرشركت معتبر مى باشد.
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى ساوجبالغ
(304264) 

آگهى تغييرات 
شركت پيشرو سازان همگام دانش شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 13940 و شناسه ملى 10660135786 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/08/20 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : 1 - سمت اعضاء هيئت مديره به ترتيب ذيل تعيين گرديد: آقاى 
اردشير مرزبانى به شماره ملى 3251773666 به سمت رئيس هيئت مديره

و آقاى خليل خســـروى مانگ هالتى به شـــماره ملى 3251958781 به 
ســـمت مديرعامل وعضو هيئت مديره و خانم صديقه كرمى مانگ هالتى 
به شماره ملى 3252329328 به ســـمت نائب رئيس هيئت مديره براى 
مدت دوســـال انتخاب گرديدند. -2 كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از 
قبيل چك،سفته، بروات ،قراردادها و عقود اسالمى و نيز كليه اوراق عادى و 
ادارى با امضاء منفرد مديرعامل(خليل خسروى مانگ هالتى) و همراه با مهر 

شركت معتبرخواهد بود. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان كرمانشاه 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرمانشاه 
(300371)

آگهى تغييرات شركت صنايع بسته بندى خاور كارتن هشتگرد شركت سهامى خاص 
به شماره ثبت 3852 و شناسه ملى 10100228880 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/12/21 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد : -موسسه حسابرسى آگاه گر تراز با شناسه ملى 10100536180بعنوان بازرس اصلى 
وحسابرس و آقاى عباســـعلى عابدى با كد ملى 1262449677بسمت بازرس على البدل براى 

مدت يك سال مالى انتخاب شدند.

 اداره كل ثبت اسناد و امالك استان البرز 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى كرج 
(304279)

آگهى تغييرات شركت كشت و صنعت و روغن نباتى گلبهار سپاهان سهامى خاص 
به شماره ثبت 50124 و شناسه ملى 10260046781 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/07 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد: در راســـتاى اجراى ماده 141 اليحه اصالحى قانون تجارت، ســـرمايه شركت از مبلغ 
100000000000 ريال به مبلغ 10000000 ريال از طريق كاهش مبلغ اســـمى سهام كاهش 
يافت و ماده 4 اساسنامه بدين شرح اصالح گرديد: سرمايه شركت مبلغ 10000000 ريال نقدى 

است منقسم به 10000000 سهم يك ريالى با نام عادى كه تماما پرداخت شده است.

اداره كل ثبت اسناد و امالك استان اصفهان 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى اصفهان (297584)

تاسيس شركت سهامى خاص آركا انرژى فراز انديش نور

 درتاريخ 1397/08/26

 به شماره ثبت 1425 به شناسه ملى 14007947571 

ثبت و امضا ذيل دفاترتكميل گرديده كه خالصه آن به شرح زير جهت اطالع 

عموم آگهى مى گردد 
موضوع فعاليت :اجراى كليه ى پروژه هاى عمرانى و پيمانكارى شـــامل ابنيه اعم از 
فلزى و بتنى ، نصب و راه اندازى هرگونه نيروگاه برق و نصب و احداث شـــبكه هاى 
فشارقوى و ضعيف و راه اندازى سيستم هاى برقى و تاسيساتى – تاسيسات مكانيكى 
و هيدرومكانيكى – اخذ مجوزهاى الزم جهت احـــداث هرگونه نيروگاه برق – عقد 
قرارداد با اشـــخاص حقيقى و حقوقى - صـــادرات و واردات كليه ى كاالهاى مجاز 
بازرگانى – اخذ وام و اعطاى نمايندگى هـــاى داخلى و خارجى در رابطه با موضوع 
شركت– شركت در نمايشگاه هاى مربوط به موضوع شركت و شركت در مناقصات و 
مزايدات داخلى و خارجى . درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهاى الزم از مراجع ذيربط 
مدت فعاليت : از تاريخ ثبت به مدت نامحدود مركز اصلى : اســـتان خراسان جنوبى ،
شهرستان قائنات ، بخش مركزى ، شـــهر قاين، سيمان شهر ، كوچه مرادى ، كوچه 
كوشش 2 ، پالك 8 ، طبقه اول كدپستى 9761414763 سرمايه شخصيت حقوقى 
عبارت است از مبلغ 1000000 ريال نقدى منقســـم به 100 سهم 10000 ريالى 
تعداد 100 ســـهم آن با نام عادى مبلغ 350000 ريال توسط موسسين طى گواهى 
بانكى شـــماره 105186 مورخ 1397/08/10 نزد بانك صادرات شعبه بيرجند با كد 
105 پرداخت گرديده اســـت والباقى در تعهد صاحبان سهام مى باشد اعضا هيئت 
مديره خانم زهرا نجفى اســـفدن به شـــماره ملى 0880123273و به سمت رئيس 
هيئت مديره به مدت 2 سال خانم فاطمه محمد پور به شماره ملى 0880269235و 
به سمت نايب رئيس هيئت مديره به مدت 2 سال آقاى هدايت محمد پور به شماره 
ملى 0889780307و به ســـمت عضو هيئت مديره به مدت 2 ســـال و به سمت 
مديرعامل به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : كليه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور
شركت از قبيل چك ، ســـفته ، بروات ، قراردادها عقود اســـالمى با امضاى رئيس

هيئت مديره منفردا همراه با مهر شـــركت و همچنين كليه نامه هاى عادى و ادارى 
با امضاى رئيس هيئت مديره منفردا همراه با مهر شـــركت معتبر مى باشد اختيارات 
مدير عامل : طبق اساسنامه بازرسان خانم زهرا نجفى به شماره ملى 0889780234 
به ســـمت بازرس اصلى به مدت يك ســـال مالى خانم كبرى نجفى به شماره ملى 
0889788170 به ســـمت بازرس علـــى البدل به مدت يك ســـال مالى روزنامه 
كثير االنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شـــركت تعيين گرديد. ثبت موضوع 

فعاليت مذكور به منزله اخذ و صدور پروانه فعاليت نمى باشد. 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان خراسان جنوبى 
مرجع ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى قائنات 
(302920)
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سناتورگراهام: اگر آمريكا نبود
سعودي ها اكنون فارسي حرف مي زدند

بقیه از صفحه اول
اگر حمایت های نظامی آمریکا 
از عربستان نبود، سعودی ها ظرف 
یک هفته در برابر ایران شکس���ت 
می خوردن���د و اکن���ون باید همه 

سعودی ها فارسی حرف می زدند.
این عضو کمیت���ه نیروهای 
مسلح سنا که با شبکه »فاکس نیوز« 
گفت وگ���و می کرد،افزود: نیاز ما به 
آن ها به مرات���ب کمتر از نیاز آنها 
به آمریکاست.وی همچنین تصریح 
کرد:همکاری ما با بن س���لمان به 
آمریکا ضربه می زند.خبر دیگر اینکه،روزنامه فرانسوی »لوفیگارو« در گزارشی 
نوشت: ماجرای قتل »جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد آل سعود، موجب 
تشکیل جبهه ای متحد میان ایران، قطر و ترکیه در مقابل عربستان شده و آنها 
را علیه ریاض متحد کرده است.»لوفیگارو« در این گزارش آورده است: قتل 
»جمال خاشقجی«، روزنامه نگار میانه رو و منتقد آل سعود در کنسولگری 
عربستان در شهر استانبول ترکیه، به شکل گیری جبهه ای متحد میان ایران، 
قطر و ترکیه برای مقابله با عربستان منجر شده و این کشور ها را علیه ریاض 

کاما متحد کرده است.
در ادامه آمده است:  جبهه سه جانبه ایران، قطر و ترکیه عاوه بر عربستان، 

امارات عربی متحده و آمریکا را نیز هدف قرار داده است.
لوفیگارو نوش���ت: یکی از نش���انه های این اتحاد ، کمک  15 میلیارد 
داری قطر به ترکیه در جریان بحران مالی این کش���ور در تابس���تان گذشته 
اس���ت ، از س���وی دیگر، شاهد آن هستیم که با وجود تحریم های یکجانبه 
آمریکا علیه ایران، »دوحه« به کمک تهران می شتابد ، شرکت هواپیمایی قطر 
در 27 نوامبر )ششم آذرماه( اعام کرد که پروازهای خود را به مقصد ایران 
و شیراز افزایش می دهد و این اقدام بعد از اعمال تحریم های آمریکا علیه 
ته���ران و توقف برخی پروازهای اروپایی به مقصد ایران از اهمیت نمادین 
باایی برخوردار است.در همین حال، روزنامه نیویورک تایمز در افشاگری 
جدیدی نوش���ت: »جارد کوش���نر«، داماد دونالد ترامپ و مشاور ارشد او در 
امور خاورمیانه همچنان بعد از قتل جمال خاشقجی نیز با ولیعهد سعودی 
ارتباط خود را ادامه داده است.این روزنامه به نقل از سه مقام سابق آمریکا 
که خواستند نامشان فاش نشود، افزود: کوشنر پختگی سیاسی ازم را ندارد 

و همین او را آلت دست سعودی ها قرار داده است.

»ماله يوسف زی«: دولت ترامپ پناهجويان ستمديده را 

سركوب نكند 
تسنیم: برنده پاکستانی جایزه نوبل صلح 
که برای دریافت یک جایزه دیگر به آمریکا 
سفر کرده اس���ت از رفتار دولتمردان این 
کشور با مهاجران خارجی انتقاد کرد. »ماله 
یوسف زی« دختر پاکستانی که پیش از این 
جایزه صلح نوبل را دریافت کرده بود اعام 
کرد: دولت آمریکا با گاز اشک آور به مردم 
ستمدیده ای که به این کشور پناه آورده اند 
حمله نکند. وی تصریح کرد: این افراد مورد 
ظلم واقع شده اند و حق آنان این نیست که 

آمریکا آنان را مورد حمله قرار داده و مجروحشان کند. 

۱۱ كشته در سقوط بالگرد حامل مقامات سودانی
فارس: منابع خبری از س���قوط یک فروند بالگرد س���ودانی در مرز 
اتیوپی و کشته شدن تعدادی از مسئوان آن خبر دادند. شبکه الجزیره با 
اعام این خبر گزارش کرد که در اثر سقوط این بالگرد والی »القضارف« 
و تعدادی از مسئوان سودانی کشته شدند. شبکه »الشروق« سودان نیز با 
اعام این خبر گزارش داد که این بالگرد در مسیر حرکت به سمت یکی 

از محله های القابات برای بازدید مسئوان از این منطقه بود. 

خیز »پاشینیان« برای تحكیم قدرت در ارمنستان
ایسنا: مردم ارمنستان دیروز به منظور 
شرکت در انتخابات پارلمانی زودهنگام به 
پای صندوق های رای رفتند. این در حالی 
اس���ت که نیکول پاشینیان نخست وزیر 
موقت ارمنستان در صدد است تا با استفاده 
از فرص���ت این انتخابات جایگاه خود را 
تقویت کند. او در ماه مه گذشته از سوی 
قانونگذاران در پی اعتراضات صلح آمیز که 
اوایل س���ال جاری میادی برگزار شد، به 
عنوان نخست وزیر انتخاب شد. پاشینیان 
در حالی به قدرت رسید که ارمنستان شاهد چند هفته اعتراضات علیه 

فساد و فامیل سااری در این جمهوری سابق شوروی بود. 
 چین در اعتراض به بازداشت مدير »هوآوی«،سفیر آمريكا 

را احضار كرد
فارس: وزارت خارجه چین از احضار سفیر آمریکا در پکن و اعتراض 
به بازداشت »منگ وانژو« از مدیران ارشد شرکت »هوآوی« چین خبر داد. 
وزارت خارجه چین با اعام احضار سفیر آمریکا، تأکید کرد که واشنگتن 
باید قرار بازداش���ت »منگ وانژو« را لغو کرده و به کانادا اجازه دهد که 
او را آزاد کند. کانادا 15 آذرماه بنا به درخواست آمریکا، »منگ وانژو« از 
مدیران ارشد و فرزند بنیانگذار شرکت »هوآوی« را دستگیر کرد. مقام های 

واشنگتن او را به نقض تحریم های ایران متهم کرده اند.
پروشنكو: اروپا مانع ورود كشتی های روسی شود

مهر: رئیس جمهوری اوکراین از اروپا 
خواس���ت تا مانع ورود کشتی های روسی 
ب���ه محدوده آب ها و بنادر اروپا ش���ود. 
»پترو پروشنکو« ضمن درخواست از اروپا 
مبنی بر اعام ممنوعیت ورود کشتی های 
روسی اظهار داشت: روسیه آزادی کشتی ها 
در خلی���ج کرچ را محدود کرده و این کار 
عواقب جدی برای اقتصاد اوکراین به همراه 
دارد. وی اف���زود: اطمینان دارم که اتحادیه 
اروپا نمی تواند این مسئله را مد نظر نگیرد 

و در این شرایط ورود کشتی های روسی به بنادر اروپایی و آمریکایی 
باید ممنوع شود.

كوتاه از سراسر جهان تقويم اطاعات
دوشنبه 19 آذر  1397
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ظهر شرعي

غروب آفتاب

اذان مغرب

نيمه شب شرعي )پايان وقت اداي نماز عشا(

اذان صبح )فردا(

طلوع آفتاب )فردا(

11 و 57 دقيقه

16 و51 دقيقه 

17 و 11 دقيقه

23 و 12 دقيقه

5 و 34  دقيقه

7 و 04  دقيقه

بقیه از صفحه اول
موسوم به »جلیقه زرد« در بروکسل 

دستگیر شدند.
 بناب���ر گ���زارش خبرگزاری 
اسپوتنیک، دادستانی بروکسل با انتشار 
بیانیه ای این خبر را تائید کرد و افزود 

که 10 نفر هم دادگاهی شده اند.
 تظاهرات جلیق���ه زردها به 
درگیری میان معترضان و نیروهای 

پلیس بلژیک منتهی شد. 
گروهی از جلیقه زردها مسیر 
بزرگراهی در نزدیکی مرز فرانسه را 

مسدود کردند. 
در پی ای���ن تظاهرات که در 
اعتراض به برنامه های اقتصادی دولت 
برگزار شد، ده ها نفر بازداشت شدند. 
پیشتر چندین تظاهرات علیه افزایش 
مالیات سوخت برگزار شده بود. در 
همین رابطه با توجه به شدت گرفتن 
اعت���راض ها، پلیس بلژیک اقدام به 
تخلیه ساختمان های کمیسیون اروپا و 

پارلمان اروپا در بروکسل کرد. 
همزمان با این تحوات، حزب 
ملی گرای »ائتاف فامن نوین« در 
بلژیک از دولت ائتافی این کش���ور 
کناره گیری کرد و در پی اس���تعفای 
وزرای این ح���زب ائتافی، کابینه 
این کشور در آس���تانه بحران قرار 

گرفت .
* انگلیس

ه���زاران نفر از معترضان علیه 
طرح فعلی برگزیت در خیابان های 
لندن اقدام به برپایی تظاهرات کردند.

معترض���ان ضمن اعام مخالفت با 
طرح فعلی ترزا می، نخس���ت وزیر 
انگلیس در مورد برگزیت، این طرح 
را به منزله خیانت »می« به برگزیت 
عنوان کردند و خواستار جلوگیری از 

اجرای آن شدند.
گفته شده این اعتراضات توسط 
»تامی رابینستون« رهبر حزب دست 
راستی »استقال« سازماندهی شده بود 
ک���ه از مخالفان طرح فعلی برگزیت 
است و تاکید کرد که طرح ترزا می 
نمی تواند خروج بریتانیا از اتحادیه 

اروپا را بطور کامل تضمین کند.
*ایتالیا

حزب راس���تگرای لیگ ایتالیا 
تجمعی اعتراضی در رم برگزار کرد 

و معترضان ش���عارهای "اول ایتالیا" 
و "ایتالیا دوباره برخیز" س���ر دادند. 
ماتئو سالوینی، معاون نخست وزیر 
و وزیر کشور ایتالیا که رهبر حزب 
راست افراطی لیگ هم هست، تاکید 
ک���رد اروپا باید روح خود را که با 

جهانی س���ازی گم شده است، احیا 
کند. حزب لیگ از ماه ژوئیه در کنار 
جنبش ضد تشکیاتی پنج ستاره در 

دولت ائتافی حضور دارد.
 ای���ن حزب راس���ت افراطی 
ایتالیا در تجمع خودش���ان بار دیگر 
بر دیدگاه های ضد مهاجرت و ضد 
اس���امی و احیای اروپا تاکید کرد. 
وزیر کش���ور افراطی ایتالیا حین این 
تجمع تاکید کرد که اروپا به سمت 
غرق ش���دن پیش می رود. او گفت: 
ضرورت دارد ک���ه اروپا هویت و 
روح خود را که توس���ط برخی به 
نام جهانی سازی گم شده است، احیا 
کند. سالوینی گفت، آنها قصد دارند 
اروپایی را بسازند که بر پایه اشتغال، 

احترام و ترقی باشد. 

*مجارستان
طرح دولت مجارس���تان مبنی 
بر افزایش س���اعات کاری و تعویق 
پرداخت خسارت کارکنان، هزاران نفر 
از مردم این کشور را به خیابان های 
پایتخت کشاند. هزاران مجارستانی  

به خیابان های بوداپس���ت آمدند تا 
اعتراض خود را به طرح موجود در 
راستای تغییر قوانین و شرایط کاری 

اعام کنند. 
ده ها هزار نفر با تجمع در برابر 
ساختمان پارلمان این کشور، خشم 
و نارضایتی خ���ود را از این قانون 
اعام کردند. »ازلو کورداس« رئیس 
فدراسیون اتحادیه کاری به خبرنگاران 
گفت: ما در مجارستان بار سنگینی 
را بر دوش خ���ود حمل می کنیم 
و در مقاب���ل کمترین دریافتی را در 

اروپا داریم.
 تغیی���ر در قان���ون کار ک���ه 
حزب راست گرای »ویکتور اوربان« 
نخست وزیر این کشور پیشنهاد داده 
اس���ت، به کارفرمایان اجازه می دهد 

کارکن���ان خ���ود را وادار کنند 400 
ساعت بیشتر  برای آنها کار کنند. در 
حال حاضر ساعت کاری 250 ساعت 

اعام شده است. 
* صربستان

هزاران تن از مردم با راهپیمایی 

در خیابان های صربستان به حاکمیت 
الکساندر ووجیچ، رئیس جمهوری 
صربستان و دولت او اعتراض کردند. 
یک ائتاف اپوزیسیون صربستان این 
اعتراضات را پس از حمله مهاجمان 
به رهبر یک حزب چپگرا و ضرب 
و ش���تم او در ش���هری در جنوب 
صربس���تان، برنامه ریزی کرده بود. 
احزاب اپوزیس���یون صربستان این 
حادثه را ناشی از جو خشونت بار و 
ارعابی که ائتاف حاکم پوپولیست 

ووجیچ ایجاد کرده است، می دانند.
ووجیچ سابقا از ناسیونالیست های 
تندرو بود که اکنون خواستار اصاح 
صربس���تان و پیوستن کشورش به 
اتحادیه اروپا است اما منتقدان داخلی 
معتقدند ووجیچ آزادی های دموکراتیک 

و رس���انه ای را در این کشور حوزه 
بالکان محدود کرده است. 

*فرانسه
ناآرامی های فرانس���ه همچنان 
ادامه دارد و در همین راس���تا وزیر 
کشور فرانس���ه شمار زخمی های 

تظاهرات روز ش���نبه این کشو را 
135 ت���ن از جمله 17 نیروی امنیتی 
اعام کرد. کریستوف کاستانر گفت 
که 135 تن در تظاهرات روز ش���نبه 
»جلیقه زردها« در سراس���ر کشور 
زخمی ش���دند که 17 نفرش���ان از 

نیروهای امنیتی بودند.
 وی در ی���ک کنفرانس خبری 
همچنین خاطرنش���ان کرد که در 
اعتراضات روز شنبه، 125 هزار نفر 

از سراسر کشور شرکت داشتند.
 وزیر کش���ور فرانسه همچنین 
ش���مار افراد بازداشت شده را 1700 
نفر اعام کرد. کاس���تانر شمار افراد 
شرکت کننده در اعتراضات پاریس 
پایتخت فرانسه را 10 هزار نفر برآورد 
کرد و در عین حال گفت که اوضاع 

در پاریس تحت کنترل است. 
ادوار فیلیپ، نخست وزیر فرانسه 
هم گفت: ما باید به گفت وگوهایمان 
ادامه دهیم، آن هم با متحد شدن زیرا 
هیچ مالیاتی آنقدر اهمیت ندارد که 

اتحاد ملی را تهدید کند.
 فیلی���پ گفت، مکرون امروز 
دوش���نبه صحب���ت خواهد کرد و 
پیش���نهادات و تدابیری را برای کل 
ملت فرانسه خواهد داشت تا وحدت 

آنها را دوباره بازیابد.
 از س���ویی روزنامه فرانسوی 
»لوپاریزین« نوشت که نهادهای امنیتی 
این کشور امکان استفاده از شبکه های 
اجتماعی در خارج از این کش���ور 
برای س���اماندهی اعتراض های اخیر 
در فرانسه را در دست بررسی دارند.
س���رویس های امنیتی فرانسه امکان 
نقش داشتن دست هایی از خارج از 
کشور در قالب شبکه های اجتماعی به 
منظور شکل دهی به اعتراضات جلیقه 

زردها را در دست بررسی دارند.
 از س���ویی برخی منابع خبری 
فرانس���ه از برکناری احتمالی برخی 
مس���ئوان این کشور در پی تشدید 
تظاهرات »جلیقه  زردها« خبر دادند. 
وزی���ر دارایی فرانس���ه هم از 
اعتراضات معترضان فرانس���وی به 
عن���وان فاجعه ای برای اقتصاد این 
کش���ور یاد کرد. در چنین شرایطی 
رئیس جمه���وری آمریکا همزمان با 
تظاهرات جلیقه زردها در فرانسه از 
توافق تغییرات آب و هوایی پاریس 

انتقاد کرد.
 دونال���د ترامپ گفت: توافق 
پاریس چندان برای پاریس خوب کار 
نمی کند و معترضان شعار می دهند »ما 
ترامپ را می خواهیم«! این درحالی 
است که وزیر خارجه فرانسه با توجه 
به موضع گیری رئیس جمهور آمریکا 
درباره اعتراض های اخیر در فرانسه از 
وی خواست در امور داخلی کشورش 

دخالت نکند.
 از طرفی رئیس جمهور ترکیه 
با اش���اره به تش���دید اعتراض های 
جلیقه زردها، کشورهای اروپایی را 
به سیاس���ت های یک بام و دو هوا 
مته���م کرد و گفت: اروپا در آزمون 

دموکراسی شکست خورده است.

