
  

 جنابعالي �� نخستين همايش چهر� ها� 
ماندگا� �� �شته تا�يخ علم به عنو�� چهر� 
برگزيد� �نتخا� شديد. �ثا� � مقاال� جنابعالي 
بسيا� �ست لطفا� �� پيشينه �ندگي خو� بگوييد. 
من چها�� بهمن ما� 1285� مطابق با �هم 
�يحجه متولد شد�. به همين �ليل �� بچگي به 
�سم من كلمه حاجي �ضافه كر�ند. تحصيالتم 
نامرتب بو�. به خاطر �ينكه پد�� كا�مند گمر� 
بو�ند � مجبو� بو�يم �� مر�ها �ندگي كنيم. پد�� 
مربي � ��هنما� من بر�� تعليم فا�سي � بعد 
فر�نسه بو�. نمي ��نم �مو�� �� �� چه �ماني بر�� 
من شر�� كر�ند فقط يا�� هست كه �� هفت 

سالگي گلستا� �� جلويم گذ�شته 
بو�ند كه بخو�نم � تفحص كنم. 
مد� �بستا� من فقط شش ما� �� 
�بستا� �حمد� مشهد سا� 1296 
بو�. بعد� �� سا� 1301 تا 1302 به 
مد�سه �ليانس تهر�� �فتم � چو� 
قبال� نز� پد� �مو�� �يد� بو�� مر� به 
كال� هفتم بر�ند. مد�سه �� كال� 
��شت �� �هم تا يكم. كال� ها �� 

باال به پايين ختم مي شد. مر� به كال� هفتم بر�ند 
كه �� حقيقت كال� چها�� بو�. �� �ين مد�سه 
سالي �� يا سه كال� مي خو�ند�. بنابر�ين خيلي 
��� به كال� سو� �سيد�. �� كال� سو� پد�� 
�� مسافر� به تهر�� �مد � �� خدمت �سمي به 
جنو� �فتيم. �نجا ��با�� �� مد�سه �فتن با�ماند�. 

منتها تا �ينجا ��� نوشتن پيد� كر�� بو��. 
سه سا� �� جنو� بو�يم. �� سا� 1306 به 
تهر�� برگشتيم. مجد��� به هما� مد�سه �ليانس 
�فتم � �ئيس مد�سه با من مصاحبه كر� � معلو� 
شد كه من به �ند��� كافي فر�نسه بلد هستم � به 
من گفت كه مر� به كال� ��� مي فرستند منتها 
چو� �خر سا� �ست بايد سا� بعد شر�� كنم 
� سر كال� بر�� � بر�� �متحا� �ما�� شو�. به 
�هنم خطو� كر� كه به صو�� مستمع ���� سر 
كال� بنشينم � صرفا� گو� بدهم � سا� بعد 
�قد�� كنم. �� �نجا ��ستاني كه �� سا� 1302 �� 

مد�سه همكالسم بو�ند �� �يد�. ��لين �حساسم 
�ين بو� كه عمر� �� تلف نكر�� �� � فقط بايد 
يك سا� �يرتر �متحا� مي ����. �ما بعد �� يك 
هفته �ئيس مد�سه به من بابت قو� بو�� �� 
�با� فر�نسه تبريك گفت. چو� بين 59 نفر� نفر 
��� شد� بو��. �ين �مر مشو� بز�گي بر�� من 
شد. �� تابستا� �قت تلف شد� �� جبر�� كر��. 
كال� هفتم � هشتم �� با �ستا� �� �حمد � كه 
نمي ��نم با �� �حمد معر�� قر�بتي ��شت يا 
نه � خو�ند� � �� مهرما� 1306 تا خر��� 1307 
كال� سو� �بيرستا� �� گذ��ند� � �� تابستا� 
1307 كال� چها�� �� خو�� خو�ند� � �متحا� 
���� � به كال� پنجم �� مد�سه 
شر� �فتم. �� تابستا� كال� ششم 
�� خو�ند� � به �ين ترتيب طي �� 
سا� ���� متوسطه �� تما� كر��. 
من خو� �موخته هستم�  يعني تقريبا� 
�نچه مي ��نم چيزهايي �ست كه 

خو�� خو�ند�. 
يعني به ��نشگا� نرفتيد� 

بعد �� تحصيال� �بيرستا� كه 
به سا� 1307 تما� شد� به ����لمعلمين عالي 
�فتم كه �ال� نا� ��نشگا� تربيت معلم �� به خو� 
گرفته �ست. �� �شته �ياضي ثبت نا� كر�� � سه 
سا� ��� خو�ند� � ليسانس گرفتم. �ستا��� 
عزيز � بز�گو��� چو� غالمحسين �هنما (�ستا� 
�ياضي)� فر���نفر (�ستا� �با� فا�سي) � شفق 
(�ستا� ��� تعليم) ��شتم. �لبته چند تا معلم 
فر�نسو� هم ��شتيم. �� سا� 1311 ليسانسم �� 

گرفتم � به خدمت نظا� �� توپخانه �فتم. 
�� خر��� 1314 به تهر�� �مد� � قصد 
ماند� ��شتم به همين خاطر به ����� تعليما� مركز 
��� ����� � تقاضا� كا� نمو��. �قا� پرتويي 
(�ئيس �قت تعليما� مركز) پذيرفت� �ما �قا� 
مهد� �ير�ني (�ئيس تعليما� �� شهرستا�) �جا�� 
نمي ���� مي گفت تو �� بهترين معلما� ما هستي � 
بايد همين جا بماني. به نز� �ئيس كا�گزيني �فتم 

� مشكل �� با �نها �� ميا� گذ�شتم.
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 �يژ � فرهنگ� تا�يخ � تمد� �ير�� � جها� 

موقعيت ها� مختلفي كه �� �� قر�� مي گيريم� 
به طو� ناخو�سته تصا�ير �هني ما �� متحو� مي كند. 
�� ما تصا�ير قبلي يا تثبيت مي شوند يا جا� خو� �� 
به تصا�ير� �يگر � �لز�ما� متفا�� با تصويرها� قبلي 
مي �هند. �� �ين ��ست كه ما همو��� فكر مي كنيم كه 
با گذشت �ما� شناخت بيشتر� �� خو�ما� � �يگر�� 

به �ست مي ���يم.
 تا به �� حد� كه يكي �� �صلي ترين گفتا�ها� 
�نسانها ��با�� خو�شا� � �يگر�� �ين �� گز��� �ست: 
«�گر �ين شناخت يا شناخت فعلي �� مي ��شتم� هرگز 
چنا� نمي كر��» كه معنايش �ين �ست كه �� گذشته 
ش���ناختش �ند� بو�� � شناخت �كنونش بيشتر � 
بهتر �ست. گز��� بعد� هم عبا�تست ��: «هرگز فكر 
نمي كر�� چنين باشد». يا «كا� �ين شخص يا �ين 
موضو� �� ���تر مي فهميد�». مفهو� �ين گز��� هم 
�ين �ست كه ما �� گذشته نسبت به شخص يا چيز� 

بي �طال� بو�يم.
به طو� كل�ي� �نسانها فكر مي كنند كه با گذشت 
�ما� ��با�� �شخا� � قضايا فهم � ��نايي بيشتر� 
كسب مي كنند �� حالي كه �لز�ما� چنين نيست. �نچه 
هست� موقعيت ها� جديد �ست كه پيش مي �يد � با 
پيش �مدنش تصا�ير جديد� �� به ��مغا� مي ����. 
�شخا� معموال� تصا�ير جديد �هني خو�شا� �� 
به حس���ا� علم � �گاهي مي نويسند � �� �� تعبير 
به �فز�يش ��نايي مي كنند �لي هيچ �ليلي �� �ست 
ند��يم كه نشا� �هد تصوير جديد نوعي �� علم � 

گونه �� �� شناخت �ست. 
جابجا شد� تصا�ير �� �هن� �مر� طبيعي �ست. 
�هن �نسا� به گونه  �� نيست كه بتو�ند با تصا�ير� 
ثابت �ندگي كند. �� �ين ��ست كه ��حية نوجويي 
� نوخو�هي � حتي تمايل به تنو� � كشش به سو� 

تجد�� �� �ميا� ��قعي � هميشگي �نسانهاست.
هيچ تصوير� �� هيچ �هني ثابت نمي ماند � 
نمي تو�ند ثابت بماند. �نسانها با قو�� ����كي خويش 
�� تصا�ير �هني خو�شا� �خل � تصر� مي كنند 
� �ين �مر با موقعيت ها� جديد ��� مي �هد� به �ين 
صو�� كه �نسا� �� موقعيتي جديد� تصوير� �� كنا� 
مي گذ��� � به جا� �� تصوير� �يگر �� جايگزين 
مي كند� يا هما� تصوير قبلي �� با عالقه �� بيش���تر 

مي پذير� � �� �� ���شمندتر مي يابد. 
به عنو�� مثا�� تصوير� كه ما �� يك ��ست �� 
�هن ���يم� با گذشت �ما� � �� موقعيت ها� جديد 
فر�� � �جتماعي يا تثبيت مي شو�� به �ين صو�� كه 
جنبه جديد� �� �� بر�� ما كشف مي شو� � مي پذيريم 
كه �نساني �ست خو� � ��ستي �ست شايسته � �� 
��س���تي با �� يعني تصوير� كه �� �� �� �هن ���يم 
��سخ تر مي شويم� يا با قر�� گرفتن �� موقعيتي �يگر� 
تصوير قبلي �� بر�� ما كمرنگ � بي جا� مي شو� � 
تصوير� �يگر �� �� �� �ه���ن ما پديد مي �يد � �� 
�ثر تصوير جديد� �حسا� مي كنيم كه �نساني �ست 
غيرقابل �عتما� � ناشايسته كه ���� ��ستي �� ند��� � 

بايد با �� قطع ��بطه كر� يا ���� گزيد. 
�ين سخن �� مو�� تصوير ما �� مو�� خو�ما� 
هم صا�� �س���ت. ��با�� همه �شخا� � قضايا � 
جريانها نيز معموال� چنين ��ند� �� �هن ما �جو� 
���� كه موجب نو� تلقي � بر��ش���ت ما � نحو� 

قضا�� � ��تبا� � مو�جهه ما مي شو�.

جابجايي تصا�ير

قلم �ند��

 عصا� جا��يى به ما ��گذ�� 
شد� �ست. �ين ماييم كه بايد 
چگونگى �ستفا�� �� �� �� 

بد�نيم. 
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بقيه �� صفحه 2 

عمر� �� تلف نكر�� ��
با �ستا� �حمد بيرشك گفتگو 

�شا��: �ستا� �حمد بيرشك� ��نشمند تا�يخ علم� شخصيتي شناخته شد� � شاخص �� جها� ��نش 
بو� كه خدما� شايسته �يشا� �� تعليم � تربيت كشو� فر�مو�  ناشدني �ست. ضمن بز�گد�شت يا� 
� نا� �� مرحو�� گفتگو� �ير �� با �� كه چند� پيش �نجا� شد� � �� نشريه «چهر� ها� ماندگا�» به 

چا� �سيد�� مي خو�نيد. 

ویژه فرهنگی ضمیمه اطاعات  امروز صفحه 5

یک مدرسه

متفاوت

گزارش

صفحه 7

پرده آخر

نجات آب

اقتصادي

صفحه 11

عملیات طریق القدس

آزادی بستان

پس از 409 روز اشغال

حماسه پايداري
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        * رويش هاي انقاب در سراسر کشور محسوس است و با 
تاش و گسترش اين رويش ها، دشمن در تهاجم به معنويات 

نيز همچون جنگ سخت، شکست خواهد خورد 
 * ام�روز بزرگداش�ت ش�هيدان از بهتري�ن و ش�ريف ترين 

کارهاست و کشور به آن احتياج دارد
* رهب�ر معظ�م انقاب بر لزوم برگزاري با کيفيت بزرگداش�ت 
شهيدان و ثبت و ضبط خاطرات و شرح احوال آنان تأکيدکردند

* ش�هيدان عزيز در زمان حياتش�ان با جان خود وارد ميدان 
دفاع شدند و امروز با هويت و معنويت خود از کشور و اسام 

دفاع مي کنند
* دفاع مقدس تمام شدني نيست و يک حقيقت در حال پيشرفت است
* فرمانده کل سپاه پاسداران درکنگره 2هزارشهيد خراسان 
جنوب�ي: چي�زي در تاري�خ وجود ن�دارد که  ثاب�ت کند ايران 

اسامي سر تسليم در برابر آمريکا فرود آورده است
 * س�ردار جعف�ري: نباي�د از تهديدات هراس داش�ته باش�يم

و بايد راه شهدا و پايداري را ادامه دهيم
 * به برکت خون ش�هدا اکنون اس�تکبار به ذلت کش�يده شده

و دشمن را وادار به عقب نشيني کرده است
* اقت�دار و هيمن�ه آمريکا امروز پايين تر از گذش�ته اس�ت و 

اکنون رو به زوال مي رود
 * حجت ااس�ام رئيس�ي تولي�ت آس�تان ق�دس رض�وي: 
 خون شهداي ما سبب بيداري اسامي در کشور هايي  چون يمن

مصر، تونس و آفريقا شده است

صفحه16صفحه4

حداقل هزینه زندگي در تهران

2 میلیون و 728 هزار تومان

واشنگتن پست: مجلس نمایندگان  روابط 

آمریكا با عربستان را بازنگري مي كند
* مرکز پژوهش هاي مجلس اين هزينه را براي يک خانوار 4 نفره در تابستان امسال محاسبه کرده است 
* خط فقر در تابس�تان امس�ال در 8 شهرس�تان بزرگ کش�ور معادل يک ميليون و 810 هزار 

تومان براي يک خانوار 4 نفره برآورد شده است

* اين تصميم مجلس نمايندگان پس از به دست آمدن مدارك و اسنادي درباره مشارکت مقامات 
عاليرتبه رژيم  سعودي در قتل »خاشقجي« گرفته شد 

* رئيس کميته روابط خارجي سنا : قطعنامه اي براي اثبات جرم بن سلمان در قتل خاشقجي ارائه مي کنم

گسترش رویش هاي انقاب
موجب شكست دشمن خواهد شد

دکتر روحاني در پايان نشست سران 3  قوه :

آيت اه العظمی جوادی آملی:

 * آمريکايي ه�ا مي خواس�تند بع�د از 13 آب�ان ت�ورم، مش�کات اقتص�ادي، مس�ائل ب�ازار، ارز
 و هم�ه چي�ز را ب�ه  نح�و ديگ�ري ببينن�د ام�ا ب�راي هم�ه دني�ا و داخ�ل کش�ور محس�وس اس�ت

که آرامش مردم مقداري بيشتر شده  است
* همه تاش ها اين است که آرامش کنوني را ادامه دهيم و بتوانيم از مشکات روي دوش مردم بکاهيم

*   صادرات نفت ما بعد از 13 آبان به مراتب بهتر از قبل از 13 آبان شده است
* هم�ه ت�اش خواهي�م ک�رد ک�ه رون�د اش�تغال را براي س�ال آينده حفظ کني�م و م�ردم در تأمين 

کااهاي اساسي   دچار مضيقه نباشند

* طبق بيان خداوند در قرآن کريم، اين خود اختاسگر، نجومی بگير 

و دزد هستند که هيزم تمام نشدنی جهنم خواهند شد

* بايد با توجه به س�رمايه های فراوانی که خداوند در اختيار ما قرار داده اس�ت، با همدلی امور را 

به پيش ببريم

نمی گذاریم مردم دچار مضیقه شوند

اختاف ثمری جز ویرانی 

برای جامعه ندارد
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* انديش�کده »اس�تراتفور« در پيش بيني 
خ�ود از س�ال 2019: تحريم ه�اي آمري�کا 
ن�ه منجر به فروپاش�ي جمهوري اس�امي 
مي ش�ود و نه ايران را به بازگش�ت به ميز 

مذاکره وادار مي کند
* اس�رائيل، عربس�تان س�عودي و امارات 
 عرب�ي متح�ده در خصوم�ت ب�ا اي���ران 

اشتراك نظر دارند

 * ناي�ب رئي�س کميس�يون برنامه ش�وراي 
شهر: با اجراي طرح الزام شهرداري به حذف 
 پس�ت هاي قائم مق�ام يا جانش�ين و مش�اور

250 مدير ارشد حذف خواهند شد
* س�يد حس�ن رس�ولي: فرب�ه ش�دن بي حد 
ش�هرداري تهران موجب ناکارآمدي سازمان 

شده است  

اندیشكده استراتفور: 
تحریم ها به فروپاشي 
ایران منجر نمي شود

  پست250 مدیر ارشد شهرداري 

تهران حذف مي شود

پیكر پاك 72 شهید، فضاي 

شلمچه را عطرآگین كرد

ايران شناسي

صفحه 6

دكتر  محمدعلی سلطانی

كرمانشاه

در آینه

رهبر معظم انقاب در ديدار دست اندركاران كنگره  شهداي استان خراسان جنوبي :

رنج بي فرجام

كودكان كار

صفحه 2

سيد مسعود رضوي

يادداشت

معا�نت �ما� � پشتيبانى ناجا
�گهى مناقصه عمومى

شما��    97/100/5
شر� �� صفحه 10

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

خري�د 000�10 (�� ه�ز��) تن نمك 
��نه بند� شد� با �بعا� 2 تا 5 سانتيمتر 
مو�� نيا� كا�خانه طال� ��ش�و���

رجوع به صفحه 3  3293 /� �لف

شركت گستر� معا�� 
� صنايع معدنى طال� ��شو���

 شركت تو�يع نير�� بر� �ستا� تهر�� 
�گهى مناقصه عمومي 

�� مرحله ��  شما�� 97/123
شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد اجراى پروژه هاى به روز رسانى ، برداشت 
و ورود اطالعات شبكه هاى توزيع برق در محيط GIS  در محدوده مناطق تابعه را با توجه 
ــركت هاى  واجد  ــناد از طريق مناقصه  عمومي دو مرحله اي به ش ــرايط مندرج  در اس به ش

شرايط  واگذار نمايد .
ــور ( داراى  ــازمان مديريت و برنامه ريزى كش ــركت هايي  كه داراي رتبه بندى از س لذا از ش
حداقل رتبه 3 نيرو ( تخصص توزيع نيرو – مشاوران ) كه داراى تجربه و سابقه كاري مي باشند  
دعوت به عمل مي آيد  ،  ازروز سه شنبه  مورخ  97/09/20   لغايت   پايان  وقت اداري  روز 

يكشنبه   مورخ  97/09/25 جهت خريد اسناد به شرح ذيل اقدام نمايند.
ــايت شركت توزيع  ــناد  از طريق س ــركت ها مي توانند جهت دريافت اس ــناد : ش فروش اس
ــتان تهران به  نشانى: WWW.TVEDC.IR اقدام نمايند.تلفن هاي تماس:   نيروي برق اس

35081342، 33318591 و نمابر 33349048 .
- تاريخ تحويل (عودت) اسناد : حداكثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 97/10/05   
ــانى تهران – ميدان  ــتان تهران  به نش ــركت توزيع نيروي برق اس به  دبيرخانه مركزي ش

شهدا- خيابان 17 شهريور شمالى – جنب مترو تحويل نمايند.
- تاريخ بازگشايي پاكت هاى الف :ساعت 11 روز چهارشنبه  مورخ  97/10/05  درسالن جلسات  

- ميزان سپرده شركت در مناقصه به مبلغ 1,015,000,000ريال.
ــناد بعد از انقضاي مدت ، مطلقاً ترتيب  ــروط ، مخدوش، تحويل اس ــنهادهاي  مش - به پيش

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

شركت در رد يا قبول هر يك از پيشنهادهامختار 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:
 HTTP: //IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPX و  پايگاه اطالع رساني شركت توانيربه 

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

��
ت �

نوب

فرماندهي �ما� � پشتيباني مركز نير�� �ميني ��تش �� نظر 
����� �� طري��ق برگز��� �گهي مناقصه عمومي �� مرحله �� 
نس��بت به �نعقا� قر����� خريد تعد�� 64 �ستگا� تريلر 3 
مح��و� � عر� 3/60 �ق��د�� نمايد. لذ� �� كليه كا�خانجا� 
� توليدكنن��دگا� ��خل��ي �ع��و� به عمل مي �ي��د �� تا�يخ 
97/09/20 لغايت مو�خه 97/10/1 با �� �ست ��شتن 
مد��� مشر�حه �يل� به ���� �ير مر�جعه � بر� شر�يط 

� مشخصا� مربوطه �� �خذ نمايند.
1� فيش ���يز� به مبلغ 300/000 �يا� به حسا� شما�� 
6158800178505 نز� بانك سپه به نا� عو�يد غير قابل 

بر��شت �جو� � �ما� � پش مركز نز�جا
2� معرفي نامه كتبي

����: تهر�� � �قدس��يه� �بت��د�� بز�گر�� ��تش� پا�گا� 
فرماندهي �ما� � پش��تيباني مركز نز�ج��ا (پير��� �اليت)� 

مديريت خريد � پيما� تلفن: 021-26127347

 ��تش جمهو�� �سالمي �ير��
نير�� �ميني

بسمه تعالي

آگهي مناقصه عمومي 
دو مرحله اي شماره 327

��
ت �

نوب �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
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نوب

فر�خو�� مناقصه عمومي ( ���يابي كيفي )  نوبت ���
شما�� ثبت �� پايگا� ملي مناقصا�: 3/183/162

شما�� مجو�: 1397/4699
ش�ركت بهر� بر���� نفت � گا� مس�جد س�ليما� �� نظر ���� خدما� �يل �لذكر �� طبق ش�ر�يط كلي �گهي حاضر � مش�خصا� مند�� �� �س�نا� � مد��� مناقصه �� 

طريق برگز��� مناقصه عمومي يك مرحله �� به مناقصه گر�� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد:
موضوع مناقصه: احداث باند دوم ايمن سازي محور چاههاي عنبر (حدفاصل سه راهي اللي تا سه راهي پيربتولي)شماره مناقصه:97/0050

مدت زمان اجرا: 20ماهمحل اجراي كار: مسجدسليمان
نوع گواهينامه صالحيت پيمانكاري (پايه/ رتبه و رشته): پايه4 راه و ترابري

مبلغ و نوع تضمين شركت در مناقصه: 4/262/000/000ريال
برآورد كارفرما: 138/093/093/408ريال

شرح مختصر پروژه: عمليات تخريب،  بنايي با سنگ، انجام كارهاي فوالدي، قالب بندي، بتن ريزي، انجام عمليات اساس و زير اساس، خاكبرداري، خاكريزي و ساير 
عمليات طبق شرح كار شركت بهره برداري نفت و گاز مسجدسليمان

شركت ملي نفت �ير��
شركت ملي مناطق نفتخير جنو�

شركت بهر� بر���� نفت � گا� مسجد سليما�

از كليه متقاضيان واجد شرايط دعوت مي شود حداكثر ظرف 10روز پس از انتشار 
ــت دوم، آمادگي خود را به صورت كتبي به يكي از آدرس هاي ذيل الذكر  ــي نوب آگه

اعالم و همزمان نسبت به دريافت فرم هاي ارزيابي كيفي اقدام نمايند.
فرم هاي ارزيابي كيفي مي بايستي ظرف مدت 14روز تكميل و به آدرس هاي ذيل در 
مقابل رسيد تحويل گردند. كه پس از بررسي هاي الزم اسناد مناقصه به متقاضيان 

واجد شرايط تحويل داده خواهد شد.
زمان گشايش پيشنهادها روز دوشنبه مورخ 1397/12/20 مي باشد.

نشاني محل اعالم آمادگي و دريافت اسناد: مسجدسليمان، شركت بهره برداري نفت 
و گاز، امور حقوقي و قراردادها، اتاق ب13

همزمان ارائه گواهي صالحيت/ رتبه بندي خدمات مورد نظر به منظور تطبيق با تصوير 
آن الزامي و ارائه معرفي نامه و كارت ملي براي متقاضيان شركت در مناقصه و نمايندگان 
ــركت ها در همه مراحل الزم و ضروري مي باشد. ضمناً كليه شركت هاي متقاضي  ش

ملزم به ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده مربوط به سال قبل مي باشند.

ــخه از اساسنامه، شركت  نامه و آگهي تأسيس و  ــب مورد ارائه يك نس تذكر1: حس
آخرين تغييرات ثبتي الزامي است.

تذكـر2: مناقصه گر ضمن اعالم آمادگي تأييد مي نمايد هيچ يك از اعضاي هيأت 
مديره و سهامداران آن شركت/ پيمانكاري شاغل دولتي نبوده و مشمول قانون منع 
مداخله در معامالت دولتي مصوب ديماه 1337 نمي باشند. ارائه گواهي صالحيت 

ايمني پيمانكار برنده مناقصه براي انعقاد قرارداد الزامي مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1397/9/21
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1397/9/22

���بط عمومي شركت بهر� بر���� نفت � گا� مسجدسليما�
HTTP://IETS.MPORG.IR 
www.mis.nisoc.ir
www.SHANA.IR

�گهي مناقصه  نوبت ���
«  ���يابي كيفي  »

(شما��  1397/4702)
1ـ مناقصه گزار: شركت گاز استان خراسان رضوي

ــعابات، نصب كنتور و رگالتور،  ــبكه، نصب انش ــعه ش 2ـ موضوع مناقصه: توس
اصالح شبكه و انشعابات گاز، ابزاردقيق و حفاظت از زنگ ناحيه گازرساني كالت 

(شهرهاي كالت ، زاوين و روستاهاي تابعه)
3ـ شرايط اوليه متقاضيان:

الف ـ دارابودن رتبه در رشته تأسيسات و تجهيزات از سازمان برنامه و بودجه
ب ـ دارابودن ظرفيت خالي ارجاع كار

ج ـ دارابودن گواهينامه تأييد صالحيت ايمني از اداره كار و امور اجتماعي
4ـ ساير شرايط:

الف  ـ ارائه اعالم آمادگي در مهلت مقرر به دفتر كميته فني و بازرگاني
ب ـ تكميل و ارائه كاربرگ هاي استعالم ارزيابي كيفي و مستندات مربوطه مطابق 

مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر كميته فني و بازرگاني
5ـ مهلت اعالم آمادگي: از تاريخ 97/9/21 لغايت آخر وقت اداري 97/10/1

6ـ مهلت تكميل و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابي: تا آخر وقت 
اداري مورخ 97/10/15

7ـ محل دريافت و تحويل كاربرگها و اسناد استعالم ارزيابي كيفي: 
ــان رضوي واقع در مشهدـ ميدان  ــركت گاز خراس دفتر كميته فني و بازرگاني ش
ــگاه فياض بخش، جنب مجتمع آبي نگين، امور  ــهيد فهميده، كنارگذر آسايش ش

تداركات و عمليات كاالي شركت گاز استان خراسان رضوي مي باشد.
ــماره ــق مصوبة ش  8ـ نـوع و مبلـغ تضميـن شـركت در مناقصـه: مطاب
123402/ت50659هـ هيأت محترم وزيران و اصالحيه هاي بعدي آن مي باشد.
شـايان ذكر است دسترسـي به متن اين آگهي، كاربرگ هاي استعالم 
ارزيابي كيفي در سـايت WWW.nigc-khrz.ir امكان پذير بوده و 
در صورت نياز به كسـب اطالعات بيشـتر با تلفن: 051-37072822 

تماس بگيريد.

���بط عمومي شركت گا� �ستا� خر�سا� �ضو�

شركت ملى گا� �ير��
شركت گا� �ستا� خر�سا� �ضو�

(سهامى خا�)

سى دى  روزنامه اطالعات
 فروردين  تـا  آذر 

 سـال 1323
قيمت هر  CD  70/000  ريال
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«فر�خو�� مناقصه عمومي يك مرحله ��»
شركت مجتمع صنعتي �سفر�ين �� نظر ���� مناقصه عمومي يك مرحله ��� 
�پر�تو�� كو�� ها� پيش گر� � عمليا� حر��تي س���الن ها� �هنگر� � پر� به 
ش���ما�� 200971469000017 �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت 
برگز�� نماي���د. كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه 
پيش���نها� مناقصه گر�� � با�گش���ايي پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت (س���تا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � 
ال�� �س���ت مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� سايت 
مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت ش���ركت �� مناقصه محقق 

سا�ند. تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه تا�يخ 1397/09/20 مي باشد.
مهلت �ماني ��يافت �س��نا� مناقصه �� س��ايت: تا س���اعت 19:00 ��� 

چها�شنبه مو�� 1397/09/28
مهلت �ماني ��سا� پيشنها�: تا ساعت 19:00 ��� ��شنبه مو�� 1397/10/10
�ما� با�گشايي پاكت ها� �لف� � � �: ساعت 10:00 ��� چها�شنبه مو�� 1397/10/12

ميز�� سپر�� شركت �� مناقصه: مبلغ 135/000/000 �يا�.
هزينه چا� تمامي �گهي ها� مناقصه به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

�طالعا� تما� جهت ��يافت �طالعا� بيش���تر ��خصو� �سنا� مناقصه � ���ئه 
پاكت ها: كيلومتر 12 جا�� �س���فر�ين � بجنو��� �بيرخانه كميسيو� معامال� 

مجتمع صنعتي �سفر�ين� 37217437�058
* �طالعا� تما� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� س���امانه: 02141934 � ����� 
كل صنعت� معد� � تجا�� خر�سا� شمالي با شما�� 05832225955 ��خلي 

���بط عمومي مجتمع صنعتي �سفر�ين 210 � �قا� مر�تي 

��
ت �

نوب

«فر�خو�� مناقصه عمومي يك مرحله ��»
شركت مجتمع صنعتي �س��فر�ين �� نظر ���� مناقصه عمومي يك مرحله ��� 
بهر� بر���� � �پر�تو�� تعد�� 12 �ستگا� ��� نو��� متعلق به مجتمع � 5 �ستگا� ��� 
ن���و��� متعلق به پيمانكا� با محد��� به كا�گي���ر� 1100 تا 2000 ميليمتر جهت 
بر� مقاطع سنگين فوال��� به شما�� 200971469000018 �� �� طريق سامانه 
تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت برگ���ز�� نمايد. كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت 
�س���نا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گش���ايي پاكت ها �� طريق ��گا� 
سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir �نجا� 
خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� 
سايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق 

سا�ند. تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه تا�يخ 1397/09/20 مي باشد.
مهلت �ماني ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت: تا ساعت 19:00 ��� چها�شنبه مو�� 1397/09/28

مهلت �ماني ��سا� پيشنها�: تا ساعت 19:00 ��� ��شنبه مو�� 1397/10/10
�ما� با�گشايي پاكت ها� �لف� � � �: ساعت 10:00 ��� چها�شنبه مو�� 1397/10/12

ميز�� سپر�� شركت �� مناقصه: مبلغ 1/000/000/000 �يا�.
هزينه چا� تمامي �گهي ها� مناقصه به عهد� برند� مناقصه مي باشد.

�طالعا� تما� جهت ��يافت �طالعا� بيش���تر ��خصو� �سنا� مناقصه � ���ئه 
پاكت ها: كيلومتر 12 جا�� �س���فر�ين � بجنو��� �بيرخانه كميسيو� معامال� 

مجتمع صنعتي �سفر�ين� 37217437�058
* �طالعا� تما� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� س���امانه: 02141934 � ����� 
كل صنعت� معد� � تجا�� خر�سا� شمالي با شما�� 05832225955 ��خلي 

���بط عمومي مجتمع صنعتي �سفر�ين210 � �قا� مر�تي 

سوگن�ام�ه
(مجموعه شع�ر)

تد�ين: حسا� �ل�دين �مامي
قطع رقعي ، چاپ اول ، 104 صفحه

سوگنامه كتابي است كه براي اولين بار در ايران منتشر مي شود و تا 
امروز هيچ نويسنده و مولفي كتابي چنين جامع در اين زمينه انتشار 

نداده است.
هر روز در روزنامه ها يا آگهي هاي مستقل، صفحاتي به ترحيم، يادبود، 

تسليت وسال مرگ عزيزان از دست رفته اختصاص داده مي شود. اين 
نشانه اي از ذوق و ظرافت طبع ايراني است كه از سال ها پيش بدين 
طرف، براي بيان غم هجران و سوز فراق عزيز درگذشته، از شعر مدد 
 مي گيرد بيتي چند بر تاركـ  آگهي ترحيم و تسليت وسال مرگـ  

و حتي سنگ آرامگاه او نقش كند كه زبان حال داغديده است.
اثر حاضر شامل 2000 بيت و نيم بيت است كه مي تواند در زمينه هاي 
ــده باال جوابگوي كاملي براي صاحبدالن بوده و داغداران را از  يادش
به كارگيري اشعار تكراري و نخ نما رهايي داده و شعر تابناكي را نثار 

عزيزي كنند كه شايسته اوست.
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فروشگاه مركزي : تهران بزرگراه حقاني، روبروي ايستگاه مترو، ساختمان روزنامه اطالعات، تلفن: 29993686 

�گه�ي تجدي�د 
مناقصه عمومي 

مناقصه گزار: شركت معادن زغالسنگ كرمان. 
ــزان كل 4000 مترمكعب به  ــنا به مي ــوع مناقصه: خريد چوب نوع ساس موض
ــوني 850 مترمكعب ــل: 1ـ معدن هش ــرح ذي ــورت يكجا يا جداگانه به ش  ص
ــدك هر كدام 110 مترمكعب ــكار 2250 متر مكعب 3ـ باب نيزو و هج  2ـ هم
 4ـ آبنيل 200 مترمكعب 5ـ اسد آباد 80 مترمكعب 6ـ پابدانا 400 مترمكعب). 

مهلت دريافت اسناد: از تاريخ نشر آگهي لغايت مورخه 97/09/28. 
محل دريافت اسناد: بلوار شهيد آيت ا... صدوقيـ  شركت معادن زغال سنگ 

كرمانـ  امور قراردادها سركارخانم خراساني. 
ــغ 830/000/000 ريال ــد ارجاع كار: 1ـ مبل ــركت در فراين تضمين ش

ــغ 110/000/000  ــال    3ـ هر كدام مبل ــغ 2/200/000/000 ري 2ـ مبل
ــال ــغ 80/000/000 ري ــال 5ـ مبل ــغ 200/000/000 ري ــال 4ـ مبل  ري
6ـ مبلغ 400/000/000 ريال جمعاً به مبلغ كل 3/930/000/000 ريال. 

تاريخ تحويل پاكت ها: مورخه 97/10/08 
تاريخ گشايش پاكت ها: مورخه 97/10/09 

ــاب 31482107 بانك رفاه  ــناد: 200/000 ريال به حس مبلغ خريد اس
شعبه شهيد صدوقي. 

ضمناً اين آگهي در سايت www.coal.kr.ir در دسترس مي باشد. 
تلفن تماس: 03432117726 

شركت معا�� �غالسنگ كرما�
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 پرسابقه ترين و  پر مخاطب ترين  
مجله كشـور ،همسفر مسافران 

خطوط هواپيمايى  و  ريلى

صفحه2
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حضرت آیت اه خامن���ه ای فرمودند: 
رویش های انقاب در سراسر کشور محسوس 
است و با تاش و گسترش این رویش ها، 
دش���من در تهاجم به معنویات نیز همچون 

جنگ سخت، شکست خواهد خورد.
به گزارش پایگاه اطاع رس���انی دفتر 
مقام معظم رهبری، بیانات حضرت آیت اه 
خامنه ای در دیدار دس���ت اندرکاران کنگره  
شهدای استان خراسان جنوبی که در تاریخ 
۱۴آبان ۹۷برگزار ش���ده بود، صبح دیروز 
)سه شنبه( در محل این همایش در بیرجند 

منتشر شد.
ایش���ان در این دیدار، استان خراسان 
جنوبی را اس���تانی مؤمن خیز و عالم پرور 
 خواندن���د و با تجلیل از س���ابقه حضور 
پر ش���ور و مؤثر مردم این استان در نهضت 
انقاب اسامی و دفاع مقدس، گفتند: امروز 
بزرگداشت شهیدان از بهترین و شریف ترین 

کارهاست و کشور به آن احتیاج دارد.
رهبر انقاب اسامی با اشاره به تهاجم 
خطیر دشمنان در مسائل معنوی، افزودند: 
البته رویش های انقاب در سراس���ر کشور 
محسوس است و با تاش و گسترش این 
رویش ها، دشمن در تهاجم به معنویات نیز 
همچون جنگ س���خت، شکست خواهد 

خورد.
ایشان با تأکید بر لزوم برگزاری با کیفیت 
بزرگداشت شهیدان و ثبت و ضبط خاطرات 
و شرح احوال آنان، گفتند: شهیدان عزیز در 
زمان حیاتشان با جان خود وارد میدان دفاع 
شدند  و امروز با هویت و معنویت خود از 
کشور و اسام دفاع می کنند؛ بنابراین دفاع 
مقدس تمام شدنی نیست و یک حقیقت در 

حال پیشرفت است.
س��ردار جعفري: ایران هرگز تسلیم 

آمریکا نمی شود
فرمانده کل سپاه پاس���داران انقاب 
اسامی درکنگره دوهزارشهید استان خراسان 
جنوبي گفت: چیزی در تاریخ وجود ندارد 
که ثابت کند ایران اسامی سر تسلیم در برابر 

آمریکا فرود آورده است
سردار عزیزجعفری با گرامیداشت یاد و 
نام شهدای ایران اسامي افزود: امیدواریم به 
 برکت خون شهدا، ایمان و بصیرت عمیق تری

 داشته باشیم.
وی با اش���اره به نظرسنجی های انجام 
شده تا مهر، خراسان جنوبی، را در خصوص 
دفاع و پش���تیبانی از اهداف و ارزش های 
انقاب اسامی پیشتاز دانست و گفت: باید 
به این مهم افتخار و آن را در قرنی که غلبه 
مستضعین بر مستکبران نامگذاری شده است 

حفظ کنیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران به بیانات رهبر 
معظم انقاب اسامی اشاره کرد و گفت: نباید 
از تهدیدات هراس داش���ته باشیم و باید راه 

شهدا و پایداری را ادامه دهیم.
  جعفری با بیان اینکه به برکت خون 
شهدا اکنون استکبار به ذلت کشیده شده و 
دشمن را وادار به عقب نشینی کرده است، 
افزود: ملت ایران هم اکنون پرچمدار مسیر 
الهی اند و بسیاری از کشور ها اکنون در حال 
الگوگیری از آن  هستند و راه مقاومت در برابر 

استکبار جهانی را ادامه می دهند.
فرمانده کل سپاه پاس���داران انقاب 
اسامی، بزرگترین دستاورد خون شهیدان 
را بقای جمهوری اس���امی ایران و توسعه 

مقاومت در منطقه و جهان بیان کرد و گفت: 
اقتدار و هیمنه آمریکا امروز پایین تر از گذشته 

است و اکنون رو به زوال می رود.
جعفری با اش���اره به شکست های پی 
در پی آمریکا از مل���ت بزرگ ایران گفت: 
امروز مقاومت مردم ما در ۴0 س���ال عمر 
پربرکت نظام جمهوری اسامی، باعث شد 
تا انقاب اسامی و فرهنگ مقاومت الگویی 

برای آزادگان جهان باشد.
وی افزود: مقاومت حزب اه لبنان در 
برابر اس���رائیل، مقاومت مردم عراق، یمن و 
سوریه در برابر جنایات مستکبران، همه را 
امروز مدیون ایستادگی شهدای ایران اسامی 

در برابر ظلم و استکبار هستیم.
فرمانده کل سپاه پاس���داران انقاب 
اسامی با بیان اینکه چیزی در تاریخ وجود 
ندارد که ثابت کند ایران اسامی سر تسلیم 
در برابر آمریکا فرود آورده اس���ت، گفت: 
امروز بزرگترین روزنامه های کشور آمریکا 
نیز خود، اقرار به شکس���ت آمریکا در برابر 

ایران می کنند.
جعفری به برنامه ریز های دشمنان برای 
خدش���ه وارد کردن به امنیت کشور گفت: 
دشمن همیشه با مردم وایتمدار و دین دار 
روبه رو است، ملتی که معنویتش با خون پاک 

شهدا تضمین شده است.
وی با بیان اینکه ملت بزرگ ایران راه 
الهی را در پیش گرفته است، گفت: ملت ایران 
به دستورات الهی که در قرآن کریم بار ها و 

بار ها به آن اشاره شده است عمل می کنند.
فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: یاری 
دین خدا رمز پیروزی ها و موفقیت های ما و 

شکست های پی در پی دشمنان ماست.

* ترویج فرهنگ شهادت
فرمانده س���پاه انصارالرضای استان در 
ابتدای این مراسم با قدردانی از تاش های 
سه ساله دست اندرکاران بزرگترین رویداد 
فرهنگی سال در خراسان جنوبی و خیرمقدم 
به مهمانان گفت: تکریم و بزرگداشت خانواده 
معظم ش���اهد و زنده نگه داشتن یاد و نام 
 شهدا از مهمترین اهداف برگزاری کنگره ملی 

دو هزار شهید خراسان جنوبی است.
سردار قاس���می، با بیان اینکه تاش 
ش���ده زندگی نامه و آثار شهدا، مصاحبه با 
 خانواده ها، همرزمان و بس���تگان ش���هدا 
جمع آوری ش���ود، گف���ت: مردمی کردن 
برنامه های کنگره ب���ا حضور پررنگ مردم 
و جوانان انقابی، تولیدات فضای مجازی، 
یادواره ها و اجاس���یه های مختلف، اهداء 
بسته های حمایتی از سوی خانواده شهدا به 
محرومان، تمرکز خدمات رسانی به محرومان 
با یاد شهدا، تولید فیلم ها و مستندات، دیدار 
با خانواده معظم شهدا، ترویج نذر و گفتمان 
سازی فرهنگی و تاش در جهت اثربخشی 
و کیفی کردن برنامه ها از مهمترین اقدامات 

صورت گرفته در این مدت بوده است.
 * بی��داری ام��روز ملت ه��ای 

مسلمان جهان  
حجت ااسام والمس���لمین ابراهیم  
رئیسی تولیت آستان قدس رضوي  با بیان اینکه 
در زمان امام حسین )ع( دشمنان تاش کردند، 
عاشورا در همان عاشورا بماند، اما به برکت 
خون سیدالشهدا عاشورا روز شکوفایی این 
 حرکت عظیم شد، افزود: خون امام حسین )ع(
 و یارانش از دنیا جهل زدایی کرد و امروز هم 
در امتداد این حرکت، خون شهدای ما سبب 

بیداری اسامی در کشور هایی همچون یمن، 
مصر، تونس و آفریقا شده است.

نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس 
خبرگان رهبری، افزود: شهدا با علم و اختیار، 
جان خود را کف دست گذاشتند و با الگو 
گرفتن از انبیاء الهی به عالیترین مقام که همان 

شهادت است نائل شده اند.
رئیسی، با اشاره به اینکه شهدا وجه اه 
هستند، افزود: کسی به درجه رفیع شهادت 
می رسد که جز خدا را نبیند و تنها هدفش 
خدا باشد.تولیت آستان قدس رضوی، با بیان 
اینکه شهدا با شهادت خود فرهنگ ایستادگی 
و مقاومت در برابر ظلم را در جامعه نهادینه 
کردند، اف���زود: آنچه که امروز برای انقاب 
اسامی ایران موفقیت محسوب می شود، همه 

به برکت خون شهداست.
وی خطاب به مردم استان گفت: مردان 
و زنان غیرتمند و شهیدپرور خراسان جنوبی، 
دلدادگی به انقاب، نظام و رهبری از امتیازات 
شماست و بدانید که راه فرزندان شما همواره 

ادامه خواهد داشت.
نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس 
خبرگان رهبری، خراسان جنوبی را استانی با 
کمترین نرخ جرم در کشور دانست و افزود: 
مردم این استان با تمام کمبودها، مشکات و 
خشکسالی ها همچنان در خط مقدم پاسداری 
از انق���اب، پیروی از رهبر معظم انقاب و 

پاسداشت خون شهدا مانده اند.
 دراین کنگ���ره تمبر یادبود کنگره ملی 
دو هزار ش���هید خراسان جنوبی رونمایی و 
این تمبر توسط تولیت آستان قدس رضوی 
و فرمانده کل سپاه پاسداران انقاب اسامی 

ممهور شد.

رئیس جمهوری با بیان این که سران قوا در جلسه 
دیروز خود عمدتا درباره مس���ائل اقتصادی و سیاسی 
کشور و منطقه  تبادل نظر و گفتگو کردند ، اظهار داشت: 
در بخش اقتصاد در هفته های گذشته چارچوبی را تنظیم 
کرده بودیم که سیاست های این چارچوب به نحوی مسأله 

بودجه سال آینده را هم در بر می گرفت.
حجت ااسام و المسلمین دکتر حسن روحانی که  
در پایان نشست مشترک سران سه قوه سخن می گفت، 
تصریح کرد: مقام معظم رهب���ری رهنمودی را دادند بر 
مبنای این رهنمود جدید،  جلسه ای داشتیم که این سیاست 
را چگونه اجرایی و عملیاتی کنیم. البته جلسات دیگری 
هم ظرف این هفته خواهیم داشت و تا هفته آینده نکاتی 
را که مورد نظر مقام معظم رهبری است، نهایی خواهیم 

کرد.
دکتر روحانی اف���زود: در همین چارچوب ممکن 
است در مواردی هم برای بودجه سال آینده اصاحاتی 
ازم باشد  و بودجه ان شاء اه آماده شده و به زودی تقدیم 

مجلس شورای اسامی خواهد شد.
رئیس جمهوری خطاب به ملت عزیز و بزرگ ایران 
تاکید کرد: بعد از ۱3 آبان آمریکایی ها بسیار در انتظار این 
بودند که شاهد یک بهم ریختگی در زمینه اقتصاد کشور 
باشند اما مردم بزرگوار و همه فعاان اقتصادی به گونه ای 

عمل کردند که خوشبختانه همه چیز به عکس شد.
دکتر روحانی ادامه داد: آمریکایی ها می خواس���تند 
بعد از ۱3 آبان تورم، مش���کات اقتصادی، مسائل بازار، 
ارز و همه چیز را به نحو دیگری ببینند و خوش���بختانه 
بانک مرکزی، بخش های دیگر اقتصادی و  مردم عزیز و 
بزرگوار به گونه ای عمل کردند که کامًا برای همه دنیا و 
برای داخل کشور ما محسوس است که آرامش مردم بعد 
از ۱3 آبان مقداری بیشتر شده است و همه تاش ها این 
است که این آرامش را ادامه دهیم و بتوانیم از مشکات 

روی دوش مردم بکاهیم. 
رئی���س جمهوری ب���ا قدردان���ی از تاش های 
صادرکنندگان برای پیش���رفت خوب در س���ال جاری 
نسبت به سال گذش���ته و افزایش بیش از ۱3 درصدی 

در صادرات کش���ور، گفت: با چارچوب���ی که تعیین 
ش���ده تا چگونه ارز صادرات غیرنفت���ی به داخل بازار 
و کش���ور برگردد، راه حل مطمئنی ب���رای درآمدهای 
 ارزی ما پیش بینی ش���ده است و ان ش���اء اه این راه 

مطمئن را ادامه می دهیم.دکتر روحانی گفت: بخش���ی از 
جلس���ه   در مذاکره با وزیر نفت و شرایط فروش نفت 

انجام شد و بحمداه شرایط مناسب و خوبی داریم.
رئیس جمهوری گفت: هدف آمریکایی ها این بود 
ک���ه جلو  صادرات نفت م���ا را بگیرند و می خواهم به 
صراحت به مردم بگویم که صادرات نفت ما بعد از ۱3 
آبان به مراتب بهتر از قبل از ۱3 آبان شده است. گزارش    
وزارت نفت هم امیدوارکننده بود. مواردی که تسهیات 

می خواست مورد توافق جمع سران سه قوه است.
دکتر روحانی افزود: بنابراین آمریکایی ها در زمینه 
نفت، ناموفق بودند. در زمینه اوپک هم آمریکایی ها خیلی 
تاش کردند   کاری کنند که تولید نفت کشورهای عضو 
اوپ���ک کاهش پیدا نکند که الحمد ه کاهش پیدا کرد و 

اعضای غیراوپک هم همین تصمیم را داشتند.آمریکایی ها 
در اجاس اوپک، این بار ناموف���ق بودند و جمهوری 
اسامی ایران خوشبختانه موفقیت های خوبی به دست 
آورد.رئیس جمهوری خاطرنشان کرد: روند فروش نفت 

ما به همان صورتی که قب���ل از این اجاس بوده، ادامه 
خواهد یافت و ادامه می دهیم . در زمینه مسائل منطقه ای 
هم خوشبختانه حرکت ها به سود مردم منطقه است.شرایط 
یمن به گونه ای است که آنهایی که می خواستند یمن را 
در اشغال خودشان داشته باشند، امروز احساس می کنند 
راه���ی ندارند، جز صلح با مردم یم���ن و ما همواره از 

مذاکرات یمنی – یمنی پشتیبانی می کردیم.
رئیس جمهوری ادام���ه داد: امروز عامت ها برای 
رسیدن به یک آرامش در یمن بیش از گذشته است؛ در 
سوریه هم شرایط به سمت صلح و آرامش بیشتر است و 
این به معنای موفقیت جمهوری اسامی ایران در مسائل 

منطقه ای است.
روحانی اظهار امیدواری کرد  با توفیقاتی که مردم در 

مسیر آستانه چهلمین سال انقاب خواهند داشت شاهد 
توفیقات بزرگ تر باشیم.

رئیس جمهوری با اش���اره به این که در   یکی دو 
سفری که به استان ها داشتم و همچنین بقیه مسئولین که 
به استان ها سفر دارند، شاهد افتتاح های بسیار زیاد و به 
ثمر رسیدن بسیاری از پروژه ها هستیم، گفت: نسبت به 
پروژه های ناتمام هم در جلسه سران قوا تصمیمات خوبی 

گرفتیم که به مردم واگذار شود.
دکتر روحانی ادامه داد: همه تاش خواهیم کرد که 
ان ش���اء اه روند اشتغال را برای سال آینده حفظ کنیم و 

مردم در کااهای اساسی دچار مضیقه نباشند.
رئیس جمهوری ب���ا بیان اینکه اولین اولویت ما در 
بودجه سال آینده بر این اساس است، اظهار داشت: مردم 
باید از لحاظ وفورکااهای اساس���ی و مواد ضروری در 
بازار اطمینان داشته باشند؛ ارز ما یک ثباتی در بازار داشته 
باشد و بتوانیم افرادی که حقوق ثابت دارند را در حدی 

که توان داریم، یاری  دهیم. 
 دی��دار س��فیر جدی��د ای��ران در چی��ن با 

رئیس جمهوری
خبردیگراین که "محمد کش���اورزاده" سفیر جدید 
جمهوری اس���امی ایران در جمهوری خلق چین، در 
آس���تانه آغاز ماموریت خود با رئیس جمهوری دیدار و 
گزارشی از آخرین وضع  روابط و مناسبات تهران – پکن 

ارائه کرد.
روحان���ی در این دیدار تحکیم و توس���عه روابط 
همه جانبه میان ته���ران و پکن را مورد تاکید قرار داد و 
اظهارداشت: روابط جمهوری اسامی ایران و جمهوری 
خلق چین با اراده مقامات عالی رتبه دو کشور، در سطح و 
مسیر بسیار مناسبی است و این روند ادامه خواهد یافت.

رئیس جمهوری با اشاره به اشتراکات فراوان فرهنگی 
دو ملت و سابقه دیرینه روابط فیمابین ، تاش برای تعمیق 
هر چه بیشتر روابط، تسریع در اجرای توافقات دوجانبه 
و تقویت پیوند میان بخش های خصوصی دو کش���ور را 
که می تواند بیش از پیش منافع مش���ترک را تامین کند، 

ضروری دانست.

رهبر معظم انقاب:گسترش رويش هاي انقاب موجب شکست دشمن خواهد شد

روحاني: نمی گذاریم مردم دچار مضيقه شوند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹0 مجلس از جلسه هفته  
آینده این کمیسیون با حضور وزیر صنعت و دستگاه های 
نظارتی برای بررسی موضوع افزایش قیمت خودرو خبر 

داد.
بهرام پارسایی در گفتگو با ایسنا، اظهار داشت: جلسه 
یکش���نبه  ۲۵ آذر کمیس���یون اصل "۹0" با حضور وزیر 
صنعت و معاونان مربوطه، س���ازمان بازرسی کل کشور، 
س���ازمان تعزیرات، رئیس سازمان گمرک و خودروسازان 
درباره بررسی وضع پیش فروش خودرو و افزایش قیمت 
خودرو برگزار خواهد شد.وی افزود: پرونده خودروسازان 
در کمیسیون اصل "۹0" بیش از یک سال است که مفتوح 
و گزارش آن در حال  تهیه است. با توجه به شرایط فعلی 
که خودروسازان به هر شکلی که می خواهند خودرویشان 
را پی���ش فروش  یا قیمت گذاری می کنند، ازم دیدیم که 
کمیسیون از جایگاه نظارتی خود به این موضوع ورود کند.

نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه  داد: خودروسازان 
نتوانستند در یک س���ال گذشته به تعهداتشان عمل کنند. 
آنها ۲0 هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکار هستند، 
30 هزار میلیارد تومان بدهی بانکی دارند و ۱۵ هزار میلیارد 
تومان زیان انباش���ته دارند و در کنار اینها هزاران میلیارد 
خودرو پیش فروش کرده اند و نتوانسته اند به تعهداتشان 
عمل کنند.پارسایی با اشاره به این که بازار خودرو به حال 
خود رها شده است و نیازمند نظارت جدی است، تصریح 
کرد: اگر فکر عاجلی برای وضع خودروس���ازی نشود، با 
توجه به تعهدات قبلی خودروسازان به مردم که هنوز تحقق 
پیدا نکرده اس���ت و تعهدات جدیدی که ایجاد می کنند، 
این نگرانی وجود دارد که مش���کلی چندین برابر آن چه 
موسسات مالی �� اعتباری به وجود آورده اند را ایجاد کند. 
به همین رو کمیسیون اصل "۹0" در جلسه یکشنبه  خود 
وضع نابسامان و رها شده خودروسازی را تعیین تکلیف 

خواهد کرد.
افزایش قیمت بنزین باعث ایجاد تورم و اعتراضات 

در جامعه  می شود
همچنین سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد 
که هنوز تصمیمی درباره افزایش قیمت بنزین یا دو نرخی 

شدن آن گرفته نشده است.
اسداه قره خانی در گفتگو با ایسنا،در واکنش به برخی 
اظهارنظرهای مس���ئوان به ویژه سخنان رئیس جمهوري 
درباره بنزین، اظهار داش���ت: اکنون برخی از اقتصاددانان، 
دلس���وزان و طرفداران محیط زیست نسبت به هدررفت 
بنزین، این سرمایه ملی هشدار داده و بر لزوم تغییر قیمت 
آن تاکید داشتند. همچنین پژوهشگران، نخبگان و برخی از 
دولتمردان هم از چند ماه گذش���ته اشاراتی به این موضوع 

کرده اند.
وی با بیان این که »نگاه سیاسی به موضوع بنزین اشتباه 
است«، افزود: در این بین متاسفانه روسای جمهوري در دوره 
دولت اول خود به دنبال تثبیت قیمت بنزین و در دولت دوم 
قصد افزایش جهشی قیمت بنزین را داشتند که این موضوع 
در مورد دولت یازدهم صدق می کرد و به نظر می رسید که 

دولت دوازدهم می خواهد افزایش قیمت داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در 
چنین شرایطی بهتر است که موضوع تعیین نرخ بنزین و 
سایر مواد مرتبط به آن به نخبگان، متخصصان و پژوهشگران 
واگذار شود یعنی آنها نظر کارشناسی خود را اعام کنند تا 
جایی که مردم هم آن را پذیرفته و با اقبال عمومی مواجه 
شوند. قطعا در چنین شرایطی شاهد ایجاد تنش نخواهیم 
بود.قره خانی توضیح داد: افزایش قیمت بنزین باعث ایجاد 
تورم و اعتراضات خاص خود در جامعه  می شود که اگر این 
موضوع از ناحیه رئیس جمهوري اعام شود اثرات بیشتری 
می گذارد. این که رئی���س جمهوري صحبتی درباره بنزین 
می کند نظر قطعی تلقی شده حال این که باید مجلس هم در 

این باره اظهارنظر کند.
وی با بیان این که »صحبت های مطرح ش���ده درباره 
بنزین نظر نهایی نیست که اگر هم باشد مجلس از آن مطلع 
نیست«، ادامه داد: براساس شنیده های ما و موارد مندرج در 
بودجه هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین یا دو نرخی 
شدن بنزین گرفته نش���ده است و کمیسیون انرژی اکنون 
اطاعی ندارد. از طرف دیگر درباره قیمت نفت اطاع رسانی 
صورت گرفته، اما در مورد قیمت حامل های انرژی  ما چیزی 

نشنیده ایم.

کارت های ملی قدیمی تا پایان امسال 
اعتبار دارند

 سخنگوی سازمان ثبت احوال با تاکید بر اینکه کارت های ملی قدیمی در 
سال ۹۸ فاقد اعتبار خواهند شد به هموطنان توصیه کرد که ثبت نام و دریافت 

کارت ملی هوشمند را به پایان سال موکول نکنند.
به گزارش ایسنا، سیف اه ابوترابی با اعام اینکه بیش از ۴۷ میلیون نفر 
ثبت نام خود را تکمیل کرده و در فهرست دارندگان کارت ملی هوشمند قرار 
گرفته اند، ادامه داد: حدود  ۴۵ میلیون و ۵00 هزار کارت برای مردم ارسال 

شده است .
وی با بیان اینکه کارت های ملی به دفاتر درخواس���ت ش���ده، ارسال 
می ش���وند، افزود: هنگام ثبت نام اسکن اثر انگشت دریافت می شود و برای 
فعال سازی کارت، باید به همان دفتر و تطبیق مجدد اثر انگشت، فرد به دفاتر 

ثبت نامی مراجعه کنند.
ابوترابی با اشاره به اینکه ممکن است بخش اعظم کارت های صادره در 
 پایان سال به دست هموطنان نرسد، تاکید کرد: کسانی که تکمیل ثبت نام کرده اند،

 در فهرست قرار می گیرند و اگر بعد از سال به جایی مراجعه کردند، با یک 
استعام وجود کارت ملی شان محرز می شود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال به هموطنانی که تاکنون نسبت به ثبت 
نام کارت ملی هوشمند اقدام نکرده اند، توصیه کرد که به دفاتر پیشخوان و 
پست یا ادارات ثبت احوال مراجعه کنند و مراحل تکمیل ثبت نام را انجام 
دهند زیرا کارت های قدیم تا پایان سال ۹۷ دارای اعتبار هستند و در سال ۹۸ 
 فاقد اعتبار خواهند بود و اگر مردم شماره ملی را اظهار کنند، به دلیل فقدان 

ثبت نام، دچار مشکل می شوند.
به گفته ابوترابی، ۱۹0 سازمان و وزارتخانه تفاهم نامه امضا کرده اند که 
برای احراز هویت از نقاط مختلف کش���ور با ما در ارتباط باشند و بر اساس 
مصوبه هیات وزیران کارگروهی شکل گرفته تا کارت هوشمند مشابه در سایر 

دستگاه ها ارائه نشود.
ابوترابی در خاتمه س���خنان خود در یک برنامه رادیویی با اعام اینکه 
امکان بهره مندی از اس���کن اثر انگشت، امضای الکترونیک و  پین کدهای 
اختصاص یافته در زمان ثبت نام  و همچنین عنبیه چش���م در کارت ملی 
هوشمند برقرار است، افزود: امکان خود دریافت و خودپرداخت توسط یکی 
از بانک ها در حال برقراری است و بانک های دیگر هم تاش می کنند مجوز 
این کار گرفته شود تا از کارت ملی به عنوان کارت اعتباری استفاده شود و 
در آینده می توان با همکاری ناجا به عنوان گواهینامه و کارت پایان خدمت 

هم استفاده شود.

اندیشکده استراتفور: تحریم ها  به  فروپاشي 
ایران منجر نمي شود

يادداشت

4 شهرداري و توسعه انسانيـ 

رنج بي فرجام کودکان کار

بارها دربارة کودکان کار و پایین آمدن س��ن خیابانگردي و 
زباله گردي در سطح شهر صحبت شده است. یک عیب این نوع 
نوشته و صحبت ها این است که موضوع به اصطاح »مستعمل« 
مي شود و به قول ادیبان، تکرار باعث بي تفاوتي و از دست رفتن 
حساسیت خواهد شد. همانطور که تقلید و تکرار یک مضمون و 
اس��تعاره و شعر زیبا به از دست رفتن بداعت و تازگي میانجامد. 
در اینجا ه��م موضوعي با این اهمیت، ک��ه مي توانیم نامش را 
شکنجة پایدار و بردگي آشکار کودکان هم بگذاریم، اکنون بر اثر 
بي تفاوتي و فقدان توجه عمومي، به موضوعي تکراري بدل شده 
و تأمل و تألمي برنمي انگیزد. با این حال عیب نیس��ت اگر بر اثر 

عذاب وجدان خون گریه کنیم.
نمي خواهم ش��عارزده و احس��اس برانگیز به طرح چنین 
موضوعاتي بپردازم اما باید از عقوبت الهي بهراس��یم و گواهي 
وج��دان را کوچک نگیریم. این ک��ودکان بي پناه و این بینوایاِن 
بیکس و کار، مي توانند فرزند گمشده یا دزدیده شده یا رها شدة 
ما باشند! مي توانند خودِ ما باشند در سال ها و دهه هاي پیشین که 

هنوز کودک بودیم و شکننده و بي دفاع.
باري، امروز بي هیچ تردیدي باید مسألة کودکان کار و مافیاي 
بي رحم و شقي در س��ازماندهي این بچه ها را یک خطر بالفعل 
براي مردم و کش��ور و اساس��ًا بزرگترین دشمِن هویت مدني و 
اجتماعي مردمان در شهرها قلمداد کرد. در تهران این سازماندهي 
مافیایي به وضوح مشغول تبدیل کودکان به ساختارهاي بادفاع 
و دس��تگاه هاي بیمار و بي هویتي براي درآمدزایي و پولربایي و 
ارضاي چند پدرخواندة ناپیدا و پش��ت پرده است. نام و هویت 
اینها چه زماني برما خواهد شد و تاوان عمر و کودکي ربوده شده 
از هزارها بچة روس��تایي یا یتیم یا واگذار شده یا بدسرپرست را 

چه کساني باید بپردازند؟ 
فرقي هم نمیکند ایراني یا افغاني یا پاکستاني باشند، جنوبي 
یا شمالي ؟ بااخره هویتي باید داشته باشند و اهتمام ملي از سوي 
تمام نهادها و تمام مردم باید پش��ت سر این کودکان قرار گیرد. 
ش��هرداري در اینجا با یک موضوع چندوجهي و بسیار حّساس 
درگیر است و هرس��ال و ماهي که تأخیر شود بر ابعاد مشکل و 

آسیب هاي وارده افزوده خواهد شد. 
نخس��تین و فوریترین مس��ئله در حال حاضر، شناسایي و 
هویت یابي این کودکان براي طبقه بندي و مطالعة خاستگاه اقلیمي 
و مسیر مهاجرتي آنان است. شهرداري باید با کمک متخصصان 
بهزیستي این مطالعه و پژوهش را به دقت پیگیري کند. به موازات 
شهرداري، وزارت کش��ور و نیروي انتظامي باید چهار موضوع 
اساس��ي درمورد این کودکان و سوءاستفاده کنندگان از آنها را 
روشن نمایند: اول تعیین و ثبت هویت این کودکان و نوجوانان؛ 
دوم ارتباط آنان با قاچاقچیان و تبهکاراني که اینان را در اختیار 
گرفته و هویت و سرنوشتش��ان را گرو میگیرند؛ سوم مسیر پولي 
که ردو بدل مي شود و پولشویي در قاچاق یا درآمدهاي حاصل 
از کار این بي پناهان؛ و چهارم اقدامات فوري، کوتاه و بلندمدت 
ب��راي امداد و نجات این طیف و طبقه اي که به دلیل اهمال من و 
شما، و اغماض و قصور دولت و دستگاه به وجود آمده و پخش 

شده اند. 
ش��هرداري در این زمینه مس��ئولیت قانوني دارد. اما نوعي 
پراکنش نهادي و قانوني هم هست که دایمًا مانع کمک هاي جدي 
و ریشه کن سازي این مشکات میشود. متأسفانه تفرق و توازي در 
نهادهاي امداد رسان، به جاي ایجاد رقابت بر سر کمک به آسیب 
دیدگان و دستگیري از ضعفا، موجب احاله و رفع مسئولیت شده 
است. این نهاد به آن احاله میدهد، آن یکي مسئولیت را به بعدي 
حواله مي کند و س��ومي کسر بودجه و خاء قانون را بهانة عدم 
دخالت و بي اقدامي مینماید. جالب آنکه در نمایش هاي اخاقي و 
شریعت مآبي و وجاهت طلبي همه از هم سبقت میگیرند و دایمًا 
به خود و رفقایشان لوح تقدیر و جایزة خدمت و سپاس مي دهند! 
این تشنگي براي خدمت و این همه همایش و تقدیر قبول است، 
اما چرا جلوي چشم ما، تهران از یک شهر مدرن و رو به توسعه 
دارد به یک اَبَرشهرِ درگیر با فقر و زباله و دود و سرب و صوت 
بدل میشود و گذشته از معتادها و کارتن خواب ها، حاشیه نشین ها 
و س��وله خواب ها هم در جوار دس��تهاي پنهان و خطرناک سر 

برمي آورند؟ 
چه کسي تصمیم میگیرد که روزي، ساکنان خانه ها و مردم 
آموزش ببینند و تجهیزات ازم ب��راي تفکیک زباله را به عنوان 
امري ضروري بپذیرند و کارخانه هاي بازیافت در چهارگوش��ة 
بیرون شهر از این زباله ها به مثابه دارایي عمومي و موادخام متعلق 

به مردم، استفاده کند؟ 
ش��فاف و روشن، باید ذهن مردم را نس��بت به این مسایل 
آگاه کنیم تا شهروند و شهرداري، مردمان ساکن شهر و نهادهاي 
متولي در امور ش��هري، بدانند نسل بعد قرار است چه سرشت و 
سرنوشت، و چه شکل و شمایلي پیدا کند. امروز و از همین لحظه 
باید به داد بچه هاي کار رسید و به فکر بي پناهان در شهر بود...  

سيد مسعود رضوي

آيت اه العظمی جوادی آملی:

اختاف ثمری جز ویرانی برای جامعه ندارد
 احمد حسین زادگان اس���تاندار مازندران و هیات همراه با حضور در 
بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با  آیت اه العظمی جوادی آملی دیدار 

و گفتگو کرد.
به گزارش جماران، آیت اه العظمی جوادی آملی در این دیدار با اشاره به 
ظرفیت ها و امکانات استان مازندران اظهار داشتند: مشکل اساسی ما این است 
که باور نداریم انسان، موجودی ابدی است.اگر مسئوان بیت المال باور داشته 
باشند   با مرگ از پوست به در می آیند و بعد از مرگ باید پاسخگوی اعمال 
و اقدامات خود باشند، ممکن نیست بیراهه بروند.   طبق بیان خداوند در قرآن 
کریم، این خود اختاسگر، نجومی بگیر و دزد هستند که هیزم تمام نشدنی 

جهنم خواهند شد. باور این مطلب قطعا انسان را متحول خواهد کرد.
آیت اه العظمی جوادی آملی خاطرنشان کردند: خداوند تاکید می کند 
که همه موجودات از حال گوش���ت گرفته تا حرام گوشت، همه عائله من 
هستند و نزد من روزی دارند، با این وجود برخی حیوانات مانند موش، به فکر 
ذخیره کردن هستند و برخی دیگر مانند مرغان مهاجر، هزاران کیلومتر پرواز 
 می کنند و به رزق و روزی که برای آنها تعیین ش���ده است می رسند. ما هم 
می توانیم مانند آن پرندگان مهاجر، آزادمنشانه زندگی کنیم و این راه باز است.
ایشان در پایان تاکید کردند: همه باید به این موضوع توجه داشته باشند که 
اختاف یک بیماری بدخیم است که ثمری جز ویرانی برای جامعه ندارد و 
هم دنیا و هم آخرت انسان را تهدید می کند، لذا باید با توجه به سرمایه های 
فراوانی که خداوند در اختیار ما قرار داده اس���ت، با همدلی امور را به پیش 

ببریم.
در ابتدای این دیدار، استاندار مازندران  ، وفاق و همدلی را مهمترین عامل 
رفع مشکات مازندران ذکر کرد و گزارشی از اهداف و برنامه های خود  در  

رفع مشکات استان  ارائه کرد.