موج ناآرامي هاي فرانسه5 كشور اروپايي را فرا گرفت

بازداشت 450 معترض به دست پليس بلژيک

س���رویس خارجی: سفیران 
کشور های انگلیس، فرانسه و آلمان 
در دی���دار با »عادل عبدالمهدی«، 
نخس���ت وزیر عراق در بغداد، بر 
پایبندی کشورهایشان به »برجام« 
به عنوان یک توافقنامه بین المللی 
و همچنین حمایت از عراق برای 
مقابل���ه با تحریم های ضد ایرانی 

دولت آمریکا تاکید کردند.
دفتر نخست وزیری عراق اعام 
کرد: س���فرای سه کشور انگلیس، 
فرانسه و آلمان در دیدار مشترک با 
»عادل عبدالمهدی«، نخست وزیر 
عراق با تاکید دوباره بر پایبندی بر 
برجام و حمایت از عراق در برابر 
تحری���م ها، تمایل لندن، پاریس و 

برلین برای همکاری مشترک با بغداد 
را در این زمینه یادآورشدند.

این کشورها همچنین اعام 
کردند : به ع���راق به عنوان یک 
قدرت راهبردی و اقتصادی مهم در 
منطقه می نگرند و رویکرد دولت 
جدید این کشور از جمله در زمینه 
اتخ���اذ مواضع متعادل منطقه ای و 
بین المللی و تاش برای برقراری 
روابط خوب با همگان را با مبانی 
اساس���ی کشورهایشان همخوان 
دانسته و حمایت خود را از آن اعام 
می کنند.سفرای انگلیس، فرانسه 
و آلمان در بغداد همچنین نسبت 
به روند سیاس���ی و تشکیل دولت 
و انتخاب ش���خص نخست وزیر 

جدید این کشور ابراز خرسندی و 
بر حمایت کامل از این کشور تاکید 
کردند.  عبدالمهدی، نخست وزیر 
ع���راق نیز در این دیدار بر اهمیت 
روابط کشورش با سه کشور اروپایی 
و تاش برای تقویت روابط در همه 

زمینه ها تاکید کرد.
وی گفت: عراق درراه صحیح 
گام گذاشته و شاهد پیشرفت های 
مداوم اس���ت و ای���ن امر به ویژه 
پس از پیروزی بر گروه تروریستی 
داع���ش که تهدیدی نه فقط برای 
عراق که ب���رای همه جهان بود، 

مشهودتر است.
»عادل عبدالمهدی« همچنین با 
»یان کوبیش«، فرستاده ویژه سازمان 

ملل متحد به این کشور، در بغداد 
دی���دار و گفتگو کرد. دو طرف در 
این دیدار مش���ترک در خصوص 
آخرین تحوات سیاسی عراق بحث 

و تبادل نظر کردند.
همزمان، »ه���ادی العامری«، 
رئیس ائتاف بزرگ »الفتح« عراق 
نیز در سخنانی از آمریکا خواست 
تا عراق را از تحریم های ضد ایرانی 
مستثنی کند.وی افزود: اعمال تحریم 
علیه ایران، تصمیم س���ازمان ملل 
نیست، بلکه تصمیم فردی و خاص 

ترامپ است.
او همچنین گفت : ائتاف های 
»بدر« ، »الس���ائرون« و »الحکمه« 
هی���چ وزیری را برای عضویت در 
کابینه عبدالمهدی نامزد نکرده اند، تا 
رهنمون های مرجعیت اجرایی شود . 
رئیس ائتاف الفتح عراق ادامه داد: 
ائتاف مزبور اصراری بر نامزدی 
فالح الفیاض برای تصدی پس���ت 
وزارت کشور ندارد و این مساله به 
»عادل عبدالمهدی«، نخست وزیر 
مربوط می ش���ود و اوست که باید 
اعضای کابینه خود را انتخاب کند.

هادی العامری همچنین با اشاره به 
اینکه ایران هیچ دخالتی در تشکیل 
دولت جدید عراق نداشت، تأکید 
کرد: این عربستان و آمریکا بودند 
که در تشکیل دولت عراق دخالت 
و  برخ���ی را تهدید می کردند. در 
تحوات امنیتی نیز، نظامیان ارتش 
عراق در عملیاتی در اس���تان نینوا 
موفق ش���دند پنج عنصر تکفیری 

داعش را بازداشت کنند.

تاكید قدرت هاي اروپايي بر حمايت از عراق براي مقابله با تحريم هاي ضد ايراني آمريكا

ديدار سفرای فرانسه، انگليس و آلمان با نخست وزير عراق

سرویس خارجی: گروهی از 
جوانان فعال تونسی جنبش »جلیقه 
 قرمزه���ا« را به عنوان یک جنبش 
اعتراض���ی با الگوبرداری از جنبش 
»جلیقه  زردها« در فرانس���ه تشکیل 

دادند.
به گ���زارش روزنامه »القدس 
العربی«، فعاان تونسی در بیانیه ای 
که در ش���بکه های اجتماعی منتشر 
شد رس���ما از آغاز جنبشی به نام 
»جلیقه  قرمزها« با هدف درخواست 
برای تغییرات و اصاح در کش���ور 
خبر دادند.این کمپین با الگوگیری 
از »جلیقه زردها« در فرانس���ه و در 
واکنش به گرانی، فساد، بیکاری و 
سیاست های نامناسب دولت آغاز 
شده است.در این بیانیه آمده است: 
جنبش جلیقه قرمزها گامی در مسیر 
مبارزه برای بازپس گیری کرامت و 
عزت تونسی هاست و به اعتراضات 

مسالمت آمیز پایبند خواهد بود.
در همین حال، برخی چهره های 
برجسته سیاس���ی در تونس فاش 
کردند که »محمد بن سلمان«، ولیعهد 
عربستان در سفری که به تازگی به 
این کشور داشت، تیمی از همراهان 
خود را با ه���دف تاثیر گذاری و 

دخالت در انتخابات آتی تونس در 
این کشور باقی گذاشت. در تحولی 
دیگ���ر، حزب »ندای تونس« اعام 
کرد: »الباجی قائد السبسی«، رئیس 
جمهوری کنونی این کش���ور را در 
انتخابات ریاست جمهوری آتی که 
دسامبر 201۹برگزار می شود، نامزد 

خواهد کرد. 
*مصر

وزارت کش���ور مصر از کشته 
شدن دو تروریست عامل حمله به 
کلیسای »اأنباء صموئیل« در استان 
»المنیا« خبر داد.وزارت کشور مصر 
در بیانیه ای اع���ام کرد: نیروهای 

امنیتی مصر پس از دریافت اطاعاتی 
درباره مخفی شدن عناصر تروریست 
در یکی از مناطق کوهس���تانی در 
جاده »دشلوط -الفرافره« در استان 
»اسیوط«، به مخفیگاه آنها یورش برده 
و دو نفر از این تروریست ها را به 

قتل رساندند.

تونسی ها با الهام از معترضان فرانسوی، جنبش »جلیقه قرمز ها« تشكیل دادند

 سرویس خارجی: رسانه های اسرائیلی از 
سرقت دو قبضه ساح سربازان ارتش رژیم 
صهیونیستی در مرزهای شمالی اراضی اشغالی 
علیه  با لبنان در جریان عملیات "سپر شمال" 

تونل های حزب اه خبر دادند. 
به نوش���ته روزنام���ه رای الیوم، به نظر 
می رسد رژیم صهیونیستی به دلیل ناپدید شدن 
دو قبضه ساح اتوماتیک سوار بر خودروهای 
زرهی نیروهای اسرائیلی مستقر در مرزهای 
جنوبی لبنان با یک رسوایی بزرگ مواجه شده 
است. برخی رسانه های عبری زبان جزئیات 
این موضوع را افش���ا و اعام کردند، این دو 
قبضه ساح ارتش اسرائیل در مرزهای شمالی 

اراضی اشغالی با لبنان به سرقت رفته اند.
روزنامه عبری زبان یدیوت آهارونوت در 
این رابطه نوشت، گروهی از سربازان اسرائیلی 
یگان توپخانه این ارتش که از حدود یک هفته 
قبل در منطقه الجلیل در نزدیکی مرزها با لبنان 
مستقر هستند، دو مسلسل مدل "اف ان  ام آژ" 
خود را گم کردند، این دو مسلس���ل متعلق 
به یکی از خودروهای زرهی بوده اس���ت که 

بدون نظارت در منطقه مانده بود.
سربازان اسرائیلی کار جستجوی منطقه را 
آغاز کرده اند، همزمان پلیس رژیم صهیونیستی 
نی���ز تحقیقاتی را در ای���ن زمینه آغاز کرده 

است.
یک سایت عبری زبان نیز با اشاره به این 

اتفاق به نقل از یک منبع نظامی اعام کرد، 
این اتفاق از نظر امنیتی و نیز از منظر امنیت 
شخصی سربازان به شدت خطرناک است و 
تحقیقات در این رابطه در حال انجام است.

به گفته این منبع، در پی این سرقت تدابیر 
امنیتی در منطقه آغاز و نیروهایی از ارتش در 

محل حادثه مستقر شده اند .
یدیوت آهارونوت در ادامه نوشت، پلیس 
اسرائیل رد استیک یک موتورسیکلت را که 
وارد منطقه تجمع س���ربازان اسرائیلی شده و 
از مه غلیظ موجود در منطقه برای س���رقت 
استفاده کرده را کشف کرده است.این روزنامه 
عبری زبان تاکید کرد، سربازان دو ساعت بعد 
متوجه این سرقت شدند .رژیم صهیونیستی 
را  سه شنبه گذش���ته عملیات "سپر شمال" 
با هدف جستجو و کشف تونل های حزب اه 
لبنان آغاز کرد.ب���ه احتمال قوی، نیروهای 
حزب اه که در طول چند روز گذشته در این 
مرزها از نزدیک از چهره های سربازان اسرائیلی 
و ش���ماره خودروهای زرهی و تجهیزات 
نظامی ش���ان عکس و تصویر گرفته اند، وارد 
اراضی اشغالی فلس���طین شده و در پیامی 
شدیداللحن و آشکار برای رژیم صهیونیستی و 
اهانتی عامدانه نسبت به این رژیم، ساح های 
سربازان اسرائیلی را برداشته اند.خبر دیگر اینکه 
پس از آنکه ارتش رژیم صهیونیس���تی قصد 
داش���ت بدون حضور تیم فنی لبنان اقداماتی 

درباره »خط آب���ی« انجام دهد، ارتش لبنان 
به حال���ت آماده باش درآمد. پس از حضور 
گس���ترده ارتش لبنان در میس جبل، نظامیان 
رژیم صهیونیستی ناچار به عقب نشینی شدند. 
گفته می ش���ود آنها عمدا در حال قرار دادن 

میله هایی آهنی به دور خط آبی بودند.
 در چنین ش���رایطی مع���اون دبیرکل 
حزب اه بازدارندگی مقاومت لبنان را عامل 
عدم تجاوز رژیم صهیونیس���تی به این کشور 
دانس���ت و تأکید ک���رد که هیچ  نقطه  ای در 
سرزمین های اشغالی از تیررس موشک های 

حزب اه خارج نیست. 
ش���یخ نعیم قاسم با اشاره به تاش های 
رژیم صهیونیس���تی ب���رای هدف قرار دادن 
مقاوم���ت در غ���زه و لبنان به ویژه در جنگ 
اخیر غزه تأکید کرد که مقاومت فلس���طین 
موفق ش���د معادله جدیدی را ترسیم کند که 
انش���اء اه اس���تمرار پیدا خواهد کرد و این 
ش���رایط باعث آرامش و آسایش بیشتر نوار 
غزه ش���ده و آن را در برابر اتفاقات مختلف 

حفظ خواهد کرد.
 وی تأکی���د کرد که امروز جبهه داخلی 
رژیم صهیونیستی تا تل آویو پایتخت این رژیم 
در صورت بروز جنگ در معرض تهدید قرار 
دارد و هیچ نقطه ای در سرزمین های اشغالی 
وجود ندارد که خارج از تیررس موشک های 

حزب اه باشد.

 رسوايی بزرگ برای ارتش رژيم صهیونیستی در جريان عملیات
 علیه تونل های حزب اه

سرویس خارجی: سازمان ملل در 
هفتادوسومین نشست مجمع عمومی 
این نهاد در نیویورک، با اکثریت آرا 
قطعنامه پیش���نهادی دولت کابل به 
شورای امنیت را برای پشتیبانی ازروند 

صلح افغانستان تصویب کرد.
 اعضای س���ازمان ملل دراین 
نشست به قطعنامه پیشنهادی افغانستان 
به شورای امنیت برای پشتیبانی از 
تاش های صلح به رهبری دولت 
کابل وهمچنین حمایت جهانی از 
صلح و ثبات دراین کش���ور رأی 

موافق دادند.
 این قطعنامه درباره وضعیت 
افغانستان با 124 رأی موافق و 3 رأی 
ممتنع که روسیه یکی از آنها بود بدون 

هیچ مخالفی تصویب شد.
در همین رابطه،»محمود صیقل«، 
نماینده افغانس���تان در سازمان ملل 
ب���ا بیان این که تروریس���ت ها و 
افراط گرایی خش���ونت بار نه تنها 
افغانس���تان، بلکه منطقه و جهان را 

تهدید می کند،گفت:این قطعنامه نشان 
می دهد که اکثریت قاطع کشورهای 
عضو سازمان ملل، از افغانستان در 
مبارزه با تروریست ها و ایجاد یک 
کش���ور باثبات و پیشرفته پشتیبانی 

می کنند.
از س���ویی،معاون سخنگوی 
ریاس���ت اجرایی دولت افغانستان 
اعام کرد:همکاری کشورهای منطقه 
و جهان در روند صلح افغانس���تان 
بسیار مهم است و روسیه به عنوان 
یک کشور قدرتمند می تواند نقش 
س���ازنده در این روند ایفا کند. در 
تحول���ی دیگر،مقامات افغان اعام 
کردند:ب���ر اثرحمله طالبان به یک 
پاس���گاه نیروهای ارتش این کشور 
در شهرستان باابلوک وایت »فراه« 
هشت نظامی کشته شدند.وزارت 
دفاع افغانستان نیز اعام کرد: 33عضو 
طالبان در عملیات ارتش این کشور 
در وایات مختلف کشته و 1۹ تن 

دیگر زخمی شدند.

تصويب قطعنامه صلح افغانستان در مجمع 
عمومی سازمان ملل

سرویس خارجی: تلویزیون رژیم صهیونیستی 
فاش ک���رد که هدف بنیامین نتانیاهو تبدیل روابط 
محرمانه این رژیم با عربستان به روابطی علنی و رسمی 

پیش از برگزاری انتخابات پارلمانی است.
بر اس���اس این گزارش، »یوسی کوهن« رئیس 
موس���اد و شماری از مسئوان آمریکایی نتانیاهو را 
در رسیدن به این هدف کمک می کنند. یک منبع 
صهیونیستی نیز گفت که تل آویو تماس های زیادی 
با شماری از کشورهای عربی که دارای منافع مشترک 
در رویارویی با ایران هستند، برقرار کرده است. دو 
هفته پیش نیز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 
گفت که هرگونه اقدامی علیه عربستان در پی ماجرای 
قتل جمال خاشقجی روزنامه نگار عربستانی به روابط 
واشنگتن و خاورمیانه لطمه می زند و این موضوع 
تاثیر گسترده ای بر اقتصاد ایاات متحده خواهد داشت. 
ترامپ گفت که اگر به اسرائیل نگاه کنیم می بینیم 
که بدون عربستان در تنگنای خطرناکی قرار خواهد 
داشت. در این حال یک نویسنده صهیونیست با اشاره 

به درخواست بنیامین نتانیاهو از دونالد ترامپ برای 
نجات محمد بن سلمان در پرونده ترور خاشقجی 
نوشت که تل آویو، ریاض را گنج استراتژیک خود 
کارشناس اسرائیلی مسائل  می داند. "جکی خوجی" 
عربی در مقاله ای در روزنامه صهیونیس���تی معاریو 
افزود: بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در تماس تلفنی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 
خواسته است که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان 
س���عودی در نتیجه پرونده ترور جمال خاشقجی 
روزنامه نگار منتقد این کشور در داخل کنسولگری 

عربستان در استانبول ترکیه آسیب نبیند.
در چنین شرایطی نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
گفت در برهه فعلی عاقه ای به درگیری نظامی در 
غزه ندارد، اما در صورت لزوم ممکن است به این 
منطقه حمله کند. »بنیامین نتانیاهو« بار دیگر اهالی 
غزه را به اقدام نظامی تهدید کرد، اما گفت تل آویو 
با توجه به مس���ائلی که در جبهه شمالی خود دارد، 
فعا به درگیری در غزه عاقه ای ندارد. در این حال 

وزیر جنگ مس���تعفی رژیم صهیونیستی اعام کرد 
که ننگ ناشی از شکست تل آویو در برابر جنبش 
حماس با هیچ چیز پاک نمی شود. آویگدور لیبرمن 
گفت: حتی بارش ش���دید باران دو روز اخیر هرگز 
نمی تواند ننگ و عار بر جای مانده از شکست مان 
در برابر حماس را بش���وید و پاک کند. در خبری 
دیگر رئیس تشکیات خودگردان فلسطین تهدید به 
انحال مجلس قانونگذاری فلسطین کرد که از سال 
2006 اغلب کرسی های آن در اختیار جنبش مقاومت 
اسامی )حماس( است. محمود عباس در کنفرانسی 
تحت عنوان مبارزه با فساد در تشکیات خودگردان 
فلس���طین در رام اه گفت: به شیوه قانونی مجلس 
قانونگذاری را منحل می کنیم و این اتفاق به زودی 
رخ خواهد داد. وی با انتقاد از حماس خاطرنش���ان 
ک���رد که حماس یا باید تمامی اختیارات اداره نوار 
غزه را به دولت رامی الحمد ه نخست وزیر واگذار 
کند یا خودش همه پرداخت ها و هزینه های آن را 

متحمل شود.

تلويزيون اسرائیل: هدف نتانیاهو ايجاد روابط علنی با عربستان است

ژنرال»مارک میلی« با فرمان ترامپ 

رئیس ستاد مشترک ارتش آمريكا شد 
س���رویس خارج���ی: 
رئیس جمه���وری آمریکا با 
ص���دور فرمانی ژنرال »مارک 
میلی« را به عنوان رئیس جدید 
ستاد مشترک ارتش این کشور 

منصوب کرد.
ترامپ در توئیتی نوشت: 
مفتخرم انتصاب ژنرال مارک 
میلی را به عنوان رئیس ستاد 
مش���ترک ارتش آمریکا اعام 
کنم که جایگزین ژنرال دانفورد 

خواهد شد. 
وی اف���زود: از هر دوی 
این مردان فوق العاده به خاطر 
خدماتشان به آمریکا سپاسگزارم و تاریخ انتقال مسئولیت بعداً مشخص 
خواهد شد.این در حالی است که مارک میلی ژنرال چهار ستاره ارتش 
آمریکا 60 سال دارد و در جنگ های عراق و افغانستان حضور داشته 
است.همچنین رئیس جمهوری آمریکا اعام کرد:»جان کلی«  رئیس 
س���تاد کارکنان کاخ س���فید تا پایان سال 2018 میادی از سمت خود 

کناره گیری می کند.
 از سویی،رئیس جمهوری آمریکا درتوئیتی نوشت: ایده یک ارتش 
اروپایی در جنگ های جهانی اول و دوم نیز جواب نداد، با این حال 

آمریکا همواره از اروپا حمایت می کند.
وی ضمن درخواس���ت از کشورهای اروپایی عضو سازمان ناتو 
برای پرداخت س���هم منصفانه خود از هزینه های این ائتاف، یادآور 
ش���د که آلمان تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی اش را برای 
پاسداری از اروپا پرداخت می کند، در حالی که سهم آمریکا در این 

زمینه، 4/3 درصد است.
دونالد ترامپ همچنین در توئیتی اعام کرد: بازپرس���ان پرونده 
دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا  پس از 
دو سال و تهیه میلیون ها صفحه سند و اختصاص هزینه ای بالغ بر 
30 میلیون دار هیچ مدرکی دال بر تبانی کمپین انتخاباتی من با روسیه 

پیدا نکردند وهیچ مورد قابل استیضاحی وجود ندارد. 
»جیمز کومی« رئیس س���ابق»اف بی آی« نیز در جمع قانونگذاران 
مجلس نمایندگان آمریکا اعام کرد: تحقیق ضد اطاعاتی درباره احتمال 
توطئه میان روسیه و کمپین ترامپ با بررسی عملکرد چهار آمریکایی 

آغاز شد که ترامپ در میان آنها نبود.