اندیشکده »استراتفور« در پیش بینی خود از سال ۲0۱۹، نوشت: تحریم های 
آمریکا نه منجر به فروپاشی جمهوری اسامی می شود و نه ایران را به بازگشت 

به میز مذاکره وادار می کند.
به گزارش فارس، اندیش���کده" پیش بینی  راهبردی" پیش بینی خود از 
»روندهای س���ال ۲0۱۹« را منتشر کرد. بخشی از این گزارش به وضع آینده 
غرب آس���یا و همچنین روابط ایران و آمریکا اختصاص یافته و در آن بیان 
شده است که تحریم های یکجانبه واشنگتن علیه تهران هیچ  یک از دو هدف 
فروپاشی جمهوری اس���امی ایران یا پای میز مذاکره آوردن ایران را محقق 

نمی کنند.
در بخش���ی از این گزارش آمده است: »کارزار تحریمی تحت رهبری 
ایاات متحده به ایران لطمه می زند، اما با وجود مش���کات اقتصادی، به 
فروپاشی حکومت ایران منجر نمی شود. ایاات متحده امیدوار است با افزایش 
تحریم ها، ایران را به بازگشت به میز مذاکره وادار کند. این اتفاق نخواهد افتاد؛ 
هرچند که ایران به مناقشات سیاسی داخلی شناخته شده، اما جناح های سیاسی 
در این کشور ثبات نظام سیاسی را بر سیاست بازی ارجح قرار خواهند داد.«

استراتفور همچنین نوشته است که بروز مشکات اقتصادی به تقویت 
محافظه کاران و منتقدان دولت در ایران منجر می شود و نهادهای اطاعاتی  هم 

برای مقابله با فشار رو به افزایش خارجی، قدرت بیشتری خواهند یافت.
این اندیش���کده شناخته شده آمریکایی همچنین مدعی شده   که ایران 
ممکن است در واکنش به فشار آمریکا و در صورت ناکامی اروپا در تضمین 
منافع اقتصادی ایران از توافق هسته ای، اقدامات تافی جویانه ای را علیه آمریکا 

و رژیم صهیونیستی در دستور کار قرار دهد.
در بخش دیگری از این گزارش به راهبرد منطقه ای آمریکا در غرب آسیا 
برای مقابله با ایران اشاره شده است. استراتفور از اسرائیل، عربستان سعودی 
و امارات عربی متحده به عنوان س���ه رژیم همسو در منطقه یاد کرده که در 
خصومت با ایران اش���تراک نظر دارند و واشنگتن برای مهار ایران روی آنها 
حساب می کند. عمان، کویت و قطر کشورهای دیگری هستند که به نوشته 
استراتفور، برای آمریکا از ارزش راهبردی، دیپلماتیک و اقتصادی برخوردار 
هستند، اما رغبت چندانی برای اتخاذ سیاست تقابلی با ایران ندارند. به نوشته 
اس���تراتفور، هرچند واشنگتن خواهان اتحاد میان اعضای شورای همکاری 
خلیج فارس است، اما انتظار می رود اختاف درونی در این سازمان همچنان 

ادامه یابد.
این گزارش به وضع  »محمد بن س���لمان« ولیعهد س���عودی در سال 
آینده هم پرداخته و نوشته است که با توجه به جنجال پیش آمده بعد از قتل 
»جمال خاشقچی« روزنامه نگار منتقد عربس���تانی، » ریاض   باید در سال 

۲0۱۹نگرانی های فزاینده در مورد محمد بن سلمان را مدیریت کند.«
به نوشته استراتفور، با وجود آنکه بن سلمان همچنان جایگاه مسلطی در 
خاندان سعودی دارد، اما ادامه این وضع  به میزان حمایت پدرش از او بستگی 
دارد و »مقاومت خاموش ]علیه او[ همچنان در خاندان س���لطنتی گسترش 
خواهد یاف���ت. برخی از متحدان کلیدی ریاض حمایت نظامی خود از این 
کشور و میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی در عربستان سعودی را محدود 

خواهند کرد، اما بعید است که در این روابط حیاتی تحولی ایجاد شود.«

 یازدهمين جشنواره ارگانيك شهر تهران 
پنجشنبه  برگزار مي شود

سرویس سیاسي � اجتماعي: »یازدهمین جشنواره 
ارگانیک ش����هر تهران از ۲۲ ت����ا 30 آذرماه جاري در 

بوستان گفتگو برگزار مي شود.«. 
به گ����زارش خبرنگار ما، دکتر سیدس����عید راد 
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداري تهران 
دیروز در جمع خبرنگاران با اعام این مطلب، افزود: 
در این دوره جشنواره ۱۲0 تولید کننده داخلي حضور 

خواهند داشت. 
وي با اشاره به این که ۱۲0 تولید کننده توسط کمیته 
ممیزي انتخاب مي شوند، به اهداف برگزاري جشنواره 
پرداخت و گفت: هدف ما فرهنگ سازي و برنامه ریزي 
براي تهیه غذاي سالم شهروندان است که امیدواریم در 
س����ال »حمایت از تولید ملي« حمایت از شرکت هاي 

تولید کننده داخلي صورت بگیرد. 
وي افزود: فرهنگ س����ازي براي غذاي س����الم 
شهروندان یکي از برنامه هاي مورد توجه سازمان میادین  
است و امسال هم این جشنواره با کمترین هزینه و با 
حمایت انجمن ارگانیک، شرکت شهر سالم، سازمان 
آتش نشاني، نیروي انتظامي، مرکز اطاع رساني شهرداري 

تهران و سازمان زیبا سازي برگزار مي شود. 
مدیرعامل س����ازمان میادین میوه و تره بار گفت: 
قیمت کااهاي ارگانیک نسبت به سایر کااها در میادین 
یک و نیم تا دو برابر بیشتر است و علت آن این است 
که در زمین هاي محصوات ارگانیک در سه س����ال از 
کود شیمیایي استفاده نمي ش����ود و قاعدتاً قیمت این 
محصوات از تولیدات معمولي بیشتر است. راد، چهار 
شاخص قیمت مناسب، کیفیت کاا، مشتري مداري و 
تنوع کار در میادی����ن را براي ارائه خدمات مطلوب به 
شهروندان بیان کرد و گفت: بر اساس آخرین آمار بانک 
مرکزي که هفته گذشته منتشر شد، میانگین قیمت کاا 
در سازمان میادین نسبت به شهر تفاوت قابل توجهي 
دارد؛  به طوري که انواع میوه ۴۲ درصد، س����بزي 3۲ 
درصد، حبوبات ۱۸ ت����ا ۲۲ درصد و اقام پروتئیني 

۹ تا 30 درصد پائین تر از سطح شهر در میادین عرضه 
مي شود. 

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار در پاسخ 
سؤال خبرنگار ما مبني بر برنامه هاي سازمان براي شب 
یلدا گفت: انار و هندوانه در تمامي میادین و بازارهاي 
روز شهرداري با نرخ مصوب توزیع مي شود و همچنین 
در میادیني که غرفه آجیل وجود دارد، آجیل ش����ب 
یلدا ب����ا ۲۲ تا 30 درصد پایین تر از قیمت بازار عرضه 
مي شود. راد همچنین در پاسخ دیگر سوال خبرنگار ما 
درباره بارگیري کامیون هاي مخصوص براي عراقي ها 
با قیمت بااتر در هنگام ش����ب، اظهار داشت: سازمان 
مرکز میوه و تره بار در بزرگراه تندگویان داراي ۱360 
حجره است که از سال ۷۲ طبق قراردادي که شهرداري 
با صنف بارفروش����ان منعقد کرد، فعالیت دارند و این 
سازمان هیچ نظارتي بر روي حجره داران ندارد و طبق 
قرارداد، اتحادیه موردنظر بر عملکرد آنها نظارت مي کند 

و سازمان فقط بحث ارائه خدمات را بر عهده دارد. 
وي درباره عرضه گوشت قرمز و مرغ هم گفت: 
سازمان همه روزه گوشت منجمد تنظیم بازار را به منظور 

کوتاه کردن دست داان توزیع مي کند. 
به گفته راد، هر ش����هروندي با کارت ملي خود 
مي تواند س����ه بار در هفته و هر بار دو کیلو گوشت با 

قیمت ۲۸ تا ۲۹ هزار تومان خریداري کند. 
مدیرعامل سازمان میادین همچنین افزود: روزانه 
۵00 تا ۷00 تن مرغ در میادین و بازار روزها با قیمت 
مصوب توزیع مي شود که هر کیلو گوشت مرغ ۱000 

تا ۲000 تومان نسبت به بیرون تفاوت قیمت دارد. 
راد با اش����اره به این که در حال حاضر در تمام 
میادین می����وه و تره بار ش����هرداري 30 غرفه عرضه 
محصوات ارگانیک وج����ود دارد، گفت:  ما همواره 
به دنبال ارتقاء کیفیت عرضه محصوات هس����تیم و 
در صورت درخواست، غرفه هاي عرضه محصوات 

ارگانیک افزایش مي یابد. 

بررسی افزایش قيمت خودرو در کميسيون اصل ۹۰ مجلس

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
شورای شهر تهران، با اشاره به طرح الزام 
شهرداری به حذف پست های قائم مقام یا 
جانشین و مش���اور، گفت: با اجرای این 
طرح ۲۵0 مدیر ارشد حذف خواهند شد.

به گزارش مهر، سید حسن رسولی، 
در نشس���ت خبری درباره تشریح طرح 
الزام ش���هرداری تهران به ادغام و کاهش 
حوزه های معاونت ش���هرداری تهران از 
۹ س���طح به حداکثر 6 سطح سازمانی و 
حذف پس���ت های قائم مقام یا جانشین و 
مشاور در تمامی واحدهای ستادی، مناطق، 
سازمان ها و شرکت های تابعه، اظهار داشت: 
با ارائه گزارش تغییر و تحول آقای نجفی به 
تصویر نسبتاً گویایی از شرایط جاری نظام 
مدیریت شهری رسیدیم، همچنین به دلیل 
کم ثباتی شهرداران شهر تهران در ماه های 
اخیر شورای شهر تهران در این مقوله نسبت 
به شهرداران قبلی و فعلی اشراف بیشتری 

به مسائل دارد.
وی ادام���ه داد: بحث س���اماندهی 
سازمان های زیرمجموعه شهرداری شامل دو 
بخش اصاح ساختار سازمان و شرکت های 
وابسته به شهرداری و ساختار سازمانی ستاد 
شهرداری مناطق و نواحی است. بدون شک 

ازجمله چالش های مهم شهرداری تهران 
نامناسب بودن س���اختار سازمانی با شرح 
وظایف و مأموریت در این سازمان است. 
در این شرایط از منظر علم سازمان، مدیریت 
و تجارب فنی و حرفه ای نظام گردش کار 
به دلیل بزرگی بیش ازحد سازمان با کندی 
مواجه شده است به همین دلیل مسیر ارائه 
خدمات به ش���هروندان روند عادی ندارد؛ 
برای نمونه باوجود راه اندازی دفاتر خدمات 
الکترونیک شهر حداقل زمان برای صدور 

پروانه ساخت ۹ ماه طول می کشد.
خزانه دار شورای شهر تهران ، با تأکید 
بر این که حد و اندازه شهرداری تهران در 
طول سال های گذشته بیش ازاندازه فربه شده 
و این موضوع مورد تائید متخصصان است 
که به دلیل این گستردگي سازمان ناکارآمد 
شده اس���ت و به دنبال کاهش معاونت ها 
هستیم،اظهار داشت: طرح مذکور هیچ اثر 
مثبت یا منفی در وضع کارکنان شهرداری 
ته���ران ندارد،البته در بودجه س���ال ۹۷ 
شهرداری تهران ملزم شده است که 6 درصد 
از نیروهای موجود را کاهش دهد. همچنین 
به شهرداری اجازه داده شده است معادل 
این 6 درصد، 3 درص���د نیرو از نخبگان 
و متخصصان از طریق آزمون اس���تخدامی 

جذب کند.
 رس���ولی با بیان این که در طرح الزام 
شهرداری تهران به حذف پست های قائم مقام 
یا جانش���ین و مشاور در تمامی واحدهای 
ستادی، مناطق، س���ازمان ها و شرکت های 
تابعه به دنبال حذف پست هایی هستیم که 
با ردیف سازمانی بدون هیچ شرح وظیفه ای 
در ساختار ایجادش���ده و معادل سازی با 
جایگاه مدیران برای این پست ها تعیین شده 
است، تأکید کرد: مشاورانی که در شورای 
شهر تهران حضور دارند، رابطه استخدامی با 
شورا ندارند و دارای پست نیستند و خرید 
خدمت شده اند، این در حالی است که در 
ش���هرداری رابطه استخدامی وجود دارد و 

حتی مشاوران همطراز با مدیران هستند.
عضو شورای شهر تهران درباره اصاح 
ساختار سازمان فرهنگی و هنری شهرداری 
تهران هم گفت: در ده���ه ۷0 به تصمیم 
نمایندگان مجلس، شهرداری موظف شد 
تا ۴ درصد از درآمدهای ش���هرداری برای 
فعالیت های فرهنگی هزینه شود، با وجود 
این که هزینه بودجه این سازمان از جیب 
مردم تهران تأمین می ش���ود اما شهرداری 
کمترین نقش را در مجمع و هیات مدیره 
و ارکان این س���ازمان دارد و برای اصاح 

ساختار آن باید دولت یا مجلس اقدام کنند.
عضو ش���وراي ش���هر تهران درباره 
نیروهای بازنشسته شهرداری ، افزود: منطقی 
نیست قانونی در مجلس تصویب شود اما 
فقط برخی از مدیران بازنشس���ته شوند و 
برخی باقی بمانند. در مورد بازنشس���تگان 
شهرداری می بایس���ت فرایند قانونی طی 
شود و باید مافوق نسبت به بازنشستگی آن 
درخواست داشته باشد. لیست بازنشستگان 

شهرداری تهران تهیه شده است.
وي درباره وضع کنونی بانک ش���هر 
هم گفت: بانک ش���هر متعلق به شهرداری 
هشت کانشهر است و شهرداری تهران هم 
بخشی از سهام این بانک را دارد و در قالب 
قانون تجارت در مجمع این بانک می تواند 
اعمال نظر کند. در زمان حضور آقای افشانی 
در شهرداری تهران جلسات متعددی برای 
معرفی اعض���ای هیات مدیره جدید بانک 

تشکیل شده و در حال نهایی شدن است.
 رای نهایی مرک��ز خرید پاادیوم تا 

۳ هفته آینده صادر می شود
  رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری 
شورای شهر در حاش���یه افتتاح فروشگاه 
شهروند در شرق تهران در پاسخ به پرسشي 
در باره تخریب و جم���ع آوری پل مرکز 

خرید پاادیوم گف���ت: تخلفات پاادیوم 
را پیگیری می کنیم، شهرداری منطقه یک 
طی فرم خافی به کمیس���یون ماده ۱00 
این موضوعات را ارس���ال کرده است. در 
شعبه بدوی کمیسیون ماده ۱00 این موضوع 
رسیدگی شد.بعد از بررسی کارشناسان رأی 
به جمع آوری پل و تخریب بخش هایی از 

ساختمان داده شد.
 به گزارش فارس، محمد سااری با 
بیان این که پل هوایی مرکز خرید پاادیوم  
باید جمع آوری ش���ود، گفت: مالک بعد از 
رأی دادگاه حق داشت ظرف مدت ۲0 روز 
نس���بت به حکم صادره اعتراض کند؛ در 
حال حاضر اعتراض کرده و مجدداً پرونده 
به کمیسیون ماده ۱00 ارجاع داده شده است 

و منتظر صدور رأی هستیم.
وي گفت: متأسفانه فرآیند رسیدگی 
و صدور رأی در باره تخلفات ساختمانی 
به خصوص تخلفات بزرگ قدری طوانی 
است. در باره پاادیوم مدت هاست که این 
موضوع را پیگی���ری می کنیم ولی هنوز به 

نتیجه نرسیده ایم.
به گفته سااری، ظرف دو تا سه هفته 
آینده رأی قطعی در باره مرکز خرید پاادیوم 

صادر می شود.

موافقت رئيس جمهوری با افزایش 
اعتبار کميته امداد در بودجه ۹۸ 

  رئیس کمیته امداد با اش���اره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: در 
نامه ای از رئیس جمهوری خواس���تیم اعتبارات این نهاد متناسب با نرخ 
تورم ۹۷ افزایش یابد که این پیشنهاد با موافقت دولت همراه شده است.

سید پرویز فتاح در گفتگو با مهر، با اشاره به تصویب بودجه سال ۹۸ 
در دولت افزود: دولت در تخصیص بودجه امداد در سال ۹۷ همکار بسیار 

خوبی داشت اما تنظیم بودجه سال ۹۸ مطابق با انتظارات ما نبود.
وی ادامه داد: در همین زمینه با توجه به تورم امسال و فشار مضاعف 
بر اقش���ار مختلف به ویژه مددجویان تحت حمایت امداد و همچنین 
پیش���نهاد دولت برای افزایش ۲0 درصدی حقوق کارمندان، معتقدیم 
اعتبارات کمیته امداد برای سال آینده باید متناسب با نرخ تورم افزایش یابد 

و همین میزان افزایش برای مددجویان پیش بینی شود.
رئیس کمیته ام���داد تاکید کرد: در نام���ه ای به رئیس جمهوری 
درخواست اصاح ردیف بودجه کمیته امداد در ایحه پیشنهاد سال ۹۸ با 
توجه به نرخ تورم را مطرح کردیم و خوشبختانه این پیشنهاد با موافقت 

رئیس جمهوری مواجه شده است.
فتاح ادامه داد: رئیس جمهوری در نامه ای به نوبخت، رئیس سازمان 
برنامه و بودجه بر اهمیت رسیدگی به معیشت مددجویان تحت پوشش 
امداد تاکید کرده است. همچنین معاون اول رئیس جمهوری در واکنش 
به این نامه خواس���تار حداکثر مساعدت در ایحه بودجه سال ۹۸ شده 
اس���ت. با آقای نوبخت هم جلسه ای برگزار شده است که وی هم قول 
مس���اعد داد.وی افزود: بودجه کمیته امداد از دو محل دولتی و کمک 
های مردمی تأمین می شود که بودجه دولتی امسال را ۱00 درصد دریافت 
کرده ایم و ما جزء اس���تثناها در تخصیص بودجه های دولتی هستیم که 
در اولویت قرار می گیریم به همی���ن دلیل بودجه کامل تخصیص داده 
شده است.فتاح تصریح کرد: وظیفه ما این بود که برای رفاه حال بیشتر 
مددجویان تحت پوش���ش در سطح بااتری درخواست خود را پیگیری 
کنیم به این دلیل به دکتر روحان���ی و معاون اول رئیس جمهوری نامه 
نوشتیم و آنها هم در زمان کوتاهی جواب نامه را دادند به طوری که در 
هر دو نامه به آقای نوبخت دستور عنایت ویژه به کمیته امداد صادر شده 

است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( یادآور شد: منبع اصلی اعتبارات 
ما از تبصره ۱۴ بودجه، ۷ هزار میلیارد تومان بود که امسال هم تخصیص 
داده ش���د که البته بیان می شد شاید موقتی باشد اما خوشبختانه در نامه 
رئیس جمهوری دستور ثبت قطعی هفت هزار میلیارد تومان برای سال 

۹۸  صادر شده است که این موضوع اتفاق خوبی بود.
وی افزود: انتظار ما این بود که به اندازه تورم بودجه افزایش پیدا کند 
اما با توجه به شرایط سازمان هدفمندی و با توجه به حامل های انرژی که 
قرار است امسال اضافه نشود، دولت اعتبارات ما را براساس درخواستمان 
که متناسب با تورم بود، افزایش نداده است و ما درخواست داده ایم که این 
مبلغ افزایش پیدا کند اما در نهایت ردیف اصلی ما در بودجه ۱۲ درصد 

اضافه شده که این ۱۲ درصد در کل بودجه دولت رخ داده است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشاره به اینکه حقوق کارمندان 
قرار اس���ت ۲0 درصد افزایش پیدا کند، گفت: برای مددجویان تحت 
پوش���ش می خواهیم که این مقدار اضافه شود چرا که با توجه به شرایط 
موجود آنها هم با س���ختی و مشکاتی روبرو شده اند و تمامی تاش ما 
این است که در پیش���نهاد دولت به مجلس این افزایش صورت گیرد و 

نمایندگان هم عنایت ویژه ای به مددجویان امداد داشته باشند.
فتاح تأکید کرد: بخش���ی از اعتبارات هر س���ال ما از طریق کمک 
های مردمی تهیه می ش���ود که در سال ۱3۹۷ این کمک ها در حوزه های 

مختلف صدقات، زکات و غیره 3۵ درصد افزایش داشته است.

تأمين اجتماعی هزینه سفر و اقامت   پست25۰ مدیر ارشد شهرداري تهران حذف مي شود
بيماران را پرداخت می کند

سازمان تامین اجتماعی اعام کرد: هزینه سفر به استناد ماده ۵۷ و هزینه 
اقامت بیمار و همراه به استناد بند ۵ ماده 6۲ قانون تأمین اجتماعی به بیمه شدگان 

این سازمان، پرداخت می شود.
به گزارش سازمان تامین اجتماعی، در مواردی که معالجه بیمار مستلزم انتقال 
وی از روستا به شهر یا از شهرستان به شهرستان دیگر باشد و درمان به طور 
سرپایی انجام شود، هزینه رفت و برگشت و همچنین هزینه اقامت بیمار و همراه 
)در صورت نیاز به همراه( و احراز شرایط قانونی پرداخت خواهد شد؛ مشروط 
بر اینکه امکان معالجه بیمارحسب گواهی پزشک معالج در محل وجود نداشته 
باشد و در صورت نیاز به اعزام، نحوه آن به تایید شورای پزشکی سازمان رسیده 
باشد.بر اساس این قانون، مشموان کمک هزینه سفر را تمام بیمه شدگان اجباری، 
رانندگان برون و درون شهری، قالیبافان، کارگران ساختمانی، مقرری بگیران بیمه 
بیکاری، بیمه شدگان توافقی و بیمه شدگان اختیاری و افراد تحت تکفل آنان به 
استثنای بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و مستمری بگیران مشمول 

کسر سرانه درمان تشکیل می دهند.
همچنین از آنجایی که صرفا بیمه شدگان مزدبگیر مشمول دریافت غرامت 
دستمزد هستند؛ بنابراین هزینه اقامت بیمار و همراه فقط به بیمه شدگان اجباری 

که استحقاق دریافت غرامت دستمزد را دارند، قابل پرداخت است.
مبلغ هزینه سفر بر اساس وسیله نقلیه و به میزان بهای بلیت با نرخ مصوب 
)در مورد هواپیما، قطار و اتوبوس و کشتی( و نرخ مصوب اعام شده توسط 
مراجع ذیصاح )در مورد س���واری( قابل پرداخت خواهد بود. در صورتی که 
امکان اعزام بیمار به طور نشسته مقدور نباشد، لزوم اعزام بیمار با سواری دربست 
و با تعداد بلیت مورد نیاز به منظور مسافرت با اتوبوس یا قطار توسط شورای 

پزشکی تعیین خواهد شد.



رئیس  جمهوری هدف بنیانگذار 
انقاب از تشکیل ستاد انقاب فرهنگی 
را تزکی���ه دانش���گاه ها از اقدامات و 
تحرکات گروهک ها و تمرکز بر توسعه 
علم و فرهنگ دانست و گفت: شورای 
عالی انقاب فرهنگی نیز از یادگارهای 

ارزشمند امام راحل)ره( است.
به گزارش پایگاه اطاع رسانی 
ریاس���ت جمهوری حجت ااسام 
والمسلمین دکتر حسن روحانی شامگاه 
سه ش���نبه و در جلسه شورای عالی 
انقاب فرهنگی، افزود: حضرت امام)ره( 
فرهن���گ را هویت و حضور مردم را 
مایه پیروزی و بقای نهضت اسامی 
می دانست. برای دنیا باور کردنی نبود که 
ملتی صرفاً با رهبری یک عالم دینی و 
با حضور میلیونی خود در برابر رژیمی 
که از سوی بزرگترین قدرت های جهان 
حمایت می شد، به پیروزی برسد و این 
چیزی جز قدرت عظیم فرهنگی نبود که 
امروز هم می تواند عامل وحدت، حل 

مشکات و توسعه کشور شود.
رئیس شورای عالی امنیت ملی 
حض���ور نوجوانان و جوانان در کنار 
نیروهای مسلح در 8 سال دفاع مقدس 
و در قالب بس���یج را از نمادهای مهم 
اثربخش بودن روحیه انقابی دانست و 
افزود: اکنون هم در مناسبت های ملی و 
دینی مانند 22 بهمن، عاشورا و اربعین 
نه تنها در سطح کشور، بلکه در سطح 
جهانی شاهد عشق جامعه به فرهنگ 
شهادت، خاندان رسالت و آرمان های 

انقاب اسامی هستیم.
رئیس جمهوری ب���ا تأکید بر 
»آسیب شناس���ی عملکرد و اثربخشی 
مصوبات ش���ورای عال���ی انقاب 
فرهنگی«، توجه ویژه در س���ال های 
اخیر به موضوعاتی همچون آسیب های 
اجتماعی، آمای���ش آموزش عالی و 
ساماندهی امور دانشگاه ها، تهیه اسناد 
پایین دستی نقشه جامع علمی و توجه 
ویژه به سند تحول آموزش و پرورش 
را از دستاوردهای بزرگ شورا دانست و 

افزود: در زمینه شرکت های دانش بنیان 
موفقیت بسیار بزرگی در علم، نوآوری، 
فناوری و تجاری سازی داشته ایم. بیش 
از سه هزار شرکت دانش بنیان ایجاد 
و حمایت شده اند که عاوه بر ایجاد 
اشتغال، بنابر گزارش ها حدود 12 میلیارد 

دار گردش مالی دارند.
رئیس ش���ورای عالی انقاب 
فرهنگی قدرت علمی را باعث غرور 
مل���ی خواند و گفت: از لحاظ علمی 
رشد قابل قبولی داشته ایم و البته توقع 

این است که در زمینه علومی که بیشتر 
منشأ خارجی دارد، نظریه پردازی های 

علمی صورت گیرد.
دکتر روحانی رشد فضایل اخاقی 
و مظاه���ر فردی و اجتماعی آن را از 
جمله اهداف اصلی رسالت پیامبر)ص( 
و همچنین نهضت اسامی برشمرد و 
تأکید کرد: اکنون که در آستانه چهلمین 
سالگرد پیروزی انقاب اسامی هستیم، 
توجه و تمرکز ش���ورای عالی انقاب 
فرهنگی برای جب���ران ضعف ها و 

کاستی های اخاقی در سطوح مختلف 
جامعه ضروری است.

همچنین در این جلسه به مناسبت 
سالگرد تشکیل شورای عالی انقاب 
فرهنگی در سال 1363 توسط بنیانگذار 
جمهوری اس���امی ایران، گزارشی از 
فعالیت های این ش���ورا و مواردی که 
ضرورت دارد برای آینده مورد توجه 

جدی شورا قرار بگیرد، ارایه گردید.
در جلسه شورای عالی انقاب 
فرهنگی همچنین لزوم مقابله جدی با 
آسیب های اجتماعی و نیز توجه ویژه به 
موضوعات مختلف فرهنگی و تقویت 
اخاقیات فردی و اجتماعی مورد تأکید 
قرار گرفت و مقرر گردید شورای عالی 
انقاب فرهنگی در یک س���ال آینده 
ارتقاء کارکردهای فرهنگ عمومی در 
عرصه های مختلف از جمله سینما و 

کتاب را با جدیت پیگیری کند.
توجه ویژه و جدی شورای عالی 
انقاب فرهنگی به ساماندهی آموزش 
عالی کش���ور از دیگر موضوعاتی بود 
که در این جلس���ه بر آن تأکید شد و 
مقرر گردید آمایش آموزش عالی در 
مراکز دانشگاهی وزارت علوم، وزارت 
بهداشت، دانشگاه آزاد اسامی و مراکز 
علمی غیرانتفاعی با جدیت پیگیری 

شود.
در این جلسه همچنین بر تقویت 
رابطه دانش���گاه و صنعت و حمایت 
جدی از شرکت های دانش بنیان تأکید 

شد.  

����� كل ��� � شهرس�ا�� �س�تا� مركز� �� نظر ���� مناقصه عمومي �نجا� پر��� ها� به شر� جد�� �يل �� �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي 
��لت برگز�� نمايد . كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �سنا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايي پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت (س���تا�) به ���� www.setadiran.ir  �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� 

سايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند. تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه 97/9/21مي باشد.
بر�سا� بند "�" تبصر� 3 اليحه قانوني منع مد�خله كا�مند�� ��لت �� معامال� ��لتي� كا�كنا� ��لت �� شركت �� �ين فر�خو�� منع گر�يد� �ند.

مهلت �ماني ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت: �� تا�يخ 97/9/21 لغايت 97/9/27باشد.
مهلت �ماني ���ئه پيشنها� : ساعت 12 ��� �� شنبه مو�� 97/10/10 مي باشد.

�ما� با�گشايي پاكتها  : پاكتها� �لف � �  مو�� 97/10/11 ساعت 10صبح �  پاكتها� �  مو��  97/10/13 ساعت 10صبح مي باشد.
�طالعا� تما� �ستگا� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيشتر �� خصو� �سنا� مناقصه � ���ئه پاكتها� �لف: 

����: �ستا� مركز�- ����- خيابا� 15 خر���- ساختما� شما�� 1- تلفن : 08633134562
ال�� به �كر �ست نو� تضمين شركت �� فر�يند ��جا� كا� فقط بايد به يكي �� صو�تها�  �ير باشد � �� پاكت �لف ���ئه شو� .

�لف ) �سيد بانكي ���يز �جه مذكو� به حسا� شما�� 2176315303000 بانك ملي �ير�� شعبه ���� 
� ) �نو�� ����� مشا�كت 

�) ضمانت نامه بانكي به نفع كا�فرما 

يف
و��نا� پر�����
محل ح

پر���
مد� 
(ما�)

بر���� ��ليه پر��� 
مبلغ تضمين شركت �� نو� قيمت پر���(�يا�)

فر�يند ��جا� كا� (�يا�)
160/580/102تجميعي ��� � باند 63/211/602/03697����مهندسي  � ساخت�يرسا�� � �سفالت محو� ��ستايي �مامز���  هز���1
71/701/936تجميعي ��� � باند 61/434/038/70797����مهندسي  � ساخت�يرسا�� محو� ��ستايي كا���نسر�2
430/000/427تجميعي ��� � باند 188/600/008/52597����مهندسي  � ساختتكميل محو� ��ستايي قانيا��� سفلي � عليا3
858/333/870تجميعي ��� � باند 1217/166/677/38797����مهندسي  � ساختعمليا� خاكي���سا�� � �سفالت عليم �با�- موچا�4

عمليا� خاكي ��ير �سا� ��سا� � �بنيه فني � �سفالت محو� 5
1/360/000/000تجميعي ��� � باند 2427/200/000/00097تفر�مهندسي  � ساختثمر�شت بكليك

عمليا� خاكي��ير �سا� ��سا� � �بنيه فني � �سفالت محو� 6
1/276/000/000تجميعي ��� � باند 2425/520/000/00097تفر�مهندسي  � ساخت��ستايي فلوجر�

960/000/000تجميعي ��� � باند 2419/200/000/00097فر�ها�مهندسي  � ساخت�يرسا�� � �سفالت محو� تلخا�- چاقر- ��تگل7
1/120/000/000تجميعي ��� � باند 2422/400/000/00097فر�ها�مهندسي  � ساختتكميل �ير سا�� � �سفالت ��� ��ستايي محو� �قا�يا�� - ��ستگر���8
780/000/000تجميعي ��� � باند 2415/600/000/00097خند��مهندسي  � ساختعمليا� خاكي� �ير�سا�� �سا�� �بنيه فني � �سفالت محو� سير�� 9
300/000/000تجميعي ��� � باند 126/000/000/00097كميجا�مهندسي  � ساخت�يرسا�� � �سفالت كو� �با�- چاپا� كميجا�10
150/000/000تجميعي ��� � باند 123/000/000/00097كميجا�مهندسي  � ساخت�يرسا�� � �سفالت محو� عو��غا�- فر�- چالميا�11
644/000/000تجميعي ��� � باند 2412/880/000/00097كميجا�مهندسي  � ساخت�ير سا�� � �سفالت محو� ميالجر�- سلوكلو12
343/869/065تجميعي ��� � باند 66/877/381/28697شا�ندمهندسي  � ساخت�يرسا�� � �سفالت تلخستا� شا�ند13
211/703/014تجميعي ��� � باند 94/234/060/27097محال�مهندسي  � ساخت�يرسا�� � �سفالت محو� �مامز��� محمو�- جر�يجا�14

** توضيحا�:
ضمنا� تامين �عتبا� پر���  ها به صو�� غيرنقد� (�سنا� خز�نه �سالمي مد� ���) مي باشد.

�� صو�تي كه �� �سنا� خز�نه �سالمي تخصيص يافته �مكا� پر��خت پيش پر��خت �جو� ��شته باشد به �ين پر��� ها پيش پر��خت تعلق مي گير�.
�طالعا� سامانه ستا� جهت �نجا� مر�حل عضويت �� سامانه:

مركز تما�: 27313131
�فتر ثبت نا� : 85193768 � 88969737

�طالعا� تما� �فاتر ثبت نا� ساير �ستانها� �� سايت سامانه www.setadiran.ir بخش ”ثبت نا�/ پر�فايل تامين كنند�/ مناقصه گر“ موجو� �ست.
همچنين متقاضيا� محتر� جهت كسب �طالعا� بيشتر مي تو�نند به ����� پيما� � �سيدگي � يا به سايت �ينترنتي ����� كل ��� � شهرسا�� �ستا� مركز� 

314603/� �لفبه نشانيWWW.markazi.mrud.ir مر�جعه نمايند.