س���رویس خارجی: شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی اعام کرد:کره 
شمالی درخواست مسئوان آمریکایی برای دیدار با مقامات پیونگ یانگ  
درراستای خلع ساح هسته ای  را رد کرده است.بلومبرگ گفت: مقام های کره 
شمالی درخواست طرف های آمریکایی را برای برگزار دیدارهای رو  در  رو 
رد کرده اند.براساس این گزارش در حالی که بیش از سه ماه از زمانی که 
»مایک پمپئو« وزیر خارجه آمریکا »استفان بیگان« را به عنوان نماینده ویژه 
خودش در پیونگ یانگ انتخاب کرد گذشته، اما این مقام آمریکایی هیچ 
دیدار رو در رویی با همتایان خود از کره شمالی نداشته است.بلومبرگ، 
این وضع را نشانه ای از بن بست در مذاکرات میان واشنگتن و پیونگ یانگ 
بعد از دیدار رئیس جمهوری آمریکا با »کیم جونگ اون«رهبر کره شمالی 

در سنگاپور دانست.
بلومبرگ به نقل از مقام های فعلی و سابق آمریکا گفت:مقام های حکومتی 
پیونگ یانگ ، به دلیل مواضع آشتی جویانه ترامپ با رهبر کره شمالی و 
ابراز عاقمندی برای برگزاری دومین دیدار با  وی ، احتمااً اعتماد به نفس 

بااتری برای رد کردن کانال های معمول دیپلماسی دارند.
از سویی،دفتر ریاست جمهوری کره جنوبی اعام کرد: به نظر می رسد 
هیچ نشانه ای از پیشرفت در ارتباط با سفر »کیم جونگ اون« رهبر کره شمالی 

به سئول دیده نمی شود.  

بلومبرگ:كره شمالی درخواست ديدار مسئوان 

آمريكايی با مقامات پیونگ يانگ را رد كرده است

 س����رویس خارجی: یک فروند هواپیمای 
جاسوسی آمریکا در خط ساحلی سوریه و بر فراز 

پایگاه های نظامی روسیه دیده شد.
مرکز اطاعات هوایی روس����یه اعام کرد 
یک فروند هواپیمای جاوسوس����ی آمریکا از نوع 
»پوزیدون پی-8 اِی« بیش از سه ساعت در ساحل 
سوریه در منطقه  استقرار پایگاه های روسی حمیمیم 

و طرطوس پرواز کرد.
 این درحالی است که در ماه میادی اکتبر، 
همزمان با حمله پهپادهای ناش����ناس به حمیمیم، 

روسیه اعام کرد یک فروند هواپیمای جاسوسی 
آمریکا نیز آنها را همراهی می کرد.گفتنی اس����ت 
حمیمیم ب����ه اس-400 و طرطوس به اس-300 

مجهز است. 
خب����ر دیگر اینکه یک نماینده پارلمان لبنان 
از قصد امارات برای بازگشایی سفارت خود در 

دمشق خبر داد. 
»عبدالرحی����م مراد« نماینده پارلمان لبنان در 
گفتگو با شبکه المیادین تاکید کرد: مسئوان اماراتی 
رسما اعام کرده اند که این کشور قصد دارد روابط 

دیپلماتیک خود را با سوریه از سر گرفته و سفارت 
خود را در دمشق بازگشایی کند. وی در ادامه افزود: 
امارات بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را تائید 
می کند و این اقدام امارات در راستای هماهنگی 

با عربستان صورت می گیرد.
 مراد تاکید کرد: محمد بن س����لمان ولیعهد 
عربستان واکنش منفی در قبال از سر گیری روابط 
میان سوریه و عربستان از خود نشان نداده است 
و من این مسأله را در نشست با وی در عربستان 

احساس کردم.

پرواز هواپیمای جاسوسی آمريكا بر فراز آسمان سوريه

س���رویس خارجی:وزیر امور 
خارجه پاکستان از تنظیم روابط اسام 
آباد با  واش���نگتن  بر اساس اصل 

برابری و احترام متقابل خبر داد.
»شاه محمود قریشی« گفت: 
پاکستان مایل است تا روابط خود را 
با ایاات متحده بر اساس برابری و 

احترام متقابل تنظیم کند.
وی افزود: پاکستان می خواهد 
عاوه بر شنیدن موضع ایاات متحده 
برای بهبود روابط با اس���ام آباد، 
مواضع خود را نیز به طرف مقابل 

ارائه دهد.این در حالی اس���ت که 
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان 
در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست 
گفت که اس���ام آباد خواستاریک 
رابطه شایس���ته و معقول با آمریکا  
اس���ت و دیگر نمی خواهد مزدور 
تفنگ به دست ایاات متحده باشد.
 از سویی، رئیس سابق سرویس 
امنیت هند »راو« گفت: باید به نخست 
وزیر پاکستان فرصت بیشتری برای 
برقراری صل���ح با»دهلی نو« داده 

شود.

 اسام آباد: به دنبال تنظیم روابط با آمريكا 
بر اساس اصل احترام متقابل هستیم

سرویس خارجی: رئیس هیات اعزامی جنبش انصاراه یمن به مذاکرات 
س���وئد در »اس���تکهلم« در واکنش به تشدید حمات ائتاف سعودی به استان 
»الحدیده« خطاب به عربستان گفت: ما برای »صلح« به سوئد آمده ایم نه برای 

تسلیم شدن.
»محمد عبدالسام«، رئیس هیات اعزامی جنبش انصاراه یمن به مذاکرات 
سوئد در شهر»استکهلم« در واکنش به تشدید حمات زمینی و هوایی ائتاف 
سعودی علیه شهر »الحدیده« خطاب به ریاض گفت: ما برای رسیدن به »صلح« 
به مذاکرات س���وئد آمده ایم نه برای تس���لیم شدن در برابر تجاوزات ائتاف 

سعودی.
وی افزود: عملیات نظامی ائتاف سعودی در الحدیده باید متوقف و نیروهای 
متجاوز به پایگاه های خود بازگردند.عبدالسام همچنین یادآورشد که مهم ترین 

خواسته ما روشن شدن وضعیت اسرای دربند امارات است.
این مقام یمنی با ابراز شگفتی درباره برخی خواسته های طرف مقابل گفت: 
چگونه از ارتش و کمیته های مردمی یمن خواسته می شود پیش از برقراری صلح 
و به رغم وجود هزاران متجاوز بیگانه در کشور، ساح های خود را تحویل دهند.

وی با یاد آوری برخی کارشکنی ها در مذاکرات گفت: چگونه مذاکرات انجام 
شود درحالی که هنوز نشست مستقیمی با هیات اعزامی دولت »عبدربه منصور 

هادی« صورت نگرفته است.
از طرفی، »سلیم المغلس« از اعضای دیگر هیأت یمنی به خبرنگاران گفت: 
هیأت ریاض توان تصمیم گیری ندارد و این مسأله مانع پیشرفت در گفتگوها 
شده است. وی تاکید کرد که باید مستقیما با خود عربستان سعودی و امارات 
مذاکره کرد.»مارتین گریفیتس«، فرستاده سازمان ملل به یمن نیز در سخنانی بر 
اهمیت ادامه خویشتنداری طرف های یمنی و پایبندی شان به کاهش درگیری ها 

برای پیشبرد مذاکرات صلح سوئد تأکید کرد.
در چنین شرایطی،  پنتاگون اعام کرد:  عربستان و امارات دهها میلیون دار 
هزینه سوخت گیری جنگنده های خود در جنگ یمن را به طور کامل به آمریکا 
پرداخت نکرده اند.در تحوات میدانی نیز، وزارت بهداشت یمن در بیانیه ای از 
کشته و زخمی شدن 10نفر از کودکان و زنان یمنی در حمات ائتاف سعودی 
به الحدیده خبر داد. بر اس���اس این بیانیه ، در این حمات، ش���ش تن شهید و 

چهار نفر دیگر نیز زخمی شدند.

انصاراه خطاب به عربستان: برای صلح به »استكهلم« آمده ايم نه تسلیم شدن



هيچ شـــهرى مثل تهران اين تعـــداد موزه را در 
خودش جاى نداده و به همين دليل مى توان به تهران 

لقب «شهر موزه ها» را داد .
از سوى ديگر درست است كه موزه  گردى در ايران 
و تهران چندان محبوب نيست، اما در پايتخت موزه هايى 
وجود دارند كه به يك بار ديدن مى ارزند.ايســـنا در 
 همين راستا گزارش زير را از موزه هاى تهران ارائه داده

 است.
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صفحه5

صفحه4

خاك هاى آلوده

صفحه 3

در سوداى يك سقف

صفحه 2

چرا برخي ازدواج ها موفق است  و برخي شكست  خورده؟

يادداشت

خاك از جمله موهبت هاى اساسى و حياتى طبيعت است كه 
مانند بقيه موهبت ها، بشر قدرش را ندانسته و نمى داند! اين موهبت 
از همان آغاز خلقت انسان با وى بوده و در گردش طبيعت، انسان 
از خاك برمى خيزد، با خاك زندگى مى كند و سرانجام هم به خاك 

مى پيوندد.
با اين توصيف، خاك، يار غار ما انسان هاست! ما را چه شده 
است كه قدر اين يارمان را نمى دانيم؟ چرا نسبت به اين يار ديرين 
بشر نامهربان هســـتيم؟ چرا خاك را آلوده مى كنيم؟ چرا خاك را 

نابود مى كنيم؟
گفته مى شود كه ساالنه 16 ميليون تن از خاك ايران فرسايش 
مى يابد و به دليل آلودگى خاك، محصوالت كشاورزى هم آلوده 
مى شوند. خاك هاى اطراف شهرهاى بزرگ صنعتى به خصوص 
تهران آلوده اند. ضمن اينكه به رغم استفاده بسيار زياد از كود، خاك 
كشور به لحاظ مواد غذايى، بسيار فقير است و شورى آن نيز در 

حال افزايش است.
به نقل از منابع رسمى، ايران رتبه نخست فرسايش خاك را 
در جهان دارد و اين ميزان به حدى است كه اگر دولت همه توانش 
را هم به  كار بگيرد تا اين ميزان را به يك  سوم مقدار كنونى كاهش 
دهد، باز هم ايران كماكان رتبه اول فرسايش خاك در جهان را دارا 

خواهد بود.
 طبيعى اســـت كه اين بحران هم مانند اغلب بحرا ن هاى 
زيست  محيطى در ايران، ريشه در مديريت ناكارآمد منابع دارد و تا 
زمانى كه نتوانيم مديريت را درعرصه  حفظ خاك از آلودگى ها و 
تعرض هاى انسانى و غير انسانى به درستى و عالمانه اصالح كنيم 
و يك بار براى هميشه طرحى نو در نيندازيم، در بر همان پاشنه اى 
خواهد چرخيد كه تا به حال چرخيده و اين مصيبت ها را بر محيط 

زيستمان به بار آورده است.
كسانى كه دل در گرو حفظ محيط زيست دارند و سالمتى و 
سعادت انسان ها برايشان نه يك شعار كه يك هدف و وظيفه به 
شمار مى رود، به حفظ خاك در جامعه بايد اهميتى فراتر از اقدامات 
معمول و در چارچوب برنامه هاى مصوب رسمى و قانونى بدهند.

گرچه سازمان ملل بنا بر وظيفه ذاتى خود با تعيين يك روز به 
نام روز جهانى خاك و حتى نامگذارى يك سال به نام سال جهانى 
خاك تمامى تالش هاى خود را به كار گرفته است تا توجه جهانيان 
را نسبت به خطر آلودگى و نابودى خاك جلب كند، اما تا زمانى 
كه دولت ها اين هشدارها را جدى نگيرند و پارلمان ها نسبت به 
قانونگذارى و نظارت بر اقدامات دولت ها در اين باره اهتمام عملى 
نداشته باشند، بعيد است كه روند خطرناك فرسايش خاك و آلوده 

ساختن آن كند و متوقف شود.
به نظر مى رسد كه هم دولت ها و هم پارلمان ها، آن طور كه تا 
حاال مشاهده شده است، به زعم خود آنها، مسئوليت قانونى شان را 
در اين رابطه انجام داده و مى دهند و در نتيجه توپ را به زمين مردم 
مى اندازند و معتقدند تا زمانى كه مردم رعايت قوانين و مقررات را 
نكنند و به قول معروف فرهنگ حفظ محيط زيست در جامعه نهادينه 

نشود اقدامات و برنامه هاى دولت به ثمر نخواهد رسيد!
اين ديدگاه البته در ظاهر درست و منطقى مى نمايد، اما با كمى 
دقت مى توان دريافت كه در هرجامعه، مردم، نمايندگان  پارلمان و 
رئيس دولت را انتخاب مى كنند تا آنها به نمايندگى از سوى مردم 
درباره اداره جامعه، طرح ها و برنامه هاى جامع و كارآمد ارائه كنند 
و به طور قطع درباره حفظ محيط زيســـت و به ويژه جلوگيرى از 
فرســـايش و آلودگى خاك هم انتظار مى رود كه دولت و پارلمان 

مسئوليت خود را به عهده بگيرند.

قدر  اين موهبت را بدانيم

 تاج محمد كاظمى

ادامه درصفحه7

مليحه درگاهى
 

پيش از هر چيز به اين موضـــوع مى پردازيم كه دو واژه مدرن و 
پسامدرن چه معنايى را به ذهن متبادر مى كنند. مدرن بر طبق تعاريف نو، 
 تازه، متجدد و... عنوان مى شود كه در تقابل با قديمى، كهنه، متحجر و ...
 قرار اســـت؛ امورى كه در ابتدا به گونه اى فرهنگى به وجود مى آيند و 
سپس جنبه اى كامال طبيعى به خود مى گيرند. در نتيجه مدرن معنايى آنقدر 

طبيعى پيدا مى كند كه نياز به تالش زيادى براى فهميده شدن ندارد.
لغت مدرن از نظر تاريخى واژه اى جديد نيست. تبار واژه مدرن كه 
در تمامى زبان هاى دنيا رايج شده، لفظ التينmodernus است كه خود 
از قيدmodo مشتق شده است. ابهامى كه در تعريف كلمه مدرن وجود 
دارد از اينجا ناشى مى شود كه اين كلمه همواره در تقابل با مفاهيم«كهنه» 
و «سنت» قرار گرفته و مى گيرد. بدين معنى مصداق «مدرن» با گذر زمان 
پيوســـته در حال تغيير است و مى توان گفت مدرن بودن نوعى آگاهى 
نسبت به زمانه خود است. با تكيه بر اين تعريف، مدرنيته نيز به معناى 

مدرن بودن يا امروزى بودن است.

از سوى سازمان ملل، روز5 دسامبر كه امسال مصادف با 14 آذر 
بود « روز جهانى خاك » نامگذارى شده و همه ساله  از سوى نهادها 
و مراكز رسمى مرتبط و تشكل هاى غيردولتى دوستدارطبيعت در اكثر 

كشورها آيين هاى ويژه اى برگزار مى شود.
در اين آيين ها، متخصصان و صاحبنظران درخصوص اهميت 
حفظ خاك از مخاطرات متعدد ناشى از فعاليت هاى بشرى و غيربشرى 
به تفصيل سخن مى رانند و بر ضرورت اقدامات جدى دولت ها و الزام 
سازمان ها و نهادهايى كه به بهانه فعاليت هاى توسعه اى تيشه به ريشه 

زمين و طبيعت مى زنند، تأكيد مى كنند.

به مثابه اين مصراع از شعر سعدى عليه الرحمه كه «يكى بر سر 
شـــاخ، بن مى بريد» به نظر مى رسد امروزه مسابقه اى خانمان برانداز 
بين عده اى از انسان ها در بخش هايى از كره خاكى از جمله كشور ما 
درجريان است تا دانسته يا نادانسته  در بريدن بن درخت طبيعت و 
بخصوص زمين نقشى بر عهده بگيرند؛ بدون اينكه به اين پرسش پاسخ 
بدهند كه خود بعد از نابود كردن طبيعت به كجا مى خواهند پناه ببرند!

آيا بشر فى المثل با آلوده كردن خاك و نابودى آن مى تواند حياتش 
را روى زمين ادامه دهد يا اينكه اين خاك باليى به سر بشر مى آورد كه 

حتى فرصتى براى توصيف اين بال  هم نداشته باشد.

روند پسامدرنيته در شهر

ادامه درصفحه6

كدام موزه هاى تهران را بايد ديد؟

چرا بر سر شاخ بن مي بريم؟
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 تا چند دهه پيـــش، ازدواج عملى ضرورى 
براى بقا بـــود. مخصوصاً براى زنـــان، تأمين 
اوليه ترين نيازها، از جمله سرپناه و غذا، خارج از 
چارچوب هاى ازدواج فوق العاده دشوار بود. ولى 
اين روزها ازدواج غيرضرورى تر از هميشه است؛ 
بااين حال، نمى توان گفت كه غيرضرورى بودن، 
آسان ترش هم كرده اســـت. ازدواج موفق، هنوز 
هم كمياب است، اما اگر موفق شويد، بايد واقعاً به 
خودتان تبريك بگوييد. چرا كه احتماالً داريد يكى 
از بهترين ازدواج هاى تاريخ بشر را تجربه مى كنيد.

 اكثر افرادبرداشـــت هاى اشتباهى از ازدواج 
دارند و بخش عمده اى از اين مسأله  به انتظارات 

مربوط است.
ما مختاريم از ازدواجمان توقع زياد يا كمى 
داشته باشيم، اما بهتر است مطمئن شويم انتظارات 
ما با چيزى كـــه ازدواج درواقع مى تواند ارائه كند 

هماهنگ است.
مى توان ازدواج را ابزارى ديد كه ســـعادت 
فردى را تأمين مى كند، اما اين مســـأله «خيابانى 
دوطرفه» اســـت. ازدواج همان قدر كه به معناى 
به دست آوردن است به معناى بخشيدن هم هست 
و اگر اين مسأله را فراموش كنيد ازدواجتان قطعًا 

از  هم مى پاشد.
در ادامه اين مقدمه شما گفتگوى  وب سايت 
ووكس  با الى فينكل، استاد روان شناسى دانشگاه 
نورث وســـترن و متخصص حـــوزة ازدواج را 
مى خوانيد. نوشـــته هاى او در نيويورك تايمز نيز 

منتشر مى شود.
- چه چيــزى ازدواج خــوب را خوب 

مى كند؟
-  اينكه ما انتظارات قابل توجهى از آن داشته 

باشيم و ازدواج هم آن ها را برآورده  كند.
- آيا فكر مى كنيد كه بيش ازاندازه از ازدواج 

انتظار داريم؟
-  فكر مى كنم نمى توان به اين سؤال كه انتظار 
ما خيلى زياد يا كم اســـت در خأل پاسخ داد. اگر 
بايد اين پرسش را با بله يا خير پاسخ بدهم، جواب 
من «خير» است. اما راه دقيق تر پاسخ دادن به اين 
سؤال اين است: ما مختاريم از ازدواجمان توقع زياد 
يا كمى داشته باشيم، اما بهتر است مطمئن شويم 
انتظارات ما با چيزى كه ازدواج درواقع مى تواند 

ارائه كند هماهنگ است.
-  ازدواج درواقع چه مى تواند ارائه كند؟

- بستگى دارد. من و شما مى خواهيم راهى 
خاص براى پيوند و مجموعه اى از حوزه ها داشته 
باشـــيم كه در آن با هم سازگار و ناسازگاريم، اما 
اگر من با كس ديگرى ازدواج كرده بودم، مجموعه 
ويژگى هاى ديگرى داشتم كه در آن ها با هم سازگار 
و ناســـازگار بوديم. ايده اين است كه از خودتان، 
از همســـرتان و از پويايى بينتان آگاه شويد و بعد 

انتظارات خود را به  تناسب هماهنگ كنيد.
- چه چيزى ازدواج بد را بد مى كند؟

- اينكه ما به دنبال اين باشيم كه ازدواج برايمان 
كارهايى انجام دهد كه نمى تواند. ما مى خواهيم 
ازدواجمان باعث شود احساس كنيم دوست داشتنى 
هستيم، كمكمان كند كه فرد بهترى شويم، ما را از 
نظر جنسى كامروا كند. وقتى اين روزها ازدواج 
نمى تواند همه اين كارها را هميشه با موفقيت انجام 

دهد، آزرده، خشمگين و سرد مى شويم.
-  شما مى گوييد كه نهاد ازدواج در طول 
زمان بسيار تغيير كرده و انتظاراتمان از آن كم و 

كمتر شده است. آيا اين چيز خوبى است؟
-  خب، من لزوماً نمى گويم كه انتظاراتمان از 
آن كمتر شده است. انتظارات ما وقتى به چيزهايى 
كه در قاعدة هرم نيازهاى مزلو هستند - چيزهاى 
اساســـى مثل امنيت و ايمنى- معطوف مى شود 
كمتر شده است. فكر مى كنم چيزى كه اين روزها 
واقعاً متوجهش نيستيم اين است كه 200 سال پيش 
انسان ها در معناى حقيقى كلمه از ازدواج توقع غذا، 
پوشاك و سرپناه داشتند. اگر ازدواج نكرده بوديد، 

زندگى تان متزلزل بود. امروزه كمتر از گذشته از 
آن لحاظ ها به ازدواج نياز داريم. انتظارات ما از آن 
نظر ها كمتر شده، اما از نظر عاطفى و روان شناختى 

بيشتر شده است.
امروزه، نيازهاى اساسى زندگى كافى نيست. 
اين روزها حتى عشـــق و تعلق خاطر هم كافى 
نيست. اكنون ما از ازدواج حس رشد فردى و بهبود 

فردى مى خواهيم.
 - به هرم مزلو اشاره كرديد. به نوعى شما 
ازدواج را درون «چارچوب مزلو» پنداشته ايد، 
يعنى شما تصور كرده ايد كه ازدواج وجود دارد 

تا به خودشكوفايى هر فرد كمك كند. 
-   فكر مى كنم منظـــور مزلو از اصطالح 

«شكوفايى خود» را بد تعبير كرده ايد. خودشكوفايى 
به معنى خودخواه بودن نيست. به اين معنى است كه 
سعى مى كنيد زندگى معنادار و هدفمندى بسازيد. 
راه اصلـــى اى كه اكثر ما اين كار را انجام مى دهيم 
از طريق وقف كردن خودمان به چيزى بيشـــتر از 

خويشتن است. 
بســـيارى از افراد خود را از طريق به فرمان 
درآوردن خويشتن، شكوفا مى كنند.آن ها تالش 
مى كنند دنيا را به جاى بهترى تبديل كنند. به مناطق 
فقير دنيا مى روند يا پاهاى بيماران سرطانى را ماساژ 
مى دهند يا از تهيدستان مراقبت مى كنند. اين راهى 

براى خودشكوفايى است.
من تأكيد دارم مشخصاً  يك مسير وجود ندارد 
كه ما بايد دنبال كنيم تا به اوج خوشبختى يا هرچه 
كه مدنظر است برســـيم. مزلو مى گويد: راه هاى 
زيادى وجود دارند كه ما مى توانيم از طريقشـــان 
به اوج خوشبختى دســـت يابيم و همه آن ها هم 
خودمدار نيستند. درواقع، هدفمندترين راه ها متضاد 

خودمدارى اند.
-  من هميشــه مخالف اين ايــده بوده ام 
كه بهترين همسر كسى است كه كمك مى كند 
بهترين نسخة خودت شوى. فكر مى كنم بهترين 
همسر كسى است كه كمك مى كند از خودت 
فراتر بروى، كسى اســت كه تو را از خودت 
بيرون مى آورد. گمان مى كنم به اين دليل است 
كه هميشه از اين ديالوگ فيلم «جرى مگواير» كه 
مى گويد: «تو مرا كامل مى كنى» متنفر بوده ام. به 

نظرم اين عشق نيست، خودشيفتگى است.
-  موافقم! ديدگاه مزلو ديدگاه فيلم «جرى 
مگواير» نيست، زيرا جملة «تو مرا كامل مى كنى» 
حاكى از اين است كه خالئى وجود دارد كه بايد پر 
شود. اينكه در من خالئى هست كه نياز دارم كس 
ديگرى پرش كند. درواقع مخالف چيزى است كه 

من يا مزلو درباره اش صحبت مى كنيم.
ما هدف ها و آرزوهايى داريم. به طور منطقى 
به خودمان مباهات مى كنيم، درعين حال، مى توانيم 
به شيوه هايى فكر كنيم كه بهتر شويم، بلندپروازتر، 
فعال تر يا شايد در پيدا كردن آرامش  بهتر شويم . 
سعى مى كنيم به اين هدف ها برسيم و واقعيت اين 

است كه انسان ها افراد مجزايى نيستند كه به دنبال 
هدف باشند. ارتباطات اجتماعى ما تا آن حد تأثير 
عميق دارنـــد كه به ما كمك مى كنند به خود ايده 

آلمان نزديك شويم.
اين روزها بهترين ازدواج ها اين مســـأله را 
جدى مى گيرند. اين ازدواج ها مســـئوليت تالش 
براى كمك به همديگر براى رشد و زيستن اصيل را 
تا حدى بر عهده مى گيرند كه در 1950 باورنكردنى 

به نظر مى رسيد.
- من ايدة عشــق را در حكم كنشــى كه 
توجه مــا را از خودمان، نيازهايمــان و اميال 
پيش پاافتاده مــان دور مى كند دوســت دارم. 
روايت هاى خودمدارانه از عشــق را مى فهمم، 

اما فكر مى كنــم كه اين روايت ها چيزى غير از 
عشق را توصيف مى كنند و اميدوارم چيزى غير 

از ازدواج را توصيف كنند.
-  اين ايده را دوســـت دارم. يادتان باشد كه 
ازدواج مدرن صرفاً به معنى چيزى كه به دســـت  
مى آورم نيست؛ بلكه مهم تر از آن، به معنى چيزى 
است كه مى بخشم. ما به دنبال ازدواجى هستيم كه 
به خودبيانگرى و رشد فردى ما كمك كند. معتقدم 
كه اكثر ما درك مى كنيم كه اين موضوع خيابانى 

دوطرفه است.
-  موفقيــت ازدواج تا چه حد به انتخاب 
همسر مناسب وابسته است و چه قدر به تنبلى و 

شكستى كه رابطه به آن گرايش دارد؟
- فكر نمى كنم هيچ كس پاسخ را بداند. اما 
سؤال خوبى است. فكر مى كنم علم هنوز نتوانسته 
به خوبى توضيح دهد كه ســـازگارى واقعاً به چه 
معناست. معتقدم هر رابطه اى را مى توان از چيزى 

كه هست بهتر كرد.
ســـعى كـــردم اســـتراتژى هايى بيابم كه 
ازدواج هايمان را مستحكم تر كند. اما صرفاً همين 
دليل كه هر ازدواجى مى تواند بهتر شود به اين معنى 
نيست كه هر ازدواجى خوب است يا اينكه همه 

ازدواج ها بايد تداوم پيدا كنند.
فكر مى كنم كه گاهى افراد طالق مى گيرند و 
با طالق  گرفتن شادتر مى شوند و اين امر احتماالً 
خيلى نادر نيست. يا افراد غالباً طالق مى گيرند و با 
فرد ديگرى آشنا مى شوند كه آن ها را شادتر مى كند. 
بنابراين من به افرادى كه در ازدواجشان درمانده اند 

نمى گويم كه «تا آخرش ادامه بده.»
از طـــرف ديگر، ســـاختن و حفظ كردن 
ازدواجى طوالنى مدت، پيرشـــدن كنار يكديگر، 
ديدن بچه دارشدن بچه هايتان، بسيار عالى هست. 
من براى سؤال شما پاســـخى ندارم به جز اينكه 
بگويم افراد بايد ســـخت تالش كنند تا در حد 
امكان ازدواجشان را مستحكم كنند و اگر به جايى 
رسيدند كه گفتند: «ما به جز تالش كارى نمى كنيم، 
ازدواجمان چيزى به جز تالش نيست و اين مسأله 
برايمان رضايت بخش نيست»، آن وقت است كه 

بايد نقشه جايگزين را در نظر بگيرند.

 -    چگونه مى فهميد ازدواجى شكست خورده
 است و  تالش براى حفظ كردنش  ديگر ارزش 

ندارد؟
-  ســـؤال هاى خوبى مى پرسى كه از حوزة 
علم فراتر  اســـت. بايد گفت كه هيچ كس به اين 
مسأله طورى نپرداخته كه بخواهم مطالعه اش را به 

تو نشان دهم.
فكر مى كنم معيار نسبتاً خوب، چيزى در اين 
مايه ها باشد: ما ســـال هاى زيادى را واقعاً صرف 
تالش براى موفق شـــدن ازدواجمان كرده ايم. هر 
دوى مـــا تالش كرده ايم و به نظر مى رســـد كه 
نمى توانيم به توافق برسيم. در اين مرحله، به نظر 
مى رسد كه مســـأله كمتر به نيت و تالش خوب 
مربوط است و بيشـــتر ناسازگارى بنيادى است. 
مسأله اين است كه زندگى اى كه تو  مى خواهى با 
زندگى اى كه من مى خواهم ناسازگار است. فكر 
مى كنم اين زمانى است كه افراد بايد در نظر بگيرند 

كه ممكن است بهتر باشد از هم جدا شوند.
- چه ابزارهايى را براى بهترشدن ازدواج 

پيشنهاد مى كنيد؟
- دربارة هماهنگ كـــردن انتظارات با آنچه 
ازدواج درواقـــع مى تواند ارائه كند زياد صحبت 
كرده ام. به تعبيرى، اساســـاً، منظورم ديدگاهى 
تعديل شـــده در عرضه و تقاضاست. اين ديدگاه 
مى گويد كه مختاريد هـــر چقدر مى خواهيد از 
ازدواج توقع داشته باشيد، اما بايد مطمئن شويد كه 
ازدواج مى تواند درواقع آن چيزها را محقق كند. 
اينكه ازدواج مى تواند به اندازه كافى عرضه كند تا 
تقاضا را برآورده كند. وقتى درباره عرضه صحبت 
مى كنم، دارم درباره سازگارى و همچنين زمان، 

تعهد و تالش حرف مى زنم.
اگر اوضاع خوب پيـــش نرفت، كارهاى 
زيادى مى توانيم بكنيم. يك رويكرد اين اســـت 
كه سرمايه گذارى بيشترى بكنيم. من مأيوس و 
ســـرخورده ام، آيا مى توانم كارى كنم كه ازدواج، 

انتظاراتى را كه از آن دارم برآورده كند؟ 
مثًال، اگر واقعاً مى خواهيد كه شور و اشتياق 
را به ازدواج برگردانيد، هر قرار عاشـــقانه اى اين 
كار را نمى كنـــد. قرارهايى اين كار را مى كنند كه 
شما را از روال عادى روزمره بيرون بياورند. پس، 
قرارهاى جديد و هيجان انگيز را به جاى هر قرارى 

انتخاب كنيد.
- چه نصيحتى براى  كسانى كه تازه ازدواج 
كرده اند يا كسانى كه مى خواهند ازدواج كنند 

داريد؟
-   اگر مى خواهيـــد به يكى از ازدواج هاى 
خوب دست يابيد، سعى كنيد كه به بهاى نازل اين 
كار را نكنيد. مراقب باشيد. در ازدواج معمولى، 
خوشبختى در طول زمان، كه درست از روز بعد 
از ازدواج شروع مى شود، كاهش مى يابد. اگر فقط 
به گذشته برگرديد و صبر كنيد و ببيند كه اوضاع 
چگونه پيش مى رود، احتماالً وضع بدتر مى شود. 
جان اف. كندى، زمانى كه دربارة اقتصاد صحبت 
مى كرد، مى گفت: «زمان تعمير سقف، وقتى است 

كه هنوز خورشيد در آسمان است.»
به كسانى كه تازه ازدواج كرده اند مى گويم: 
صبر نكنيد كه وقت زوج درمانى شود. براى اينكه 

رابطه را اندكى مستحكم تر كنيد مبتكر باشيد.
- به عبارت ديگر، ازدواج چيزى نيست كه 
داريد، بلكه كارى است كه مى كنيد؛ پس طبق 

اين اصل عمل كنيد.
- واى، اين جمله را از شـــما مى دزدم. راه 
جالبى براى بيان اين مســـأله است و كامًال هم 

درست.
______

مترجم: الهام آقاباباگلى
منبع: وب سايت ترجمان

چرا برخي ازدواج ها موفق است  و برخي شكست  خورده؟

الى فينكل
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هوا بارانى است. مقابل يكى از خانه هاى 
امن شهر تهران ايستاده ام و منتظرم نگهبان در 
را باز كند تا بتوانم با تعدادى از زنانى كه شب 
را در اين خانه سپرى مى كنند، حرف بزنم. مرد 
جوانى در باز مى كند، اما اجازه ورود نمى دهد. 
مى گويد: «معرفى نامـــه كتبى»؛  محكم در را 

مى بندد و مى رود.
 تالش مى كنـــم به صورت تلفنى مجوز 
صادر شـــود، اما بى نتيجه است؛ روز تعطيل 

هماهنگ كردن بسيار مشكل است.
 در ماشين منتظرم مى مانم تا يكى از كسانى 
را كه قصد دارد در اين خانه شب مانى داشته 
باشد ببينم. مجددا نگهبان به سراغم مى آيد. با داد 
و فرياد مى گويد: «منتظر چى هستى؟ حركت 
كن برو! وگرنه زنگ مى زنم به پليس.» منتظر 
 نمى شود پاسخ بدهم. محكم در را مى بندد و

 مى رود.
بعد از نيم ســـاعت انتظار، خانمى را كه 
قصد دارد به اين خانه برود، مى بينم. به سرعت 
به سراغش مى روم. خودم را معرفى مى كنم، 
لبخند مى زند و حركت مى كند. خواهش مى كنم 
به حرفم گوش كنـــد. من او را يكى از زنانى 
مى بينم كه به هر دليلى امشب جا و مكانى براى 
استراحت كردن ندارند و او اما خود را مددكار 

اين خانه معرفى مى كند.
اين آغاز داســـتان مادرى است كه با يك 
دلســـوزى بيجا براى فرارى دادن فرزندش از 
سربازى، در ســـال هاى آخر عمرش آواره و 
بى خانمان شده اســـت؛ مادرى كه همچون 
بسيارى ديگر از انسان ها به دليل عدم آگاهى از 
عواقب احتمالى تصميماتشان، سرنوشت تلخى 

را براى خود رقم مى زنند.
خبرنگار مهر، گزارش اين مادر را اينگونه 
آغاز كرده و در ادامه نوشته است:  خبرنگارم 
و قصد ورود به اين خانـــه را دارم، حاال كه 
مددكار اين خانه ايد، كمك كنيد بتوانم با زنان 

آسيب ديده صحبتى داشته باشم.
 باز لبخند به لب دارد، اما اين بار حرف 
مى زند و مى گويد: «هوا سرده. بهتره تو ماشين 
حرف بزنيم.» سوار مى شود، سردش شده است 
اما تالش مى كند بروز ندهد. اول او مى پرسد: 
«براى چه اينجا اومدى؟ دنبال چى هستى؟ چه 
چيز زندگى اين زنان براى شما جذابه؟ بگذاريد 
به درد خودشون باشن، اونها كه كارى به كسى 

ندارن.»
 اين بار من هم لبخند مى زنم و مى گويم :

«قصد كمك دارم، مى خوام اگه بتونم حتى به 
يك نفر كمك كنم. افراد خير زيادى هستند كه 
مى تونن به اين زنان كمك كنند تا به آغوش 
خانواده شـــون برگردن.»  با سر حرفم را رد 
مى كند. قصد پياده شدن دارد. مى گويم: «كمك 
مى كنى؟» منصرف مى شود. با بغض مى گويد: 

«واقعا قصد كمك دارى؟» مى گويم: بله.
از من مـــدرك شناســـايى مى خواهد. 
مى گويم كارت خبرنگارى همراهم نيست و 
كارت ديگرى  نشـــانش مى دهم. اصال نگاه 
نمى كند فقط به دستش مى گيرد و مى گويد: «اگه 
مى تونين، به هر زنى كه از خانواده رونده شده و 

بى خانمانه كمك كنيد.»
از او مى خواهـــم قصه بى خانمانى خود 
را بگويد. سكوت مى كند و بعد از چند دقيقه 
مى گويد: «قصه غصه هاى ما، داســـتان هاى 
خنده دار برخى آدم هاى بى درد و مرفه شـــده، 

شنيدن غصه ما براى كسى جذاب نيست.»

امان از مهر مادرى

چهره زيبايى دارد. لباسش موجه و پوشيده 
است، مانتوى قهوه اى بلندى برتن دارد كه تقريبا 
رنـــگ و رويش رفته؛ بدون هيچ لباس گرمى 
 از روى مانتو، مقنعه چانه دار مشـــكى به سر

 دارد. روى مقنعه يك نوار طوسى رنگ ديده 
مى شود. دو انگشتر به دســـت چپش دارد. 

ريزنقش و الغر اندام است.

 افتادگى پلك چشـــم چپـــش كامال 
هويداست، صورت بى آرايش و ساده اى دارد. 
لحن آرام و صداى زيبايـــى دارد. كلمات را 
شمرده و با دقت بيان مى كند. به شيشه ماشين 
خيره شده است و در جدال با خود است كه 

قصه زندگى اش را بگويد يا نه؟
باالخره دل  بـــه دريا مى زند و مى گويد. 
امـــروز روز ميالد بود. يكى از دوســـتان از 
 من خواست به مراســـمش بروم و كمكش

 كنم. 
15 ســـال مداحى مى كردم. امروز خيلى 
خوب بود؛ بعد از مدت ها مداحى كردم. دوباره 
لبخند مى زند و من بايد منتظر بمانم تا خودش 

حرف بزند.
 52 سالم اســـت و حدود 5 سال است 
بى خانمان شدم. از بچه هايم دورم، از زندگى ام، 
از قوم و خويشـــم. مهر مادرى مرا به اين روز 
انداخت. براى اينكه تنها پسرم خدمت نرود و 
معاف شود، از شوهرم جدا شدم. بنده خدا مدام 
مى گفت: «اين كار را نكن ، بگذار برود خدمت 
براى خودش مرد بشود. من غيرت دارم، جدا 

نشو.» 
به حرفش گوش نكردم و جدا شدم براى 

پسر بى مهرى كه امروز رهايم كرده. 
شوهرم بعداز جداشدنم سكته كرد و مرد. 
من هم آواره شدم. چون همسر قانونى اش نبودم 

بيمه به من حقوق نداد. پسرم بيرونم كرد و االن 
بى خانمانم .

آرام مى گويم: «پسرت چرا بايد تو را بيرون 
كند؟ خب خواهرى، كس و كارى نداشتى؟» 

بدون پاسخ به اين سوال مى گويد: «كمك 
كنيد از شوهرم جدا بشـــوم. بعد از هفت ماه 
ازمرگ شـــوهر اول با مـــرد جوانى ازدواج 
كردم و حـــدود 10 ماه توى يك اتاق زندگى 
كرديم. كرايه خانه نداد تا پول رهن تمام شد و 
 صاحبخانه بيرونمان كرد. بعد ازآن من بى خانمان 

شدم. 
مدتى در اين خانه امن، مدتى مددسراى 
زنان و االن حدود يكسال است اينجايم. من 
معتاد نيستم، هرزه نيســـتم؛ فقط براى اينكه 
شب ها گرفتار نشوم، مى  آيم اينجا. كل دارايى 

من از دنيا دو ساك لباس است. 
كمك كنيد از اين آدم طالق بگيرم. طالقم 
نمى دهد. نه زندگى برايم درســـت مى كند نه 
طالقم مى دهـــد. اگر برايم خانه بگيرد، طالق 
نمى گيـــرم. من نمى خواهم گوشـــه خيابان 

بخوابم.»
مى پرسم: اگر كمك كنيم طالق بگيرى، 
برمى گردى پيش خانواده ات، پسرت، دخترت 

يا خواهر و برادرت؟
مى گويد: «غرورم نمى گـــذارد برگردم، 
نمى توانم برگردم. فقط كمك كنيد يك اتاق 

داشته باشم، يك ســـقف كه از ترس بيرون 
خوابيدن روزى هـــزار بار نميرم. من زندگى 
خوبى داشـــتم. مردى كه دوســـتم داشت و 
دوستش داشـــتم. اما به خاطر خواست پسرم 
از شوهرم طالق گرفتم تا فقط پسرم خدمت 
سربازى نرود. نمى دانســـتم كه اين بال سرم 
مى آيد كه مجبور شوم با يك مرد جوان تر از 
خودم ازدواج كنـــم و او هم ولم كند و برود 
دنبال زندگى و عياشى خودش. اگر اين خانه ها 

نبودند بايد كنار خيابان مى خوابيدم. 
تن به هزار كار مى دادم اما سال هاســـت 
دارم تالش مى كنم سالم بمانم. يك خير معرفى 
كنيد تا به زندگى عادى برگردم. حسرت يك 
 زندگى آرام را دارم. نمى خواهم گوشه خيابان 

بميرم. 
با اشك و بغض مى خواهد از ماشين پياده 
شود. مانع مى شوم. التماسم مى كند و مى گويد: 
«اگر به حرف آن مرحوم گوش كرده بودم االن 
تو سرما ناچار نبودم خودم را به اينجا برسانم. 
زندگى عادى خودم را داشـــتم. معافيت پسر 

بى مهرم، مرا آواره كرد.»
قول مى دهد با نگهبان حرف بزند تا بتوانم 
بروم داخل، اما بعد از چند دقيقه نگهبان با داد 
و فرياد سراغم مى آيد. «چرا نرفتى؟ گفتم فقط 
فقط برگه كتبى. خانم گويا زبان خوش حاليتان 
نيســـت. با اين زن ها چه كار دارى؟ » شماره 
ماشـــين را برمى دارد و مى خواهد زنگ بزند 

به پليس.
هوا همچنان مى بارد، مـــادران ديگرى 
را ســـراغ دارم كه به خاطر معافيت پسرشان، 
ديگر همســـر عقدى شوهرشان نيستند و از 
تمامى حقوق قانونى از جمله بيمه و حقوق 

بازنشستگى همسرشان معاف شده اند.
 اين سرنوشت مى تواند براى هر مادرى 
اتفاق بيفتد؛ مادرانـــى كه بى اطالع از عواقب 
تصميمات احساســـى ، فقط براى اينكه تك 
فرزندشان به سربازى نرود، از همسرشان جدا 
مى شوند.شـــهر پر از زنان و مادرانى است كه 
همواره در معرض آسيب ديدگى هستند؛ زنانى 
كه بخش عمده آنها فقط به دليل نداشـــتن 

اطالعات كافى آسيب مى بينند.
 عموما در اذهان عمومى زنان آسيب ديده و 
بى خانمان را زنان معتاد و خالفكار مى دانند، در 
حالى كه اينگونه نيست، گاهى زنان به دليل عدم 
آگاهى، تصميمات اشتباهى مى گيرند كه آينده 

آنها را تهديد مى كند.