�گهي فر�خو�� مناقصه  عمومي (�� مرحله ��) 
(97/10� /�)

ش���ركت گستر� معا�� � صنايع معدنى طال� ��شو��� �� نظر ���� با عنايت به قانو� برگز��� مناقصا�� نسبت به �نتخا� پيمانكا� جهت 
خريد 000�10 (�� هز��) تن نمك ��نه بند� ش���د� با �بعا� 2تا 5 س���انتيمتر مو�� نيا� كا�خانه طال� ��شو��� �� طريق مناقصه عمومى يك 
مرحله �� �قد�� نمايد. لذ� �� كليه ش���ركت ها � پيمانكا��� �يصال� كه مايل به شركت �� مناقصه فو� مى باشند �عو� به عمل مي �يد جهت 
��يافت �سنا� مناقصه به �بيرخانه كميسيو� معامال� شركت گستر� معا�� � صنايع معدنى طال� ��شو���  به نشانى مند�� �� بند «2» 

� يا به ���� �فتر مركز� به نشانى مند�� �� بند "1" مر�جعه نمايند.
1-نا� � نش�اني كا�فرما: شركت گستر� معا�� � صنايع معدنى طال� ��شو��� به نشاني: تهر��� ميد�� �ليعصر� خيابا� شقايق� پال� 

7 � 5
2-محل �جر�� پر���: �ستا� ���بايجا� غربى� شهرستا� تكا�� كيلومتر 38 جا�� تخت سليما�� ��ستا� ��شو���� شركت گستر� 

معا�� � صنايع معدنى طال� ��شو���
3-موضو� مناقصه: خريد 000�10 (�� هز��) تن نمك ��نه بند� ش���د� با �بعا� 2 تا 5 س���انتيمتر مو�� نيا� كا�خانه طال� ��شو��� طبق 

شر� مند�� �� �سنا� مناقصه
4-نو� مناقصه: يك مرحله �� عمومى

5-مد� �ما� �جر�� پر���: يكسا� كامل شمسى
6-گو�هي نامه صالحيت: متقاضى  مى بايست� 

- ����� سا� � كا� مناسب به منظو� �نجا� موضو� مناقصه  باشد.
- ����� تو�نايي مالي ال�� � كافي � تو�نايي ���يه ضمانتنامه بانكى ش���ركت �� فر�يند ��جا� كا� � حسن �نجا� تعهد�� (�� صو�� برند� 

شد�) باشد.
- كليه �لز�ما� مر�جع �يصال� �� �جر�� فعاليت ها� مرتبط با موضو� مناقصه �� �عايت نمايد.

- مجو�ها� مربوطه �� مر�جع �يربط �� �خذ نمايد.
- ����� شخصيت حقوقى باشد.
7-تامين مالى: �� منابع ��خلى شركت

8-مبلغ ضمانت نامه � نو� تضمين: نو� تضمين بايد به صو�� ضمانتنامه بانكى به مبلغ 000�000�650 (ششصد � پنجا� ميليو�) �يا� 
كه توس���ط يكى �� بانك ها� مجا� صا�� � �مضا� ش���د� باشد � بر�� مد� سه ما� �� تا�يخ �خرين مهلت قبو� پيشنها�ها معتبر � قابل تمديد 

باشد.
9- �ما� � محل ��يافت �س�نا�: �� �شخاصى كه تمايل به شركت �� مناقصه مزبو� �� ���ند �عو� به عمل مى �يد جهت �گاهى � ��يافت 
�سنا� مربوطه پس �� ���يز مبلغ 2/000/000 (�� ميليو� �يا�) به شما�� حسا� 5778857780 �� �جه شركت گستر� معا�� � صنايع 
معدنى طال� ��شو��� نز� بانك ملت� شعبه تكا�� كد 11932 � � تا�يخ ��� �گهى حد�كثر تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� چها�شنبه 
مو�� 1397/09/28 با ���يه �صل فيش بانكى � معرفى نامه كتبى معتبر �� يكى �� ���ها� ����� به �بيرخانه كميس���يو� معامال� ��قع �� 
�س���تا� ���بايجا� غربى� شهرستا� تكا��كيلومتر 38 جا�� تخت سليما�� ��س���تا� ��شو���� شركت گستر� معا�� � صنايع معدنى 

طال� ��شو��� � يا به ���� �فتر مركز� به نشانى مند�� �� بند "1" مر�جعه نمايند.
10- �ما� � محل تحويل �س�نا�: متقاضيا� مكلفند پيش���نها�ها� خو� �� حد�كثر تا پايا� �قت ����� (ساعت 16) ��� سه شنبه مو�� 
1397/10/11 به �بيرخانه كميس���يو� معامال� ��قع �� نش���انى مند�� �� بند «2» � يا به ���� �فتر مركز� به نش���انى مند�� �� بند 

"1"تحويل نمايند.
11-�ما� گشايش پاكت ها: ساعت 10 صبح ��� يكشنبه مو�� 1397/10/16 �� نشانى مند�� �� بند «2». 

  شركت گستر� معا�� � صنايع معدنى طال� ��شو���

 شركت گستر� معا��
 � صنايع معدنى طال�

��شو���

«�گهى فر�خو�� مناقصه عمومى يك  مرحله �� »
 ”خريد 000�10 (�� هز��) تن نمك ��نه بند� شد� 

با �بعا� 2 تا 5 سانتيمتر مو�� نيا� كا�خانه طال� ��شو��� ”

3293-� �لف

�گهي تجديد مناقصه عمومي (نوبت ���)
شهر���� �بسر� �� نظر ���� پر��� ها� �يل �� (به صو�� جد�گانه) �� طريق 
برگ���ز��� تجديد مناقصه عمومي � �� محل �عتبا��� ��خلي به ش���ركت ها� 
پيمان���كا��� �يصال� ��گذ�� نمايد. لذ� متقاضيا� مي تو�نند ظر� مد� 10 ��� 
پس �� نش���ر �گهي نوبت ���� �سنا� تجديد مناقصه �� �� �مو� مالي ��يافت � �� 

مهلت قانوني به �بيرخانه شهر���� تحويل نمايند.
1� �حد�� سالن مديريت بحر�� با �عتبا� 3/000/000/000 �يا�

2� پيا�� �� سا�� معابر سطح شهر با �عتبا� 3/500/000/000 �يا� 
3� جد�لگذ��� معابر سطح شهر با �عتبا� 4/000/000/000 �يا� 

ساير �طالعا� به شر� �يل مي باشد:
� هزينه ��� �گهي برعهد� برند� تجديد مناقصه خو�هد بو�.

� متقاضيا� مي بايس���ت جهت ش���ركت �� مناقصه �حد�� سالن مديريت 
بحر�� مبلغ 150/000/000 �يا� � جهت ش���ركت �� مناقصه پيا�� �� سا�� 
مبل���غ 175/000/000 �يا� � جهت ش���ركت �� مناقصه جد�لگذ��� مبلغ 
200/000/000 �يا� �� به عنو�� س���پر�� شركت �� مناقصه به صو�� نقد يا 

�سنا� خز�نه يا ضمانتنامه بانكي به حسا� سپر�� شهر���� ���يز نمايند.
� �� صو�تي كه برندگا� ��� � ��� � س���و� حاضر به عقد قر����� نشوند� سپر�� 

�نها به ترتيب ضبط مي گر��.
�  محل تسليم پيشنها�ها �بيرخانه شهر���� مي باشد.

� شهر���� �� �� يا قبو� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� �ست.
� ساير �طالعا� � جزئيا� � شر� �ظايف �� �سنا� تجديد مناقصه موجو� �ست.

�� صو�� نيا� به �طالعا� بيشتر ش���ما�� 6�02176374231 ��خلي 106 
(��حد �مو� قر�����ها) �ما�� پاسخگويي مي باشد.

سيد محمد �فيعي طباطبائي � شهر��� �بسر� 

�گهي مز�يد�  (نوبت ���) 
ش�هر���� س�ا�� �� نظر ���� كمپ مسافر� خو� �� �� طريق مز�يد� 
عمومي به پيمانكا� ��گذ�� نمايد. لذ� ���طلبا� ��جد ش���ر�يط مي تو�نند 
�� تا�ي���خ 97/9/21 تا 97/10/2� ضمن �خذ ش���ر�يط مناقصه �� �بير 
كميسيو� معامال� شهر���� پيش���نها� خو� �� �� پاكت ممهو� شد� 
سربس���ته تا تا�يخ 97/10/3 تحويل �بيرخانه شهر���� نمو�� � �سيد 

��يافت نمايند. 
1� قيمت بر���� ��ليه مبلغ 52/000/000 �يا� ماهيانه مي باشد. 

2� مبلغ سپر�� شركت �� مناقصه 31/200/000 �يا� �ست كه بايد به 
حسا� شما�� 0111711289001 نز� بانك ملي شعبه مركز� سا�� 
���يز يا ضمانتنامه بانكي �� �جه ش���هر���� سا�� باشد. (�صل فيش يا 

ضمانتنامه پيوست پيشنها� �لز�مي �ست.) 
3� تا�يخ با�گشايي � قر�ئت پيشنها�ها� �سيد� 97/10/4 ��� ساعت 
10 صبح �� محل �بيرخانه كميسيو� معامال� شهر���� خو�هد بو�. 
4� برندگا� ��� � ��� � س���و� مز�يد� ب���ه ترتيب هرگا� حاضر به �نعقا� 

قر����� نشوند سپر�� �نا� ضبط خو�هد شد. 
5� شهر���� سا�� �� �� يك يا كليه پيشنها�ها� �سيد� مختا� �ست. 
6� س���اير �طالعا� � جزئيا� مربو�� �� �س���نا� مز�يد� مند�� �ست � 
�� صو�� نيا� متقاضيا� مي تو�نند با شما�� تلفن 42222820 � 086 

تما� حاصل نمايند. 
سيدمهد� حسيني  - شهر��� سا�� 

كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� تا ���ئه پيشنها� مناقصه گر�� � با�گشايي پاكت ها �� طريق سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت (ستا�) به ���� www.setadiran.ir با شما�� 
فر�خو�� 200971500000009 �نجا� خو�هد شد ال�� �ست مناقصه گر�� �� صو�� عد� عضويت قبلي جهت ثبت نا� � ��يافت گو�هي �مضا� �لكتر�نيكي �� سامانه �قد�� نمايند. 

مالحظا� ��حد كاال تعد�� مو�� نيا� مشخصا� فني نو� شر�� نا� نير�گا� ��يف 

نير�گا� سيكل تركيبي 1
شهيد �جائي 

��يف ��� تو�بين 
گا�� 

FIRST STAGE SHROUD 

P/N:172D7460G001(SET=48PCS)
به همر�� متعلقا� ال�� �ست � مجموعه 2

1. �ما� فر�� �لكتر�نيكي �سنا� مناقصه �� طريق سامانه ستا�: �� چها�شنبه 97/09/21 تا پايا� �قت ����� ��� چها�شنبه 97/09/28 
2. �خرين مهلت با�گذ��� �لكتر�نيكي پيشنها� �� سامانه ستا� � تحويل نسخه فيزيكي ��: تا پايا� �قت ����� ��� شنبه 97/10/15 

3. مبلغ تضمين شركت �� مناقصه: 1/700/000/000 �يا� 
4. �ما� با�گشايي پاكت ها: ��� يكشنبه 97/10/16 ساعت 10 صبح 

5. مبلغ فر�� �سنا� مناقصه: مبلغ 327/000 (سيصد � بيست � هفت هز��) �يا� پر��خت �� طريق سامانه 
6. محل تحويل نسخه فيزيكي پيشنها�ها: قز�ين� خيابا� مالصد��� كوچه �نديشه 28� پال� 13� ضمنا� پيشنها��هندگا� مي تو�نند جهت كسب �طالعا� بيشتر با شما�� تلفن 33653211 � 028 

���بط عمومي شركت توليد نير�� بر� شهيد  �جائي تما� يا به سايت http://rajaei.tpph.ir مر�جعه نمايند. 

شركت توليد نير��
 ب��ر� شهيد�جائى

�گهي مناقصه عمومي شما�� 97/8  نوبت ��� 
شركت توليد نير�� بر� شهيد �جائي �� نظر ���� خريد �� ست شر�� سگمنت ��يف ��� نير�گا� سيكل تركيبي �� به صو�� مناقصه عمومي يك مرحله �� با �نعقا� 

قر����� به تامين كنندگا� ��جد شر�يط ��گذ�� نمايد. 

 فریدون صدیقی در مراسم تشییع پیکر 
احمدرضا دالوند گفت: او نمرده است چون ما 

او را همیشه می خوانیم.
به گزارش خبرنگار مهر، آیین تشییع پیکر 
احمدرضا دالوند، طراح و گرافیست مطبوعاتی 
 تازه درگذش���ته، پیش از ظهر روز سه شنبه

2۰ آذر با حضور اهالی رسانه، هنرمندان عرصه 
گرافیک و مسئوان فرهنگی در خانه هنرمندان 

برگزار شد.
 امیدوار بود 

فریدون صدیقی در این مراس���م گفت: 
احمدرضا دالوند مانند همه هنرمندانی که هنر 
در درونشان وجودی شده و پرورش پیدا کرده 
بود، غیرقابل پیش بینی بود. او را دائم در حال 
منازعه با جهان هستی می دیدید. در سال های 
فعالیت در دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها 
من، او، قاضی زاده، شکرخواه و دیگران بودیم.  

رقابت با بزرگان تصویرسازی مطبوعات 
فرزاد ادیبی، نیز در این مراسم گفت: از 
طرف انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران به 
جامعه فرهنگی و هنری و همچنین خانواده 
احمدرضا دالوند تس���لیت عرض می کنم. 
دالوند در حیطه تصویرسازی مطبوعاتی بسیار 
تاثیرگذار بود. من هرگاه آثار ایشان را می دیدم 
به یاد کارهای بزرگان تصویرسازی مطبوعاتی 
مانند مارشال آریزمن می افتادم.وی افزود: آن 
گروتس���ک ویژه ای که دالوند داشت امضای 
خودش بود. او در حیطه گرافیک بعدها توانست 

در عرصه مطبوعات جریان س���ازی کند. او 
همچنین در حیطه نقد گرافیک و نقاشی و نقد 
هنر نیز یادداشت های مهم و اثرگذاری را در 

مطبوعات می نوشت.
 مرگ مهم ترین اثر هنری دالوند 

محمد آقازاده، از همراهان مرحوم دالوند 
در بیمارستان و روزهای آخر زندگی نیز در 
این مراسم دقایقی را برای حاضران صحبت 
کرد. او در بخشی از سخنان خود گفت: ما 

بسیار نیرومندیم و حق نداریم مرثیه بخوانیم 
و از ناتوانی هایم����ان حرف بزنیم. نمونه این 

نیرومندی دالوند است. در این یک ماه اخیر 
من به هرکس����ی که زنگ زدم به خاطر اسم 
دالوند کمک کرد. اگر دالوند تنها ماند به این 
دلی����ل بود که ما نمی دانیم چه نیرویی داریم.
وی اف����زود: بزرگترین و مهم ترین اثر هنری 
دالوند بیماری و مرگش بود. به ما ثابت کرد 
که نیرومندیم و اگر تنها مانده ایم به این خاطر 
است که باهم بودن را بلد نیستیم. بزرگترین 
هنر دالوند این بود که نشان داد اگر ما بخواهیم 

نیرومندیم. ما مراقب همدیگر نیستیم. بیایید 
مراقب همدیگر باش����یم. به قول نیچه انسان 

هرچه بیمارتر انسان تر.
 هنرمندی جامع ااطراف 

حبیب اه صادقی، هنرمند نقاش از دیگر 
س���خنرانان این مراسم بود. او در بخشی از 
سخنان خود یک بعدی دیدن دالوند را کاری 
خطا دانست و گفت: بزرگترین ویژگی برادرم 
احمد، فتوت و جامع نگری اش بود. او متعلق 
به همه ایام هفته بود نه فقط آدینه. برای همه 
مردم و همه شرایط اجتماعی تاش می کرد. 
من از دوران دانش���کده هنرهای زیبا با احمد 
آش���نا شدم و من هم مانند او این توفیق را 
داشتم که در روزنامه های مختلف کار کنم. این 
همکاری باعث شد تا هم زمانی دالوند با جامعه 
فرهنگی را ببینم.وی افزود: تاش های دالوند 
در نش���ریه آدینه هم ستودنی است، اما بیایید 
جلوه های پدیدارشناس���انه او را در چند سال 
گذشته با هم دوباره خوانش کنیم. من سابقه 
دبیری جشنواره مقاومت در چهار دوره را دارم. 
در یک دوره برگزاری این جشنواره غزه شرایط 
نابسامانی داشت و احمد به آن حساس بود. 
در همه دوره های دبیری من در این جشنواره 
نیز او هم می نوشت و هم می نگاشت و سعی 
داشت به بیوگرافی هنرمندان دست پیدا کند.

صادقی ادامه داد: احمد دغدغه های بزرگ و 
عظیم داش���ت و ساری و جاری بودنش از 
ویژگی های معرفتی او بود. ما نباید روح بزرگ 
و سیمرغ گونه این هنرمند عزیز را در قفس 

یک روز نگه داریم.

3 اخبار داخلي
چهار شنبه 21  آذر  1397ـ   4 ربيع الثانی  1440ـ   12  دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27169

وداع هنرمندان و اهالی رسانه با هنرمند طراح و گرافیست احمد رضا دالوند

کوتاه آموزشي

500شرکت کارآفرین در دانشگاه شریف فعالیت می کنند
رئیس مرکز توس���عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری گفت: تاکنون 47۰ تا 5۰۰ شرکت دانش بنیان بر مبنای 
کارآفرینی فناورانه با پرچم داری دانش���گاه صنعتی شریف در کشور شکل 

گرفته و فعالیت می کنند.
به گزارش ایرنا، اس���ماعیل قادری فر در کنفرانس ملی کارآفرینی در 
دانشگاه صنعتی شریف، اظهار داشت: بیش از یک هزار استارتاپ در منظومه 
راهبری علم و فناوری کشور در حال فعالیت هستند و ایران در این زمینه 

دارای رتبه نخست منطقه است.
رئیس مرکز توس���عه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری 
ریاس���ت جمهوری در ادامه گفت: ایران در اکوسیس���تم استارتاپی یکی از 
 کشورهای پیشرو است و رشد خوبی در حوزه تولید علم با رویکرد توسعه 

شاخص های شتابدهنده کارآفرینی دارد.
وی با اشاره به اینکه کارآفرینی وارد عرصه جدید شده است، تصریح 
کرد: هم اکنون توس���عه زیس���ت بوم نوآورانه در کشور به درستی در حال 
انجام است و باید برای توسعه مفهوم کارآفرینی فناورانه برنامه ریزی های 

بیشتری انجام شود.
قادری فر با بیان اینکه کار آفرینی فناورانه بااتر از کار آفرینی عمومی 

است، افزود: کارآفرینی فناورانه ارزش افزوده بیشتری به همراه دارد.
وی همچنین در خصوص ویژگی های کارآفرینی فناورانه، ادامه داد: 
کارآفرینی فناورانه دارای خاقیت، شهامت و جسارت است و به دلیل سختی 

مسیر ریسک پذیری و موانع بیشتری نیز دارد.
قادری فر تصریح کرد: برای توسعه مفهوم کارآفرینی فناورانه نیاز به 
 ابزار و چارچوب های آموزشی است که شکل گیری سرمایه گذاری های 

خطر پذیر یکی از این ابزار ها است.
آغاز ۱۳5پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه های داخل و خارج از کشور

قائم مقام وزیر علوم در امور بین الملل از آغاز 135پروژه تحقیقاتی مشترک 
بین دانشگاه های داخل و خارج از کشور در یک سال اخیر خبر داد.

حسین ساارآملی در گفتگو با مهر گفت: درطول یک سال گذشته بیش 
از 21۰۰دانشمند، عضو هیات علمی و رؤسای دانشگاه های خارج از کشور 
برای بحث و تبادل نظر درخصوص همکاری های علمی به ایران سفر کرده اند 
و متقاباً 165۰نفر از همکاران دانشگاهی برای مراودات علمی و حضور در 

سمینارها و برنامه های علمی به خارج از کشور رفته اند .
قائ���م مق���ام وزیر علوم در امور بین الملل تصریح کرد: در طول یک 
س���ال تحصیلی اخیر، 135پروژه تحقیقاتی مشترک بین دانشگاه های داخل 
و خارج از کش���ور آغاز ش���ده که تعداد کل پروژه های مشترک جاری را به 

435مورد رسانده است.
وی افزود: با توجه به ظرفیت های علمی دانش���گاه ها، تنها در س���ال 
اخیر دانشگاه های مختلف کشورمان در پروژه های متعدد بین المللی با گرنت 

2/5میلیون یورویی کشورهای خارجی فعال بوده و همکاری می کنند.
  انتقادرئیس جهاد دانشگاهی ازجای خالی مسئوان

 در مناظرات دانشجویی
رئیس جهاد دانشگاهی در اختتامیه "هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره 

دانشجویان" از جای خالی مسئوان در این رویداد یاد کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر حمیدرضا طیبی دیروز در مراسم اختتامیه مرحله 
اظهار کرد:  کشوری "هفتمین دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران" 
بنده به شخصه از مناظره نهایی بسیار لذت بردم و به نظرم جای مسئولین و 

سیاسیون کشور خالی بود.
وی افزود:  گروه فکری که به اصولگرایی نزدیک بود در مورد خلیج 
فارس بحث های منطقی مطرح کرد و گروهی که به جریان اصاح طلب 

تمایل فکری داشت برای منافع ملی صحبت کرد.
رئیس جهاد دانش���گاهی افزود: این نشان می دهد وقتی مصالح کشور  
مطرح است، دانشجویان نفع کشور را در اولویت می دانند. ما نیز باید به توافق 

برسیم تا برنامه ریزی های دراز مدت انجام دهیم.
طیبی افزود:  به عنوان مثال زمانی که از علل پیشرفت های کشور نروژ 
سوال پرسیده شده بود این کشور برنامه ریزی جامع و دراز مدت و هماهنگ 

عمل کردن نهادهای مرتبط را علت پیشرفت خود دانسته بود.
طیبی ادامه داد: این الگوها به خوبی در جهاد دانشگاهی صورت می گیرد 

و امیدواریم در کشور نیز اثرات آن را شاهد باشیم .
تشکر بطحایی از امیرخانی برای اهدای جایزه صدمیلیونی به معلمان

 وزی���ر آموزش و پ���رورش از رضا امیرخانی ب���رای اهدای جایزه 
1۰۰میلیونی اش برای توانمندسازی آموزگاران استان سیستان و بلوچستان 

تشکر کرد.
به گزارش مهر، وزیر آموزش و پرورش از رضا امیرخانی، نویسنده، به 
دلیل اهدای جایزه 1۰۰میلیونی اش به مجموعه توانمندسازی آموزگاران ابتدایی 
سیس���تان و بلوچستان تشکر کرد. سیدمحمد بطحایی در صفحه شخصی 
خود در توئیتر نوشت: »از رضا امیرخانی عزیز به خاطر معرفت در اهدای 
جایزه اش و توجه به آموزش کودکان مناطق محروم به ویژه در سیستان و 
بلوچستان سپاسگزارم. هرچند لیا نتوانست هم بازی مناسبی برای ایلیا پیدا کند 
اما تاش می کنم ساعت بازی را در مدارس نهادینه کنم تا کودکان از طریق 

بازی، زندگی را تمرین کنند.«

تفاهمنامه نظام فنی اجرایی مرمت امضاء  شد  

تفاهمنامه همکاری مشترک برای تهیه نظام فنی اجرایی 
مرمت کش���ور میان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی 
و گردش���گری و سازمان برنامه و بودجه کل کشور امضا 

و منعقد شد.
به گزارش ایلنا، تفاهمنامه همکاری مشترک تهیه نظام 
فنی اجرایی مرمت کشور بین سازمان میراث فرهنگی، صنایع 
دس���تی و گردشگری و سازمان برنامه و بودجه کل کشور 
صبح امروز امضا شد و محمد حسن طالبیان معاون میراث 
فرهنگی و سید جواد قانع فر رئیس امور نظام فنی و اجرایی 
مشاورین و پیمانکاران سازمان برنامه و بودجه به نمایندگی 

از دو سازمان این تفاهمنامه را امضا کردند .
محمدحسن طالبیان )معاون میراث فرهنگی کشور( با 
اعام این خبر گفت: طی این تفاهمنامه تشکیل کارگروه های 

فنی و کمیته راهبردی و تامین اعتبار این طرح مورد تفاهم 
قرار گرفت.

او گفت: س���اماندهی پیمانکاران و مشاورین و امور 
 طراح���ی و نظارت، تدوین ضوابط و دس���تورالعمل ها و 
آیین نامه های مرتبط، مشخصات فنی و اجرایی حوزه میراث 
فرهنگی، امور مالی و قراردادها، ارتقاء و تعیین صاحیت 
عوامل اجرایی و س���ایر موارد مورد نیاز در حوزه میراث 

فرهنگی از جمله اهداف این تفاهمنامه است.
معاون میراث فرهنگی کشور همچنین تاکید کرد: دبیرخانه 
این تفاهمنامه در س���ازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 
گردشگری خواهد بود و قرار است جلسات کمیته راهبردی 
حداقل یک بار در ماه به دبیری مدیر کل حفظ و احیای بناها، 

بافت ها و محوطه های تاریخی سازمان برگزار شود.  

هاتف علیمردانی: مخاطب فیلم »کلمبوس« خانواده است
 

رئیس جمهوری در جلسه شورای عالی انقاب فرهنگی:

قدرت علمی باعث غرور ملی است  

هات���ف علیمردانی گفت: در 
»کلمبوس« س���عی ک���ردم فیلمی 
خانوادگی و متفاوت از شوخی هایی 
که در تئاترهای آزاد دیده می ش���ود 
بسازم، هرچند هجوم فیلم ها در اکران 
ریش���ه این نوع فیلم های مستقل را 

می سوزاند.
کارگردان فیلم های »کوچه بی نام«، 
»هفت ماهگی« و »بخاطر پونه« سال 
گذشته در سکوت خبری فیلم جدیدی 
را ساخت که در خبرها از آن به عنوان 
یک کمدی متفاوت یاد می شد؛ اکران 
»کلمب���وس« با بازی فرهاد اصانی، 
س���عید پورصمیمی، شبنم مقدمی و 
مجید صالح���ی و با حضور هانیه 
توسلی از 14آذر به سرگروهی پردیس 
کورش آغاز شده است و کارگردانش 
در گفت وگویی با ایسنا از دغدغه های 
س���اخت این فیلم که به مهاجرت 
می پردازد و نیز دلخوری هایی که مانع 
شده تا فیلمش را برای جشنواره فجر 

نگه دارد، گفت.
»کلمبوس« از فیلم های دیگرم 

جدا نیست
علیمردانی در پاسخ به اینکه بیشتر 
به عنوان یک فیلمساز اجتماعی شناخته 
می شود و چه شد که پس از ساخت 
چند فیلم اجتماعی سراغ ساخت یک 
کمدی رفته است؟ به ایسنا بیان کرد: 
من »کلمبوس« را از فیلم های دیگرم 
خیلی جدا نمی دانم و به نظرم این هم 
یک فیلم اجتماعی است مثل »کوچه 
بی نام« که رگه های کمدی دارد. البته 
وقتی مردم فیلم را ببینند بیشتر می توانند 

آن را قضاوت کنند.

از زندگ��ی در بحران تا بحران 
اکران در سینما

کارگردان »آباجان« با اش����اره به 
داستان فیلم جدیدش که به مهاجرت 
یک خانواده به آمریکا ارتباط دارد، گفت: 
ما در بحران به دنیا آمده ایم و در بحران 
هم زندگی کردیم و همیشه دنبال راه فرار 
هستیم. این فرار و اینکه به کجا می روی 
خیلی اتفاق پیچیده و مهمی است. البته 
چون خودِ من مهاجرت کرده ام با  آن 
مخالف نیستم ولی اینکه به کجا بروی 
و بتوانی خودت را به همان آدمی که 
در مملکت خودت بودی تبدیل کنی 
مهم اس����ت. من اصا نمی پسندم که 
مهاجرت کنیم و بعد به قیمت فرار  از 
اینجا حاضر به انجام پَست ترین کارها 
باشیم. وی افزود: درباره جشنواره فجر 
هم اول باید بگویم که در حال حاضر 
این جش����نواره دبیری کاربلد دارد و 
امیدوارم تغییر نکند، چون تغییر دبیر و 
تغییر سلیقه برای چنین جشنواره ای َسم 
است. وقتی هر سال دبیر عوض شود 
هم����ه چیز را تغییر می دهد و به نظرم 
حضور آقای داروغه زاده می تواند حال 
جش����نواره فجر را بهتر کند. او اضافه 

کرد: »کلمبوس« هم در جشنواره تورنتو 
نمایش داده ش����د و جایزه هم گرفت 
هرچند می توانست در جشنواره فجر 
دیده شود ولی این جشنواره مسیری دارد 
که امیدوارم جوان ترها بیشتر بتوانند در 
آن شرکت کنند و من بعد از هفت سال 
حضور در جشنواره فجر دیگر دلیلی 
برای شرکت در آن در خودم نمی بینم. 
هاتف علیمردانی توضیح داد: خانوادگی 
بودن فیلم »کلمبوس« مسئله ای است که 
خیلی روی آن تاکید داش����تم. با توجه 
به اینکه باید تفاوتی میان تئاترهای آزاد 
و فیلم س����ینمایی کمدی وجود داشته 
باشد، به نظر می رسد فیلم ها به شدت 
به ش����وخی های جنسی و کمدی های 
سخیف رو آورده اند، این در حالی است 
که در جامعه ما آستانه شوخی در باره 
سکس و سیاست به شدت پایین است و 
کوچکترین حرف و اشاره ای درباره آن ها 
باعث خنده می شود. این سوء استفاده از 
آستانه پایین درک شوخی، باعث شده 
حرِف در لفافه به گونه ای گفته شود که 

از اصل موضوع مشمئزکننده تر باشد.
او گفت: ما یاد گرفته ایم برای اینکه 
م����دام ممیزی را دور بزنیم از کلماتی 
استفاده کنیم تا منظورهای دیگری را 
برس����انیم ولی حالی که از گفتن آن 
کلمات ایجاد می شود، از گفتن حرف 
اصلی بدتر ش����ده است در حالی که 
در فیلم ه����ای خارجی هم این اندازه 
شوخی های سخیف دیده نمی شود و به 
همین دلیل در این فیلم سعی کردم با 
کمدی اتفاق و قصه شوخی ایجاد کنم 
چون آن روش بدترین و ساده ترین راه 

است که می شود، انتخاب کرد.  

نخستین اکران مستند »در جستجوی زمان از دست رفته«در خانه فرهنگ خیام 
مستند »در جستجوی زمان از 
دست رفته«در خانه فرهنگ خیام 

اکران خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی این 
مستند، فیلم مستند  "در جستجوی 
زمان از دست رفته" به کارگردانی 
هومن ظریف س����اعت18 عصر 
پنجشنبه 22 آذر در خانه فرهنگ 
خیام،واقع در خیابان فرشته میدان 
تختی خیابان تختی نبش بن بست 

اله اکران خواهد شد.
این مس����تند که درباره سفر 
نوریوکی هاراگوچی هنرمند ژاپنی 
موزه  و خالق اثر "حوض روغن" 
هنرهای معاصر تهران بعد از 4۰ 

سال به تهران است در آستانه سال 
2۰19، نودمین سالگرد برقراری 

رواب����ط دیپلماتیک بین ایران و 
ژاپن به تهیه کنندگی و کارگردانی 

هومن ظریف و س����رمایه گذاری 
علی اکبر اسفندیاری ساخته شده 
اس����ت . آان کوش����ان و پیمان 
خازنی آهنگس����ازان، نادر داهی 
گوین����ده متن و نیلوفر کردبچه و 
مجید نیک نفس و رضا پورحاجی 
تصویربرداران این اثر 28 دقیقه ای 
هس����تند. فرهنگ بقایی هنرمند 
نقاش، کارش����ناس تجسمی این 

اثر است.
یزدی،مستند  فرخی  مستند 
یمینی شریف نغمه سرای کودکان 
و مستند مرز پرگهر درباره سراینده 
سرود ای ایران فیلم های پیشین 

هومن ظریف است.  

اجراي قوالي  پاکستاني در سالن اندیشه 
حوزه هنري

سفارت پاکستان در راستاي ارتقاي سطح روابط فرهنگي با جمهوري اسامي 
ایران از جمعي از اصحاب رسانه براي شرکت در کنسرت »قوالي« گروه نامدار 
»فرید ایاز ابومحمد« دعوت به عمل آورد. هنرمندان پاکستاني قرار است در روز 
شنبه 24 آذرماه ساعت 18 در سالن اندیشه به نشاني خیابان حافظ �  خیابان 
سمیه موسیقي قوالي که یکي از شاخه هاي موسیقي عرفاني پاکستان محسوب 

مي شود را به اجرا درآورند.



آگهى دعوت به جلسه مجمع عمومى فوق العاده
شركت توليدي و صنعتى نيك انديشان مهر 

(سهامي خاص) 
به شماره ثبت 164525 و شناسه ملى 10102071086

بدينوس���يله  �� كليه سهامد���� شركت توليد� � صنعتى 
نيك �نديش���ا� مهر  (س���هامى خا�)  به ش���ما�� ثبت  
164525 � شناسه ملى 10102071086 �عو� مى گر�� 
تا �� جلسه مجمع عمومى فو� �لعا��  كه ���  ساعت 10 
صبح ��� چها�شنبه مو��  1397/10/05�� محل شركت 
توليد� موتو�� گيربكس � �كسل سايپا ��قع �� كيلومتر 18 

جا�� قديم كر� تشكيل مى شو� حضو� بهم �سانند.
�ستو� جلسه:

1- تصميم گير� �� خصو�  �نحال� يا �بقا� شركت
2- تعيين مدير تصفيه

3- ساير مو���� كه �تخا� �� �� صالحيت مجمع عمومى 
فو� �لعا�� مى باشد.

هيا� مدير� 
شركت نيك �نديشا� مهر(سهامى خا�)

 آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده
شركت توليدي موتور، گيربكس و اكسل سايپا (سهامي خاص) 

به شماره ثبت89219 و شناسه ملى 10101336071
بدينوسيله �� كليه س����هامد���� شركت توليد� موتو�� گيربكس � �كسل سايپا  
(س����هامى خا�)  �عو� مى گر�� تا �� جلس����ه مجمع عمومى فو� �لعا�� كه 
��� ساعت 10 صبح ��� چها�شنبه مو�� 1397/10/05 �� محل شركت سايپا 
��قع �� كيلومتر 15 جا�� مخصو� كر� تشكيل مى شو� حضو� بهم �سانند.