در سوداى يك سقف
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چهارشنبه گذشته، (14 آذرماه و پنجم دسامبر)، «روز جهانى خاك» 
بود. شايد در نگاه اول اين طور به نظر برسد كه كشور ما در حوزه خاك 
هيچ مشكلى ندارد اما واقعيتى كه كمتر بدان پرداخته شده آن است كه 
گرچه هنوز خاك مثل آب عامل محدودكننده اى براى توسعه در كشور 
به حساب نمى آيد اما اگر روند كنونى در بهره بردارى از اين عنصر حياتى 
طى شود و هيچ تدبير حفاظتى اتخاذ نشود، وضعيت خاك هم مشابه آب 

بحرانى مى شود.
زنگ خطر آلودگى خاك از طريق سموم كشاورزى به صدا  درآمده 
است و مى توان گفت: فلزات سنگين باقيمانده در مواد غذايى كه ناشى از 

سموم دفع آفات اند، مهم ترين علت ابتال به انواع سرطان  شده اند.
 ايسنا اين هشـــدارها را  از قول على مريدى - مدير كل دفتر آب 
و خاك سازمان حفاظت محيط زيست منتشر كرده و در گفت و گو با 
وى، اعالم داشته: خاك در كنار دو عنصر آب و هوا، حيات را مى سازد، 
اما متاســـفانه در كشور ما هميشه به «خاك» و ضرورت حفاظت  از آن 

كمتر توجه شده است. اگرچه سرزمين ايران بهره مند از خاك مساعد و 
حاصلخيز است و «خاك» كمتر محدوديتى براى حوزه كشاورزى ايجاد 
كرده است، اما اگر نسبت به حفظ اين عنصر هوشيارانه عمل نكنيم قطعا 
در اين زمينه هم دچار بحران خواهيم شد. به ويژه  اين كه آلودگى خاك 

با امنيت غذايى گره خورده است.
شـــايد عامل ديگر در كم توجهى به آلودگى خاك آن اســـت كه 
برخالف هوا و آب آلودگى خاك به راحتى به چشم نمى آيد. در همين 
راستا بايد بدانيم كه احتمال آلودگى خاك به فلزات سنگين ناشى از سموم 
دفع آفات كشاورزى وجود دارد و از آنجا كه آلودگى خاك به طورمستقيم 
با امنيت غذايى گره خورده است، اگر خاكى از طريق سموم آلوده باشد، 

آلودگى به طور قطع جذب گياهان و محصوالت غذايى مى شود.
همچنين در حوزه آلودگى خاك، مهم ترين عامل، فلزات سنگين 
است كه بر اثر استفاده بى رويه از سموم، باعث آلودگى خاك و به تبع آن 
آلودگى محصوالت غذايى مى شود و دليل عمده ابتال به سرطان ها، فلزات 

سنگين باقيمانده در مواد غذايى است.
فلزات سنگين در محصوالت كشاورزى 

حال اين سوال مطرح است كه آيا اطالعات و آمار دقيقى در مورد 
باقيمانده فلزات سنگين در محصوالت كشاورزى در دسترس است و 
آيا سازمان حفاظت محيط زيست در اين زمينه مطالعه اى داشته است؟ 
مريدى در پاسخ به اين پرسش گفته است: اين موضوع در كارگروه امنيت 
غذايى با حضور سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزى 
و وزارت بهداشـــت پيگيرى مى شود. روند بررسى ها بدين شكل است 
كه از محصوالت كشاورزى نقاط مختلف كشور، نمونه بردارى مى شود. 
نتيجه همين مطالعات نشان مى دهد كه سموم و فلزات سنگين باقيمانده 
در محصوالت غذايى بيش از حد استاندارد و نگران كننده است؛ چون 
اين گزارشات پراكنده و محرمانه است، من اطالعات دقيقى از جزييات 

آن ندارم.
انتقادات بسيارى به وضعيت كشاورزى كشور وارد است و  به دليل 
مصرف بى رويه كود و سموم در حوزه كشاورزى اكولوژيك و پايدار، 
وضعيت مناسبى نداريم. البته وزارت جهاد كشاورزى سعى دارد به سمت 
كشاورزى اكولوژيك و محصوالت ارگانيك پيش رود تا باقيمانده سموم 
در محصوالت غذايى به حداقل ممكن برسد و كمترين مخاطره را براى 

سالمت انسان داشته باشد.
همچنين بررسى آمارى بين الگوى غذايى و باقيمانده مواد خطرناك 
در محصوالت غذايى خيلى جدى گرفته نشـــده است، درحالى كه بايد 
مطالعات گسترده اى در اين زمينه صورت گيرد. به هر حال آلودگى خاك 

عليرغم غيرقابل مشاهده بودن مى تواند به شدت خطرناك باشد.
پيش از اين كيوان غيبى - كارشـــناس مسئول ثبت سرطان استان 
كرمانشـــاه - نيز با اشاره به شيوع سرطان دستگاه گوارش در كشور در 
دهه هاى اخير، يكى از داليل شيوع اين نوع سرطان را استفاده بى رويه از 
سموم و كودهاى شيميايى در بخش كشاورزى مطرح كرده و گفته بود 
كه اين سموم شيميايى در طبيعت به آسانى تجزيه نمى شوند و به اندازه 
كم يا زياد در خاك، آب، محصوالت كشاورزى، گوشت و شير حيوانات، 
سپس در بدن انسان ذخيره مى شوند و بيمارى هايى چون انواع سرطان، 
معلوليت هاى جسمى و ذهنى مادرزادى، حساسيت ها، بيمارى هاى عصبى 
و حتى نازايى و سقط جنين در زنان و عقيمى در مردان را ايجاد مى كنند.

همچنين محمد حقانى - رئيس كميته محيط زيست دوره چهارم 
شـــوراى اســـالمى - اعالم كرده بود كه در شهر تهران فلزات سنگين 
همچون ســـرب، نيكل و كروم وارد خاك و گياهان و از آن طريق وارد 
زنجيره غذايى انسان و حيوانات مى شوند. اين آالينده ها آثار مخربى بر 
جاندارانى كه در چنين مناطقى زندگى مى كنند، بر جاى مى گذارند و اين 

اثر در انسان ها به مراتب بيشتر است.

گردشگرى دانشگاهى كه به عنوان يك سياستگذارى فرهنگى 
براى ارتقاى كيفـــى فرهنگ مخاطبان خودش و محيط فرهنگى 
مقصد طراحى مى شود، مى تواند به ثمرات اقتصادى قابل توجهى 

ختم شود.
جامعه دانشـــگاهى ايران جمعيتى بالغ بر پنج ميليون نفر را 
شامل مى شود كه در دو هزار و پانصد واحد دانشگاهى و در بيش 
از پانصد شـــهر در ايران توزيع شده اند. نهاد آموزش عالى و اين 
جمعيت فعال و توانمند، فرصت كليدى براى توســـعه و ترويج 
گردشگرى به طور عام و همچنين گردشگرى به طور خاص و در 
قالب مفهوم گردشگرى دانشگاهى هستند. گردشگرى دانشگاهى، 
گونه اى نوين و در حال رشد از گردشگرى در سطح جهانى است 

كه بيشتر جامعه هدف و مخاطبان آن دانشگاهيان هستند. 
مجله مهر در مطلبى با همين عنوان ضمن بيان اين مقدمه، 

توضيح داده است: 
وقتى از گردشگرى دانشگاهى به عنوان نوعى سياستگذارى 
فرهنگى ياد مى كنيم، بايد به معناى سياستگذارى فرهنگى دقت 
كرد. سياستگذارى فرهنگى، گونه اى برنامه ريزى، قانون و حتى 
اقدامات دولتى است كه فعاليت ها و موضوعاتى را تقويت، تشويق 
و حتى پشتيبانى مالى مى كند كه منجر به توسعه بخش هاى خالقانه 
فرهنگ و هنر و رشد كيفى و كمى در حوزه هايى از فرهنگ شود 
كه به زبان، دانش، هنر، تنوع فرهنگى و حتى توســـعه فرهنگى 

مرتبط باشند. 
سياستگذارى هاى فرهنگى مى تواند در سطح بين المللى، ملى، 
منطقه اى و حتى يك بخش و شـــهر هم اجرا شود. از اين نگاه 
مى توان گردشگرى دانشگاهى را به مثابه نوعى از سياستگذارى 
فرهنگى براى حوزه آموزش عالى ايران به طور ويژه و كليت جامعه 

ايران به طور عام در نظر گرفت.
 با توجه به پخش بودن دانشگاه ها در همه شهرهاى ايران، 
 مى توان از خردترين سطح محلى و منطقه اى آغاز كرد،  به سطوح 
استانى و در نهايت ملى و بين المللى رسيد. به همين سبب مى توان 
دانشگاه را بســـترى براى بسيارى از سياستگذارى هاى فرهنگى 
دانست،  هم به خاطر گستره جمعيت شناختى و جغرافيايى آن و 
هم به سبب نقش محورى و كليدى دانشگاهيان در جامعه و نقش 

استادان به عنوان گروه هاى مرجع.

فرهنگ در آموزش عالى
مسأله فرهنگ در آموزش عالى، هنوز در اولويت محورى نهاد 
آموزش عالى در ايران نيست. اگر هم باشد، در انبوهه اى گسترده از 
مداخالت نهادهاى داخلى و بيرونى به حالت تعليق در آمده است. 
دانشگاه هاى غير دولتى به دليل دغدغه مادى و پولى، عميقاً درگير 
تامين منابع مالى و درآمدزايى كمى هستند و دانشگاه هاى دولتى 
نيز به دليل اتصـــال به بودجه دولتى، چندان دغدغه مالى ندارند؛ 
اما دغدغه فرهنگى هم در آنها امرى فرعى و حاشيه اى است. در 
دانشـــگاه ايرانى، در بهترين حالت،  فرهنگ يك امر حاشيه اى و 
فرعى است و در بدترين حالت يك دردسر و عرصه چالش. به 
همين دليل مساله گردشگرى فرهنگى مى تواند فرصتى براى توسعه 
فرهنگى نظام آموزش عالى ايران و جمعيت وابسته و پيوسته بدان 

باشد.
امروزه در نظام آموزش عالى مان مى توان موارد مشـــابهى 
از سياســـتگذارى فرهنگى در حوزه امورى كه مى توان آنها را 
مصداق هاى اوليه گردشگرى دانشگاهى دانست، پيدا كرد: اردوى 
راهيان نور، اردوهاى رضوى (يا همان اردوهاى زيارتى به مشهد) 
و اردوهاى جهادى از جمله نمونه هاى اوليه اى هستند كه در جامعه 
دانشگاهى ما به واســـطه الزامات دستگاه هاى سياسى و نظام هاى 
حكمرانى رسمى ايجاد شده و در حد خودشان نيز سودمند بوده اند. 
اما مساله اصلى آنست كه اين اردوها پيش از هر چيزى معطوف 
به تربيت عقيدتى، ارزشى و اخالقى بوده و چندان متوجه ساير 
حوزه هاى فرهنگى و رشد فرهنگى دانشجويان نبوده اند. ضمن 
آنكه صرفا هم به بخش محدودى از جامعه دانشـــگاهى (فقط 
دانشـــجويان) تقليل يافته اند. هرچند در البالى خدمات رفاهى 
دانشگاه ها هم مى توان چيزهايى شبيه به تسهيالت سفر به شهرها 
و مراكز خاص مانند مشـــهد، شمال و برخى شهرهاى كليشه اى 
گردشگرى رايج ديد كه بسيار پراكنده و بدون برنامه ريزى منسجم 
و استراتژيك هستند. از اين رو مى توان گفت جامعه آموزش عالى 
ايران عمال يك فرصت و پتانسيل بزرگ براى سياستگذارى هاى 
فرهنگى در گردشگرى ايرانى است، اما فرصتى كه ناديده گرفته 

شده است.
آنچه در اين نوشتار بدان تاكيد شده، فرصتى است كه اين نوع 
گردشگرى براى توسعه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى ايران هم 
در سطح گردشگرى محلى و هم در سطح گردشگرى ملى فراهم 
كرده اســـت. البته امكانات زيربنايى اوليه، يعنى فضاهاى مادى و 
كالبدى فراوان به واسطه ساختمان هاى دانشگاه ها در شهرهاى ايران 
و خوابگاه ها و حتى امكانات رستورانى آنها يك فرصت زيرساختى 
آماده و مهياست كه در اين باره كمتر بدانها توجه شده است. اما 
مساله اصلى آنست كه نظام دانشگاهى منطق ويژه خود و مهم تر از 

همه تقويم ويژه اى دارد كه بايد بدان توجه كرد. 
گردشگرى دانشـــگاهى از اين نگاه، نوعى از گردشگرى 
است كه انگيزه اصلى گردشگران، آموختن، كشف كردن، تجربه 
كردن و حتى مصرف كردن امور فرهنگى است كه ذينفعان اصلى 
آن، اعضاى نهاد آموزش عالى، از دانشجويان گرفته تا استادان و 
كارمندان خواهند بود. اين گونه از گردشـــگرى به واسطه توسعه 
نهاد آموزش عالى در جهان پيش رو، يكى از فرصت هاى نوين 
اقتصادى است. گردشگرى دانشگاهى در اين مفهوم، محدوديت ها 

و فرصت هاى ويژه اى دارد.
فرصت هاى گردشگرى

كنشگران دانشگاهى بيشترى فرصت شان براى گردشگرى 
در ايام تعطيالت دانشگاهى است كه در ايران، فاصله هاى ميان دو 
نيمسال، عيد نوروز و تابستان خواهد بود. لذا نوعى محدوديت 
زمانى وجود دارد كه حســـب اتفاق، اين محدوديت در محيط 
زيست ايران بهترين زمان ها براى ســـفر رفتن است. به واسطه 
گوناگونى و گستردگى نهاد دانشگاه در همه شهرهاى ايران (بيش 
از 500 شـــهر ايران داراى واحد دانشگاهى است)، لزوما محدود 
به مراكز استانى و كيفيت هاى ويژه نيستند. اين نوع گردشگرى 
مى تواند در ســـطوح كيفى و رفاهى مختلفى تعريف شود، اما با 
توجه به مخاطبان دانشجويى، مى بايست هزينه هاى اقتصادى آن 
را به واسطه حجم باالى گردشگران بالقوه پايين آورد و از فزايش  

شمار گردشگران، درآمد را جبران نمود.

 از ايـــن نگاه، گردشـــگرى دانشـــگاهى مى تواند نوعى 
سرمايه گذارى بر گردشگران بالقوه آينده هم باشد. به اين معنا كه 
هرچند اين جمعيت چهار ميليون دانشجويى امروزه نيازمند آن 
هستند كه سفرهاى ارزانى داشته باشند، اما همين كنشگران امروز، 
در آينده كه صاحبان مشـــاغل باشند، هرچه بيشتر با فرصت ها و 
جاذبه هاى فرهنگى كشور آشنا باشند، در آينده كه شغل و زندگى 
برپا كنند به گردشگران بالفعلى تبديل خواهند شد كه مى توانند به 

رونق گردشگرى ايران در داخل يارى رسانند. 
حتى مى توان بـــا ايجاد فرصت ســـفرهاى ارزان، براى 
نظام دانشـــگاه هاى خارجى، زمينه جذب آنها به ايران از طريق 
زيرساخت ها و تسهيالت دانشگاه هاى ايرانى هم پرداخت. به 
ســـخن ديگر، اين نوع گردشـــگرى نه تنها در گام نخست با 
ايجاد بازار بزرگى مى توانـــد در مقطع كنونى و حتى در آينده 
موج بزرگى از گردشـــگران و عالقه مندان را ايجاد كند، بلكه 
مى تواند سبب توسعه زيرساخت هايى شود كه در ايام تعطيل 
 بدون اســـتفاده بوده و قطعا هزينه هاى اقتصادى زيادى خواهد 

داشت.
بايد دقت كرد كه لزوما زيرساخت هاى مادى دانشگاهى 
(خوابگاه ها،  سالن ها و رستوران هاى دانشگاهى) براى اين نوع 
سياستگذارى كفايت نمى كند،  بلكه الزم است محيط پيرامونى 
و فرهنگ منطقه نيز وارد عمل شـــود و در اين مساله به واسطه 
برگزارى جشنواره هاى فرهنگى،  آيين هاى سنتى نمايشى و حتى 
ايجاد تقويم كشورى براى فرهنگ و هنر محلى و نواحى، فرصتى 
براى توسعه گردشگرى فرهنگى دانشگاهيان فراهم كرده و به 
تدريج الگوى گردشـــگرى دانشگاهى و تقويم آنرا به يكى از 

جذاب ترين نمونه هاى گردشگرى بدل كند.
اين گردشـــگرى كه به عنوان يك سياستگذارى فرهنگى 
براى ارتقاى كيفى فرهنگ مخاطبان خودش (جامعه دانشگاهى) 
و محيط فرهنگى مقصد طراحى مى شود، مى تواند به افزايش 
فرصت هاى تجربه ميان فرهنگى، به شناخت هرچه بيشتر زمينه 
و بســـتر جامعه ايران، و حتى مهمتر از همه ايجاد فرصت هاى 

شغلى براى افراد به واسطه ايجاد پيوندهاى آشنايى بين افراد در 
هنگام سفر و حتى با دانشـــگاهيان مقصد منجر بشود. از اين 
نگاه، گردشگرى دانشگاهى به مثابه سياست فرهنگى، از يكسو 
از گردشگرى براى توسعه فضاى فرهنگى دانشگاهيان و مردم 
محلى اســـتفاده مى كند و از سوى ديگر از فرهنگ به مثابه يك 
انگيزه و محرك براى سفر در ميان دانشجويان و دانشگاهيان. 
خود اين موضوع يك چرخه عظيم چرخش و توزيع فرهنگ در 
كشور را ايجاد خواهد كرد كه مى تواند فرصتى باشد براى ايجاد 

جشن ها و جشنواره هاى فرهنگى محلى و جذب گردشگران.
 مساله اصلى آنست كه نظام آموزش عالى و سياستگذارى 
فرهنگى ما و حتى نظام سياستگذارى گردشگرى در كشور ما 
بايـــد اين فرصت و امكان را هم از نظر زيرســـاخت و هم از 
نظر مشـــتريان بالقوه در محاسبات خويش وارد كند. شايد اين 
بى رونقى اقتصادى، محرك هاى ذهنى كافى براى عقالنيت در 
 نظام هاى سياستگذارى فرهنگى و گردشگرى دانشگاهى را فراهم 

كند.
اهميت سفرهاى فرهنگى

توسعه گردشگرى دانشگاهى به عنوان يك سياست فرهنگى،  
مستلزم همكارى نهادهاى دانشگاهى با مراكز و نهادهاى محلى 
پيرامونى خودشان است. متاسفانه رخدادهاى فرهنگى از جمله 
اردوها،  به جز در قالب هاى محدود مقبول، در ساير الگوها نه تنها 

مشروعيت ندارند بلكه با ممانعت هم روبرو مى شوند.
 اين امر مستلزم بازانديشى نظام آموزش عالى درباره الگوهاى 
سياســـتگذارى فرهنگى و نقش و اهميت ســـفرهاى فرهنگى 
دانشـــگاهى به عنوان فرصتى براى توسعه اجتماعى و فرهنگى 
جامعه دانشگاهى اســـت. از اين منظر، اسناد باالدستى وزارت 
علوم و نهادهاى دانشگاهى،  نه تنها اردوها و سفرها را مورد توجه 
خاص قرار نداده،  بلكه اين موضوعات در حوزه هاى فرعى و گاه 

دردسرسازى كه بايد كنار گذاشته شود، مورد توجه بوده اند.
 مساله اصلى آنســـت كه چالش فرهنگى وزارت علوم و 
نهادهاى دانشگاهى بر سر مســـاله فرهنگ  با نهادهاى بيرونى و 
حاكميتى،  به عقيم ماندن فرصت هاى گردشگرى و توسعه فرهنگى 
دانشگاهى منجر شده اســـت و الزم است بيشتر و بيشتر مورد 

بازانديشى قرار گيرد.

گردشگرى دانشگاهى؛ فرصت سياستگذارى فرهنگى

هيچ شهرى مثل تهران اين تعداد موزه را در خودش جاى نداده و به 
همين دليل مى توان به تهران لقب «شهر موزه ها» را داد .

از سوى ديگر درست است كه موزه  گردى در ايران و تهران چندان 
محبوب نيست، اما در پايتخت موزه هايى وجود دارند كه به يك بار ديدن 

مى ارزند.
ايسنا در همين راســـتا گزارش زير را از موزه هاى تهران ارائه داده 

است.
موزه آبگينه

موزه آبگينه، يكى از پرطرفدارترين موزه هاى تهران اســـت و در 
ســـال بيش از 2ميليون نفر از آن ديدن مى كنند. اين موزه، خانه اى است 
مربوط به دوره قاجار. زمانى بين سال هاى 1300تا 1330 كه  قوام السلطنه، 
سياستمدار و نخست  وزير اواخر دوران قاجار و روزگار پهلوى در اين 
خانه به كارهاى حكومت سر و سامان مى داد. اما حاال مى  توان در طبقات 
و تاالرهاى اين خانه گشت و شيشه ها و سفال هاى مربوط به دوره هاى 
مختلف را ديد. اين موزه در خيابان سى تير قرار دارد. همه روزهاى هفته 
به جز دوشنبه ها از ساعت 9صبح تا 5عصر مى توان به ديدن موزه آبگينه 

رفت.
موزه فرش

موزه فرش ايران در خيابان كارگر شمالى و تقاطع فاطمى واقع شده 
است. ســـاختمان اين موزه در دل باغى پر دار و درخت است و همين 
موضوع يكى از داليل جذابيتش محســـوب مى شود. در طبقه اول موزه 
فرش، 135قطعه قالى و گليم از قرن نهم تا دوره معاصر و از شـــهرهاى 
كاشان، كرمان، اصفهان، تبريز، خراسان و كردستان به نمايش درآمده است 
و طبقه دوم آن هم به نمايشگاه هاى دائمى و فصلى اختصاص دارد. در 
اطراف اين موزه جاهاى ديدنى اى مثل موزه هنرهاى معاصر، پارك الله 
و بازارچه اين پارك مى تواند براى هر گردشـــگرى جذاب باشد. همه 
روزهاى هفته به جز دوشنبه ها، از ساعت 9صبح تا 6بعدازظهر مى توان از 

اين موزه ديدن كرد.
كاخ موزه گلستان

كاخ موزه گلســـتان، در صدر بهترين موزه هاى تهران قرار دارد. بر 
طبق آمار اعالم شده فقط در روز نخســـت فروردين ماه 97، 16هزار و 
426بازديدكننده  ايرانى و خارجى از اين كاخ و 14موزه آن ديدن كردند. 
كاخ گلستان محل حكومت سلسله قاجار بوده و جزو آثار جهانى يونسكو 
نيز به ثبت رســـيده اســـت. «تخت مرمر» كه در تاالر آينه واقع شده و 

«شمس العماره» كه ساعت آن توسط ملكه ويكتوريا به ناصرالدين شاه اهدا 
شده، از جاهاى ديدنى در كاخ موزه گلستان است. ديواره هاى كاشى كارى 
شـــده اين كاخ هم براى نصب عكس هاى سلطنتى ساخته شده اند. كاخ 
گلســـتان در ميدان 15خرداد قرار گرفته اســـت. ساعت بازديد از كاخ 

گلستان در 6ماه اول سال 9تا 17و در 6ماه دوم سال 9تا  16است.
موزه جواهرات

موزه جواهرات محبوب ترين جاذبه گردشـــگرى تهران به حساب 
مى آيـــد. در موزه جواهرات كه بناى آن يك هـــزار متر زيربنا دارد، در 
ابتدا فقط زيورآالت و جواهرات دوره صفويه، زنديه، افشاريه، قاجاريه 
و دوره اول پهلوى نگهدارى مى شـــد تا اينكه بعد از انقالب، در سال 
69جواهرات و مرواريدهاى زمان پهلوى دوم نيز به موزه اضافه و درهايش 
به روى بازديدكنندگان گشوده شد. حاال بخش پهلوى كامل شده است و 
جواهرات، تاج ها و نيم  تاج هايى كه محمدرضا شاه پهلوى و فرح ديبا در 

جشن ها و ديد و بازديدها بر سر مى گذاشتند هم وجود دارد.
موزه جواهرات در زيرزمين بانك مركزى در خيابان فردوسى تهران 
و مقابل سفارت تركيه واقع است. از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت  14تا 

16:30مى توان از آن ديدن كرد.
كاخ سعدآباد

يكى ديگر از موزه هاى تهران، كاخ موزه ســـعدآباد است كه هم 
خودش ديدنى  اســـت و هم موزه هايش. ســـعدآباد در شمال تهران با 
درخت هاى سربه فلك كشـــيده و صداى كالغ هايش، 18كاخ كوچك 
و بـــزرگ از دوره هاى قاجار و پهلوى را در خودش جاى داده و با قدم 

گذاشتن در آنها گوشه اى از زندگى شاهان را مى توان ديد. 
 كاخ سعدآباد در ابتدا كاخ تابستانى شاهان قاجار بود، اما در 1299با 
افزايش كوشك ها و فضاى سبز به محل اقامت تابستانى رضاشاه تبديل 
شد. بعدها كاخ هاى ديگرى هم براى سكونت اعضاى خاندان پهلوى در 
آن ساخته شدند كه بعد از انقالب به موزه تبديل شدند. حاال كاخ سعدآباد 
موزه هايى دارد كه از جذاب ترين هايش، موزه آشپزخانه سلطنتى، موزه 
پوشاك سلطنتى، موزه اتومبيل هاى سلطنتى، موزه آب و موزه سالح هاى 

دربار و كاخ تابستانى  است.
كاخ موزه ســـعدآباد در خيابان ولى عصر، خيابان شـــهيد فالحى 
(زعفرانيه)، انتهاى خيابان شـــهيد كمال طاهرى قرار گرفته است. نيمه 
اول سال، همه روزه (شـــنبه تا جمعه) از ساعت 9تا 19، فروش بليت 
تا ســـاعت  17و نيمه دوم ســـال همه روزه (شنبه تا جمعه) از ساعت 
 9تا  17، فروش بليت تا ســـاعت 16مى توان بـــه ديدن اين مجموعه

 رفت.

كدام موزه هاى تهران را بايد ديد؟

خاك هاى آلوده
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چهارشنبه گذشته، (14 آذرماه و پنجم دسامبر)، «روز جهانى خاك» 
بود. شايد در نگاه اول اين طور به نظر برسد كه كشور ما در حوزه خاك 
هيچ مشكلى ندارد اما واقعيتى كه كمتر بدان پرداخته شده آن است كه 
گرچه هنوز خاك مثل آب عامل محدودكننده اى براى توسعه در كشور 
به حساب نمى آيد اما اگر روند كنونى در بهره بردارى از اين عنصر حياتى 
طى شود و هيچ تدبير حفاظتى اتخاذ نشود، وضعيت خاك هم مشابه آب 

بحرانى مى شود.
زنگ خطر آلودگى خاك از طريق سموم كشاورزى به صدا  درآمده 
است و مى توان گفت: فلزات سنگين باقيمانده در مواد غذايى كه ناشى از 

سموم دفع آفات اند، مهم ترين علت ابتال به انواع سرطان  شده اند.
 ايسنا اين هشـــدارها را  از قول على مريدى - مدير كل دفتر آب 
و خاك سازمان حفاظت محيط زيست منتشر كرده و در گفت و گو با 
وى، اعالم داشته: خاك در كنار دو عنصر آب و هوا، حيات را مى سازد، 
اما متاســـفانه در كشور ما هميشه به «خاك» و ضرورت حفاظت  از آن 

كمتر توجه شده است. اگرچه سرزمين ايران بهره مند از خاك مساعد و 
حاصلخيز است و «خاك» كمتر محدوديتى براى حوزه كشاورزى ايجاد 
كرده است، اما اگر نسبت به حفظ اين عنصر هوشيارانه عمل نكنيم قطعا 
در اين زمينه هم دچار بحران خواهيم شد. به ويژه  اين كه آلودگى خاك 

با امنيت غذايى گره خورده است.
شـــايد عامل ديگر در كم توجهى به آلودگى خاك آن اســـت كه 
برخالف هوا و آب آلودگى خاك به راحتى به چشم نمى آيد. در همين 
راستا بايد بدانيم كه احتمال آلودگى خاك به فلزات سنگين ناشى از سموم 
دفع آفات كشاورزى وجود دارد و از آنجا كه آلودگى خاك به طورمستقيم 
با امنيت غذايى گره خورده است، اگر خاكى از طريق سموم آلوده باشد، 

آلودگى به طور قطع جذب گياهان و محصوالت غذايى مى شود.
همچنين در حوزه آلودگى خاك، مهم ترين عامل، فلزات سنگين 
است كه بر اثر استفاده بى رويه از سموم، باعث آلودگى خاك و به تبع آن 
آلودگى محصوالت غذايى مى شود و دليل عمده ابتال به سرطان ها، فلزات 

سنگين باقيمانده در مواد غذايى است.
فلزات سنگين در محصوالت كشاورزى 

حال اين سوال مطرح است كه آيا اطالعات و آمار دقيقى در مورد 
باقيمانده فلزات سنگين در محصوالت كشاورزى در دسترس است و 
آيا سازمان حفاظت محيط زيست در اين زمينه مطالعه اى داشته است؟ 
مريدى در پاسخ به اين پرسش گفته است: اين موضوع در كارگروه امنيت 
غذايى با حضور سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت جهاد كشاورزى 
و وزارت بهداشـــت پيگيرى مى شود. روند بررسى ها بدين شكل است 
كه از محصوالت كشاورزى نقاط مختلف كشور، نمونه بردارى مى شود. 
نتيجه همين مطالعات نشان مى دهد كه سموم و فلزات سنگين باقيمانده 
در محصوالت غذايى بيش از حد استاندارد و نگران كننده است؛ چون 
اين گزارشات پراكنده و محرمانه است، من اطالعات دقيقى از جزييات 

آن ندارم.
انتقادات بسيارى به وضعيت كشاورزى كشور وارد است و  به دليل 
مصرف بى رويه كود و سموم در حوزه كشاورزى اكولوژيك و پايدار، 
وضعيت مناسبى نداريم. البته وزارت جهاد كشاورزى سعى دارد به سمت 
كشاورزى اكولوژيك و محصوالت ارگانيك پيش رود تا باقيمانده سموم 
در محصوالت غذايى به حداقل ممكن برسد و كمترين مخاطره را براى 

سالمت انسان داشته باشد.
همچنين بررسى آمارى بين الگوى غذايى و باقيمانده مواد خطرناك 
در محصوالت غذايى خيلى جدى گرفته نشـــده است، درحالى كه بايد 
مطالعات گسترده اى در اين زمينه صورت گيرد. به هر حال آلودگى خاك 

عليرغم غيرقابل مشاهده بودن مى تواند به شدت خطرناك باشد.
پيش از اين كيوان غيبى - كارشـــناس مسئول ثبت سرطان استان 
كرمانشـــاه - نيز با اشاره به شيوع سرطان دستگاه گوارش در كشور در 
دهه هاى اخير، يكى از داليل شيوع اين نوع سرطان را استفاده بى رويه از 
سموم و كودهاى شيميايى در بخش كشاورزى مطرح كرده و گفته بود 
كه اين سموم شيميايى در طبيعت به آسانى تجزيه نمى شوند و به اندازه 
كم يا زياد در خاك، آب، محصوالت كشاورزى، گوشت و شير حيوانات، 
سپس در بدن انسان ذخيره مى شوند و بيمارى هايى چون انواع سرطان، 
معلوليت هاى جسمى و ذهنى مادرزادى، حساسيت ها، بيمارى هاى عصبى 
و حتى نازايى و سقط جنين در زنان و عقيمى در مردان را ايجاد مى كنند.

همچنين محمد حقانى - رئيس كميته محيط زيست دوره چهارم 
شـــوراى اســـالمى - اعالم كرده بود كه در شهر تهران فلزات سنگين 
همچون ســـرب، نيكل و كروم وارد خاك و گياهان و از آن طريق وارد 
زنجيره غذايى انسان و حيوانات مى شوند. اين آالينده ها آثار مخربى بر 
جاندارانى كه در چنين مناطقى زندگى مى كنند، بر جاى مى گذارند و اين 

اثر در انسان ها به مراتب بيشتر است.

گردشگرى دانشگاهى كه به عنوان يك سياستگذارى فرهنگى 
براى ارتقاى كيفـــى فرهنگ مخاطبان خودش و محيط فرهنگى 
مقصد طراحى مى شود، مى تواند به ثمرات اقتصادى قابل توجهى 

ختم شود.
جامعه دانشـــگاهى ايران جمعيتى بالغ بر پنج ميليون نفر را 
شامل مى شود كه در دو هزار و پانصد واحد دانشگاهى و در بيش 
از پانصد شـــهر در ايران توزيع شده اند. نهاد آموزش عالى و اين 
جمعيت فعال و توانمند، فرصت كليدى براى توســـعه و ترويج 
گردشگرى به طور عام و همچنين گردشگرى به طور خاص و در 
قالب مفهوم گردشگرى دانشگاهى هستند. گردشگرى دانشگاهى، 
گونه اى نوين و در حال رشد از گردشگرى در سطح جهانى است 

كه بيشتر جامعه هدف و مخاطبان آن دانشگاهيان هستند. 
مجله مهر در مطلبى با همين عنوان ضمن بيان اين مقدمه، 

توضيح داده است: 
وقتى از گردشگرى دانشگاهى به عنوان نوعى سياستگذارى 
فرهنگى ياد مى كنيم، بايد به معناى سياستگذارى فرهنگى دقت 
كرد. سياستگذارى فرهنگى، گونه اى برنامه ريزى، قانون و حتى 
اقدامات دولتى است كه فعاليت ها و موضوعاتى را تقويت، تشويق 
و حتى پشتيبانى مالى مى كند كه منجر به توسعه بخش هاى خالقانه 
فرهنگ و هنر و رشد كيفى و كمى در حوزه هايى از فرهنگ شود 
كه به زبان، دانش، هنر، تنوع فرهنگى و حتى توســـعه فرهنگى 

مرتبط باشند. 
سياستگذارى هاى فرهنگى مى تواند در سطح بين المللى، ملى، 
منطقه اى و حتى يك بخش و شـــهر هم اجرا شود. از اين نگاه 
مى توان گردشگرى دانشگاهى را به مثابه نوعى از سياستگذارى 
فرهنگى براى حوزه آموزش عالى ايران به طور ويژه و كليت جامعه 

ايران به طور عام در نظر گرفت.
 با توجه به پخش بودن دانشگاه ها در همه شهرهاى ايران، 
 مى توان از خردترين سطح محلى و منطقه اى آغاز كرد،  به سطوح 
استانى و در نهايت ملى و بين المللى رسيد. به همين سبب مى توان 
دانشگاه را بســـترى براى بسيارى از سياستگذارى هاى فرهنگى 
دانست،  هم به خاطر گستره جمعيت شناختى و جغرافيايى آن و 
هم به سبب نقش محورى و كليدى دانشگاهيان در جامعه و نقش 

استادان به عنوان گروه هاى مرجع.

فرهنگ در آموزش عالى
مسأله فرهنگ در آموزش عالى، هنوز در اولويت محورى نهاد 
آموزش عالى در ايران نيست. اگر هم باشد، در انبوهه اى گسترده از 
مداخالت نهادهاى داخلى و بيرونى به حالت تعليق در آمده است. 
دانشگاه هاى غير دولتى به دليل دغدغه مادى و پولى، عميقاً درگير 
تامين منابع مالى و درآمدزايى كمى هستند و دانشگاه هاى دولتى 
نيز به دليل اتصـــال به بودجه دولتى، چندان دغدغه مالى ندارند؛ 
اما دغدغه فرهنگى هم در آنها امرى فرعى و حاشيه اى است. در 
دانشـــگاه ايرانى، در بهترين حالت،  فرهنگ يك امر حاشيه اى و 
فرعى است و در بدترين حالت يك دردسر و عرصه چالش. به 
همين دليل مساله گردشگرى فرهنگى مى تواند فرصتى براى توسعه 
فرهنگى نظام آموزش عالى ايران و جمعيت وابسته و پيوسته بدان 

باشد.
امروزه در نظام آموزش عالى مان مى توان موارد مشـــابهى 
از سياســـتگذارى فرهنگى در حوزه امورى كه مى توان آنها را 
مصداق هاى اوليه گردشگرى دانشگاهى دانست، پيدا كرد: اردوى 
راهيان نور، اردوهاى رضوى (يا همان اردوهاى زيارتى به مشهد) 
و اردوهاى جهادى از جمله نمونه هاى اوليه اى هستند كه در جامعه 
دانشگاهى ما به واســـطه الزامات دستگاه هاى سياسى و نظام هاى 
حكمرانى رسمى ايجاد شده و در حد خودشان نيز سودمند بوده اند. 
اما مساله اصلى آنست كه اين اردوها پيش از هر چيزى معطوف 
به تربيت عقيدتى، ارزشى و اخالقى بوده و چندان متوجه ساير 
حوزه هاى فرهنگى و رشد فرهنگى دانشجويان نبوده اند. ضمن 
آنكه صرفا هم به بخش محدودى از جامعه دانشـــگاهى (فقط 
دانشـــجويان) تقليل يافته اند. هرچند در البالى خدمات رفاهى 
دانشگاه ها هم مى توان چيزهايى شبيه به تسهيالت سفر به شهرها 
و مراكز خاص مانند مشـــهد، شمال و برخى شهرهاى كليشه اى 
گردشگرى رايج ديد كه بسيار پراكنده و بدون برنامه ريزى منسجم 
و استراتژيك هستند. از اين رو مى توان گفت جامعه آموزش عالى 
ايران عمال يك فرصت و پتانسيل بزرگ براى سياستگذارى هاى 
فرهنگى در گردشگرى ايرانى است، اما فرصتى كه ناديده گرفته 

شده است.
آنچه در اين نوشتار بدان تاكيد شده، فرصتى است كه اين نوع 
گردشگرى براى توسعه فرهنگى، اجتماعى و اقتصادى ايران هم 
در سطح گردشگرى محلى و هم در سطح گردشگرى ملى فراهم 
كرده اســـت. البته امكانات زيربنايى اوليه، يعنى فضاهاى مادى و 
كالبدى فراوان به واسطه ساختمان هاى دانشگاه ها در شهرهاى ايران 
و خوابگاه ها و حتى امكانات رستورانى آنها يك فرصت زيرساختى 
آماده و مهياست كه در اين باره كمتر بدانها توجه شده است. اما 
مساله اصلى آنست كه نظام دانشگاهى منطق ويژه خود و مهم تر از 

همه تقويم ويژه اى دارد كه بايد بدان توجه كرد. 
گردشگرى دانشـــگاهى از اين نگاه، نوعى از گردشگرى 
است كه انگيزه اصلى گردشگران، آموختن، كشف كردن، تجربه 
كردن و حتى مصرف كردن امور فرهنگى است كه ذينفعان اصلى 
آن، اعضاى نهاد آموزش عالى، از دانشجويان گرفته تا استادان و 
كارمندان خواهند بود. اين گونه از گردشـــگرى به واسطه توسعه 
نهاد آموزش عالى در جهان پيش رو، يكى از فرصت هاى نوين 
اقتصادى است. گردشگرى دانشگاهى در اين مفهوم، محدوديت ها 

و فرصت هاى ويژه اى دارد.
فرصت هاى گردشگرى

كنشگران دانشگاهى بيشترى فرصت شان براى گردشگرى 
در ايام تعطيالت دانشگاهى است كه در ايران، فاصله هاى ميان دو 
نيمسال، عيد نوروز و تابستان خواهد بود. لذا نوعى محدوديت 
زمانى وجود دارد كه حســـب اتفاق، اين محدوديت در محيط 
زيست ايران بهترين زمان ها براى ســـفر رفتن است. به واسطه 
گوناگونى و گستردگى نهاد دانشگاه در همه شهرهاى ايران (بيش 
از 500 شـــهر ايران داراى واحد دانشگاهى است)، لزوما محدود 
به مراكز استانى و كيفيت هاى ويژه نيستند. اين نوع گردشگرى 
مى تواند در ســـطوح كيفى و رفاهى مختلفى تعريف شود، اما با 
توجه به مخاطبان دانشجويى، مى بايست هزينه هاى اقتصادى آن 
را به واسطه حجم باالى گردشگران بالقوه پايين آورد و از فزايش  

شمار گردشگران، درآمد را جبران نمود.

 از ايـــن نگاه، گردشـــگرى دانشـــگاهى مى تواند نوعى 
سرمايه گذارى بر گردشگران بالقوه آينده هم باشد. به اين معنا كه 
هرچند اين جمعيت چهار ميليون دانشجويى امروزه نيازمند آن 
هستند كه سفرهاى ارزانى داشته باشند، اما همين كنشگران امروز، 
در آينده كه صاحبان مشـــاغل باشند، هرچه بيشتر با فرصت ها و 
جاذبه هاى فرهنگى كشور آشنا باشند، در آينده كه شغل و زندگى 
برپا كنند به گردشگران بالفعلى تبديل خواهند شد كه مى توانند به 

رونق گردشگرى ايران در داخل يارى رسانند. 
حتى مى توان بـــا ايجاد فرصت ســـفرهاى ارزان، براى 
نظام دانشـــگاه هاى خارجى، زمينه جذب آنها به ايران از طريق 
زيرساخت ها و تسهيالت دانشگاه هاى ايرانى هم پرداخت. به 
ســـخن ديگر، اين نوع گردشـــگرى نه تنها در گام نخست با 
ايجاد بازار بزرگى مى توانـــد در مقطع كنونى و حتى در آينده 
موج بزرگى از گردشـــگران و عالقه مندان را ايجاد كند، بلكه 
مى تواند سبب توسعه زيرساخت هايى شود كه در ايام تعطيل 
 بدون اســـتفاده بوده و قطعا هزينه هاى اقتصادى زيادى خواهد 

داشت.
بايد دقت كرد كه لزوما زيرساخت هاى مادى دانشگاهى 
(خوابگاه ها،  سالن ها و رستوران هاى دانشگاهى) براى اين نوع 
سياستگذارى كفايت نمى كند،  بلكه الزم است محيط پيرامونى 
و فرهنگ منطقه نيز وارد عمل شـــود و در اين مساله به واسطه 
برگزارى جشنواره هاى فرهنگى،  آيين هاى سنتى نمايشى و حتى 
ايجاد تقويم كشورى براى فرهنگ و هنر محلى و نواحى، فرصتى 
براى توسعه گردشگرى فرهنگى دانشگاهيان فراهم كرده و به 
تدريج الگوى گردشـــگرى دانشگاهى و تقويم آنرا به يكى از 

جذاب ترين نمونه هاى گردشگرى بدل كند.
اين گردشـــگرى كه به عنوان يك سياستگذارى فرهنگى 
براى ارتقاى كيفى فرهنگ مخاطبان خودش (جامعه دانشگاهى) 
و محيط فرهنگى مقصد طراحى مى شود، مى تواند به افزايش 
فرصت هاى تجربه ميان فرهنگى، به شناخت هرچه بيشتر زمينه 
و بســـتر جامعه ايران، و حتى مهمتر از همه ايجاد فرصت هاى 

شغلى براى افراد به واسطه ايجاد پيوندهاى آشنايى بين افراد در 
هنگام سفر و حتى با دانشـــگاهيان مقصد منجر بشود. از اين 
نگاه، گردشگرى دانشگاهى به مثابه سياست فرهنگى، از يكسو 
از گردشگرى براى توسعه فضاى فرهنگى دانشگاهيان و مردم 
محلى اســـتفاده مى كند و از سوى ديگر از فرهنگ به مثابه يك 
انگيزه و محرك براى سفر در ميان دانشجويان و دانشگاهيان. 
خود اين موضوع يك چرخه عظيم چرخش و توزيع فرهنگ در 
كشور را ايجاد خواهد كرد كه مى تواند فرصتى باشد براى ايجاد 

جشن ها و جشنواره هاى فرهنگى محلى و جذب گردشگران.
 مساله اصلى آنست كه نظام آموزش عالى و سياستگذارى 
فرهنگى ما و حتى نظام سياستگذارى گردشگرى در كشور ما 
بايـــد اين فرصت و امكان را هم از نظر زيرســـاخت و هم از 
نظر مشـــتريان بالقوه در محاسبات خويش وارد كند. شايد اين 
بى رونقى اقتصادى، محرك هاى ذهنى كافى براى عقالنيت در 
 نظام هاى سياستگذارى فرهنگى و گردشگرى دانشگاهى را فراهم 

كند.
اهميت سفرهاى فرهنگى

توسعه گردشگرى دانشگاهى به عنوان يك سياست فرهنگى،  
مستلزم همكارى نهادهاى دانشگاهى با مراكز و نهادهاى محلى 
پيرامونى خودشان است. متاسفانه رخدادهاى فرهنگى از جمله 
اردوها،  به جز در قالب هاى محدود مقبول، در ساير الگوها نه تنها 

مشروعيت ندارند بلكه با ممانعت هم روبرو مى شوند.
 اين امر مستلزم بازانديشى نظام آموزش عالى درباره الگوهاى 
سياســـتگذارى فرهنگى و نقش و اهميت ســـفرهاى فرهنگى 
دانشـــگاهى به عنوان فرصتى براى توسعه اجتماعى و فرهنگى 
جامعه دانشگاهى اســـت. از اين منظر، اسناد باالدستى وزارت 
علوم و نهادهاى دانشگاهى،  نه تنها اردوها و سفرها را مورد توجه 
خاص قرار نداده،  بلكه اين موضوعات در حوزه هاى فرعى و گاه 

دردسرسازى كه بايد كنار گذاشته شود، مورد توجه بوده اند.
 مساله اصلى آنســـت كه چالش فرهنگى وزارت علوم و 
نهادهاى دانشگاهى بر سر مســـاله فرهنگ  با نهادهاى بيرونى و 
حاكميتى،  به عقيم ماندن فرصت هاى گردشگرى و توسعه فرهنگى 
دانشگاهى منجر شده اســـت و الزم است بيشتر و بيشتر مورد 

بازانديشى قرار گيرد.