�ستو� جلسه مجمع عمومى فو� �لعا��:
1- �صال� ما�� 31 �ساسنامه (�� خصو� تعد�� �عضا� هيا� مدير� )

2- ساير مو���� كه �تخا� تصميم �� �� صالحيت مجمع عمومى فو� �لعا�� مى باشد.
هيا� مدير� 
شركت توليد� موتو��گيربكس � �كسل سايپا(سهامى خا�)

 آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى به طور فوق العاده
شركت توليدي موتور، گيربكس و اكسل سايپا (سهامي خاص) 

به شماره ثبت89219 و شناسه ملى 10101336071
بدينوسيله �� كليه سهامد���� ش����ركت توليد� موتو�� گيربكس � �كسل سايپا  
(س����هامى خا�)  �عو� م����ى گر�� تا �� جلس����ه مجم����ع عمومى عا�� 
به طو�فو� �لعا�� كه ��� ساعت 11 صبح ��� چها�شنبه مو�� 1397/10/05 
��محل شركت سايپا ��قع �� كيلومتر 15 جا�� مخصو� كر� تشكيل مى شو� 

حضو�بهم �سانند.
�ستو� جلسه مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا��:

1- �نتخا� �عضا� جديد هيا� مدير�
2- ساير مو���� كه �تخا� تصميم �� �� صالحيت مجمع عمومى عا�� به طو� 

هيا� مدير� فو� �لعا�� مى باشد.
شركت توليد� موتو��گيربكس � �كسل سايپا(سهامى خا�)

شر�يط مز�يد�:
متقاضيا� مي تو�نند �� �قت ����� ���ها� ش����نبه مو�� 97/09/24 لغايت چها�ش����نبه  مو�� 97/09/28 به �فتر ����� عمليا� �نبا�ها� شركت به ���� مذكو� �� �ير مر�جعه � ضمن 
��يافت �سنا� شركت �� مز�يد� �� كاالها� موضو� مز�يد� با��يد نمو�� � پيشنها� خو� �� �� سه پاكت سربسته به صو�� جد�گانه� پاكت �لف (فيش ���يز� مربو� به سپر�� تضمين 
ش����ركت �� مز�يد� بر�� �قال� موضو� مز�يد� به حسا� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�ش����يمى نو�� به نا� شركت پتر�شيمي نو��)� پاكت � (مد��� شناسايى شركت 
كنند� �� مز�يد� � �سنا� مز�يد� �مضا�شد�)� پاكت � (پيشنها� قيمت) حد�كثر تا ساعت 16 ��� شنبه مو�� 97/10/01 به �فتر ����� عمليا� �نبا�ها� شركت �� عسلويه تحويل نمو�� 

� �سيد ��يافت نمايند.
پاكت ها � پيشنها�ها� مالى ��يافتى ��� ساعت 10 صبح ��� ��شنبه مو�� 97/10/03 �� محل مجتمع پتر�شيمى نو�� 

��قع �� عس����لويه با حضو� پيشنها��هندگا� مفتو�� قر�ئت � فر� برند� �� هريك �� ��يف ها� �قال� مز�يد� مذكو� تعيين مي گر��. به پيشنها�ها� مبهم� مشر��� مخد�� � فاقد سپر�� 
قانوني � همچنين پيش����نها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� �� �ين �گهي تحويل ���� ش����وند� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد � شركت �� �� يا قبو� يك يا همه � پيشنها�ها مختا� � مجا� 

�ست.

����: �ستا� بوشهر� عسلويه� منطقه �يژ� �قتصا�� �نر�� پا��� شركت پتر�شيمي نو��
تلفن ها� تما� : 4-37323250-077  ��خلى 2735-2732 (����� عمليا� �نبا�ها)

روابط عمومى شركت پتروشيمى نورى

آگهي مزايده عمومى
موضوع: فروش كاالهاى ضايعاتى و 

مازاد شركت پتروشيمى نورى
ش�ركت پتر�ش�يمي نو�� �� نظر ���� �� قلم �� كاالها� ضايعاتى � ما��� خو� ��قع �� عس���لويه �� �� طريق مز�يد� عمومى � 

به  شر� �ير به  فر�� برساند:

مبلغ تضمين شركت �� مز�يد� (�يا�)مقد��مشخصا� كاالشما�� مز�يد�

460,000,000 تنضايعا� كابل97/110

570,000,000 تنضايعا� �لومينيو�97/111

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كبريت آذر 
سهامي خاص به شماره ثبت 90 شناسه ملي 10460008604 

بدينوسيله �� كليه س����هامد���� شركت �عو� مي نمايد تا �� جلسه مجمع عمومي عا�� 
به طو� فو� �لعا�� كه ��� ساعت 14 ��� شنبه مو�� 97/10/8 كه �� محل شركت ��قع �� 

�بهر برگز�� مي گر��� حضو� به هم �سانند.
�ستو� جلسه:

� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� � �نتخا� با��سين � �نتخا� ���نامه كثير�النتشا�  
هيأ� مدير� 

پر��خت 40 ��صد خسا�� صنعت بيمه �� �لزله كرمانشا� 
�� سو� بيمه �لبر�

* حد�� 40 ��صد �� خس��ا��� صنعت بيمه كشو� �� �لزله كرمانشا� 
توسط بيمه �لبر� پر��خت شد.

مدير بيمه ها� �تش س���و�� شركت بيمه �لبر� �عال� كر�: بر�سا� �خرين 
�ما� بيمه مركز�� �� حا�ثه �لزله منطقه غر� كشو� كه �� �با� سا� گذشته 
�� ���� 40 ��صد كل خسا�� صنعت بيمه كشو� �� �ين حا�ثه تحت پوشش 
ش���ركت بيمه �لبر� بو�� �ست كه �� سو� �ين شركت به �يا� �يدگا� پر��خت 

شد� �ست.
به گ���ز��� ���بط عمومي بيمه �لبر�� عليرضا مقر�� �فز��: �� حا�ثه �لزله 
�با� سا� گذش���ته � تيرما� س���ا� جا�� �� منطقه غر� كشو� �� مجمو� 
بيش �� 16 هز�� � 200 مو�� �عال� خس���ا�� ش���د كه به �ليل تكر��� بو�� 
برخي پر�ند� ها� خس���ا��� نز�يك به 15 هز�� � 800 فقر� پر�ند� خسا�� 
تشكيل� بر�سي � با��يد ش���د � تاكنو� مبلغ 550 ميليا�� �يا� خسا�� به 
�يا� �يدگاني كه تحت پوش���ش بيمه �تش س���و�� � �مو�� بيمه �لبر� بو�ند� 

پر��خت شد� �ست.
�� �فز��: تاكنو� 99 نفر �� كا�شناس���ا� بيمه �لبر� طي يك هز�� � 47 ��� 
كا�� به غر� كشو� �عز�� شد� � پر�ند� ها� خسا�� �يا� �يدگا� �ين حا�ثه 
�� كه بيشتر مربو� به خانو��� ها� شهد� � �يثا�گر�� تحت پوشش بنيا� شهيد 

� �مو� �يثا�گر�� بو�� مو�� �سيدگي قر�� ���� �ند.
�ين گز��� حاكي �ست� سيد �سو� تاجد��� مديرعامل بيمه �لبر� نيز پس 
�� حا�ثه �لزله كرمانشا� به منظو� با��يد �� ��ند ���يابي � پر��خت خسا�� به 
بيمه گز���� �يا� �يد� �ين شركت �� �لزله غر� كشو� �� با� به �ستا� كرمانشا� 
سفر كر� � �� جلسا� مشتر� �� با حجت �السال� سيدمحمد علي شهيد�� 
نمايند� �لي فقيه� معا�� �ئيس جمهو�� � �ئيس بنيا� شهيد � �مو� �يثا�گر�� 
� حجت �السال� عسگر�� �ئيس بنيا� شهيد � �مو� �يثا�گر�� �ستا� كرمانشا�� 
گز��� �سيدگي شركت بيمه �لبر� به پر�ند� ها� خسا�� خانو��� معظم شهد� 

� �يثا�گر�ني كه �� حا�ثه �لزله غر� كشو� خسا�� �يد� �ند� ���ئه شد.
بنابر�ين گز���� طي قر����� منعقد شد� بين بنيا� شهيد � �مو� �يثا�گر�� 
� ش���ركت بيمه �لبر�� تمامي خانو��� ها� معظم شهد� � �يثا�گر�� كل كشو� 
تحت پوشش بيمه ها� �تش سو�� � حو��� شركت بيمه �لبر� قر�� ��شتند � 
بر همين �سا� �ين شركت خسا�� تمامي خانو��� ها� معز� شهد� � �يثا�گر�� 

�يا� �يد� �� حا�ثه �لزله منطقه غر� كشو� �� پر��خت كر�� �ست.

طر� عقيق بانك �نصا� با سقف 10ميليا���يا� 
��حا� �جر�ست

طر� تسهيالتى عقيق بانك �نصا� با سقف 10ميليا�� �يا� � �قسا� 
100ماهه ��حا� �جر�ست � مش���تريا� بانك � صاحبا� كسب �كا� � 

عمو� مر�� مى تو�نند بر�سا� عقد مر�بحه �� �� �ستفا�� كنند.
به گ���ز��� ����� كل ���بط عمومى �تبليغا�� �ش���خا� حقيقى 
�حقوقى مى تو�نند به منظو� بهر� مند� �� �ين طر� نس���بت به �فتتا� 
سپر�� قر� �لحسنه جا�� بد�� �س���ته چك �قد�� كنند � بانك نيز 
به منظ���و� قد���نى �� ���ندگا� �ين نو� حس���ا� ها خو� �� مكلف به 

��نظرگرفتن �متيا� تسهيال� بر�� مشتريا� مى ��ند.
�ين گز��� مى �فز�يد نر� سو� تسهيال� �� 8 تا 18��صد بر�سا� 
تو�فق با مشتريا� تعيين مى شو�� بر�� �طال� بيشتر با شما�� 096300 
مركز خدما� مش���تريا� تما� بگيرند � يا به ش���عب سر�سر كشو� 

مر�جعه فرمايند.

ش�ركت �� � فاضال� ��س�تايي �س�تا� كرما� �� نظ���ر ���� مناقصه عمومي 
��مرحله ��� «�برس�اني به مجتمع ��س�تايي ��يجا� شهرستا� بم» به شما�� 
مناقص�ه 200971235000045 �� �� طريق س���امانه ت���د��كا� �لكتر�نيكي ��لت 
برگز��نمايد. (كليه مر�حل برگز��� مناقصه �� ��يافت �س���نا� مناقصه تا ���ئه پيشنها� 
مناقصه گر�� � با�گش���ايي پاكت ها �� طريق ��گا� سامانه تد��كا� �لكتر�نيكي ��لت 
(س���تا�) به ����: www.setadiran.ir �نجا� خو�هد شد � ال�� �ست مناقصه گر�� 
�� صو�� عد�  عضويت قبلي� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت گو�هي �مضا� 

�لكتر�نيكي �� جهت شركت �� مناقصه محقق سا�ند.)
�  �شته: �� 

� پايه: 5� 4� 3� 2� 1
� تضمين شركت �� مناقصه: (فر�يند ��جا� كا�): ضمانت نامه بانكي 

� مبلغ تضمين شركت �� مناقصه (فر�يند ��جا� كا�): 1/873/000/000 �يا� 
تا�يخ �نتشا� مناقصه �� سامانه تا�يخ 97/9/21 مي باشد.

مهلت �ماني ��يافت �سنا� مناقصه �� سايت: ساعت 14 ��� شنبه تا�يخ 97/10/1
مهلت �ماني ���ئه پيشنها�: ساعت 14 ��� شنبه تا�يخ 97/10/15

�ما� با�گشايي پاكت ها: ساعت 9 صبح ��� يكشنبه تا�يخ 97/10/16
� مبلغ بر����: 37/441/120/043 �يا� بر �سا� فهرست بها� 97 مي باشد.

�طالعا� تما� �س�تگا� مناقصه گز�� جهت ��يافت �طالعا� بيش���تر �� خصو� 
�س���نا� مناقصه � ���ئه پاكت ها� �لف: كرما� � خيابا� هز�� � يك شب � نبش كوچه 21 � 

شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� كرما� � ����� قر�����ها.
تلفن: 6�32473983

 �طالع�ا� تم�ا� س�امانه س�تا� جه���ت �نج���ا� مر�ح���ل عضويت �� س���امانه: 
مركز تما� �فتر ثبت نا�: 41934�021

توضيحا�:
���� پيشنها� �هندگا� با معرفي نامه به كميسيو� مجا� مي باشد.

ساير مو��� �� �سنا� مناقصه ��� گر�يد� �ست.
تبعيت �� �ستو��لعمل �يمني � ��شتن گو�هي �يمني �لز�مي �ست.

كليه پاكت ها بايس���تي �� طريق سامانه با�گذ��� � پاكت �لف عال�� بر سامانه به صو�� 
فيزيكي (ال� � مهر شد�) نيز بايد ���ئه شو�.

شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� كرما�

شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� كرما�
(سهامى خا�)

فراخوان مناقصه عمومي ����� نير�

دو مرحله اي

(نوبت اول)

شهرداري كاشان
آگهي مناقصه عمومي شماره 97/49

موضو� مناقصه: عمليا� �يو��� گذ��� س���نگي ���خانه حيد� مطابق شر� 
خدما� مند�� �� �سنا� � مد��� مناقصه � قر����� منضم.

مبلغ سپر�� شركت �� مناقصه: 380/000/000 (سيصد � هشتا� ميليو�) �يا�.
مهلت ��يافت �س���نا� حد�كثر تا تا�يخ 97/9/29 مهلت قبو� پيشنها�ها حد�كثر تا تا�يخ 97/10/1 
� با�گشايي پاكت ها �� مو�� 97/10/2 مي باشد. كليه هزينه ها� چا� �گهي به عهد� برند� مناقصه 

مي باشد. ضمنا� كا�فرما �� �� يا قبو� يك يا كليه پيشنها�ها مختا� مي باشد.
شهر��� كاشا� � سعيد �بريشمي ���تلفن: 55440055�031

نوبت دوم

آگهي مناقصه جهت برگزاري ارزيابي كيفي و 

مناقصه عمومي يك مرحله اي شماره: 97/27 

 نگا� نگر�� نسل ها� �يند� �� با مصر� بهينه ��
به ���مش تبديل كنيم. 

شركت �� � فاضال� ��ستايي �س�تا� سيستا� � بلوچستا� �� نظر ���� عمليا� 
�جر�يي شبكه تو�يع تعد��� �� ��ستاها� مجتمع غر� � شر� بمپو� شهرستا� �ير�نشهر   
(9 ��س���تايي) �� �� طريق برگز��� مناقصه عمومي تامين نمايد. لذ� �� كليه پيمانكا��� 
����� �تبه 5 � باالتر� �� �شته �� �عو� به عمل مي �يد تا بر �سا� �طالعا� �عال� شد� 

�يل �قد�� به خريد �سنا� نمايند. 
1) محل �جر�� كا�: شهرستا� �ير�نشهر 

2) مبلغ بر���� ��ليه 77140 ميليو� �يا� (بر �سا� فهرست بها� سا� 1397) 
3) �ما� فر�� �سنا� مناقصه �� تا�يخ 97/09/21 لغايت 97/09/25 

4) �خرين مهلت تحويل �سنا� مناقصه: پايا� �قت ����� مو�� 97/10/06 مي باشد. 
5) تا�يخ � س���اعت با�گش���ايي پاكت ها� ���يابي كيفي: ساعت 10 مو�� 97/10/08 

مي باشد. 
6) تا�يخ � ساعت با�گشايي پاكت ها� مناقصه: ساعت 9 مو�� 97/10/09 مي باشد. 

خريد �سنا� �� طريق سامانه ستا� مقد�� مي باشد 
تذك�ر مه�م: به �ستنا� بند 2 بخشنامه 30593 مو�� 94/05/03 موضو� �ستو��لعمل 
مبلغ ظرفيت مجا� پيمانكا��� بر�� ش���ركت �� مناقصه � ��جا� كا�� مبلغ ظرفيت ���� 
پيمانكا��� �� پايگا� �طال� �س���اني sajar �� س���و� كا�فرما كنتر� � مال� عمل قر�� 

خو�هد گرفت. 
لذ� پيمانكا��� مي بايس���ت با �طمينا� �� ظرفيت كا�� مج���ا� (مبلغ ظرفيت ����) بر 
حسب تعد�� � مبلغ پيما� ها� �� �ست �جر�� خو� �قد�� به خريد �سنا� نمايند. �� غير 
�ينصو�� مطابق �ستو��لعمل �سيدگي به تخلفا� ناشي �� عد� �عايت ضو�بط ��جا� كا� 

با �� شركت �فتا� خو�هد گر�يد. 
 7) مح���ل ��ياف���ت �س���نا�: س���امانه ت���د��كا� �لكتر�ني���ك (س���تا�) 

 www.setadiran.ir ���� به
8) محل تسليم �سنا� تكميل شد�: با�گذ��� بر ��� سامانه ستا� � تحويل فيزيكي پاكت 

�لف � ���يابي كيفي به �بيرخانه شركت 
تذك�ر: ضمنا كليه شركت كنندگا� ملز� به با�گذ��� پاكت ها� مناقصه بر ��� سامانه 

ستا� مي باشند. 
تلفن تما�: 33426312 � 054 ��خلي 120 

نمابر: 33445056 � 054 
�مو� قر�����ها� 
شركت �� � فاضال� ��ستايي �ستا� سيستا� � بلوچستا� 

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت حمل و نقل درون شهري نورآگين قزوين (با مسئوليت محدود) 

بدينوس����يله �� كليه ش����ركا ش����ركت حمل � نقل ���� ش����هر� نو��گي����ن قز�ين 
به ش����ما�� ثبت5559 �عو� مي ش����و� كه مو�خه 1397/10/3 س����اعت 10 �� جلسه 
مجمع عمومي ع����ا�� به طو�فو� �لعا�� كه �� محل قانوني ش����ركت به نش����اني قز�ين 
� نو�� شمالي كوچه ش����هيد���با�� پو� كدپستي: 3419688616 بر�� �تخا� تصميم �� 
مو�� �مو� �يل تش����كيل مي شو� حضو� به هم �سانيد: �ستو�جلس�ه:  1� �نتخا� �عضا� 

هيا� مدير� شركت حمل � نقل ���� شهر� نو��گين قز�ين هيا� مدير� 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العادهـ  نوبت دوم 
به �ستنا� ���نامه شما�� 9709971845200047 تا�يخ 1397/01/28 صا��� �� شعبه 
��� ���گا� حقوقي س����نگر �� خصو� حكم به �نحال� شركت س�پند پالستيك خز� 
س�هامي خا� به شما�� ثبت 12856 � شناس�ه ملي 10720257635 � با توجه به 
�نتخا� �ينجانب �سماعيل كا�� به عنو�� مدير تصفيه �نحال�� بدينوسيله �� كليه سهامد���� 
�ين شركت �عو� مي گر�� �� ��� چها�شنبه به تا�يخ 1397/10/05 ساعت 10 صبح �� 

محل شركت ��قع �� شهر صنعتي �شت حضو� به هم �سانند. 
مدير تصفيه �نحال� شركت سپند پالستيك خز�

4 اخبار داخلی
چهارشنبه21 آذر  1397ـ  4 ربيع الثانی 1440ـ   12 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27169

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

51/59 دار 

60/42 دار 

 59/72 دار      

1246/58 دار    

 3500000 تومان

3590000 تومان

1850000 تومان

1060000  تومان

650000 تومان

316950 تومان

4200 تومان 

10850/2 تومان

10600 تومان

4774/5 تومان

12810/8 تومان

12200  تومان

5284/3  تومان

13615/8 تومان

13500  تومان

1143/7  تومان

2882/4  تومان

2870  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(

یادداشت تفاهم ایجاد اشتغال در بخش صنعت طي 
مراسمي با حضور رئيس سازمان برنامه و بودجه و وزیر 

صنعت، معدن و تجارت امضا شد.
ب���ه گزارش خبرنگار اقتصادی اطاعات، محمدباقر 
نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه در این مراسم اظهار 
داش���ت: کمتر از یک ماه پيش ۸۲ هزار فرصت ش���غلی 
ب���ا مبلغ ۱۸ هزار و ۲۵۲ ميليارد تومان از منابع صندوق 
توس���عه ملی، نظام بانکی و خزانه برای بخش کشاورزی 

در نظر گرفته شد.
دکتر محمد باقر نوبخت با اشاره به ایجاد فرصت های 
شغلی در بخش صنعت و معدن تصریح کرد: برنامه ریزی 
شده تا ۲۷۰ هزار فرصت شغلی در این حوزه ایجاد شود؛ در 
سال جاری با تحریم ها روبرو شدیم و سخن این است که 
آیا با وجود اهداف برنامه ششم توسعه، آن را کنار بگذاریم؟ 
خواست دشمن کنار گذاشتن اهداف است، طبعا طی چهل 

سال گذشته بدخواهان هميشه دنبال این بودند.
وی تأکيد کرد: در شرایط تحریمی به جای زانو زدن 
باید قيام کرد، ایستاد و کار کرد و مسير رشد و توسعه را 

در جنگ اقتصادی ادامه داد.
رئيس س���ازمان برنامه و بودجه با بيان اینکه هدف 
نهایی تبصره ۱۸ قانون بودجه ایجاد اشتغال است که این 
هم بدون توليد امکان پذیر نيس���ت،گفت: برای اشتغال در 
بخ���ش صنعت و معدن ۱۰ هزار ميليارد تومان از منابع 
صندوق توس���عه ملی و ۱۰ هزار ميليارد تومان از نظام 
بانکی و یک هزار ميليارد تومان از خزانه برای مابه التفاوت 
سود تسهيات که جمعا ۲۱ هزار ميليارد تومان مي شود، 

پيش بينی شده است.
وی با تأکيد بر اینکه نرخ س���ود تسهيات مناطق 
محروم ۱۲ درصد و برای س���ایر مناطق ۱۴ درصد است، 
گفت: ۳ واحد درصد این سود را دولت به صورت یارانه 

کمک می کند.
نوبخت در مورد جزئيات قرارداد منعقده گفت: این 
قرارداد در چهار برنامه تنظيم شده که برای ۲۰66 واحد 
نيمه تمام صنعتی و معدنی که باای 6۰ درصد پيشرفت 
فيزیکی دارند، اختصاص مي یابد تا کامل شوند و ۱۳۰ 

هزار فرصت شغلی با اجراي آن ایجاد خواهد شد.

وی دومين بخش را مربوط به بازسازی و نوسازی 
۲۱6۵ واحد صنعتی، معدنی و همچنين صنوف بيان کرد 
و گفت: ۵۲ هزار فرصت شغلی هم در این بخش ایجاد 
می شود، همچنين ۸۸ هزار فرصت شغلی دیگر در بخش 

سرمایه در گردش واحدها پيش بينی شده است.
مع���اون رئيس جمهوری افزود: در بخش کمک های 
فنی و اعتباری برای توسعه خوشه های صنعتی و خدمات 
هم مبلغ ۴6 ميليارد تومان پيش بينی ش���ده که یک هزار 

فرصت شغلی ایجاد مي شود.
وی همچنين در حاش���يه این مراس���م در گفتگو با 
خبرنگاران گفت: ح���ذف یارانه خانوارهای پردرآمد با 
واگذاری آن به استان ها سليقه ای نخواهد بود بلکه در 
چارچوب آیين نامه ای که در این سازمان تهيه و در هيات 

وزیران تصویب می شود، انجام خواهد شد.
رئيس س���ازمان برنامه و بودجه افزود: س���ال آینده 
همچون امس���ال خانوارهایی که استحقاق دریافت یارانه 
نقدي را دارند، هر ماه به ازای هر نفر همان ۴۵ هزار و 

۵۰۰ تومان را دریافت می کنند.
نوبخ���ت بيان کرد: اگ���ر وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی و سازمان هدفمندی یارانه ها بخواهند براساس 
یک فرمول نزدیک به ۸۰ ميليون نفر را شناسایی کنند، کار 
دشواری است. بنابراین برای اینکه به صورت غيرمتمرکز 
عمل کنيم و از ظرفيت استان ها استفاده شود، قرار شد بر 
اساس حوزه جغرافيایی، این رقمی که برای یارانه خانوار 
پرداخت می شود متناسب با کميت و جمعيت هر استان 
در اختيار شورای برنامه ریزی همان استان قرار دهيم تا با 

توجه به امکانات موجود تصميم بگيرند.
وی گفت: در آیين نامه اجرایی یارانه نقدي که توسط 
سازمان برنامه و بودجه تهيه می شود، ضابطه هایی برای 
تشخيص پردرآمدها تعيين شده و استان ها با کمک این 

ضابطه ها افراد را شناسایی خواهند کرد. 
وی درباره افزایش مبلغ یارانه نقدي گفت: این یارانه 
مابه التفاوت قيمت هایی است که روی سوخت، حامل های 
انرژی و آب و برق اعمال می شود و طبق قانون هدفمند 
 ک���ردن یارانه ها، هر مقدار که این قيمت ها افزایش یابد

۵۰ درصد به مردم برمي گردد و ۳۰ درصد به توليد کمک 

مي شود و ۲۰ درصد هم دولت به خزانه بر مي گرداند.
معاون رئيس جمهوری افزود: مجلس شورای اسامی 
تغييراتی در تبصره ۱۴ قانون بودجه انجام داده اس���ت به 
طوری که اگر بهای برق و آب افزایش یابد، منابع آن به 
خود ش���رکت ها بازگردد تا بتوانند با توجه به نيازهایشان 
س���رمایه گذاری کنند، ضمن آنکه قيمت تمام  شده آب و 
برق به مراتب بيشتر از رقمی است که از خانوارها دریافت 
می شود لذا این طور نيست که اگر حاملی افزایش یابد به 

یارانه نقدی اضافه شود.
وی افزود: اگر کسی می خواهد بگوید که مثا یارانه 
از ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به ۴۵۰ هزار تومان برسد، اشکالی 
نيست اما راهش این است که قيمت حامل هایی که از محل 
آنها می تواند یارانه داد، گران شود؛ هر مقدار که اینها گران 

شود، به همان ميزان می توان یارانه را بيشتر کرد.
رئيس س���ازمان برنامه و بودجه بيان کرد: درس���ت 
است که قيمت بنزین نسبت به سایر کشورهای همسایه 
پایين تر است و مشکاتی وجود دارد اما وقتی می خواهيم 
قياس کنيم، باید سایر شاخص ها هم در نظر گرفته شود 

و تطبيقی صورت بگيرد.
نوبخت تأکيد کرد: آنچه فعا در ایحه بودجه سال 
آین���ده و تبصره ۱۴ آن پيش بينی کرده ایم با همين ارقام 
حامل های انرژی موجود بوده و هيچ افزایش قيمتی دیده 

نشده است.
وی تاکيد کرد: با س���ازوکاری که امسال در بودجه 
داش���تيم، تاکنون یک ریال هم از منابع خزانه برای یارانه 

نقدی استفاده نشده است.
معاون رئيس جمه���وری در مورد افزایش حقوق 
بازنشس���تگان گفت: هيچ تبعيضی برای افزایش حقوق 
متوس���ط ۲۰ درصدی بازنشستگان وجود ندارد و همه 
ش���اغلين و بازنشس���تگان از متوسط ۲۰ درصد استفاده 

خواهند کرد.
طب���ق این گزارش،رضا رحمانی وزیر صنعت،معدن 
و تجارت هم پس از امضاي این تفاهمنامه اظهار داشت: 
در ح���ال حاضر ۸۰ هزار واحد صنعتی و معدنی داریم 
که باید ۳ ميليون واحد صنفی در کل کش���ور را به آن 

اضافه کرد.

وی به تبصره ۱۸ قانون بودجه 9۷ اشاره کرد و گفت: 
آنچه امروز تفاهم شد ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی در 

حوزه صنعت، معدن و صنوف است.
وزیر صنعت،معدن و تجارت با تاکيد بر اینکه با توزیع 
پول به دنبال اش���تغال زایی نيستيم، به تجارت خارجی و 
ظرفيت های این حوزه پرداخت و افزود: حداقل ۱۰ ميليارد 
دار از واردات کش���ور باید در داخل توليد ش���ود و این 

امکان و ظرفيت وجود دارد.
وی با اشاره به ظرفيت های توليد و صادرات در کشور 
یادآور شد: اگر فقط ۱۰ درصد واردات کشورهای همسایه 
را پوشش بدهيم می توانيم بالغ بر ۱۰۰ ميليارد دار صادرات 

به آنها داشته باشيم که این موضوع شدنی است.
رحمانی همچنين در حاش���يه این مراسم در گفتگو 
با خبرنگاران در پاسخ به سوالي مبنی بر اینکه چه زمانی 
قيمت خودرو نهایی می شود و آیا افزایشی وجود خواهد 
داش���ت، اظهار داش���ت: برنامه ای که داریم این است که 
قيمت هایی که در بازار تعيين شده، پایين بياوریم و این کار 
مستلزم افزایش توليد است. اکنون توليد در دو خودروساز 
عمده به شدت پایين آ مده و از اول سال حدودا با افت 

توليد روبرو شده اند.
وزیر صنعت، مع���دن و تجارت ادامه داد: در حال 
حاضر قيمت گذاری خودرو به دو بخش تقسيم می شود، 
خودروهای مشمول قيمت گذاری و خودروهایی که مشمول 
نيستند. خودروسازان با یک برنامه در رابطه با خودروهایی 
که مشمول قيمت گذاری نيستند، در حاشيه بازار به قيمت 
۵ درصد پایين تر از نرخ بازار آن را عرضه می کنند و روند 
کاهشی قيمت آن ها هم ادامه خواهد یافت، از طرف دیگر 
افزایش توليد دنبال می شود تا رانت دالی ایجاد شده از بين 

برود و قيمت در حالت متعادل تری قرار بگيرد.
رحمانی در پاسخ به اینکه چه زمانی قيمت خودروهای 
مشمول قيمت گذاری شورای رقابت تعيين تکليف خواهد 
شد، گفت: کارهای کارشناسی آن در حال انجام است و 
یک جلسه هم در کارگروه روی آن بحث شد و مجددا 
باید مباحث کارشناسی آن تمام شود، البته از خودروسازان 
برنامه جامعی خواس���تيم و باید به تعهد خود در مورد 

خودروهایی که پيش فروش شده، عينا عمل کنند.

صندوق توسعه ملی که با ابتکار مقام معظم 
رهبری برای کمک به رونق اقتصادی و تسریع در 
آبادانی کشور ایجاد شده، به چرخه بروکراسی گام 
گذاش���ته که عمًا نمی توان از اعتبارات آن برای 

اهداف فوق استفاده برد.
این مطلب را جمعی از فعاان اقتصادی بخش 
خصوصی دیروز در نشستی با رئيس صندوق توسعه 
ملی اعام و از فرآیند دشوار دریافت تسهيات این 
صندوق گایه کردند.به گزارش خبرنگارما، مرتضی 
ش���هيدزاده رئيس صندوق توسعه ملی که دیروز 
ميهمان صبحانه مشترک کاری با فعاان اقتصادی 
بخش خصوصی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشاورزی تهران بود، با گایه شدید اعضای این 
اتاق در مورد فرآیند دش���وار دریافت تسهيات از 

این صندوق روبرو شد.
فعاان اقتصادی بخش خصوصی به شهيدزاده 
گفتند که اختاف نظر ميان دستگاه های مختلف، 
صندوق توس���عه ملی و بانک عامل برای اعتبار 
س���نجی متقاضيان دریافت وام که گاهی سالها به 
طول می انجامد، توجيه اقتصادی دریافت تسهيات 

از صندوق توسعه ملی را از بين می برد.
نمایندگان اتاق بازرگانی همچنين خواس���تار 
تسهيم پوش���ش ریسک پرداخت تسهيات ميان 
بانک های عامل و صندوق توس���عه ملی شدند و 
تأکيد کردند که ميزان تسهيات اعطایی به طرح های 
در دوره بررس���ی ریسک و اعتبار سنجی متقاضی 
باید متناسب با نرخ تورم و تغيير قيمت نهاده های 
تولي���د، افزایش یابد تا در اجرای طرح های ملی 

بی اثر نشود.
مرتضی شهيدزاده رئيس هيات عامل صندوق 
توسعه ملی هم در این نشست از اختصاص ۴۰۰۰ 
ميليارد تومان از منابع صندوق توس���عه ملی برای 
حمایت از صادرات خبر داد و گفت: منابع صندوق 
توسعه ملی در حوزه های کشاورزی، گردشگری 

و دانش بنيان به خوبی مورد اس���تفاده قرار گرفته 
اس���ت و صندوق توسعه ملی،  عامليت حمایت  از 

این واحدها  را برعهده دارد.
وی با بيان اینکه منابع زیادی از منابع ریالی 
صندوق توسعه ملی به سرمایه در گردش اختصاص 
یافته اس���ت، گفت: نرخ منابع سرمایه در گردش 
برای حوزه کش���اورزی ۱۴ درص���د و اگر این 
حوزه ها در مناطق محروم باشد ۱۰ درصد خواهد 
ب���ود. برای صنایع تبدیلی و تکميلی ۱6 درصد و 
اگر این صنایع در مناطق محروم باشد ۱۲ درصد، 
برای گردش���گری ۱۴ درصد و در مناطق محروم 
۱۰ درصد و برای طرح های صنعت و معدن ۱6 
درصد و اگر این طرح ها در مناطق محروم باشد 
۱۲ درصد خواهد بود؛ این در حالی است که نرخ 
 س���رمایه در گردش برای طرح های دانش بنيان 
۴ درصد  کمتر از  نرخ سرمایه در گردش در سایر 

حوزه ها خواهد بود. 
رئي���س هيأت عامل صندوق توس���عه ملی 
همچني���ن از طرحی برای ایجاد یک کانال مالی و 
بانک خصوصی با حمایت صندوق توسعه ملی خبر 
داد که بخش خصوصی سهامدار اصلی در طراحی 

بخش خارجی این کانال مالی خواهد بود.
وی درباره تفاوت صندوق توس���عه ملی با 
حس���اب ذخيره ارزی سابق گفت: برخی احساس 
می کنن���د که کار صندوق توس���عه ملی در ادامه 
حس���اب ذخيره ارزی است، در حاليکه صندوق 
توسعه ملی ابتکار مقام معظم رهبری برای توسعه 
اقتصادی بخش خصوصی است؛ ضمن اینکه رئيس 
جمهوری و اعضای هيأت امنا، ماموریت صندوق 
را حل مشکات بخش خصوصی گذاشتند؛ پس 
باید تاش کنيم قبل از اینکه مشکلی برای فعاان 

اقتصادی پيش آید، کار را پيش بریم.
نامبرده افزود: یکی از مواردی که در اساسنامه 
و نظام نامه صندوق توس���عه ملی است، حمایت 

از توليد داخلی، حمایت از پروژه های نوآورانه و 
عرصه توليد ملی در خارج از کشور برای توسعه 
صادرات غيرنفتی است؛ ضمن اینکه باید از منابع 
صندوق استفاده اهرمی برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی صورت گيرد.وی اضافه کرد: جای استفاده 
اهرمی از منابع صندوق برای جذب سرمایه گذاری 
خارجی خالی اس���ت و با توجه به شرایط تحریم 
ظالمانه حاکم بر کشور، به نظر می رسد که باید این 

نقش را بسيار جدی تر از قبل ایفا کرد.
شهيد زاده ادامه داد: منابع صندوق ۳۲ درصد 
از درآمدهای نفتی است که اگر قرار باشد این منابع 
تبدیل به دو برابر شود، ازم است که این منابع از 
طریق منابع خارجی تجهيز ش���ود؛ پس ایجاد یک 
کانال مالی و بانک خصوصی با حمایت صندوق 

توسعه ملی در برنامه قرار گرفته است.
ب���ه گفته وی، این برنامه با فعاان اقتصادی 
در ميان گذاشته شده است که اميدواریم بتوانيم با 
همراهی و تشریک مساعی با بخش خصوصی، از 
امکانات مالی خارج از کشور برای توسعه اقتصادی 
و تجهيز منابع صندوق استفاده کنيم؛ یکی از مسائلی 
هم که باید بر روی آن تاکيد ش���ود، آن است که 
یک���ی از راهبردهایی که مقام معظم رهبری برای 
صندوق تدوین کرده است، تبدیل برخی از منابع 
به ثروت های ماندگار، مولد و سرمایه های زاینده 
اقتصادی بوده که حفظ س���هم نسل های آینده از 
منابع نفت و گاز و فرآورده های نفتی هم از طریق 
تامين مالی طرح های اقتصادی و س���رمایه گذاری 
در قالب اعطای تس���هيات بانکی به بخش های 

غيردولتی و خصوصی است.
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: 
در این کانال مالی، بخش خصوصی سهامدار اصلی 
در طراحی بخش خارجی این کانال مالی خواهد 
بود؛ البته این کانال مالی به جز منابع بخش خصوصی 

داخلی و خارجی قابليت راه اندازی ندارد.