گردشگرى دانشگاهى؛ فرصت سياستگذارى فرهنگى

هيچ شهرى مثل تهران اين تعداد موزه را در خودش جاى نداده و به 
همين دليل مى توان به تهران لقب «شهر موزه ها» را داد .

از سوى ديگر درست است كه موزه  گردى در ايران و تهران چندان 
محبوب نيست، اما در پايتخت موزه هايى وجود دارند كه به يك بار ديدن 

مى ارزند.
ايسنا در همين راســـتا گزارش زير را از موزه هاى تهران ارائه داده 

است.
موزه آبگينه

موزه آبگينه، يكى از پرطرفدارترين موزه هاى تهران اســـت و در 
ســـال بيش از 2ميليون نفر از آن ديدن مى كنند. اين موزه، خانه اى است 
مربوط به دوره قاجار. زمانى بين سال هاى 1300تا 1330 كه  قوام السلطنه، 
سياستمدار و نخست  وزير اواخر دوران قاجار و روزگار پهلوى در اين 
خانه به كارهاى حكومت سر و سامان مى داد. اما حاال مى  توان در طبقات 
و تاالرهاى اين خانه گشت و شيشه ها و سفال هاى مربوط به دوره هاى 
مختلف را ديد. اين موزه در خيابان سى تير قرار دارد. همه روزهاى هفته 
به جز دوشنبه ها از ساعت 9صبح تا 5عصر مى توان به ديدن موزه آبگينه 

رفت.
موزه فرش

موزه فرش ايران در خيابان كارگر شمالى و تقاطع فاطمى واقع شده 
است. ســـاختمان اين موزه در دل باغى پر دار و درخت است و همين 
موضوع يكى از داليل جذابيتش محســـوب مى شود. در طبقه اول موزه 
فرش، 135قطعه قالى و گليم از قرن نهم تا دوره معاصر و از شـــهرهاى 
كاشان، كرمان، اصفهان، تبريز، خراسان و كردستان به نمايش درآمده است 
و طبقه دوم آن هم به نمايشگاه هاى دائمى و فصلى اختصاص دارد. در 
اطراف اين موزه جاهاى ديدنى اى مثل موزه هنرهاى معاصر، پارك الله 
و بازارچه اين پارك مى تواند براى هر گردشـــگرى جذاب باشد. همه 
روزهاى هفته به جز دوشنبه ها، از ساعت 9صبح تا 6بعدازظهر مى توان از 

اين موزه ديدن كرد.
كاخ موزه گلستان

كاخ موزه گلســـتان، در صدر بهترين موزه هاى تهران قرار دارد. بر 
طبق آمار اعالم شده فقط در روز نخســـت فروردين ماه 97، 16هزار و 
426بازديدكننده  ايرانى و خارجى از اين كاخ و 14موزه آن ديدن كردند. 
كاخ گلستان محل حكومت سلسله قاجار بوده و جزو آثار جهانى يونسكو 
نيز به ثبت رســـيده اســـت. «تخت مرمر» كه در تاالر آينه واقع شده و 

«شمس العماره» كه ساعت آن توسط ملكه ويكتوريا به ناصرالدين شاه اهدا 
شده، از جاهاى ديدنى در كاخ موزه گلستان است. ديواره هاى كاشى كارى 
شـــده اين كاخ هم براى نصب عكس هاى سلطنتى ساخته شده اند. كاخ 
گلســـتان در ميدان 15خرداد قرار گرفته اســـت. ساعت بازديد از كاخ 

گلستان در 6ماه اول سال 9تا 17و در 6ماه دوم سال 9تا  16است.
موزه جواهرات

موزه جواهرات محبوب ترين جاذبه گردشـــگرى تهران به حساب 
مى آيـــد. در موزه جواهرات كه بناى آن يك هـــزار متر زيربنا دارد، در 
ابتدا فقط زيورآالت و جواهرات دوره صفويه، زنديه، افشاريه، قاجاريه 
و دوره اول پهلوى نگهدارى مى شـــد تا اينكه بعد از انقالب، در سال 
69جواهرات و مرواريدهاى زمان پهلوى دوم نيز به موزه اضافه و درهايش 
به روى بازديدكنندگان گشوده شد. حاال بخش پهلوى كامل شده است و 
جواهرات، تاج ها و نيم  تاج هايى كه محمدرضا شاه پهلوى و فرح ديبا در 

جشن ها و ديد و بازديدها بر سر مى گذاشتند هم وجود دارد.
موزه جواهرات در زيرزمين بانك مركزى در خيابان فردوسى تهران 
و مقابل سفارت تركيه واقع است. از شنبه تا چهارشنبه و از ساعت  14تا 

16:30مى توان از آن ديدن كرد.
كاخ سعدآباد

يكى ديگر از موزه هاى تهران، كاخ موزه ســـعدآباد است كه هم 
خودش ديدنى  اســـت و هم موزه هايش. ســـعدآباد در شمال تهران با 
درخت هاى سربه فلك كشـــيده و صداى كالغ هايش، 18كاخ كوچك 
و بـــزرگ از دوره هاى قاجار و پهلوى را در خودش جاى داده و با قدم 

گذاشتن در آنها گوشه اى از زندگى شاهان را مى توان ديد. 
 كاخ سعدآباد در ابتدا كاخ تابستانى شاهان قاجار بود، اما در 1299با 
افزايش كوشك ها و فضاى سبز به محل اقامت تابستانى رضاشاه تبديل 
شد. بعدها كاخ هاى ديگرى هم براى سكونت اعضاى خاندان پهلوى در 
آن ساخته شدند كه بعد از انقالب به موزه تبديل شدند. حاال كاخ سعدآباد 
موزه هايى دارد كه از جذاب ترين هايش، موزه آشپزخانه سلطنتى، موزه 
پوشاك سلطنتى، موزه اتومبيل هاى سلطنتى، موزه آب و موزه سالح هاى 

دربار و كاخ تابستانى  است.
كاخ موزه ســـعدآباد در خيابان ولى عصر، خيابان شـــهيد فالحى 
(زعفرانيه)، انتهاى خيابان شـــهيد كمال طاهرى قرار گرفته است. نيمه 
اول سال، همه روزه (شـــنبه تا جمعه) از ساعت 9تا 19، فروش بليت 
تا ســـاعت  17و نيمه دوم ســـال همه روزه (شنبه تا جمعه) از ساعت 
 9تا  17، فروش بليت تا ســـاعت 16مى توان بـــه ديدن اين مجموعه

 رفت.

كدام موزه هاى تهران را بايد ديد؟

خاك هاى آلوده
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 بـــر اين نكته اتفاق نظر وجود دارد كه مدرنيته يعنى منش و 
شـــيوه زندگى امروزى و جديد كه به جاى شيوه كهن نشسته و 
آن را نفى كرده باشد. حقيقت و روح عصر جديد، مدرنيته است 
و تحقق آن مبتنى بر تأسيس مبانى مدرن در تفكر بشر است. اين 
مفهوم، در مسير تاريخى خود، با مسأله تغيير شكل شهرها و رشد 
شهرنشينى و پيدايش نهادهاى جديد اجتماعى، حضور مردم در 
عرصه هاى مختلف و ايجاد نظام هاى قانونى همراه شده است. به 
تعبيرى رساتر، شهر همچون جلوه گاه مدرنيته يا دستور عمل پنهان 

مدرنيته بروز و ظهور يافته است. 
حال پسامدرن چيســـت؟ مى توان گفت آنچه پس از مدرن 
مى آيد و مى تواند حالتى از بازخوانى و انتقاد را بر آن داشته باشد. 
اگر پست مدرن نقدى بر مدرنيته باشد، مدرنيته، نقد عقل مدرن 
است. يكى از عملكردهاى نقد مدرن، به آزمايش گذاشتن مفهوم 
مدرنيته است؛ يعنى مى توان مدرن بود و مدرنيته را نيز به نقد كشيد. 
نقد مدرنيته ســـبب بسط و تثبيت آن شده است. پس پسامدرنيته 
روندى است دنباله دار و بى پايان كه همواره بعد از مدرنيته مى آيد و 

نمى توان نقطه انفصالى براى آن قائل شد.
مدرنيته پيش از هر چيز در شهر تبلور مى يابد، سخن بودلر 
مكمل اين معناست:«آنچه ما شعرا، ادبا و هنرمندان قصد داشتيم به 

آن دست يابيم پيشتر شهرسازان و معماران به آن رسيده بودند. »
 شهر، هم خاستگاه اصلى مدرنيته است و هم قهرمانش؛ هم 
دستورالعمل پنهان مدرنيته است و هم آيينه تمام نماى آن. در شهر 
است كه مدرنيته به بالندگى مى رسد و در عين حال، مدرنيته است 
كه شهر را جلوه گاه خود مى سازد. شايد در هيچ يك از حوزه هاى 
انديشه و كاركرد تمدن بشرى به اندازه شهرسازى، سرعت تأثير 
و صراحت جلوه گرى مدرنيته بروز نيافته باشد. هايدگر از جمله 
كســـانى است كه با بهره گيرى از مبانى فلسفى به نقد شهر مدرن 
پرداخته و معتقد اســـت در صورتى كه مكان به سمت بى زمانى 
نزديك شود و براى خالق، تجرد كامل رخ دهد، آنگاه اثر معمارى 

و شهرسازى خلق مى شود.
 شهر قرارگاهي اســـت كه تمامى تاريخ يك قوم در آن رخ 
مي دهد، منظور از قوم نيز جماعت، امت يا كساني هستند كه جهان 
مشتركي دارند و اين جهان مشترك در طول تاريخ از طريق نمادها 
و از همه مهم تر به واسطه زبان تحقق مي يابد. بنابراين شهر يك 

قرارگاه تاريخي يا تقدير تاريخي است.
اما به گونه اى عملى، شهر مدرن به سمت آنچه پايه گذاران آن 
از جمله لوكوربوزيه اعتقاد داشتند يعنى جايگزين كردن تغيير شكل 
در فضاى معمارى با انقالب سياسى براى دگرگون كردن زندگى 

اجتماعى، پيش نرفت.
 وى در مقاله جنجالى خود به نام «به ســـوى يك معمارى 
جديد» مى گويد: در شهرسازى و معمارى، مبانى قديم مرده اند، 
حقيقت اين حرفه را دوباره كشف نخواهيم كرد مگر اينكه مبانى 
جديد، شالوده اى منطقى را براى هرگونه ظهور شهرسازى تثبيت 

كنند.
 

دوره اى جديد آغاز مى شـــود كه مشغله اش خلق اين مبانى 
خواهد بود؛ دوره اى از مسائل بزرگ، تحليل و تجربه و همچنين 
دوره اى از ســـردرگمى عظيم زيباشناختى، دوره اى كه در آن يك 
زيبايى شناسى جديد،  ساخته و پرداخته خواهد شد. معمارى مدرن 
از اين فكر خوش بينانه يعنى «زيبايى شناسى ماشينى» نشأت مى گيرد 
و بر «ظاهر سطح بى آرايش ماشين مانند» تأكيد مى كند؛ سبكى كه 
صنعتى شدن در تمامى ابعاد اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى، آن را 
دنبال كرد. اين روش در معمارى بر وحدت و كاركرد مستقل بناها 
تأكيد مى كند و در آن نمـــاى درونى و بيرونى با يكديگر مرتبط 
هستند؛ شهرى كه در آن همه چيز بايد مكانيزه و استاندارد باشد و 
سود و بازدهى آن مد نظر قرار گيرد. الگوى به كار گرفته شده در 
چنين شهرى خالى است از تمثيل، استعاره و خاطرات تاريخى، 
نمادها و تزئينات و مبتنى است بر عقل گرايى و تمايل به كمال. اما 
اين چه كمالى است كه قرار است در فضاى سرد و بى روح حاصل 
 شود؟ آيا انتزاع نيازى به محتوياتى مادى كه آن را شكل دهند ندارد ؟

 آيا اين ســـبك، امكان ادامه يافتن و رسيدن به اهداف آرمانگرايانه 
خود را دارد؟ شهرى عريان و ساده و بى پيرايه كه هرگونه زينت و 
سليقه شخصى در آن ناديده انگاشته شده، سنت و فرهنگ در آن 
معنايى ندارد و انسانى را در بر مى گيرد كه استاندارد است و چهار 
عمل اصلى يعنى: سكنى گزيدن، استراحت، پرورش جسم و روح 
و رفت و آمد را انجام مى د هد، چگونه مى تواند از اين انسان كه حق 
هرگونه انتخاب را از او گرفته و او را استريليزه و در چارچوب هاى 
مشخصى مى خواهد، انتظار همراهى و مشاركت داشته باشد؟ ديرى 
نمى گذرد كه آن آدم هاى مستطيلى كه نيرويى از بيرون تمايل داشت 
آنها را به سمت كمال ببرد، حركتى به خود مى دهند تا اين مستطيل 
از حالت اوليه خود خارج شـــده و شكلى دايره وار به خود گيرد 
كه حاال ديگر قصد اين را دارد كه همه كمبودهايى كه قبال داشته، 
جبران كند و به هر ســـويى كه مى خواهد برود و خود مسير رشد 

خود را انتخاب كند.
 در نتيجه شاهد اين هستيم كه بولوارها و خيابان هايى كه زاييده 
تخيل هوســـمان و ناپلئون سوم هستند و بودلر در شعر «چشمان 
مستمندان» از آنها به عنوان صحنه  نمايش خصوصى عشاق ياد 
مى كند، تبديل مى شـــوند به صحنه اى براى جدال و زد و خورد 
گروه هاى مختلفى از جوانان خيابانى و اوباش، هتك حرمت ها و ... 
به اين ترتيب خيابان ها به جاى رسيدن به هدف غايى آن يعنى از 
ميان رفتن تفاوت ها، يكى شدن و وحدت، جايگاهى مى شوند براى 
عرض اندام ها، به رخ كشيدن ها، چشم و هم چشمى ها، حسرت 
نداشتن ها و ... كه سناريوى مدرنيته را بر هم مى زنند و ديالوگ ها 
آنگونه كه بايد گفته نمى شوند و  تخيل آدم ها بر اساس خواست 
كارگردان نيست بلكه به دليل ناتوانى شهر در ارضاى تخيل فرد، 
هركس خود دنياى ذهنى جديدى مى سازد و در آن سير مى كند 
و گوشـــش به حرف بزرگترها كه مرتب او را نصيحت مى كنند ، 

نيست. 

حال اگر اين دنياى ذهنى با آنچه قوانين و ســـاختارها از او 
انتظار دارند مغايرت داشته باشد در نتيجه بى نظمى و سركشى با 

خود مى آورد.
در چنين شرايطى خلوص آرمانى برج هاى شيشه اى تبديل 
به تجليلى از قدرت بانك ها، خطوط هوايى و شـــركت هاى چند 
مليتى مى شود. بدين گونه پست مدرنيسم سر بر مى آورد و دانش 
علمى، زيبايى شناسى و اخالقيات را به زير سؤال مى برد. يكى از 
اولين شـــاخه هايى كه به عنوان جريان مخالف مدرنيسم با هدف 
انسانى كردن رويكردهاى آن به شكل شهر، پديد آمد، جستجويى 
بود به دنبال تصوير شهر كه كوين لينچ پايه گذار آن است. او عالوه بر 
كالبد ثابت شهر، اهميت زيادى براى ساكنان آن به عنوان بازيگرانى 
فعال قائل است. يكى از اساسى  ترين مفاهيم نظرى كه لينچ مطرح 
كرد مفهوم «خوانايى» در فضاى شهرى بود كه منظور از آن رابطه اى 
بود كه بازيگران اجتماعى و در اينجا شـــهروندان مى توانستند به 
صورت بالقوه يا بالفعل با فضاى شهرى از طريق قرائت اين فضا، 
برقرار كنند. در واقع پست مدرنيسم مبتنى بر برنامه ريزى متمركز 
شهرى با تأكيد بر ساختمان هاى ساده و بى پيرايه و افزايش امكانات 
زيبايى است. از اين لحاظ مدرنيته با ايجاد فضاهاى «مؤثر و مفيد» و 

طرح هاى جزئى نگر،  بسيار شبيه به پست مدرنيته است.
هنرمندان معمار ادعا مى كنند تاريخ دقيق شـــروع پســـت 
مدرنيسم را مى دانند؛ ســـاعت 3و 32 دقيقه بعد ازظهر 15 ژوئيه 
1972، شـــهرك مسكونى پرويت - ايگو در سن لويى ميسورى، 
مجتمعى براى قشر كم درآمد كه طرح آن توسط لوكوربوزيه اعالم 
شـــده بود و جايزه اى را هم به حق در آن زمان از آن خود كرد؛ 
مجتمعى كه به دليل غير قابل سكونت بودن با چند عدد ديناميت 
و سپس انفجارى مهيب و پرسر و صدا به ديار باقى شتافت و آن 

انفجار،  پايان دوره ساختمان هاى ماشينى بود.
چارلز جنكز - از مبلغان پر و پا قرص معمارى پست مدرن- 
پست مدرنيسم در معمارى را چنين تعريف مى كند: معمارى مدرن 
تا حدودى به اين دليل اعتبار خود را از دست داد كه نتوانست به 
گونه اى مؤثر با اســـتفاده كننده هاى نهايى خود  و با شهر و تاريخ، 
ارتباط برقرار برقرار كند، لذا از نظر من پست مدرن نوعى معمارى 
حرفه اى و مردمى اســـت و همينطور نوعى معمارى كه بر پايه 
فنون جديد و الگوهاى قديم استوار است. دو گانه نخبه/مردمى و 
جديد/قديم يا التقاط سنت و مدرنيسم، به گونه اى كه از ميان هر 
دو گلچينى از بهترين ها انتخاب شـــوند، پروژه اى كه در صورت 
شكست خوردن، آدم هاى درگير خود را در گردابى از تناقض و 
سردر گمى رها مى كند. آدم هايى كه در مواجه با شاخص هاى بارز 
معمارى پست مدرن يعنى ساختمان هاى بسيار تزئينى، تجملى، 
اشرافى ،آراسته به انواع طرح ها و رنگ هاى روشن و چشم نواز به 
سمت مصرفگرايى سوق داده مى شوند و مصرف گرايى انبوه، سبب 

پيشبرد اهداف پست مدرنيسم است.
الس وگاس را مى توان شهرى پست مدرن دانست، شهرى 
با خيابان هايى آكنده از نشانه هاى كنار جاده؛ اعم از نقاشى شده، 
چاپ شده، نمادين و چراغانى شده، زيرا «مجموعه اى از تقليدهاى 
ناهمگون از شهرهاى دنيا است» و سبك هاى ناهمگون و بى شمارى 
از رفتارهاى شـــهرى و حتى ساخت و سازهاى شهرى در آن به 
چشم مى خورد. وجود انبوهى از نشانه ها در سرتاسر شهر، حالتى 
از گمشدگى و اضطراب را در شهروند ايجاد مى كند بخصوص اگر 

فردى تازه وارد باشد. 
الس وگاس ستايش اغراق آميز از شهر سايبانى است. ديدار 
از الس وگاس در نيمه دهه 1960، مانند ديدار از رم در اواخر دهه 
1940 بود. الس وگاس در يك روز ساخته شد يا به بيان دقيق تر 
استريپ در يك بيابان بكر و دست نخورده در زمانى كوتاه ايجاد شد 

و با يك الگوى قديمى تر پوشانده شد .
به هر شـــكل اقدامات معماران و شهرسازان پست مدرن به 
دليل تكيه اى كه بر معيارهاى بومى –محلى و مردمى –غيرنخبه، 
كردند و هرگز برداشت هاى تاريخى را به دور نينداخته و نيز  اين كه 
سعى كردند با بهره گيرى از تمثيل و استعاره و تزئينات، سهمى در 
ايجاد آرامش و شادى در زندگى انسان ها داشته باشند، بسيار مهم و 
در خور توجه است ولى اين مسير التقاطى، مسيرى دشوار، حساس 
و لغزنده است و هرگونه اشتباهى ممكن است در آينده پيامدهاى 

جبران ناپذير و دراز مدت بر جاى بگذارد.
 التقاط فرهنگ بومى با تكنولوژى جديد به جاى اينكه سبب 
ارتقاى جايگاه آن در بين شهروندان شود، آن را به دستاوردى تكرارى و 
كم اهميت تبديل مى كند كه فقط گالرى اى مى شود براى بازديدكنندگان 

از مناطق ديگر، البته اگر بازديدكننده اى وجود داشته باشد .

منبع:
متن كامل اين مقاله و منابع آن را مى توانيد در سايت انسان شناسى و فرهنگ مطالعه 

كنيد.

روند پسامدرنيته در شهر
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گرچه ما همگى عادت كرديم به پديده ها 
از باب اتفاقات فورى مترتب بر آنها نگاه كنيم 
نه  از باب اتفاقات فرايندى كه مثال در عرصه 
محيط زيست روى مى دهند و به همين دليل 
وقتى مثال زلزله بيايد و زمين را زير و رو كند، 
براى مقابله با آسيب ها و مخاطرات ناشى از 
آن و آن هم نه بخاطر نابودى بخش هايى از 
زمين بلكه بخاطر نابودى انسان ها و اموال و 
تأسيسات متعلق به انسان ها فورا به فكر چاره 

مى افتيم.
اما وقتى همه دست به دست مى دهيم و 
براى دستيابى به اهداف كوتاه مدت شخصى و 
اجتماعى خود با دست خودمان محيط زيست 
را آلوده مى كنيم، چون با پيامدهاى فورى اين 
اقدامات خود مواجه نمى شويم، كوچك ترين 
دغدغه اى هم نسبت به آينده محيط زيست 
خودمان و آينـــدگان نداريم و هيچوقت به 
دنبال چاره اى براى حفاظت از محيط زيست 

نيستيم.   
 

منابع آلودگى خاك كدامند؟
بنا به تحقيقات صورت گرفته، مهم ترين 
خاستگاه و منابع آالينده خاك شامل معادن 
و صنايع فعال، مصرف سوخت هاى فسيلى 
از جمله نفت و كودها و سموم كشاورزى 

هستند .
 كارشناســـان معتقدند كه توليد بيش 
از حد زباله، جمـــع آورى غلط و بازيافت 
ناقص زباله  هاى خانگى، صنعتى، بيمارستانى، 
پســـاب هاى صنعتى، فاضالب شهرى و 
نخاله هاى ســـاختمانى و انباشت زباله در 
حاشيه شهرها به آلودگى شديد خاك و منابع 

آب منجر مى شود.
مضاف بر اينكه وسايط نقليه موتورى از 
يك سو با توليد منوكسيد كربن هوا را آلوده 
مى كنند و از ســـوى ديگر روغن، براده هاى 
الســـتيك و لنت هاى ترمز به ويژه آنها كه 
حاوى آزبست اند، منابع خاك و محيط    زيست 

را نابود مى كنند.
به گفته همين كارشناسان يكى از مشكالت 
بســـيار خطرناك فاضالب ها و پسماندهاى 
صنعتى كه وارد خاك مى شـــوند، فلزات 
ســـنگين همچون سرب، كادميوم و سلنيوم 
كه در كلوئيدهاى خاك ذخيره مى شـــوند، 
هستند و با ورود به چرخه غذايى زيان  هاى 

جبران ناپذيرى را به جاى مى گذارند.
يكى ديگر از مـــوارد آلودگى خاك، 
باران هاى اسيدى اســـت كه در اثر آلودگى 
و دود كارخانه ها در شـــهر هاى صنعتى و 
پرجمعيت ديده مى شـــود. باران اسيدى در 
آلودگى هاى خاك بدتريـــن نوع آلودگى 
محسوب مى شود؛ چرا كه در وهله اول باعث 
از بين رفتن پوشش هاى جنگلى و در وهله 
دوم باعث آلودگى منابع آب در حد وسيع 

مى شود.
 

كيفيت خاك – كيفيت زندگى
كيفيت زندگى ما به كيفيت خاك بستگى 
دارد، طورى كه اگر كيفيت خاك را بكاهيم از 

كيفيت زندگى ما كاسته مى شود.
اين را دانشيار گروه علوم خاك دانشكده 
كشاورزى دانشگاه اروميه مى گويد و مى افزايد: 
خاك، مهربان و بخشـــنده است و دوست 
خوبى است. اما اگر ما اين دوستى را دانسته 
يا نادانسته به دشمنى بدل كنيم، خاك دشمنى 
سرسخت است و ما از اين دشمنى سودى 
نخواهيم برد و در اين جنگ خودســـاخته، 
بى گمان شكستى سخت خواهيم خورد. آيا 

اين دشمنى و جنگ آغاز شده است؟

حبيب خداورديلو، با اشاره به اينكه اين 
جنگ را ما آغاز كرده ايم و دانشـــمندان و 
دانايان آشنا با خاك، نشانه هاى شكست ما 
را مى بينند و تصويـــرى هولناك از صحنه 
شكست نهايى ما و نابودى ما دراين مبارزه 
ارايه كرده اند، خاطرنشان مى كند: آن نشانه ها 
و اين تصوير، چنان وحشتى به پا كرده كه 
براى متوقف كردن اين رويارويى و آشـــتى 
دادن انسان با خاك، ســـازمان خواروبار و 
كشاورزى ســـازمان ملل متحد (فائو)، سال 
2015 ميالدى را «سال جهانى خاك» ناميده و 
همچنين روز پنجم دسامبر هر سال نيز «روز 
جهانى خاك»  نام گرفته است. هدف از اين 

نامگذارى ها، آشنا كردن عموم مردم با اهميت 
خاك و جلب توجـــه عمومى به ضرورت 

حفظ خاك است.
به گفته وى سفره اصلى غذاى ما خاك 
است و بيشتر آنچه كه در سر سفره غذايمان 
مى خوريم و مى نوشيم، ريشه در خاك دارد. ما 
ميوه ها و سبزى ها را قبل از خوردن مى شوييم. 
برنج را با وسواس پاك مى كنيم، ظرف هاى 
غذا و دســـت هاى مان را مى شوييم. سفره و 
ميز غذا را به دقت پاك مى كنيم، با اين همه 
آيا مى توانيم مطمئن باشيم كه غذايمان پاك 

است؟
وى با اين پرســـش كه  اگر ميوه ها و 
سبزى ها، نان، برنج، گوشت، شير، آب و ساير 
غذاها و نوشيدنى هاى سرسفره ما از درون 
آلوده باشد، تكليف چيست، مى گويد: اگر ما 
خاك را آلوده كنيم، اين آلودگى مستقيما از 
طريق گياهان مثل انواع ميوه ها و سبزيجات، 
برنج و گندم و به طور غيرمستقيم از طريق 
علوفه اى كه توســـط دام مصرف مى شود و 
گوشت و فرآورده هاى حيوانى را آلوده مى كند 
به بدن ما مى رسد و موجب مى شود كه طعام 
رنگارنگ سفره ما، ظاهرى فريبنده و درونى 
آلوده داشته باشند. به جرات مى توان گفت 
بسيارى از بيمارى هاى ما ريشه در خوراك ما 
دارند، ما در تغذيه خود به عناصرى گوناگون 
از جمله آهن، كلسيم، روى، مس و غيره نياز 
داريم تا زنده باشيم، شاداب باشيم، عصبى 
نباشيم، به خوبى بتوانيم فكر كنيم و هزار كار 

ديگر انجام دهيم.
خداورديلو با تأكيد بر اينكه اين عناصر 
در خاك هستند و با انتقال به گياهان و دام 
نهايتا به بدن ما مى رسند، تصريح مى كند: در 

عين حال، خاك مى تواند در اثر بى مالحظگى 
ما به عناصرى ســـمى مثل سرب، كادميم، 
آرسنيك و ميكروب هاى بيمارى زا آلوده شود 
و نهايتا اين سموم وارد بدن ما شوند و منشا 
بسيارى از بيمارى ها از جمله انواع سرطان 

باشند.
اين استاد دانشـــگاه، خاك خوب را 
محيطى مناسب و سرشار از انواع موجودات 
زنده كوچك ولى پرتالش و غيرتمند مى داند 
و مى گويد: تنوع موجودات زنده در زيرسطح 
خاك بيشتر از روى زمين است. درون خاك، 
موجوداتى گوناگون و پركار زندگى مى كنند 
كه سرسپرده و عاشق كار خويشند! بوم شناسان 

خاك به كرم هاى خاكى، مورچه ها، موريانه ها، 
خرخاكى و مانند اينها «مهندســـان خاك» 
مى گويند و واقعا چه مهندســـان كاردان و 

پرتالشى هستند.
به گفته وى، اين موجودات يكسره در 
تكاپو هستند تا معمارى خاك را به شكلى 
مناسب و متناسب با كاركردهاى خاك درآورده 
و حفظ كنند تا خاك بتواند كار خودش را 
به خوبى انجام دهد.آنها مهندسان كاربلدى 
هستند، نه كارشكنى مى كنند، نه پشت ميزشان 
چرت مى زنند، نه دزدى و اختالس مى كنند، 
نه از كار مى زنند و نه با عينك دودى و كيف 
چرمى شـــان فخر مى فروشند؛ بلكه وقت و 

بى وقت فقط كار مى كنند.
وى خاطرنشان مى كند: من ميكروب هاى 
خاك را «پزشكان خاك» و «مديران ارشد» 
خاك نام مى نهم: پزشكان بى منشى و ويزيت 
و مديران اليق، اگر بدانيم اين مهندســـان و 
پزشـــكان و مديران چه فروتنانه، متعهدانه، 
عالمانه و با پشـــتكار، وظيفه خود را انجام 
مى دهند يا بهتر بگويم كار ما را انجام مى دهند 
و چه نقشـــى در سالمت ما و تداوم حيات 
دارند، از غرور نابجـــاى خود و از ظلمى 
كه دانســـته يا نادانسته بر آنها روا مى داريم، 
شرمسار خواهيم شد. خاك و جانداران خاك 
براى ما در تالشـــند؛ اين را درك كنيم، هر 
نامهربانى با خاك، آرامش و آســـايش اين 
موجودات و در نگاهى واقع بينانه، آينده بشر 

را تهديد مى كند.
 

چگونگى پاكسازى خاك
خاك يكى از منابع مهم و ارزشـــمند 
طبيعت اســـت كه حدود 95 درصد غذاي 

انســـان از آن حاصل مى شود. بدون داشتن 
خاك ســـالم، حيات و زندگى روي زمين 
امكان پذير نخواهد بود؛ بنابراين برنامه ريزي 
براي داشـــتن خاكى سالم الزمه بقاي انسان 
است. خاك ها با داشتن قدرت خودپااليى به 
عنوان پاالينده طبيعت محسوب مى شوند و 
عالوه براينكه تأمين كننده مواد غذايى هستند، 
خاصيت تصفيه كنندگى نيـــز دارند و اين 
خاصيت خاك در اثر خواص فيزيكى يعنى 
عمل نفوذ آب از منافذ، خواص شـــيميايى 
از طريق جذب سطحى و تبخير و خواص 
زيستى به صورت تجزيه و فساد مواد آلى آنها 

حاصل مى شو د.
به باور كارشناسان دو روش اصلى در 
پاكســـازي خاك هاي آلوده وجود دارد: اول 
پاكســـازي درمحل آلوده به اين صورت كه 
خاك را در محل واقعى و به صورت درجا 

ترميم مى كنند و دوم پاكسازي خارج از محل 
آلوده كه خاك آلوده را تا عمق مشـــخصى 
حفاري و از منطقه دور كرده و در محلى ديگر 

آن را ترميم و احيا مى كنند.
روش ديگـــري نيز براي پاكســـازي 
خاك هاي آلوده وجود دارد كه عبارت است 
از ابقاي خـــاك آلوده درمحل و ممانعت از 
انتشار آلودگى به خاك هاي اطراف، گياهان، 
حيوانات و انسان ها. اين روش عموماً توسط 
قرار دادن يك كاور پالستيكى حول منطقه 
آلوده انجام مى شـــود، طوري كه از تماس 
مســـتقيم آب باران با آن و در نتيجه انتشار 

آلودگى جلوگيري مى شود .
ايـــن كارشناســـان روش هاي اصالح 
خاك را به طوركلى به ســـه دســـته شامل 
روش هاي شيميايى و بيولوژيكى، روش هاي 
انتقال، جداسازي و استخراج و روش هاي 
جامدسازي، تثبيت و نگهداري تقسيم مى كنند 
و مى گويند: روش هاي ترميم خاك شـــامل 
اســـتفاده از آب براي خارج كردن آالينده ها، 
استفاده از حالل هاي شيميايى، از بين بردن 
آالينده هـــا به روش ســـوزاندن، كمك به 
ارگانيسم هاي طبيعى براي شكستن مولكول 
آالينده ها، اضافه كـــردن مواد به خاك براي 
محافظت آن و جلوگيري از انتشار آلودگى به 

ساير نقاط  است.
تاج محمد  كاظمى

مطالب اجتماعي و نظرات خود را 

براى ما ارسال كنيد 

 ايميل  ضميمه اجتماعي روز نامه اطالعات  (ويژه خوانندگان)

zamimeh @ gmail.com
شماره تماس:29994581
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پند بزرگان سرايه

اراكـ   تيغ زباله هاي عفوني زير گلوي مردم  /عكس از: محمد اسدي

19آذر 
*در مسجد قمربني هاشم شاه آباد اعالميه آيت 
اهللا خميني كه درآن از ســـربازان خواسته شده بود از 
پادگان ها فرار كنند توزيع شد .همچنين بيش از هزار 
نفر در روز تاسوعا در خيابان هاي شهر تظاهرات و 

راهپيمايي كردند  . 
*به گزارش ســـاواك بيش از 40هزار نفر در 
كرمانشـــاه در راهپيمايي روز تاسوعا شركت كردند 
. دكتر سيدرضا موسوي در خاتمه راهپيمايي براي 
مردم سخنراني كرد . روزبعد دكتر موسوي به دليل 
اظهارات خود بازداشـــت شد . در اين روز همچنين 
در شهرهاي كنگاور،بيش از 5هزارتن، قصرشيرين 
5هزارنفر، پاوه 500تن ودرصحنه و شاه آباد غرب نيز 

تظاهرات روز تاسوعا برگزار شد . 
* بنـــا به اعالم مامورســـاواك از يزد ، بيش از 
140هزار نفر از مردم در تظاهرات روز تاسوعا در اين 

شهر شركت كردند. 
* گزارش ساواك از قزوين حاكي از آن است 
كه تعداد شـــركت كنندگان در تظاهرات تاسوعا در 

قزوين بيش از 50هزار نفر بوده است . 
* بيش از 1500 نفر ا زمردم بافت در تظاهرات 

اين روز شركت كردند . 
* تظاهرات تاســـوعا در شهر خمين با حضور 
هزاران نفر از مردم شـــهر برگزار شد.  برخالف اكثر 
شهرهاي كشور كه تظاهرات در آنها بدون درگيري 
برگزار شـــد . ميان مردم خمين و نيروهاي انتظامي 
برخوردهاي شديدي رخ داد. مردم با پرتاب سنگ به 
ساختمان شهرباني شهر و همچنين ساختمان آتش 

نشاني حمله كردند . 
* به جز شهرهاي نام برده در باال ، تظاهرات روز 

تاسوعا در تمامي شهرهاي كشور برگزار شد .
* عده اي از تظاهركنندگان در تهران با سردادن 
شـــعار به اســـتاديوم رضاپهلوي رفته و نام آن را به 

استاديوم تختي تغيير دادند.
* به گزارش ساواك در ساعت 3:20 بعدازظهر 
حدود هفت هزار تن به داخل حرم امام رضا(ع) وارد 
و كاشي ها و ستون هاي يادبود شاه را از روي ديوارهاي 

حرم كندند . 
* بنا به گزارش ســـاواك مجســـمه هاي شاه 
ورضاشاه در بيشتر شهرهاي كشور در اين روز پايين 

آورده شد . 
 بنا به گزارش ســـاواك يك سرباز وظيفه به نام 
محسن مباشر كاشانى در همدان با شليك به سوي 
خدايارى استاندار همدان و محافظ وي باعث فوت 
ژاندارم محافظ و مجروح شدن استاندار شد . سرباز  

ضارب بعد از سه ساعت دستگير شد. 
*به گزارش ساواك از تبريز شمار تظاهركنندگان 
در اين شـــهر 60هزار نفر بوده است . همچنين بنا بر 
همين گزارش بيش از هفت هزار نفر در اردبيل در روز 

تاسوعا عليه رژيم تظاهرات كردند .   
* خبرگزاري يونايتد پـــرس به نقل از يكي از 
نزديكان امام خميني اعالم كرد: ايشان در نظر ندارند 

فعًال به ايران بازگردند.
 شايعه هاي پراكنده در تهران حاكي از اين بود كه 
علت تعطيل بودن فرودگاه تهران در بيست و چهار 
ساعته گذشته، ترس شاه از بازگشت ايشان به كشور 

بوده است. 
* وزارت خارجه آمريكا كه ســـرگرم بررسي 
تشكيل شوراي ســـلطنت در ايران مي باشد، دربارة 
اين موضوع طي تلگرافي به ســـفارتش در تهران با 
آنها مشورت كرد. همچنين براي هماهنگي اين امر، 
از گروههايي مثل كميتة ايراني دفاع از حقوق بشر، 

كسب اطالع شد. 

* در راهپيمائي مردم تهران و ســـاير شهرها 
در روز تاســـوعا كه به دعوت آيت اهللا طالقاني انجام 
گرفت ميليون ها نفر از طبقات مختلف در مراســـم 
 راه پيمائي و عزاداري و روز حقوق بشـــر شركت

 جستند. 
گروه هاي مختلف مردم در حالي كه روحانيون 
و شخصيت هاي سياسي در پيشاپيش صفوف آنان 

حركت مي كردند به راه افتاده بودند.
 اين راه پيمائي با نظم و شكوه كامل تا دو ساعت 

از ظهر گذشته ادامه داشت. 
بنا به گفته شاهدان تعداد تظاهر كنندگان در تهران 

بالغ بر چهار هزار نفر بود.
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شهر بادگيرها

تيپا

پيامبر طوفان

فراق

رجعت

پارچه ابريشمي

خودستايي

ستردن

مركز كردستان

نام مردانه

چاره انديشي

از رنگ هاي اصلي

مخزن برق

ريشه

كوچ كردن

غلو

عالمت مفعولي

بي جنبشي

يك و دو 

پس دادن وام 
يا بدهي

پيكار

 

اژدرمار

ويتامين زمستاني!

سارق

پول ويتنام

تيم فرانسوي

سياره آشنا

ماشين نويس مهارت در 
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تمام عمر
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كاغذ

موي صورت 
مردان

ب

پ
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چهارچوب عكسپيش شماره

كاله جنگيداراي لون

تصرف نينوا
شهر نينوا پايتخت امپراتوري آشـــور دهم و به قولي 14 
دسامبر ســـال 612 پيش از ميالد به تصرف نيروهاي مشترك 
دولت هاي ماد و بابل در آمد و آن امپراتوري كه در تاريخ، شهرت 
ستمگري يافته است براي هميشه از ميان رفت. نيروهاي فاتح نينوا 
اين شهر را با خاك يكسان كردند كه ديگر آباد نشد.انگيزه ويران 
كردن نينوا، ظلم طوالني آشوريان به مادهاي ايراني و بابليان بود.

سرانجام«رستم روزافزون» 
«رســـتم روزافزون» از معاريف مازندران كه با استفاده از 
لشكركشي شاه اســـماعيل صفوي به بغداد، بر ضد او بپاخاسته 
بود دهم دسامبر سال 1509 ميالدي بر همه مازندران استيال يافت 
و ادعا كرد كه از نســـل ساسانيان است و حكومت بر ايران حق 
اوست. وى شاه اسماعيل را يك خارجى خوانده و گفته بود كه شاه 
اسماعيل خودش را از تبار روميان، تركمانان، عرب ها و ...! معرفى 
كرده و هم شـــاه و هم درويش اعالم داشته كه شاهى و درويشى 
همخوانى ندارند، او يك جاه طلب است.شاه اسماعيل كه پس از 
تصرف بغداد از طريق اهواز عازم شـــيراز بود براي وي اخطاريه 
فرستاد كه پس از بيرون راندن ازبكان از شمال شرقي خراسان، 

براي بر انداختن او به مازندران خواهد رفت.
رســـتم پس از دريافت اين اخطاريه با شيبك خان رئيس 
ازبكان باب دوستي باز كرد. شاه اسماعيل سال بعد بر ازبكان پيروز 
شد و آنان را به آن سوي آمودريا عقب راند. شيبك خان در جنگ 
كشته شد، ولي پيش از آن كه شاه اسماعيل رهسپار مازندران شود 
شنيد كه رستم درگذشته و يارانش آماده اعالم وفاداري نسبت به 

شاه اسماعيل هستند.
پايان جنگ آمريكا و اسپانيا

دهم دســـامبر سال 1898 با امضاي موافقتنامه پاريس بين 
اياالت متحده و اســـپانيا به ميانجيگري دولت فرانسه، جنگ دو 
كشور پايان يافت و اسپانيا طبق اين موافقتامه پس از قرن ها از كوبا، 
فيليپين، پورتوريكو و گوام مهاجر نشينان [مستعمرات] قديمي 

خود صرف نظر كرد و آنها را به آمريكا داد. 
درگذشت سازنده خودرو داج

دهم دسامبر 1920 هوراس داج اتومبيل ساز آمريكايى در 
52 سالگى درگذشت. او و برادرش پيش از آغاز سده بيستم وارد 
كار اتومبيل سازى شده بودند و با تاسيس كمپانى «داج برادرز» در 
ديترويت ميشيگان قسمت هايى از اتومبيل را براى كارخانه فورد 
مى ســـاختند كه بعدا مستقال به كار ساخت خودرو دست زدند 
و در ســـال 1915 خودرو داج  را ساختند. پس از ورود آمريكا به 
جنگ جهانى اول، كمپانى داج به ساخت كاميون و خودرو نظامى 
دســـت زد. كمپانى كرايسكر در سال 1928 سهام كمپانى داج را 

خريد كه به ساخت خودرو داج ادامه داده است.

خواهـــم كه مرا مـــدام آماده بود
جام و مى و شـــاهدى كـــه آزاده بود

چندان بخورم باده كه چون خاك شوم
اين كاســـه ســـر هنوز پر بـــاده بود

سلمان ساوجى

* اگرمى خواهى خوشـــبخت باشى براى 
خوشبختى ديگران بكوش؛ زيرا آن شادى كه ما 

به ديگران مى دهيم به خود ما بر مى گردد.
 بتهوون

* بدترين و خطرناك ترين كلمات اين است: 
«همه اين جورند.» 

تولستوى