 رئيس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران 
از کاهش قيم���ت ۱۰ تا ۱۵ درصدی چهار برند 
معروف توليد کننده لوازم خانگی داخلی و خارجی 
خب���رداد و گفت: قطعا دیگر توليدکنندگان هم به 

این ۴ برند خواهند پيوست.
 محم���د طحان پور در گفتگو با فارس افزود: 
 ۲ برند توليد کننده لوازم خانگی داخلی و همچنين

 ۲ برن���د توليد کننده لوازم خانگی خارجی کاهش 

قيمت  محصوات خود را از ش���نبه ۲۵ آذر آغاز 
می کنند.وی با بيان اینکه کاهش ۱۰ تا ۱۵ درصدی 
قيمت ها در دس���تور کار این ۴ برند لوازم خانگی 
قرار گرفته است، اظهارداشت: این در حالی است 
که توليدات این کارخانه ها با استفاده از ارز دولتی 
نيست بلکه این کارخانجات از ارز نيمایی استفاده 

می کنند.
رئيس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران 

با بيان اینکه به دنبال کاهش قيمت توس���ط این 
۴ برند قطعا توليد کنندگان دیگر هم برای کاهش 
قيمت به آنها خواهند پيوست، گفت: با توجه به 
رکود حاکم بر بازار لوازم خانگی، این توليد کننده ها 
تصمي���م گرفتند تا با کاهش قيمت به بازار رونق 
ببخشند؛ ضمن اینکه با کاهش قيمت ها و نزدیک 
شدن به پایان سال و شب عيد شرایط بهتری برای 

خریداران فراهم می شود.

قرارداد فروش 380 میلیون یورو 
کاای ایرانی به عراق امضا می شود

   مقدمات امضای قراردادهای فروش کاای ایرانی به ارزش ۳۸۰ ميليون 
یورو با طرف های عراقی فراهم شد .

به گزارش ایرنا، ناصر بهزاد رایزن بازرگانی ایران در بغداد دیروز درگفتگو 
با ایرنا با اشاره به برگزاری پاویون ایران در چهل و پنجمين دوره از نمایشگاه 
بين المللی بازرگانی بغداد که اخيرا برگزار شد، مهمترین ویژگی نمایشگاه 
امسال را مشارکت موثر شرکت های ایرانی برای حضور در بازار عراق عنوان 
کرد و اظهار داش����ت: هيات های متعددی از تجار و بازرگانان اس����تان های 
مختلف عراق از این نمایشگاه بازدید داشتند و در نشست های تخصصی، 

معرفی کااهای ایرانی و شرایط عرضه مورد بررسی قرار گرفت.
وی با اشاره به فراهم شدن بيش از پيش مقدمات برای صادرات کاا 
به عراق در فرصت این نمایشگاه افزود: با توجه به امکان تامين بسياری از 
مصارف موردنياز در بازس����ازی و آبادانی عراق در ش����رایط پيش رو از ایران 
و مذاکرات شرکت های دو کشور، تاکنون مقدمات انعقاد ۳۸۰ ميليون یورو 

قرارداد فروش کاای ایرانی برای صادرات به عراق فراهم شده است.
رایزن بازرگانی ایران در بغداد این کااها و تجهيزات را عمدتاً ش����امل 
ميلگرد، خطوط توليد، خوراک دام و طيور، ماشين آات پرکن، محصوات 
فرآوری شده غذایی، شوینده های بهداشتی، فرش و ... ذکر کرد که به تدریج 

و حسب توافقات تجار وارد بازار عراق خواهد شد .
وی همچنين گفت: آنچه که می تواند عرصه رقابت با سایر کشورها را 
هموارتر سازد، حضور مستقيم شرکت های ایرانی در عراق برای رسيدن به 

توليد بر مبنای نياز بازار عراق خواهد بود.

چهارمين نشست رئيس کل بانک مرکزی با صاحبان دیدگاه های مختلف 
اقتصادی به منظور همفکری درباره مس���ایل مرتبط با بانک مرکزی و اقتصاد 

کشور برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی در ابتدای این 
جلس���ه ضمن اشاره به مشکات و موانع پيش روی اقتصاد کشور، اقدام های 

انجام شده توسط بانک مرکزی در چهار ماهه گذشته را تشریح کرد.
 وی  با اش���اره به برگش���ت تدریجی ارز ناش���ی از صادرات به چرخه 
اقتصادی کشور اظهار داشت: با توجه به روند کاهشی قيمت ارز اميدواریم با 
ارائه ارزهای بيشتر درچرخه اقتصاد، واردات مورد نياز توليد کشور با نرخ های 

پایين تر ارز تأمين شود.
رئيس کل بانک مرکزی با اشاره به تعيين سقف برای تراکنش های کارت های 
 )Debit card( بانکی گفت: در هيچ جای دنيا با استفاده از کارت های بدهی
و دس���تگاه کارتخوان، نمی توان مبالغ کان جا به  جا کرد.وی در ادامه افزود: 
ظهر نویس���ی چک های تضمين ش���ده و در وجه حامل بودن آنها باعث ایجاد 
فضای غير شفاف در معامات بود و نظارت بانک مرکزی و سازمان مالياتی بر 
تبادات تجاری را منتفی می کرد که این مشکات با توجه به مصوبه شورای 

هماهنگی اقتصادی سران قوا، توسط بانک مرکزی برطرف شد.
همتی آغاز به کار کانال های مالی ایران با چندین کشور و حذف دار از 
تبادات تجاری ایران با آن کشورها را اقدام مهمی در حوزه تحریم مالی ایران 
توصيف کرد و  افزود: عما بين ایران و برخی از کشورها پيمان پولی دو جانبه 

ایجاد شده است و در آینده این موضوع تقویت می شود.
وی در ادامه به موضوع مداخله هدفمند و هوش���مندانه در بازار ارز و 
همچنين تامين نيازهای ارزی توليدکنندگان و تامين کامل نياز کااهای اساسی 

و دارو اشاره کرد.
در ادامه این نشس���ت، اقتصاددانان ضمن کارآمد خواندن اقدامات اخير 
بانک مرکزی در حوزه سياست های پولی و بانکی که منجر به ایجاد شفافيت 
و کاهش قيمت ارز ش���ده اس���ت، بر ادامه و توسعه این سياست ها و اقدامات 

تکميلی دیگر تاکيد کردند.
همچنين ضرورت اصاح نظام پولی و بانکی کشور و افزایش استقال 
بانک مرکزی، لزوم برنامه ریزی برای کنترل نقدینگی و تعدیل تدریجی نرخ 
س���پرده های بانکی، جلوگيری از رکود، اهميت برآورد درست درآمد ناشی از 
صادرات نفت در ایحه بودجه کل کشور و حرکت به سمت تک نرخی شدن 
ارز، واگذاری بنگاه های اقتصادی بانک ها، ضرورت هدف گذاری نرخ ارز،تعامل 
بيشتر با صادرکنندگان برای آوردن ارز آنها به چرخه اقتصاد، جلوگيری از ایجاد 
کسری بودجه در سال آینده و بازسازی چهره بانک ها در بين مردم و مسئوان 

از موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

امضاء توافقنامه ایجاد ۲۷۰ هزار فرصت شغلی در بخش صنعت و معدن  آغاز به کار کانال های مالی ایران 
با چندین کشور  

اختصاص 4000 میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه برای حمایت از صادرات  
نگاهی به خط فقر محاسبه شده 
در سال های مختلف نشان می دهد که 
خط فقر در نقاط مختلف کشور دارای 
تفاوت زیادی با یکدیگر اس���ت و از 
این رو سياست های حمایتی از فقرا 
هم باید متناسب با شرایط هر منطقه 
در نظر گرفته شود این سياست های 
حمایتی بویژه در شرایط اخير از اهميت 

بسزایی برخوردار است.
این مطلب بخش���ی از گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس اس���ت 
که به بررس���ی برآورد خط فقر در 
شش ماهه نخست امسال پرداخته و 
نش���ان از کاهش قابل توجه قدرت 

خرید خانوار دارد. 
بر اساس این گزارش، درحالی که 
در بهترین حالت درآمدهای خانوار 
در تابستان امسال نسبت به بهار ۱۳9۷ 
ثابت مانده است، خط فقر مطلق برای 
یک خانوار چهار نفره در شهرستان 
تهران حدود ۳۰۰ هزار تومان افزایش 
یافت���ه که این رقم ل���زوم توجه به 
سياست های حمایتی را می رساند.طبق 
این گزارش، بااترین خط فقر ماهانه 

برای شهرستان تهران در سال ۱۳9۵ 
برای یک خانوار چهار نفره ۲ ميليون و 
۷6 هزار تومان بوده که در تابس���تان 
۱۳9۷ در حدود ۲ ميليون و ۷۲۸ هزار 

تومان برآورد شده است.
 پيش بينی می ش���ود با توجه به 
رشد قابل توجه شاخص قيمت برخی 
گروه ها )نظير گروه خوراکی( در سال 
۱۳9۷ نس���بت به سال های گذشته، 
خط فقر هم در سال ۱۳9۷ با مقدار 
رشد بيشتری روبرو باشد. همچنين 
خط فقر معادل با ش���هریور ۱۳9۷ 
محاسبه شده که برای شهرستان تهران، 
 مقدار سرانه آن حدود یک ميليون و 
۵۰ هزار تومان و برای خانوار چهار 
نفره حدود ۲ ميليون و ۸۵۰ هزار تومان 

برآورد شده است.
بعد از تهران، با اختاف نس���بتًا 
زی���ادی )در حدود 9۰۰ هزار تومان 
برای یک خانوار چهار نفره( هشت 
شهرستان بزرگ کشور که جمعيت 
باای یک ميليون نف���ر دارند، قرار 

گرفته اند.
در این شهرس���تان ها، خط فقر 

در تابستان ۱۳9۷،معادل یک ميليون و 
۸۱۰ ه���زار تومان برای خانوار چهار 

نفره برآورد شده است.
مرکز پژوهش ها افزوده است: 
همچنين بيشترین نرخ رشد خط فقر 
در تابس���تان ۱۳9۷ نسبت به تابستان 
۱۳96، در استان های مرکزی، آذربایجان 
غربی، کردس���تان، بوشهر، هرمزگان، 
گيان، اصفهان، هم���دان، زنجان، 
قزوین، مازندران، گلس���تان، لرستان، 
س���منان، خراسان شمالی، سيستان و 
بلوچستان و شهرستان تبریز، شهرستان 
اصفهان و شهرستان اهواز که در رده 
سوم رقم خط فقر قرار دارند، رخ داده 
است.خط فقر برای استان های موجود 
در این خوش���ه در تابستان ۱۳9۷ به 
یک ميليون و ۴۸9 هزار تومان رسيده 
که رشد ۲۵/۸ درصدی نسبت به مدت 

مشابه پارسال داشته است.
از س���وي دیگ���ر خط فقر در 
مناطق روستایی اختاف معناداری با 
مناطق ش���هری دارد و بيشترین خط 
فقر برای مناطق روس���تایی تهران و 
البرز به دست آمده که برای تابستان 

۱۳9۷،معادل یک ميليون و ۵۷۸ هزار 
تومان برآورد شده است.

بعد از آن هم مناطق روس���تایی 
زنجان، کرمانشاه، اصفهان، قم و قزوین 
ب���ا اختاف قابل توجهی )۵۳9 هزار 
توم���ان برای خانوار چهار نفره( قرار 

دارند.
افزایش قابل توجه نرخ تورم در 
س���ال ۱۳9۷ باعث شده تا خط فقر 
و همچنين هزینه سبد مصرفی فقرا 
افزای���ش یابد خط فقر در بهار ۱۳9۷ 
نسبت به بهار ۱۳96 در مناطق مختلف 
کشور بين حدود 9 تا ۱۱ درصد رشد 
داشته و این رشد برای تابستان ۱۳9۷ 
نسبت به تابستان ۱۳96 به حدود بين 

۲۲ تا ۲۵ درصد رسيده است.
همچنين با توجه به روند فزاینده 
شاخص عمومی قيمت ها، درحالی که 
پيش بينی می شود تا پایان سال ۱۳9۷ 
نرخ تورم نقطه به نقطه به حدود بين 
۴۰ تا ۵۰ درصد برس���د، خط فقر در 
ماه های آینده مجدداً افزایش خواهد 
یافت و پيش بينی می شود خانوارهای 

بيشتری به زیر خط فقر بروند.

رمز دوم یک بار مصرف در شبکه بانکی 
از خرداد سال آینده الزامی است 

 ارائه رمز دوم یک بار مصرف با هدف کاهش جرایم مالی از اول آذر 
سال جاری در شبکه بانکی عملياتی شده و از خرداد سال آینده الزام آور 

می شود. 
ناصر حکيمی  معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن اعام این 
مطلب گفت: بر اساس این تصميم بانک مرکزی، افراد ازم است برای تایيد 
هویت، شماره تماس و اطاعات بانکی خود تنها یک بار برای هميشه به 
بانک مراجعه کنند و پس از آن رمزهای دوم یک بار مصرف برای هر بار 

استفاده از دو طریق برای آن ها ارسال می شود.
به گفته وی، در روش نخس���ت به هنگام انجام تراکنش بر اس���اس 
درخواس���ت دارندگان کارت، پيامکی حاوی رمز یک بارمصرف به شماره 
تلفن همراه دارنده کارت ارسال می شود که کاربر از آن تنها برای انجام آن 
تراکنش خاص می تواند استفاده کند و بعد از یک بار استفاده باطل می شود 

که قابليت اجرا در تمام گوشی های همراه را دارد. 
حکيمی افزود: روش دوم، استفاده از اپليکشن های موبایلی در توليد 
رمزهای یک بار مصرف است که دارنده کارت در این روش با درخواست 
یک رمز یک بار مصرف، رمز را از آن اپليکشن با یک زمان اعتبار مشخص 
که به  طور معمول 6۰ثانيه است، دریافت می کند و می تواند در این زمان برای 

انجام تراکنش از این رمز استفاده کند و رمز بعد از آن باطل می شود.
به گفته معاون فناوری های نوین بانک مرکزی از خرداد س���ال آینده، 
ارائه رمزهای دوم ایس���تا به دارندگان کارت متوقف و استفاده از رمز دوم 
یک بار مصرف در تمام تراکنش های غيرحضوری، اینترنتی و موبایلی برای 

دارندگان کارت الزام آور می شود.

حداقل هزینه زندگي در تهران 2 میلیون و 728 هزار تومان 

کاهش قیمت محصوات 4 برند لوازم خانگی از روز شنبه 

س���ازمان راه���داری اعام 
کردمحاسبه کرایه   کاميون   با شيوه 
جدید/ نرخ شاخص  مبنا هر تن – 

کيلومتر ۱۰۳۳ ریال
در راس���تای اجرای مصوبه 
۲۰9 ش���ورای عال���ی هماهنگی 
ترابری کشور، در نشست مسئوان 
سازمان راهداری ، کانون رانندگان و 
انجمن صنفی کاميونداران، محاسبه 
کرایه   کاميون   با شيوه جدید و نرخ 

شاخص  مبنا برای هر تن – کيلومتر 
۱۰۳۳ ریال تعيين شد.

 ب���ه گزارش فارس به نقل از  
روابط عمومی سازمان راهداری و 
حمل ونقل جاده ای، در این نشست 
همچنين مقرر شد ضرایب مسافت 
به اس���تان ها اعام شود. همچنين 
ضری���ب تطبيق بين۰/۷۵ تا ۱/۲۵ 
درصد توسط استانها در نظر گرفته 

شود. 

محاسبه کرایه   کامیون   ها با شاخص  تن – کیلومتر 
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كودكان ژاپني صف كشـــيده اند تا در 
كالس آموزش ورزش به نوبت از روي مانعي 
نسبتا بلند بپرند. يك  نفر از آنها موفق نمي شود 
و زمين مي خورد. هيچ كس نمي خندد، همه 
منتظر مي مانند تا او دوباره تالش كند. تالش 
دوم و ســـوم كودك هم با شكست مواجه 
مي شـــود. اين بار دوستانش پيش مي آيند و 
دورتادور او مي ايستند و با جمالتي دلگرم كننده 
تشويقش مي كنند تا باور كند مي تواند مانع را 
پشت سر بگذارد. شـــگفت آن كه درست در 
حركت بعدي اين اتفاق مي افتد و او مي تواند 

از روي مانع بپرد!
شايد شـــما هم اين فيلم كوتاه را در 
شـــبكه هاي اجتماعي ديده باشيد. آموزش 
فرهنگ همدلي و تشويق، باعث شده است 
تا همكالسي هاي كودك ژاپني بهترين واكنش 
را نشان بدهند و همه شـــرايط براي آن كه 
دانش آمـــوزان بتوانند در محيطي گرم و پويا 

آموزش ببينند فراهم است.
فيلم هاي ديگري از سيستم هاي آموزشي 
در برخي كشـــورهاي اروپايي و آمريكايي 
وجود دارد كه نشان مي دهد در آن كشورها 
براي كمك به آموزش بچه ها به چه جزئيات 
ظريفي توجه مي شود. در كره جنوبي روزي 
كه كنكور دانشگاه هاي برتر برگزار مي شود، 
تمامي فروشگاه ها و بانك ها تعطيل مي شوند و 
حتي هواپيماها پرواز نمي كنند تا دانش آموزان 
در بهترين شرايط و با آرامش كامل امتحان 

بدهند.

حتي در اين كشـــورهاي پيشرفته هم 
منتقداني به نظام آموزشـــي وجـــود دارند. 
يك دســـته از اين منتقدان كساني هستند كه 
به آموزش رســـمي در مدرسه اعتقاد ندارند 
و آموزش در خانه و آموزش نامدرســـه اي 
را به عنوان راهكارهاي جايگزين آن معرفي 

مي كنند.

آموزش خالق والدورف
رادولـــف اشـــتاينر، انديشـــمند و 
نمايشنامه نويس اتريشي، خالق روش آموزش 
خالق والدورف اســـت. انتقاد او از سيستم 
آموزشي دولتي و سخنراني هايش در رابطه با 
تعليم و تربيت بسيار مورد توجه و استقبال 
مخاطبانـــش قرار مي گرفـــت .   در يكي از 
همين سخنراني ها در كارخانه سيگارسازي 
والدورف-آنتوريا، آقاي اميل مولت پيشنهاد 
تأسيس مدرسه اي با سيستم آموزشي آزاد را 
براي فرزندان كارگران كارخانه به وي داد. 
بدين ترتيب در ســـال 1919 اولين مدرسه 
والدورف در اشتوتگارت آلمان تأسيس شد. 
رادولف اشتاينر مسئوليت آموزش و راهنمايي 
معلمان اين مدرســـه را تا زمان مرگش بر 

عهده داشت . 
در آن مدارس تا پيش از 7 ســـالگي 
به جاي خواندن و نوشتن، به دانش آموزان 
هنر و موســـيقي و پس از آن سن، محاسبه 
و خواندن و نوشتن آموخته مي شد. بسياري 

از مدرسه هاي ديگر نيز پس از او اين شيوه 
را پي گرفتند و اين شـــيوه دگرگوني را در 

آموزش پديدآورد . 
روش آموزشـــي او به نيازهاي يك 
كودك در حال رشد توجه مي كند. آموزگاران 
والدورف مي كوشـــند تا آموزش را به يك 
هنر تبديل كنند؛ هنري كه همه وجود كودك 
را مخاطب قرار مي دهد، دســـت ها، قلب و 
مغز را. اگر به يك مدرســـه والدورف وارد 
شويد، نخستين چيزي كه توجه شما را جلب 
مي كند، اهميتي است كه به ساختمان مدرسه 
داده شده است. ديوارها، معموالً با رنگ هاي 
شاد و زنده پوشيده مي شوند. كارهاي هنري 
كودكان كه همه جا به ديوارها آويخته شده، 

به آنها جلوه مي بخشد. 
همه جـــا مي توانيد نشـــانه هايي از 
فعاليت هاي دانش آموزان را ببينيد. بر روي 
هر ميز، يك كتاب درســـي ويژه قرار دارد. 
نكته جلب توجـــه كننده ديگـــر، احتماالً 
اشتياق و تعهد بســـيار آموزگاران است كه 
در چهره و فعاليت آنها ديده مي شـــود. اين 
آموزگاران، به تك تك دانش آموزان خود به 
چشم شخصيت هاي يكتا نگاه مي كنند. براي 
اين آموزگاران چنين پرســـش هايي مطرح 
است: چطور به يك كودك كمك كنيم تا به 
عالي ترين شكل توانايي هاي تحصيلي خود را 
بروز دهد؟ چگونه اشتياق به كار و آموختن 
همراه با خودآگاهي ســـالم، عالقه و توجه 
به ديگر انســـان ها و احترام به جهان را در 

وجود كودك بيدار كنيم؟ چطور مي توانيم 
به دانش آموزان كمك كنيم تا معناي زندگي 

خود را بيابند؟ 
هنگامي كه كودكان بين آنچه مي آموزند 
و آنچه تجربه مي كنند ارتباط برقرار مي كنند، 
سرزنده و مشتاق  خواهند بود. به اين ترتيب، 
آنچه مي آموزند، برايشـــان دروني مي شود. 
مدرســـه هاي والدورف به گونه اي طراحي 
شده اند كه اين شيوه آموختن را به پيش ببرند. 

يك مركز يادگيري نامدرسه اي در تهران 
اين درست همان فضايي است كه پس 
از ورود به يك مركز يادگيري نامدرسه اي 
در تهران با آن مواجه مي شوم. سيستم هاي 
آموزشـــي نوين دنيا راه خود را تا كوچه 
پس كوچه هاي پايتخت ايران باز كرده اند و 
اگرچه نظام آموزش رســـمي كشور روي 
خوش به آنها نشان نداده و آنها را به رسميت 
نشناخته است، اما همچنان به حيات خود 

ادامه مي دهند. 
با ورود به ساختمان قديمي اما باصفا، 
بوي خوش غذا در ســـرم مي پيچد. صداي 
هياهوي بچه ها از اتاق هاي مختلف به گوش 
مي رســـد. ديوارها با رنگ هاي شاد رنگ 
شده اند و نقاشي هاي بچه ها در جاي جاي آنها 
به چشم مي خورد. در هر گوشه، كتاب ها، 
اسباب بازي ها، وســـايل كمك آموزشي و 
ابزار نقاشي و درســـت كردن كاردستي به 

چشم مي خورد. بي اغراق مي توانم بگويم كه 
موج موج شادي و خالقيت بچه ها در پس 
خنده ها و شيطنت ها و بازي هايشان احساس 
مي شود. اينجا مانند بهشت خانگي كوچكي 
است كه امكان رسيدن به پاسخ هرنوع پرسش 
كودكان را برايشان فراهم مي كند. در حياط 
يك كارگاه كوچك نجاري، يك باغچه، يك 
النه براي خرگوش و مرغ و خروس و يك 

زمين بازي كوچك وجود دارد.  
مربـــي بچه هاي پنج تا هشت ســـاله 
مي گويد: در اينجا پيشنهاد فعاليت ها با توجه 
به در برگيري جنبه هاي مختلف رشـــد و 
عالقه مندي و درخواست هاي بچه ها چيده 
مي شـــود، مثال هر بچه اي به طور جداگانه 

تحت آموزش قرار مي گيـــرد. عالقه خود 
بچه ها نخســـتين اولويت در انتخاب موارد 
آموزشـــي آنها در طول روز است. مثال به 
بچه ها مي گوييم امروز «عمو موسيقي» آمده 
و مي تواني با او كار كني، كالس ورزش هم 
برقرار است، معلم زبان هم آمده و مي تواني 
انگليســـي ياد بگيري. او خودش انتخاب 
مي كند كه كدام كار را دلش مي خواهد انجام 
بدهد. بچه ها يك انتخـــاب آزاد هم دارند 
كه طي آن مي توانند روي ســـؤاالت ذهني 
خودشان كار كنند، مثال شايد يك نفر كنجكاو 
شود كه بداند گياهان چطور رشد مي كنند 

و دلش بخواهد بالل پرورش بدهد. ما اين 
امكان را برايش فراهـــم مي كنيم و ضمن 
كار عملي و كاشـــت بالل، سعي مي كنيم 
سرفصل هاي درس علوم را كه با اين موضوع 
در ارتباط هستند به او ياد بدهيم. به طور كلي 
بچه ها در اينجا زندگي كردن را مي آموزند و 
در اين مسير هرجا نياز به داشتن مهارتي پيدا 

كنند، آن مهارت را با عالقه مي آموزند. 

يادگيري و تجربه
در اين لحظه يكي از پسرها كه مي خواهد 
در كارگاه نجاري بـــا  كمك مربي اش يك 
شمشير چوبي بســـازد، وارد اتاق مي شود و 
از خانم مربـــي مي خواهد به او كمك كند تا 

به وسيله متر، كمد شخصي او را اندازه بگيرند 
تا بداند شمشيرش را به چه اندازه اي بسازد 
كه در كمدش جا بگيرد. اين فرصت خوبي 
براي آموزش اندازه گيري و مقياس هاي آن به 

اوست. 
خانم مربي با حوصله و لبخند به پسر 
كمك مي كند. بعد از رفتن او توضيح مي دهد 
كه در جريان همين تكاپوهاســـت كه عالقه 
اصلي هر كودك مشـــخص مي شود و آن گاه 
بايد او را براي رسيدن به هدف موردنظرش 
به سمت آموختن دروس مرتبط با عالقه اش 

سوق داد.

دوتا از دختربچه ها قصد دارند يك فعاليت 
مشترك براي خودشـــان انتخاب كنند، براي 
همين گوشه اي نشسته و به مذاكره مشغولند.  

ســـاعت صرف ميان وعده اســـت. در 
آشـــپزخانه گرم و كوچك مي نشينيم و براي 
خودم يك كاسه ســـاالدماكاروني مي كشم. 
به وضوح تحت تأثير صميميت و پويايي فضا 
قرار گرفته ام. خانم مربي از مشكالتي كه در 
تعامل با وزارت آموزش و پرورش برايشان 

پيش آمده است صحبت مي كند.
همچنين تعميرات و بازسازي ساختمان 
قديمي و تهيه امكانات كمك آموزشي هزينه 
قابل توجهي داشـــته كه ميـــان خانواده هاي 

دانش آموزان سرشكن شده است.

نگاهي متفاوت
ماجرا از آنجا شـــروع شـــد كه چند 
دوسِت معلم و مدرس به خاطر نگاه انتقادي 
كه به سيســـتم آموزش و پرورش رسمي 
كشور داشـــتند، ترجيح دادند براي آموزش 
فرزندانشان از سيستم ديگري استفاده كنند. 
آنها دورهم جمع شدند، ساختماني را اجاره 
كردند و ساعاتي از روز به همراه بچه هايشان 
دورهم جمع شدند تا به آنها آموزش بدهند.  

پيش از آن آنهـــا با زني از يك خانواده 
مذهبي آشنا شده بودند كه شخصا آموزش 
فرزندش را در خانه به عهـــده گرفته و از 

فرســـتادن او به مدرسه خودداري كرده بود، 
زيرا طي مدتي كه پســـرش را به مدرســـه 
مي فرستاد متوجه تغيير ويژگي هاي مثبت او و 
از بين رفتن اعتماد به نفسش شده بود. قاعدتا 
آن زِن تنها كار دشوارتري پيش روداشت، اما 
درك اين كه آنها در اين موضوع تنها نيستند، 
تصميم گيري را برايشان آسان تر كرد. همچنين 
خواندن تجربه هاي مشابه خانواده ها در ديگر 

كشورها بسيار كمك كننده بود. 
يكي از بنيان گذاران اين مركز كه مادر 
نخســـتين دانش آموز اينجاست مي گويد: 
همه چيز از سال 1388 شروع شد، سالي كه 
بايد پسرم را براي پيش دبستان آماده مي كردم. 
مدرسه هرگز برايم مكاني سخت و عذاب آور 

نبود اما هميشـــه با خودم فكر مي كردم كه 
اگر كســـي به مدرسه نرود چه فرصت هايي 
را از دست خواهد داد كه درعوض با رفتن 
به مدرسه آنها را به دست خواهد آورد؟ اما 
هيچ جواب قانع كننـــده اي پيدا نمي كردم. به 
همين منظور با اولين پيشنهاد روش جديد و 
نگاهي متفاوت و نقاد نسبت به نظام آموزش 
و پرورش رسمي كشور همراه شدم؛ روشي 
كه سبك زندگي جديدي از زندگي چه از 
لحاظ فردي، چه خانوادگي و اجتماعي براي 

من بود.  
بايد بـــراي خودم واضح مي شـــد كه 

مدرســـه هاي آموزش و پرورش چه دارند 
كه مـــن نمي خواهم يا چـــه ندارند كه من 
مي خواهم. و نيز بايد مي فهميدم كه مدارس 

پيشرو چه مي گويند و چه مي كنند. 
او مي افزايـــد: من به عنوان يك مادر در 
تربيت فرزندم آرزوهاي بســـياري داشته ام. 
هميشه فكر مي كردم رشد متوازن و متعادل 
در ابعاد مختلف ذهني، جســـمي، عاطفي و 
اجتماعي از او شخصيتي مستقل تر و قوي تر 
خواهد ســـاخت. مي خواستم طوري تربيت 
شود كه بتواند شاد و ســـالم زندگي كند. 
دوست داشتم در بســـتر تربيتش احترام و 
همدلي وجود داشـــته باشد. دوست داشتم 
خود را آن قدر توانمند ببينـــد كه در برابر 
مشكالت زندگي تســـليم نشود، بلكه سينه 
ســـتبر كند و روبه روي آنها بايستد. دوست 
داشتم سختي ها را تجربه كند و تاب آوري و 

مقاومت در شخصيتش رسوب كند. 
من به عنوان مادر آرزو داشـــتم پسرم 
هرچه مي شـــود منفعل و بي خاصيت نشود. 
او را در هياهوي زندگي، فردي پرسش گر، 
تحليل گر و كنش گر مي خواســـتم. برخي از 
اين ويژگي ها را در او مي ديدم كه بايد حفظ 
مي شـــدند و چيزهايي هم بايد تقويت يا 

فراگرفته مي شدند. 
من به عنوان مادر فكـــر مي كردم همه 
بچه ها و همين طور پسر من، رگه هايي غني 
از اين ويژگي ها را با خود دارند. كنجكاوند، 
اميدوارند، مهربانند، يادگيرنده اند و به تعبير 

عميق تر كودكند و من مي خواســـتم پسرم 
كودك بماند و كودكي اش زير فشـــارهاي 

اجتماعي و فردي تسليم بزرگسالي نشود. 
به مدرسه كه فكر مي كردم، هيچ كدام از 
آرزوهايم را نمي يافتم. كم كم آن لحظه طاليي 
فرارســـيد و من تصميم خود را گرفتم و آن 
لحظه در زندگي من ابدي شد. در جامعه اي 
كه هر مادر ايراني مدرســـه و آموزش  هايي 
چون خواندن و نوشتن هاي كالسيك را جزء 
الينفك زندگي خـــود و فرزندش مي داند و 
شايد از حدود چهارسالگي مقدمات حضور 
او را در فضاي اجتماعي مدرسه آماده مي كند، 
من نه تنها فرزندم را در آماده شدن براي مدرسه 
ترغيب نكردم بلكه هرگز تا اين لحظه او را به 
يك مدرسه رسمي نفرستاده ام. فرزندم اكنون 

12 سال دارد. 

چالش هاي تازه
بيش از يك  دهه است كه از گوشه و كنار 
خبر شكل گيري دبستان هايي با رويكردهاي 
نوين آموزشـــي به گوش مي رسد. همزمان 
با پرداختن كارشناسان آموزشي به مدل هاي 
دبستاني، تغييراتي در اسناد باالدستي به وجود 
آمده و ســـند تحول آموزش و پرورش در 
سال 1390 پس از نگاشت هاي متوالي و نقد 
و بررسي، به تصويب شوراي عالي آموزش و 
پرورش رسيده است. در بخشي از بيانيه هاي 
مأموريت اين سند آمده: وزارت آموزش و 
پرورش مهم ترين نهاد تعليم و تربيت رسمي 

عمومي، متولي فرآينـــد تعليم و تربيت در
همه ساحت هاي تعليم و تربيت، قوام بخش
فرهنگ عمومي و تعالي بخش جامعه اسالمي
براساس نظام معيار اســـالمي، با مشاركت
خانـــواده، نهادها و ســـازمان هاي دولتي و

غيردولتي است. 
در چشـــم انداز اين مأموريت نيز آمده
اســـت: نظام تعليم و تربيت رسمي عمومي
در افق 1404 توانمند در زمينه ســـازي براي
شكوفايي فطرت و استعدادها و شكل گيري
هويت يكپارچه اســـالمي، انقالبي، ايراني
دانش آموزان باتوجه به هويت اختصاصي آنان
كارآمد، اثربخش و عدالت محور خواهد بود. 
اين اســـناد از فرآيند گماردن نهادي بر
مسند هويت سازي سخن مي گويند. شايد نقد
به همين نقش زيرساختي مهم ترين دليل انتقاد

به چنين شيوه آموزشي باشد.  
مادر يكي از دانش آموزان مركز آموزش
نامدرســـه اي مي گويد: فكر كرديم كه اگر
پســـرمان به مدرســـه نرود پس چه كند؟
دوست يابي، يادگيري و مهارت هاي علمي
و اجتماعي اش را چـــه مي كرديم؟ بنابراين
دست به كار شديم. همســـرم شروع كرد به
گفتگو با دوســـتان و اطرافياني كه كودكان
همسن پسر ما داشتند. پنج خانواده شديم.
هرجا كه مي نشســـتيم سخن از نگراني هاي
مدرســـه اي بود و چه مي شودهايي در مورد
مدرســـه نرفتن بچه هايمان. جواب واضحي
براي عالمت ســـؤال ها پيدا نشد اما هيجان

يك كنش مردمي در چشمانمان پديدار شده
بود. قرار گذاشتيم مكان ثابتي آماده كنيم كه
فرزندانمان ساعت هايي از روز كنار هم باشند
و با توجه به پتانســـيل هاي والدين، جريان

يادگيريشان را حمايت كنيم.  
او مي افزايد: در تمامي اين ســـال ها
چالش هايي داشتيم كه گويا الزمه اين سبك
زندگي بود؛ چالش هايي كه اغلب ناشـــي
از جوانب ســـاخت فضاي جديد است؛
فضايي كه نياز به همفكري و همپايي دارد
و چالش هايي از جنس ويراني ســـتون هاي
محكم فرهنگي، چـــه از نوع عامه و چه از
نوع مسلط و از نوچيدن به شكلي ديگر و
از جنسي ديگر. ساختني كه پتانسيل تغيير
مكرر دارد، ســـاختني كه پويايي را زندگي
مي كند و ساختني كه از ويراني  نمي  هراسد،
زيرا خود بر پايه هاي ويران شده مردگي ها و
مرداب ها بناشده است. واضح است كه در
اين ميان پرداختن به ساختار، محتوا و روش
آموزش چالش هايي را بـــراي افراد حاضر

ايجاد مي كند. 
دانش آموزانـــي كه تحـــت آموزش
نامدرســـه اي قرار دارند عموما مي توانند در
پايان مقطع دبستان يا باالتر از طريق وزارت
آموزش و پرورش يا مدارس اقدام كنند تا از
آنها امتحانات الزم و آزمون كيفي گرفته شود
و بتوانند مدرك رسمي هم دريافت كنند يا

وارد مدرسه و دانشگاه شوند. 
ارمغان زمان فشمي

گزارشي درباره روش هاي آموزشي جديد ـ بخش دوم و پاياني

* والدين دوست دارند فرزندشان خود را آن قدر توانمند ببيند كه در برابر 
مشكالت زندگي تسليم نشود، بلكه سينه ستبر كند و روبه  روي آنها بايستد

* هنگامي كه كودكان بين آنچه مي آموزند و آنچه تجربه مي كنند ارتباط 
برقرار مي كنند، سرزنده و مشتاق  خواهند بود

يك مدرسه متفاوت

* مربي يك مركز يادگيري نامدرسه اي: بچه ها در اينجا زندگي كردن را 
مي آموزند و در اين مسير هرجا نياز به داشتن مهارتي پيدا كنند، آن مهارت را 

با عالقه مي آموزند
* عالقه خود بچه ها نخستين اولويت در  انتخاب موارد آموزشي آنها در طول 

روز است 
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افـقـى: 

  1 - ز هشياران عالم هر كه را ديدم غمى دارد / دال ديوانه 
شو ...... هم عالمى دارد - باعث افزايش نيرو 

2 - بلندتريــن درخت از تيره مخروطيان هميشــه 
سبز - از مركبات

 3 - اصطالحى در موسيقى -  تعجب خانم ها - نوعى 
ورزش با گوى و چوگان - دفع مزاحم

  4 - ســازمان فضايــى آمريكا - شــهرى در تبت
 و نيز بت خانه - گلخن حمام

 5 - دستگاه باد دميدن - آب شرعى - حريص - قوم 
مرزدار ايرانى     

6 - جديد - از حيوانات خزنده - تبهكاران
 7 - سپيد چادر - گلزن سابق استقالل تهران

 8 - موجود نامرئى - پهلوان - ميوه مربايى - ترمز چهار پا
 9 - لقب ضحاك ستمگر - آغاز زندگى خانوادگى است 
10 - كمك خواه - از عالئم نگارشى – مشت تو خالى

 11 - رفيق مشهدى - عقيم - ماه كارگرى - سيستم 
تلويزيون هاى رنگى

 12 - گروهى تحقيقاتى - گروه تبهكاران - واحد وزن
 13 - نصف شــانس - محرمانه - خداى درويش - 

مالك گردانيدن 
14 - عمودى - رسا بودن 

 15 - كشــور آفريقايــى با مركــز ويندهوك - از
 مهــم ترين قطعات خودرو كه باعث خنك شــدن 

موتور خودرو مى شود
عـمـودى:

 1 - پاره كردن - ابناى وطن
 2 - پهلوانى در شاهنامه - پيامبر خياط

 3 - تحريكات شيطانى - فيلم اصغر هاشمى - ناخن ستور
 4 - پايتخت غنا - مركز كردستان - نوعى آزمون

  5 - عدد فردوسى پور - سفر ايل - واحد پول هر دو 
كره - امر از روبيدن 

6 - از پســوند ها - كهنه يا پوســيده شدن - عالمه 
بزرگوار مولف الغدير

 7 - ســرگرد سابق - الگو  - آنچه زود و در حرارت 
كم پخته مى شود – اين ... آن ؟

 8 - در خطر افكندن - جانورى گردن و پا بلند
 9 - اسب آذرى - دستور - عمارت - وجه رايج اروپا

 10 - تجدد طلب - فارسى «اتيكت» - از ادات تشبيه
 11 - پيامبران - عيب - آفت گياهان - از بانك ها
 12 - عمق - نام پسرانه - از القاب حضرت على «ع»

  13 - آب منجمد - فاقد تازگى و جذابيت - توده اى 
برآمده و غير طبيعى كه از سطح پوشش هاى مخاطى 

مى رويد
 14 - زمانه و روزگار - اهل يمن 

15 - بندرى در شمال مصر - دوربين نجومى

آگهي تجديد مناقصه عمومي
 احداث بلوار فردوس تا آبعلي (احداث ادامه بلوار امام خميني(ره)

 تا مرز آبعلي در قالب جدول گذاري و پياده روسازي)
شهرداري رودهن در نظر دارد به استناد مجوز شــــماره 1/344/787/ش مورخ 96/12/28 
شــــوراي اسالمي شهر رودهن اقدام به برگزاري تجديد مناقصه عمومي احداث بلوار فردوس تا 
آبعلي (احداث ادامه بلوار امام خميني(ره) تا مرز آبعلي در قالب جدول گذاري و پياده رو سازي) 
(بر اساس فهرســــت بهاء راه و باند سال 97) نمايد. لذا متقاضيان پيشنهاد مي توانند تا 10 روز 
پس از تاريخ انتشــــار اين آگهي روزنامه تا پايان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 97/10/3 جهت 
دريافت و تحويل اسناد مناقصه به واحد امور قراردادها (76504991ـ021) مراجعه نمايند.

1ـ موضوع مناقصه: احداث بلوار فردوس تا آبعلي (احداث بلوار امام خميني(ره) تا مرز 
آبعلي در قالب جدول گذاري و پياده رو سازي)

2ـ مهلت دريافت و تســليم اســناد: از روز پنجشنبه مورخ 97/9/22 تا پايان وقت 
اداري روز دوشنبه مورخ 97/10/3 تا رأس ساعت 14:00 مي باشد.

3ـ مــدارك مورد نياز جهت تحويل اســناد مناقصــه: معرفي نامه ممهور به مهر و 
امضاء مجاز شركت به همراه كارت شناسايي معتبر.

4ـ محل تحويل اسناد: دبيرخانه شهرداري رودهن مي باشد.
5ـ مبلــغ برآورد: 15/000/000/000 ريال و ســـپرده شـــركت در مناقصه به مبلغ 
750/000/000 ريال به صورت ضمانت نامه بانكي مورد قبول شهرداري يا وجه نقد جهت 
واريز به حساب سپرده 3100002572003 بانك ملي ايران شعبه رودهن اقدام نمايند.
6ـ  تشكيل كميسيون عالي معامالت شهرداري رودهن و بازگشايي پاكتهاي پيشنهادي 

در روز سه شنبه مورخ 97/10/4 رأس ساعت 15:00 در دفتر شهردار مي باشد.
7ـ شهرداري در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار است.

8ـ به پيشـــنهادهاي مبهم، مخدوش، فاقد الك و مهر و سپرده و آناليز قيمت پيشنهاد 
پيمانكار ترتيب اثر داده نخواهد شد.

9ـ به برندگان اول و دوم و ســـوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان 
به ترتيب ضبط خواهد شد.

10ـ ساير اطالعات و جزئيات فني مربوط به معامله در اسناد مناقصه قيد گرديده است.
11ـ  هزينه چاپ چهار نوبت آگهي در روزنامه به عهده برنده مناقصه است.

مهدي كچويي -شهردار 

3314-م الف

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي (نوبت دوم) 
اداره كل كتابخانه هاي عمومي اســـتان تهران در نظر دارد انجام عمليات اجرايي كتابخانه 
عمومي باقرالعلوم (ع) با زيربناي تقريبي 1800 مترمربع با اسكلت فوالدي و در چهارطبقه 
 واقع در استان تهران، شهرستان ري، باقرشهر، خيابان 22 بهمن، نبش خيابان يادگار امام (ره) 

را به شرح زير واگذار نمايد: 
1. روش مناقصـه: مناقصه به روش فهرســـت بهايي و از طريـــق مناقصه عمومي دو 

مرحله اي انجام مي شود. 
2. برآورد اوليه پروژه: مبلغ 53/365/059/699 ريال (بر مبناي فهرست بهاي پايه 97) 

3. مدت اجراي پروژه: از تاريخ تنظيم و ابالغ قرارداد 24 ماه مي باشد. 
4. تضمين شـركت در مناقصه: كليه شركت كنندگان مي بايست جهت انجام امور 
مناقصه مبلغ 2/600/000/000 (دو ميليارد و ششصد ميليون ريال) را بر اساس آيين نامه 
تضمين براي معامالت دولتي مصوب هيات وزيران بـــه صورت ضمانت نامه بانكي به نام 
اداره كل كتابخانه هاي عمومي اســـتان تهران تهيه نموده و يا نسبت به واريز مبلغ مذكور 
به شماره حساب 157461834 بانك تجارت، به نام اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان 
تهران، اقدام نمايند كه شروع اعتبار ضمانت نامه از تاريخ آخرين مهلت تسليم پيشنهادها 
به مدت 3 ماه مي باشد. ضمنا الزم است هر يك از تضمين هاي مذكور قابل تمديد براي يك 

مدت سه ماهه ديگر بنا به درخواست مناقصه گزار باشد. 
تذكـر مهـم: ضمانت نامه هاي صادره توسط موسسات مالي و اعتباري پذيرفته نبوده و در 

صورت ارائه پاكت هاي پيشنهادي بازگشايي نخواهد شد. 
5. از تمامي پيمانكاران واجد شـــرايط و تعيين صالحيت شده از مراجع ذي صالح (حداقل 

در گروه 5 ابنيه) دعوت به عمل مي آيد. 
6. شركت در مناقصه و ارائه پيشنهاد قيمت، ايجاد حق براي شركت كننده و ايجاد تكليف 
و يا سلب اختيار براي اداره كل كتابخانه هاي استان تهران نمي نمايد و اداره كل مجاز است 

در چارچوب ضوابط و مقررات و دستورالعمل و با عنايت به صرفه و صالح نهاد كشوري، هر 
يك از پيشنهادها را قبول يا رد كند. 

7. فـروش و تحويـل اسـناد مناقصه: واريز مبلغ           500/000 ريال به شـــماره 
حســـاب 157461834 بانك تجارت، به نام اداره كل كتابخانه هاي عمومي استان تهران 
بابت خريد اسناد مناقصه و مراجعه حضوري در روز هاي 1397/09/24 تا 1397/09/26 
از ساعت 9 الي 16 به ســـاختمان اداره كل واقع در ميدان هفتم تير، خيابان شهيد لطفي، 

پالك 23، طبقه سوم، واحد عمراني 
* همچنين در دست داشتن معرفي نامه و درخواست كتبي و اصل فيش واريزي و مدارك 
مثبته (اساس نامه، آگهي تاسيس و تغييرات، تصوير شناسنامه و كارت ملي صاحبان امضاي 
شـــركت، تصوير گواهي صالحيت پيمانكاري، مالي، ايمني و مجري ذي صالح حقوقي) 

الزامي بوده و مبلغ واريز شده غيرقابل استرداد مي باشد. 
8. آخريـن مهلت قبـول پاكت هاي مناقصه: ســـاعت 15 روز 1397/10/10 

خواهد بود كه مي بايست به واحد حراست اداره كل تحويل و رسيد دريافت نمايند. 
9. اعتبار پيشـنهاد: پيشـــنهاد بايد تا 3 ماه از آخرين موعد تسليم پيشنهادها، اعتبار 

داشته باشد. 
10. بازگشـايي پاكت ها: پاكت  هاي الف (پاكت تضمين) و ب (پاكت اســـناد ارزيابي 
كيفي و فني) در تاريخ 1397/10/10 بازگشـــايي شده و پاكت ج (پاكت پيشنهاد قيمت) 
شـــركت هاي تاييد شده در ارزيابي كيفي و فني، در جلســـه مورخ 1397/10/20 راس 
ساعت 10 صبح و با حضور كليه اعضاي كميســـيون معامالت بازگشايي و برنده مناقصه 

اعالم خواهد شد. 
11. هزينه درج آگهي در روزنامه بر عهده برنده مناقصه مي باشد. 

12. براي اطالعات بيشتر مي توانيد با شماره تلفن 88864612 تماس حاصل فرماييد. 

آگهي دعوت از بستانكاران 
«نوبت سوم»

نظر به اينكه شـــركت بين المللي توســـعه پيمان تجارت 
پايدار (ســـهامي خاص) (در حال تصفيه) به شماره ثبت 
361000 و شناسه ملي 10320136825 منحل گرديده 
است، لذا از كليه اشـــخاص حقيقي و حقوقي كه ادعايي 
عليه اين شـــركت دارند درخواســـت مي شود با در دست 
داشتن مستندات خود به خانم بيتا فالحي (مدير تصفيه) 
 به نشـــاني: تهرانـ  خيابان وليعصرـ  باالتر از ميردامادـ  
خيابـــان قباديان غربيـ  پالك 48 واحد 1ـ كدپســـتي 

1969614381 مراجعه نمايند.
مدير تصفيه

آگهي دعوت از بستانكاران 
«نوبت سوم»

نظر به اينكه شـــركت توســـعه تجارت بين الملل غدير 
(سهامي خاص) (در حال تصفيه) به شماره ثبت 27860 و 
شناسه ملي 10260224901 منحل گرديده است، لذا از 
كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه ادعايي عليه اين شركت 
دارند درخواست مي شود با در دست داشتن مستندات خود 
 به آقاي حميدرضا احمدي (مدير تصفيه) به نشاني: تهرانـ 
 خيابان وليعصرـ  باالتر از ميردامادـ  خيابان قباديان غربيـ 
 پـــالك 48 واحـــد 1ـ كدپســـتي 1969614381 

مراجعه نمايند.
مدير تصفيه

فرماندهي پشــتيباني منطقه 3 شهيد مجتبي يداللهي نزاجا 
درنظر دارد اقالم مشـــروحه ذيل را برابر شرايط و مشخصات موجود از 

طريق مناقصه عمومي خريداري نمايد.
متقاضيان ضمن در دست داشتن اصل فيش واريزي به مبلغ 300/000 
ريال به حساب 06158800145806 بانك سپه به نام وجوه متفرقه 
پشتيباني منطقه 3 بابت هزينه اوراق هر يك از مناقصه هاي موصوف و 
با ارائـــه معرفي نامه كتبي، از تاريخ درج آگهي نوبت اول به مدت ده روز 
مي توانند با مراجعه به مديريت خريد و پيمان واقع در جاده قديم كرج، 
سه راهي شهريار، بعد از ريل راه آهن، پشتيباني منطقه 3 شهيد مجتبي 
يداللهي نزاجا نسبت به دريافت اسناد مناقصه اقدام نمايند. متقاضيان 
جهت كســـب اطالعات بيشتر مي توانند با شماره تلفن 66283689 و 

نمابر 44907468 تماس حاصل نمايند.

نوع مناقصهواحدمقدارنوع جنسرديف

كيلوگرم280/000رب گوجه فرنگي1
دو مرحله اي

(تجديد)

كيلوگرم200/000ماكاروني2
دو مرحله اي

(تجديد)

كيلوگرم70/000كوكوسبزي3
دو مرحله اي

(تجديد)

كيلوگرم200/000خرما4
يك مرحله اي

(تجديد)

فرماندهي پشتيباني منطقه 3 شهيد مجتبي يداللهي 
نزاجا

آگهي مناقصه عمومي
 شماره 97109 نوبت دوم

با توجه به عدم رســـميت جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت اول مورخه 97/09/20 بدينوسيله از اعضاي محترم شركت تعاوني مولي الموحدين دعوت 
مي شود در جلســـه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده نوبت دوم كه در ساعت 10 صبح روز يكشنبه 97/10/02 در محل ساختمان شركت تعاوني مولي الموحدين 
واقع در تهرانـ  خيابان سيدجمال الدين اسدآباديـ  نبش خيابان شصت و هشتمـ  پالك472 برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند يا وكيل/نماينده خود را كتباً معرفي 
نماييد. ضمناً  به اطالع مي رســـاند كه به موجب ماده 18 آئين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومي، تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر 3 رأي و هر شخص غيرعضو تنها يك 
رأي خواهد بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي، مي بايســـت به همراه نماينده خود حداكثر تا تاريخ 97/09/27 در محل دفتر تعاوني حاضر تا پس از احراز هويت و 

تأييد وكالت، برگه ورود به مجمع(مطابق برگه ذيل آگهي) را دريافت نمايند.
تذكر: مجمع نوبت دوم با هر تعداد اعضاي حاضر رسميت يافته و مصوبات آن براي كليه اعضا اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر خواهد بود.

دستور جلسه: 1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت تعاوني. 2ـ طرح و تصويب صورت هاي مالي سال منتهي به 96/12/29 شركت 
تعاوني. 3ـ طرح و تصويب بودجه پيشـــنهادي براي سال مالي 1397. 4ـ انتخاب بازرس اصلي و علي البدل. 5ـ انتخاب حسابرس مستقل. 6ـ تعيين پاداش و حق الزحمه 
و حق حضور در جلســـات اعضاي موظف و غيرموظف هيأت مديره. 7ـ تعيين پاداش بازرس قانوني شركت. 8ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار براي درج آگهي هاي رسمي 

شركت. 9ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع مي باشد.

هيأت مديره
وكالت نامه/نمايندگي

بدينوسيله اينجانب ........................................ عضو شــركت تعاوني ........................................... به آقاي/خانم .................................... 

عضو/غيرعضو شــركت تعاوني وكالت/نمايندگي مي دهم تا بجاي اينجانب در جلسه مجمع عمومي عادي ............................................ 

مورخ             /                /                     اعمال رأي نمايد.

تعاوني مولي الموحدين 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاوني مولي الموحدين 

تاريخ انتشار آگهي: 1397/09/21

آگهى تغييرات شركت آريا سازه سديد سهامى خاص
 به شماره ثبت 502724 و شناسه ملى 14006427240 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/06/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. ترازنامه و حساب سود و زيان سال 
مالى 96 به تصويب رسيد. موسسه حسابرسى و خدمات مديريت راده به شناسه ملى 10100549382 به 
عنوان بازرس اصلى و موسسه حسابرسى توانگرمحاسب و همكاران به شناسه ملى 10320852922 به سمت 

بازرس على البدل به مدت يك سال مالى تعيين گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (289816)
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بررسي سبك شاهنامه 



7 اقتصادى

دولت الكترونيك خدمتى اســـت كه اگر از مرحله شعار به عمل 
برســـد، به واسطه آن مىتوان در كنار صرفهجويى 330ميليارد تومانى 
اتصال كارت ســـوخت به كارت بانكى، 1440ميليارد تومان در هزينه
قبوض صرفهجويى كرد و اين موارد شايد ابتدايىترين بهرهبردارىها از 

هوشمندسازى فرآيندهاى دولتى باشند.
به گزارش ايسنا، هوشمندسازى را شايد بتوان استفاده از ابزارهاى 
فناورى اطالعات براى تســـهيل فعاليتهايى دانســـت كه پيش از اين 
بهصورت ســـنتى و معمول انجام مىشـــدند و البته با اجراى طرح 
هوشمندســـازى، مىتوان كشـــور را ارزان اداره كرد تا كارهاى مردم با 

سرعت و سهولت بيشترى انجام شود.
در كنار استفادههاى متعددى كه از فرآيند هوشمندسازى مىشود، 
مىتـــوان بـــه صرفهجويى در هزينهها، كاهش رفتوآمد و حتى حفظ 
محيط زيست به عنوان مزاياى هوشمندسازى اشاره كرد. همانطور كه 
اخيرا كارت سوخت به كارتهاى بانكى متصل شده و با بهرهگيرى از 
ظرفيتهاى دولت الكترونيك، صرفهجويى 330ميليارد تومانى در هزينهها 

و كاهش مدت زمان فرآيند خدمات رخ داده است.
در همين راستا، محمدجواد آذرى جهرمى وزير ارتباطات و فناورى 
اطالعات با طرح اين سوال  كه هزينه ساالنه صدور قبض كاغذى آب، 
برق، گاز و تلفن چقدر است؟ گفته است: 1440 ميليارد تومان؛رقمى 
كه در شرايط ويژه كنونى اقتصادى حفظ آن ضرورى و متعلق به مردم 
است. برخى قبل از اجراى پروژه كارت سوخت باور نمىكردند، اما انجام 

داديم و شد. چه كارها كه با دولت الكترونيك مىتوان كرد.
پيش از اين درباره خدمات ارائهشده با استفاده از دولت الكترونيك، 
وزير ارتباطات توضيح داده بود: شرايط فعلى بودجهاى ايجاب مىكند كه 
با استفاده از ظرفيت دولت الكترونيك به سمت صرفهجويى در هزينهها 
برويـــم و ايـــن هزينهها را از دوش مردم و يا هزينه بودجه برداريم. از 
ابتداى سال، عدد اعتبار تخصيص يافته به وزارت ارتباطات 600ميليارد 
تومـــان بوده در حالى  كه1440ميليارد تومان هزينه قبوض خدماتى يا 
330ميليارد تومان هزينه صدور كارت ســـوخت است و اين هزينهها 

مىتواند صرفهجويى شود و به عنوان منابع به آنها نگاه كرد.
در هر حال به گفته مسئوالن مىتوان اين قبوض را به گوشى همراه 
شهروندان ارسال كرد كه نسخه ديجيتالى آن در كارپوشه ايرانيان قرار 
بگيرد، يا بهصورت پيامكى يا اپليكيشنهاى دولت همراه يا اپليكيشن كه 
خدمات پرداخت را انجام مىدهند و به مشترك اطالع داد كه قبضشان 
آمده است. اين فرايند اطالعرسانى آنالين به مشترك و بهروز بودن اين 

مدل اطالعرسانى در برگشت درآمد آنها هم هزينه دارد.
كارپوشه ملى ايرانيان در راستاى دسترسى آزاد به اطالعات ايجاد 
شـــده اســـت؛ به اين صورت كه براى هر شخص ايرانى طبق قانون 
دسترسى آزاد به اطالعات، كارپوشهاى ايجاد شده است. مردم ثبتنام 

كرده و سپس به كارپوشه خود دسترسى پيدا مىكنند.
در اين ســـامانه هر يك از مردم و كســـب و كارها داراى يك كار 
پوشـــه الكترونيك تحت عنوان ايران پوشـــه بوده و همه اقالم تحويل 
گرفتنى الكترونيك خود شامل اعالن ها و ابالغيه هاى دولتى و مكاتبات 
از تمام دستگاه هاى اجرايى و نهادهاى عمومى را به صورت يكپارچه و 
اختصاصى دريافت كرده و از هرجايى بدان دسترسى خواهند داشت.

اين بســـتر واحد و تجميع شده صرفهجويى بسيارى را در جهت 
حذف هزينههاى ســـربار دســـتگاهها، براى ارسال اعالن و ابالغيهها و 
همچنين كاهش ترافيك تبادل و گردش اطالعات مورد نياز از شـــبكه 

داخلى دستگاهها و نهادهاى عمومى را دربردارد.
از ديگر ويژگى هاى برجسته اين بستر مىتوان به كاهش مراجعه 
حضورى مردم به دســـتگاههاى اجرايى، نهادهاى عمومى، تســـريع در 
پاسخگويى به ارباب رجوع و تجميع تمام اعالنات و مكاتبات دستگاههاى 
اجرايى و نهادهاى عمومى به اشخاص در سامانهاى واحد اشاره كرد.

 هزينه ساالنه صدور قبضهاى 

كاغذى چقدر است؟

 اتكاى شغلى به «آب» در 40 سال اخير كشور 
را دچار خسارت هاى پرشمارى كرده است. رشد 
كشاورزى در ايران خشك و تاراج منابع ذى قيمت 
آب در قالب چاه هاى مجاز و غيرمجاز و استقرار 
صنايع آب بر، منابع زيرزمينى آب را به شدت تحليل 
داده است و امروز تقريبا تمامى استان هاى كشور با 

پديده خطرناك فرونشست مواجه شده اند.
خالء ناشـــى از خالى شدن سفره هاى آب 
زيرزمينى براثر برداشت آب عامل فرونشست هاى 
اخير كشور شده است. به دليل افزايش حفر چاه و 
برداشت بىرويه از منابع زيرزمينى  خطر فرونشست 
زمين كل كشـــور و از جمله پايتخت و حومه را 

تهديد مىكند.
عمده دليل اين فرونشست ها خالى شدن سفره 
هاى آب زيرزمينى براثر برداشتهاى غيرمجاز است 
كه موجب به وجود آمدن فضاى خالى در زير خاك 
شده و براثر كوچكترين ارتعاش اين فرونشستها 

اتفاق مى افتد.
نشريه انگليسى "نيچر" نظر به رشد اين خطر 
ســـرزمينى در گزارشى مى نويسد: تصاوير جديد 
ماهواره اى نشان مى دهد نشست زمين در تهران 
به عنوان پرجمعيت ترين شـــهر غرب آسيا بسيار 
شديد است و در برخى مناطق به 25سانتى متر در 

سال مى رسد.
  محققان مركـــز تحقيقاتى GFZدر آلمان 
با بررســـى اطالعات ماهواره اى از سال 2003تا 
2017ميالدى متوجه گستردگى فرونشست در تهران 
شدند كه نشست به صورت گسترده اى در تهران 
وجود دارد و به تدريج در حال احاطه كردن فرودگاه 

بين المللى اين شهر است.
گزارش نيچر حاكى است: جزئيات اين موضوع 
با اســـتفاده از تصاوير ماهواره اى به راحتى قابل 
مشاهده است. مطالعات قبلى نشان داده بود كه دليل 
نشست تهران كاهش سفره هاى آب هاى زيرزمينى 
است.اطالعات ماهواره اى جديد ديد تازه اى نسبت 
به اين مشكل ايجاد كرده و نشان مى دهد صفحه 
غربى تهران كه تالقى حوزه شـــهرى با كشاورزى 
است، هر سال حدود 25سانتى متر نشست مى كند. 
همچنيـــن صفحه منطقه ورامين با همين ميزان در 

حال فرو نشست است.
فـــرودگاه بين المللـــى تهران واقع در منطقه 
جنوب غربى شهر حدود 5سانتى متر در سال نشست 
مى كند كه به گفته محققان، يكى از باالترين نرخ 
نشست ها در كل دنيا محسوب مى شود.بر اساس 
اين تحقيقات، حدود 10درصد از جمعيت تهران و 
همچنين ساكنان بخشى از شهرهاى اقمارى تهران 

تحت تاثير اين فرونشست قرار مى گيرند.
بـــه گفته محققان، هنگام تردد در اين مناطق 
خيابان هاى غير همســـطح، ديوارهاى ترك خورده 
و ســـاختمان هاى نشست كرده ديده مى شود و 
برخى از اين ســـاختمان ها بـــه ناچار مجبور به 

تخريب شده اند.
از ســـوى ديگر، زمين هاى كشاورزى هم با 
وجود اين شـــكاف هـــا و حفره ها ديگر كارايى 
ندارند چرا كه آب هاى سطحى به سرعت در اين 
شكاف ها نفوذ مى كنند و گياهان سطح زمين بدون 

آب مى مانند.
در هميـــن خصوص، تاكنون 100هزار حلقه 
چاه غير مجاز مسدود شده است ولى حدود 30هزار 
چاه غير مجاز ديگر در تهران وجود دارد. محققان 
با اندازه گيرى عمق آب چاه ها در مناطق نشست 
كرده به اين نتيجه رســـيده اند كه به احتمال زياد 

سطح زمين به حالت اوليه باز نمى گردد.
همچنين براساس ارزيابىهاى صورت گرفته، 
مناطق تحت تاثير نشست زمين در تهران و اطراف 
آن در برگيرنده 120كيلومتر خط آهن، 2300كيلومتر 
جاده، 21پل، 30كيلومتر خط لوله نفتى، 200كيلومتر 

خط لوله گاز، 70كيلومتر خطوط برق فشار قوى و 
بيش از 250هزار ساختمان است.

حميد منصورى مديريت محيط زيســـت و 
كيفيت  منابع آب شـــركت آب منطقه اى البرز و 
كارشناس ارشد اقليم شناسى در برنامه ريزى محيطى 
در گفتگو با اطالعات در اين زمينه مى گويد: كمبود 
آب در ايران و على الخصوص در اســـتان البرز 
يكى از عوامل محدود كننده اصلى توسعه فعاليت 
هاى اقتصادى در حال و دهه هاى آينده به شمار 
مى رود . متاسفانه در استان البرز مانند كل كشور 
هنوز اســـتفاده مطلوب از منابع آب به شكل يك 
فرهنگ جايگاه خاص خود را پيدا نكرده اســـت . 
هرچند آب يكى از منابع تجديد شـــونده به شمار 

مى رود ، اما مقدار آن محدود است .
به گفته وى، با توجه به رشد جمعيت ، گسترش 
صنعت ، باال رفتن سطح بهداشت و رفاه عمومى ، 
سرانه منابع تجديد شونده منابع آب رو به كاهش 
است. ايران با متوسط نزوالت جوى 260 ميليمتر 
در سال از كشور هاى خشك جهان و داراى منابع 
آب محدود است و با وجود عواملى همچون رشد 
جمعيت ، نياز به غذاى بيشـــتر، ضرورت ارتقاى 
ســـطح بهداشت و رفاه اجتماعى ، توسعه صنعتى 
و حفاظت اكوسيستم ها، تقاضاى آب روز به روز 

بيشتر مى افزايش  مى يابد .
مديريت محيط زيســـت و كيفيت  منابع آب 
شركت آب منطقه اى البرز ادامه مى دهد: با توجه 
به رشد جمعيت در استان ، سرانه منابع آب تجديد 
شونده ساالنه كاهش يافته و در حال حاضر سرانه 
منابع آب تجديدپذير استان (بدون در نظر گرفتن 
تخصيص از سدها براى استانهاى مجاور) حدود 
785 مترمكعب در سال براى هر نفر است. با فرض 
ثابت ماندن حجم منابع آب تجديدپذير قابل استفاده 
در استان، در افق 1420 سرانه به 280مترمكعب در 

سال براى هر نفر كاهش خواهد يافت.
وى پديده فرونشست زمين يا فرو ريزش زمين 

را شامل نشست و حركت عمودى و رو به پايين 
زمين مى داند كه تا حدودى اندك با حركت افقى 
هم مىتواند همراه باشد. اين پديده، حركتى بدون 
بازگشت بوده و آسيبهاى آن به وضع جغرافيايى و 
توپوگرافى زمين بسيار جدى و مهم است و عوامل 
متعددى موجب فرونشســـت زمين مىشوند كه از 
مهمترين آنها كاهش سفرههاى آب زيرزمينى است 
و البته در ايران امروزه عمدهترين دليل فرونشست 

همين مساله است. 
وى تصريح مىكند: پيامدهاى فرونشست زمين 
تخريب كانالهاى آبيارى، خشـــك شدن چاه ها، 
فشردگى خاك و كاهش حاصلخيزى اراضى، ايجاد 
سيالب و آسيب به راههاى ارتباطى، پلها، خطوط 
انتقال نيرو، مناطق مسكونى و زيرساختهاى شهرى 
است. دليل اصلى فرونشست در اغلب پهنههاى ايران 
و دشتهاى استان البرز افت شديد سطح ايستابى 

آبهاى زيرزمينى است.
  منصورى خاطرنشان مى كند كه اين كاهش 
دو دليل مشخص دارد: يكى كمبود بارندگى ناشى 
از نوســـانات اقليمى و ديگرى برداشـــت بىرويه 
آبهاى زيرزمينى. در حال حاضر به عنوان نمونه 
فرونشســـت در استان البرز بهطور عمده مربوط به 
برداشـــت بيش از اندازه آبهاى زيرزمينى است. 
اگرچه احيا و تعادلبخشى منابع آبهاى زيرزمينى 
از جمله اقداماتى است كه مى تواند در جلوگيرى 
و كاهش اين پديده بسيار موثر باشد، اما متاسفانه 
برخى اقدامات در دورههاى گذشته منجر به تشديد 
اين بحران شـــده اســـت؛ از جمله در سال 84 با 
تصويب قانونى، مالكان چاه هاى مجاز از پرداخت 

حقالنظاره معاف شدند .
 وى مـــى افزايد: لذا براى اجراى هرچه بهتر 
طرح احيا و تعادل بخشى منابع آب هاى زيرزمينى، 
بســـترهايى آماده شده است؛ از آن جمله پيگيرى 
تعيين ميزان آب قابل برنامهريزى در 609 محدوده 
مطالعاتى در قالب 75 درصد آب تجديدپذير براى 

مصارف كشـــاورزى، صنعتى، شرب و بهداشت، 
تهيه سند مديريت پايدار آب شرب كالنشهرهاى 
كشور با همكارى شوراى عالى امنيت ملى كشور 
و همچنين تدوين برنامه براى مديريت و مصرف 

كودهاى شيميايى و سموم.
اين كارشناس ارشد اقليم شناسى در برنامهريزى 
محيطـــى مى افزايد: از برنامه ها و پروژههاى مهم 
وزارت نيرو در خصوص كاهش فرونشست مىتوان 
به پروژه حفر چاه پيزومترى در دشتهاى كشور، 
نصب تجهيزات اندازهگيرى منابع آب براى پيزومترها 
و چاههاى اكتشافى دشتهاى كشور با هدف تكميل 
شـــبكه پايش، تهيه بيالن و بهنگام ســـازى بانك 
اطالعاتى محدوده مطالعاتى كشور، ايجاد و استقرار 
بازار محلى آب ، خريد چاههاى كم بازده كشاورزى 

و ساماندهى شركتهاى حفارى اشاره كرد.
به گفته وى، جايگزينى پســـاب با چاههاى 
كشاورزى در دشتهاى ممنوعه، تقويت و استقرار 
گروههاى گشـــت و بازرسى، تهيه و نصب كنتور 
حجمى و هوشمند آب و برق، اطالعرسانى و ايجاد 
سامانه كنترل و نظارت و مسلوب المنفعه كردن و 
انسداد چاههاى فاقد پروانه و مضر به مصالح عموم 
ازجمله ديگر اقدامات مهم در اين راستا بوده است 
ولـــى از چالشهاى اصلى در اجراى طرح احيا و 
تعادلبخشـــى را كمبود اعتبارات اين طرح، تاخير 
در ابـــالغ تخصيصها، زمانبر بودن هماهنگىها و 

... بوده است
  منصـــورى پيامدهاي بر هم خوردن تعادل 
و برداشت بى رويه ازمنابع آب زيرزميني را چنين 

بر مى شمارد:
1- پائين رفتن سطح آب زيرزمينى درآبخوانها، 
گســـترش بيابان زايي و خشـــك شدن مزارع و 

باغات .
2- كاهش آبدهى قنوات و چشـــمه سارها ، 

خشك شدن رودخانه ها، درياچه ها و تاالبها.
3- افت كيفيت منابع آب زيرزمينى و افزايش 

شورى خاك و تخريب محيط زيست.
4- خشك شدن دشت ها و تشديد فرسايش 

اراضى و گسترش زمينه هاى توليد ريزگردها.
5-  فرونشست اراضى و از بين رفتن ظرفيت 
مخازن ذخيره و پااليش طبيعى آب و خســـارت 
ديدن زمين هاي كشاورزي ، تأسيسات زير بنائى ،

راهها و...
6- افزايـــش هزينه هـــا وكاهش توليدات 
كشاورزى كه منجربه گسترش فقر و بيكارى، بروز 
مشـــكالت و بحران هاى اقتصادى ، اجتماعى و 
سياسى و همچنين مهاجرت كشاورزان به شهرها 

مى شود.
7-ازبين رفتـــن فرصت هاى كمى و كيفى 
تامين آب براى مصارف شرب و صنعت مورد نياز 
جمعيت رو به افزايش وايجاد بحران جدى در حفظ 
نيازهاى اوليه تمدن دير پاى ملى درمناطق مختلف 
كشـــور و از جمله در استان البرزوى همچنيناهم 
راهكارها را براى جلوگيرى از كاهش سطح سفره 
هاى آب هاى زيرزمينى و جلوگيرى از افزايش نرخ 
فرونشست در دشت ها به شرح زير برمى شمرد:

- تعيين حد مجاز دبى فنى هر چاه بر اساس 
آزمايش پمپاژ و حريم فنى

- تعيين حد مجاز پايدار ســـفره بر اســـاس 
برنامهريـــزى تلفيقى يا منطقه اى بيالن به كمك 
شبيه ســـازى عددى درازمدت سيستم و مفهوم 

مولفه هاى ابهام
- شناســـايى مناطقى كه سازند حساس به 
فرونشســـت دارند و كاهش ميزان برداشت دبى و 
تراكم چاه هاى بهره بردارى در اين مناطق يا تغيير 

برنامه پمپاژ بر اساس مفهوم منحنى هاى زمانى.
- توسعه كنتورهاى هوشمند براى عملياتى 

كردن و كنترل برداشت سفره ها در حد مجاز
- توجه به مسائل اجتماعى و عواقب كاهش 
برداشت ها به واسطه تشكل هاى آب بران و ساير 
راهكارهاى مناسب اجتماعى (كنترل جمعيت، شغل هاى 

جايگزين، آموزش، و...
- تغذيه مصنوعى آبخوان ها با سيالب هاى 
هرز و روش هاى اســـتحصال غيرمتعارف آب در 

مناطق خشك و كم آب و بحرانى استان
- تجديد نظر روى الگوى كشـــت و روش 
هاى كشـــاورزى (زراعت و آبيارى)، ژنتيك بذر، 

انتقال و توريع آب و ...
- توجه به موضوع آلودگى آب سطحى و آب 
زيرزمينى و امكان سنجى بهره بردارى از فاضالب هاى 

محدوده
- توجه به هماهنگى بين دستگاهى و سازمانى 
و جدا نبودن مولفه هاى آب،خاك و زمين در منابع 

طبيعى، آب و كشاورزى و ...
- كاهش اتكا به منابع آب هاى زيرزمينى و 
استفاده از ظرفيت آبهاى نامتعارف و تصفيه آب هاى
خاكسترى و همچنين استفاده حداكثرى از بازچرخانى 

آب در مصارف مختلف
- باور واقعى به سازگارى كم آبى سرزمينى 
و همراهى جدى و واقعى مسئوالن محلى ، بهره 
برداران و ذينفعان در نهادينه كردن اين واقعيت در 
طرح ها و پروژه ها و تصميمات توسعه اى و ...

  وى همچنين خاطرنشان مى كند: براى نجات 
آب فقط اجراى طرح احياء و تعادلبخشى آبهاى 
زيرزمينى به تنهايى كافى نيســـت لذا اجراى طرح 
فوق مى بايست به همراه باور واقعى به سازگارى 
با كم آبى سرزمينى كه يكى از آخرين فرصتهاى 
كشور و استان البرز براى حفظ منابع آب زيرزمينى 
و بقاى تمدن كهن مان است، بصورت نهادينه در 
باورهاى همه ذينفعان ، ذى مدخالن ، بهره برداران 
و مسئولين محلى و... نقش بسته و با استفاده بهينه 
از منابع آب و باور قلبى اين موضوع كه سرزمين و 
اقليم كشورمان بطور ذاتى كم آب است با اين كم 
آبى ذاتى سازگار شود و طرح ها ، ايده ها و پروژه 
هاى خود را بر اســـاس اين اصل تعريف و اجرا 
كرد.مدير محيط زيست و كيفيت منابع آب شركت 
آب منطقه اى البرز مى افزايد: با اين تفكر مى توان 
به بخش عمده اى از مشكالت پيش رو فايقآمد 
و به امنيت آبى پايدار دست يافته و متعاقب آن به 

امنيت غذايى پايدار نيز دست يافت.
 بروز پديده خشكسالى هاى متعدد و نوسانات 
اقليمى و طوالنى در كشور و استان البرز، كاهش 
محسوس و نگرانكننده حجم منابع آب تجديدپذير 
و افزايش قابل توجه دماى هوا، بهرهبردارى بىرويه 
از منابع آب زيرزمينى، بى توجهى به اقتصاد آب، 
راندمان و بهرهورى پايين، عدم تناســـب منابع و 
مصارف آب به خصوص در كالنشـــهرها و عدم 
توجه به آمايش سرزمينى، عمده چالشهاى بخش 

آب و كشاورزى كشور و استان البرز است.
وى تصريح مى كند: لذا طرح احياء و تعادل 
بخشى منابع آب زيرزمينى يا هر طرح ديگرى كه در 
راستاى نجات آب تهيه و تدوين مى شود به تنهايى و 
با تكليف و بخشنامه قابل اجرا نيست؛ بلكه همدلى، 
انگيزه و باور به اين كار، اين طرح ها و ايده هاى 
را به پيش خواهد برد.پيشينه موضوع در طرح هاى 
مرتبط با كم آبى و بحران منابع آب ســـطحى و 
زيرزمينى نشان مى دهد چنانچه همه دستگاه ها ،
ذينفعـــان و ذى مدخالن بـــا اين طرح همراهى 
جدى نداشـــته باشـــند و اراده مسئولين سياسى ، 
محلى و ... در جهت عملياتى شـــدن پروژه هاى 
تعريف شـــده اين طرح نباشد ، قطعاً دستيابى به 
اهداف از پيش تعيين شده ميسر نخواهد شد . لذا 
به منظور رسيدن به امنيت آبى ، حفظ تمدن كهن 
ايران اسالمى و جلوگيرى از كوچ اجبارى سرزمين 
و توسعه پايدار، همه با هم بايد دست به دست هم 
در رسيدن به اهداف مقدس و حياتى اين طرح با 
همه توان تالش كنيم ، چراكه اين آخرين فرصت 

نجات آب است.

پرده آخر؛ نجات آب
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آگهي پرداخت سود سهام سال مالي منتهي به 1396/12/29

شركت سيمان الرستان (سهامي عام)

تاريخ پرداخت سود سهامسهامداران داراي

تا 10/000 سهميك سهم
از 97/10/1

لغايت 97/10/30

تا 500/000 سهم10/001 سهم
از 97/11/1

لغايت 97/11/30

اسفندماه 97به بعد500/001 سهم

آگهي مزايده اجاره

–
 –

 –

 –

 –

 –

آگهي تصميمات مجمع صندوق سرمايهگذاري امين انصار

02143692358 www aminansar com

آگهي دعوت به مجمع عمومي فوقالعاده صاحبان سهام شركت سيمان 

ايالم (سهامي عام) به شماره ثبت 72024 و شناسه ملي 10101169402

هيئت مديره شركت سيمان ايالم (سهامي عام)

www ima net ir

هيأت مديره انجمن علمي اينترونشنال كارديولوژي ايران 
آگهي مزايده عمومي

www.kesht-sanat.com



8 اقتصادى

آخرين تغييرات قيمت سهام دربورس تهران        

نام شركت نام شركت 
آخرين قيمت

( ريال)
آخرين قيمت

( ريال)
ميزان

تغييرات
ميزان

تغييرات

بيسكويتگرجي
كارخانجاتداروپخش

فرآوردههاينسوزآذر
سرمايه گذاري نوركوثرايرانيان

كارخانجاتقندقزوين
باما

سرمايهگذاريتوسعهملي
مهركامپارس

پارسالكتريك
الميران

فرآوردههايغذاييوقندپيرانشهر
آبسال

فنرسازيزر
سرمايه گذاري اعتبارايران

ليزينگصنعتومعدن
ماشينسازينيرومحركه

نوردوقطعاتفوالدي
بانكاقتصادنوين

سرمايه گذاري مسكن شمال شرق
سرمايهگذاريرنا(هلدينگ)

سيمانبجنورد
صنايع سيمان دشتستان

سيمانغرب
سيمانشمال

همكاران سيستم
سازهپويش

موتورسازانتراكتورسازيايران
گروهصنعتيملي(هلدينگ)

معدنيامالحايران
نفتپارس

فوالداميركبيركاشان
سيمانهرمزگان

شهد
پارسسويچ

بيمه ملت
داروسازيروزدارو

گروه دارويي بركت
آسان پرداخت پرشين

سختآژند
شركت ارتباطات سيارايران

سرمايهگذارينيرو
زامياد

سامانگستراصفهان
چرخشگر

پست بانك ايران
بانككارآفرين

گروه توسعه صنعتي ايران
داروپخش(هلدينگ)

سيمان فارس نو
صنايعجوشكابيزد

فوالدمباركه اصفهان
سيمانآرتااردبيل

سالمين
سرمايه گذاري توسعه صنايع سيمان

سرمايه گذاري شفادارو
نوردآلومينيوم

بانك ملت
بيمه ما

ريختهگريتراكتورسازيايران
بهنوشايران

سيمانصوفيان
ليزينگ ايرانيان

ايرانخودرو
سرمايهگذاريشاهد

جامدارو
سيمانكرمان

قنداصفهان
خدماتانفورماتيك

بيمه پارسيان
سيمانقائن

سرمايهگذاريسايپا
سرمايه گذاري پرديس

صنايعشيمياييفارس
سرمايهگذاريغدير(هلدينگ)

ايرانترانسفو
موتوژن

داروسازيزهراوي
گروهصنعتيسپاهان

سيماناصفهان
صنايع پتروشيمي خليج فارس

فرآوردههايتزريقيايران
داروسازيكوثر

پرداخت الكترونيك سامان كيش
البرزدارو

توليديكاشيتكسرام
شكرشاهرود

كويرتاير
كابلالبرز

معدنيدماوند
داروسازيابوريحان

گروه مديريت سرمايه گذاري اميد
پارسخودرو

بانك صادرات ايران
سيمانمازندران

تجارت الكترونيك پارسيان
سيمانخزر

داروسازيابوريحان
سرمايهگذاريمليايران

بيمه دانا
رادياتورايران
پتروشيمي جم

كشتيراني جمهوري اسالمي ايران
معدنيوصنعتيچادرملو

پتروشيمي پارس

دشتمرغاب
فرآوردههاينسوزپارس

درخشانتهران
سرمايهگذاريتوكافوالد(هلدينگ)

توسعهصنايعبهشهر(هلدينگ)
موتورسازانتراكتورسازيايران

نوسازيوساختمانتهران
سيمانايالم

كشتوصنعتچينچين
نيروترانس
پارسسرام

سيماندورود
سيمانهگمتان

پتروشيميآبادان
لبنياتكالبر

پارسمينو
شيرپاستوريزهپگاهخراسان

سرمايهگذاري صنايع پتروشيمي
سپنتا

صنايعكاشيوسراميكسينا
مارگارين

توليدمحورخودرو
گلتاش

داروسازيسينا
داروسازيفارابي

سيمانفارسوخوزستان
مديريت صنعت شوينده ت.ص.بهشهر

سايپاآذين
كيميدارو
آلومراد

صنعتيبهشهر
فروسيليسايران

سيمانسپاهان
سايپاشيشه

واسپاري ملت
بانك تجارت

كنترلخوردگيتكينكو
كارخانجات توليدي شهيدقندي

حمل ونقل پتروشيمي(سهامي عام)
پگاهآذربايجانغربي

سيمان خوزستان
سرمايهگذاريصنعتبيمه

لبنياتپاك
ليزينگخودروغدير

حملونقلتوكا
پاكسان

پتروشيمي پرديس
آلومينيومايران

صنعتيآما
گروهصنايعبهشهرايران

سيمانفارس
گروه صنعتي پاكشو

سرمايه گذاري خوارزمي
گلوكوزان

پتروشيمي شازند
سيمانشرق

افست
حفاري شمال

سرمايه گذاري ساختمان ايران
كشاورزيودامپروريمگسال

صنايعشيمياييسينا
تامينماسهريختهگري

كارتنايران
كاشيسعدي

شيرپاستوريزهپگاهاصفهان
سيمانبهبهان

ماشينسازياراك
بينالملليتوسعهساختمان

قندهكمتان
سايپا

فرآوردههاينسوزايران
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي

توسعه معدني وصنعتي صبانور
گسترشسرمايهگذاريايرانخودرو

پمپسازيايران
كاشيپارس

معدني وصنعتي گلگهر
عمرانوتوسعهفارس

تامين سرمايه اميد
قندمرودشت

داده گسترعصرنوين-هايوب
سرمايه گذاري دارويي تامين

صنايعخاكچينيايران
داروسازياكسير
سيمان كردستان

الكتريكخودروشرق
ليزينگ رايانسايپا

سيماناروميه
داروسازي زاگرس فارمدپارس

گروه پتروشيمي س.ايرانيان
مخابرات ايران

ايرانتاير
توسعهمعادنوفلزات

ايرانياساتايرورابر
كمكفنرايندامين

لنتترمزايران
سرمايهگذاريبوعلي

پتروشيمي فجر
صنايعريختهگريايران

شيميداروئيداروپخش
فوالدآلياژي ايران

گسترش نفت وگازپارسيان
سرماآفرين

گسترشصنايعوخدماتكشاورزي

صنايعالستيكيسهند
ايرانترانسفو

توريستي ورفاهي آبادگران ايران
سرمايهگذاريسپه

بانكپارسيان
توسعهمعادنرويايران

تايدواترخاورميانه
پتروشيميشيراز

بيمه البرز
پتروشيمي فناوران

رينگسازيمشهد
قندنيشابور

داروييرازك
سرمايهگذاريآتيهدماوند

توسعهشهريتوسگستر
قطعاتاتومبيلايران

سيمانتهران
مليصنايعمسايران  

س.نفت وگازوپتروشيمي تأمين
تكنوتار

قندثابتخراسان
سبحان دارو

س.صنايعشيمياييايران
صنايع پتروشيمي كرمانشاه

مليسربورويايران
ايرانمرينوس
فوالدخراسان

سرمايهگذاريالبرز(هلدينگ)
معادنمنگنزايران

كمباينسازيايران
مهندسينصيرماشين

بانك سينا
گروهبهمن

سيمانشاهرود
فوالدخوزستان

گروهصنعتيبارز
دادهپردازيايران

پتروشيمي مبين
محورسازانايرانخودرو

پااليش نفت تهران
مسشهيدباهنر

پااليش نفت بندرعباس
سراميكهايصنعتياردكان

داروسازيجابرابنحيان
شيشهوگاز

سرمايهگذاريبهمن
گروه مپنا(سهامي عام)

نيرومحركه
كالسيمين

شيشههمدان
نيروكلر

پااليش نفت تبريز
به پرداخت ملت

ملي كشت وصنعت ودامپروري پارس
كارخانجاتتوليديشيشهرازي

سرمايهگذاريصنعتومعدن
پالسكوكار

المپپارسشهاب
ايركاپارت صنعت

پشمشيشهايران
پااليش نفت اصفهان

لعابيران
پتروشيميخارك

تراكتورسازيايران
صنايعآذرآب

توليدي چدن سازان
سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي

قندلرستان
لولهوماشينسازيايران

داروسازياسوه
صنايعكاغذسازيكاوه

ليزينگايران
پارسدارو

مهندسينصيرماشين
كشتوصنعتپياذر

سرمايهگذاريمسكن
آهنگريتراكتورسازيايران

سرمايه گذاري پارستوشه
كاشيالوند

دودهصنعتيپارس
سرمايهگذاري صنعتنفت  

بيمه آسيا
گروهصنعتيبوتان

ايراندارو
كارت اعتباري ايران كيش

نفتبهران
فرآوردههايتزريقيايران

سيمانداراب
داروسازيامين

سيمانخاش
كربنايران

فرآوريموادمعدنيايران
بينالملليمحصوالتپارس

نفت سپاهان
فنرسازيخاور

فوالدكاوه جنوب كيش
پارسخزر

حمل ونقل بين المللي خليج فارس
داروييلقمان

سيمانسفيدنيريز
حفاري شمال

تامين سرمايه اميد
الكتريكخودروشرق

ايراندارو  

2999
6800
2100

2300
1105

4599
4705
5320
1072

46600
2075
3840
10500
1770
2245
1840
1720
3929
2040

3564
3850
3655
3680
5919

4351
8781

9000
2011

5571
875

2481
935
1090

1550
9590

3540
3560
8239
4466
5269
7400

11340
3110
5150
6180
1234
5300
2213
7870
3221
5270

15250
13734

7100
2558
1172
1150

4754
1716

4853
7455
2400

37500
3053
2471
3950
2288
6020

4274
7000
2501

940
10620
3523
4408

913
5039
3016

3342
7982
4500
1799

9288
1858
2830

14447
6387
1497
2480
9265

11873
29522

3400
25050
4028

3667
16600

10677
2574

16154
1359

361
610

798

-2
-335

26
-27
-32
-45

-193
-200

-17
-1524

-37
-97

-184
-16

-34
-30

15
-43
-32

29
101

-87
-65

-181
-49

-405
-304

-44
-120

-16
6

-22
-18
-59

-169
-113

-8
-85

14
-160
-194
-380

-53
-171
-164

-29
-188

-49
-215
-66

-144
-583
-722
-217
-46

-1
-16

-229
-57

0
-260
-68

-1278
-159

-51
-148

-52
-110

-128
-152
-86
-31

-464
-32

-169
-28

-160
-99

-105
-358

-105
-41

-162
-97

-136
-760

44
-47
-121

-487
-624

-1553
-96

-1318
-212
-193
-604
-561
-135
-850
-34
-29

-43
-88

11611
5338

6921
1509
2129

4173
2653
3408

10627
4339
8123
1186
2821

4668
1879

2463
3704
2046

37153
3867
3179
2944

10055
16784

6424
1349
7046
4019

3550
4910

3344
6668

923
3042
1207
1370

12620
3100

2805
2134

4445
5700
1556
1550
1720

10222
13620
3230
2618
1456
6317

21741
930

11700
4407

927
4500
2954
3070
3569
14000
4541
8751
2239

10835
26500

1225
985

8154
1319
9299

2957
4747
3879
2460

7253
7190
1918
1625
5130
7204
5432
11000

7379
1050

1879
1350
3010

8880
1398

2333
3861
4501

2349
1470
5650
1580

7322
1700
3900
2480

4376
2811
4500

1103
254
329

71
101

197
126
162
506
206

386
54

134
220

89
117
176

97
1769

184
109
140

478
799
305

64
335

191
91

44
159

71
26

133
16
41

77
63
75
101

164
85
34
49
23

486
127

10
5

46
300

1035
13
51
56
16
42
72
42

121
135

4
69
81

417
506

25
-9
32

4
245

31
60

0
20

65
-131

10
17

173
75

123
-12

-2
-13

7
12
16

-114
13

-5
12

-6
-16

7
129

11
-109

13
-119

29
-64

1
44

4800
7310
2093
1154

5880
9280
1799
2020
6000

8361
9650
3499
1250

2760
1408
1500

8877
1914
930
910

4465
2496
4755
1315
5490

19897
2202

14741
19600

13690
10867

6954
10001
5500
2492
2072
1567

14990
2430
19100
1118
1094

1735
1666
1619
1500

3134
10787

6000
8002
5072
6990

5532
1395
3960
2513
2260
1694

3485
4660
2410
1180

2750
1180

9235
3815
11150

11789
1298
9381

909
1493
2999
1730
7149
5035

15300
5020
6099

4880
7302
1819

16700
4431
1594

2687
4190
2092

22750
5650
5104

970
1150
1720

2498
2920

6850
2020
2241

2577
16498

4460
5093

32799

55
140

3
11

14
-126

2
1

19
23

160
0

-17
-143

10
19

0
10
9

-4
12

-131
-94
-24
133

0
0

-765
-92

-110
-569
-365
-146

-70
-47
-45

16
-82

5
-84

-1
-2
46
-6
-1

-47
60

-567
-49

-186
-78

-367
-291
-52
-59

-37
-14

24
-8

123
1

-14
-4
13

-486
-200
-38

1
0

-472
-11
-9

3
-8
14

-185
-205

-81
-5

-104
-286

1
-198

-81
3

26
-55
-17

-675
107

-170
-5

-10
-15

13
54

-198
-59
-23

9
-37
-77

-174
-379

آخرين قيمتنام شركت
( ريال)

ميزان
 تغييرات 

در شرايط فعلى صنعت كارگزارى با دو ريسك درونى و بيرونى مواجه 
است و اين ريسك ها بر فعاليت بازار سرمايه هم اثرگذار هستند.

عضو هيات مديره كانون كارگزاران بيان كرد:روز 12 آذر امسال مجمع 
فوق العاده كانون كارگزاران بورس برگزار شد و هفت عضو هيات مديره 
كانون انتخاب و چهار عضو قبلى دوباره راى آوردند و سه عضو جديد به 

اعضاى هيات مديره وارد شدند.
عليرضا تاجبر مديرعامل كارگزارى تامين سرمايه نوين با اشاره به اينكه 
اعضاى هيات مديره قبلى با ريسك هاى متفاوتى در صنعت كارگزارى مواجه 
بودند، به پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، گفت: عملكرد هيات مديره قبلى 
بســـيار قابل قبول بود و اعضا هم با انتخاب حداكثر اعضاى قبلى، هيات 

مديره جديد را انتخاب كردند.
عضو هيات مديره كانون كارگزاران ادامه داد: در شرايط فعلى صنعت 
كارگزارى با دو ريسك درونى و بيرونى مواجه است و اين ريسك ها  بر 

فعاليت بازار سرمايه هم اثرگذار هستند.
وى افزود: ريسك هاى ناشى از  قوانين و مقررات از جمله ريسك هاى 
درون صنعت كارگزارى است مسايلى كه بر سر موضوع اعتبارات مطرح بود 
و همچنين روزهايى كه بازار سرمايه وارد ركود مى شود، روزهاى سختى 
را براى كارگزاران رقم مى زند در عين حال، مسايل پرسنلى و هزينه آنها 

هم در شرايط ركودى مطرح است.
مديرعامل كارگزارى تامين سرمايه نوين از ماليات، به عنوان يكى از 
مهمترين ريسك هاى بيرونى بازار سرمايه نام برد كه بر فعاليت اين صنعت 
اثر مى گذارد و تصريح كرد: ريسك تامين اجتماعى و ريسك عوارض كسب 

و پيشه هم از ديگر ريسك هاى اين صنعت به شمار مى رود.
تاجبر با تاكيد بر اينكه هيات مديره كانون كارگزاران با ســـاير هيات

 مديره ها متفاوت است، توضيح داد: جلسات هيات مديره كانون كارگزاران 
هر هفته برگزار مى شـــود و نيمى از روز كارى عضو هيات مديره را مى 
گيرد. وى معتقد است كه صنعت كارگزارى صنعت پرريسكى است و هر 
هفته يك ريســـك جديد هم به اين صنعت افزوده مى شـــود، از همين رو 

بايد طرح هاى توسعه اى جديدى را در نظر گرفت.
كارگزار بازار سرمايه ابراز اميدوارى كرد كه در دوره آتى، رتبه بندى 
كارگزارن مانند اصناف ديگر توســـط اتحاديه انجام و در برخى قوانين و 
مقررات كه به تناسب زمان خاصى وضع شده است، تغييراتى ايجاد شود از 
همه مهمتر تالش كنيم تا مانند ساير اركان بازار، به عمق بازار سرمايه بيفزاييم 

و سواد مالى و فرهنگ سرمايه گذارى را در بازار سرمايه ارتقا دهيم.
مديرعامل كارگزارى تامين ســـرمايه نوين اعضاى جديد هيات مديره 
كانون كارگزاران را برشمرد و گفت: كارگزارى هاى توسعه معامالت كيان، 
آتيه           ، كارآمد، بانك سامان، بانك كارآفرين، تأمين سرمايه نوين و بانك مسكن
هفت عضو جديد و كارگزارى هاى بانك سپه و فاراب به عنوان اعضاى 

على البدل انتخاب شدند.
عضو هيات مديره كانون كارگزاران اضافه كرد: نكته اى كه بايد امروز 
مورد توجه اركان بازار ســـرمايه قرار گيرد، اهتمام در فرهنگ ســـازى و 
جايگزينى ســـرمايه گذارى در بازار ســـرمايه به جاى بازار ارز و سكه و ... 
در جامعه است؛  به ويژه كه اركان نظام به پشتيبانى از اين بازار پرداخته و 

سران كشور حمايت خود را از بازار سرمايه اعالم كرده اند.
وى افزود: تجربه اثبات كرده ورود مستقيم آحاد جامعه به بازار سرمايه 
از طريق دريافت كد سهامدارى و اقدام به معامالت برخط، به رفتار هيجانى 
و احساسى و واكنش بيش از حد به اخبار منجر مى شود و در بازار سرمايه 
كشور نهادهاى مالى واسط شامل صندوق هاى سرمايه گذارى، شركت هاى 

مشاوره و سبدگردان به صورت مطلوبى معرفى نشده اند.
لذا بايد در اين باره از تجربيات و قواعد جهانى استفاده كرد و سرمايه 

گذاران را از مجراى اصولى به بازار سرمايه هدايت كرد.

صنعت كارگزارى

يك  ركن پر از ريسك

ايـــن روزها مهمترين نياز بازار 
ســـهام، محرك هاى اقتصادى است 
اين محرك ها مى تواند اســـتارت 
حركـــت هاى جديد را در اين بازار 

ايجاد كند.
كوروش شمس مديرعامل شركت 
سبدگردان پاداش سرمايه در گفتگو با 
پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا)، ضمن 
بيـــان مطلب فوق تاكيد كرد: كاهش 
تحرك ايـــن روزهاى بورس تهران 
تحت تاثير سطح انتظارات سهامداران 
نسبت به خبرهاى پيرامون اين بازار 
و ريســـك هاى سيستماتيك و غير 

سيتماتيك قرار داشت.
وى در ادامـــه و در توضيـــح 
محرك هاى بورســـى بيان كرد: در 
شـــرايط فعلى به نظر مى رسد بازار 
نياز به يك محرك قوى براى استارت 

مجدد دوران رونق دارد.
از ســـوى ديگـــر، دولت هم 
وظيفـــه مهمى در ايـــن زمينه دارد، 
دولت بايد همانند نيمه نخست سال 
زيرساخت هاى حمايتى از اين بازار 
را ارتقا دهد تا شاهد ورود پول هاى 

تازه نفس باشيم.
كوروش شـــمس با اشاره به 
حمايت هاى پيشـــين گفت: تجربه 
نشان داده است حمايت هاى دولت 
از بـــورس در بخش هاى تورمى و 
نرخ ارز مى تواند بيشترين اثر را بر 

بازار سرمايه داشته باشد.
وى افزود: همچنين تصميمات 
دولت در زمينه حمايت از بخش توليد 
و توليد كنندگان هم اثرات مثبت قابل 
توجهى بـــه جاى مى گذارد به اين 
دليل است كه بيان مى شود هرگونه 

تصميم از ســـوى ارگان هاى دولتى  
مى تواند بورس را وارد فصل جديدى 

از فعاليت كند.
كارشناس بازار سرمايه محرك 
بعـــدى بورس تهران را نوســـانات 
قيمت جهانى نفت دانست و گفت: 
نشست روزهاى اخير اعضاى اوپك 
ره آوردهاى مثبتـــى براى ايران به 

همراه داشت.
حفظ ميـــزان توليد نفت براى 
ايـــران و كاهـــش توليد براى ديگر 
كشور هاى عضو اين سازمان مى تواند
 درآمد هاى نفتى ايران را تا حد قابل 

توجهى افزايش دهد. 
وى در ادامه بيان كرد: از سوى 
ديگر توافق روزهاى اخير روسيه و 
عربســـتان بر سر كاهش توليد نفت 
هم سيگنال مثبتى است كه مى تواند 
قيمت اين كاال را تا حد قابل توجهى 

افزايش دهد.
مديرعامل شـــركت سبدگردان 
پاداش ســـرمايه در زمينه جزييات 
بودجـــه 98 و اثـــرات آن بر بازار 
سرمايه توضيحاتي ارائه داد و با اشاره 
به نرخ دالر و نفت تعيين شـــده از 
ســـوى دولت بيان كرد: طبق اخبار 
منتشـــر شده، دولت نرخ ارز در نظر 
گرفتـــه در بودجه را حدود 5هزار و 
500 تومان تعييـــن و قيمت نفت 
را بر حســـب هر بشـــكه 55 دالر 
مشـــخص كرده است از ارقام اعالم 
شـــده به نظر مى رسد دولت فضاى 
واقعى اقتصاد را شناخته و با اتكا به 
بودجه هاى مالياتى مشكلى براى سال آينده

 ندارد.
شمس همچنين در باره چشم انداز 

كاموديتى ها در بازارهاى جهانى بيان 
كرد: بورس تهران يك بازار كاالمحور 
است و اكثر شركت هاى شاخص ساز 
بر اساس قيمت هاى جهانى فعاليت

 مى كنند.
وى در ادامـــه افزود: طى هفته 
اخير خبر آتـــش بس ميان چين و 
آمريكا توانست تا حد قابل توجهى 
آتش جنگ تجارى را خاموش كند 
اين مهمترين مولفه اى بود كه توانست 
كاموديتى هاى مهم را در مسير رشد 

قرار دهد.
كارشـــناس در ادامه بيان كرد: 
همچنين افزايش تقاضا براى فلزات 
پايه از سوى چين هم مى تواند اهرم 
ديگرى بر رشد قيمتى اين محصوالت 
باشـــد كه درنهايت اثـــر مثبتى بر
 شركت هاى مرتبط ايرانى دارد. 

وى در پايان بيان كرد: موضوع 
شـــركت هاى كاموديتى محور، فقط 
محدود به كاموديتى ها نمى شـــود، 
بلكـــه مقدار صادرات آن ها هم مهم 
اســـت با توجه به شرايط تحريمى 
بايد ديـــد در گزارش هاى 9 ماهه 
عملكرد صادراتى اين شركت ها به چه

گونه اى بوده است.  

مشكلى براى عرضه نفت خام 
در بـــورس انرژى وجود ندارد و 
سازمان بورس منتظر الزامهاى فنى 
تعيين شـــده از سوى وزارت نفت 
براى از سر گيرى دور جديد عرضه 

اين كاال در بورس انرژى است.
رئيس ســـازمان بورس از راه 
اندازى نخستين قرارداد آتى سبد 
ســـهام تا دو هفته آينده خبر داد 
و گفت: اعـــالم EPSبه بازار از 
سوى ناشران به طور كامل ممنوع 

نيست.
به گزارش فارس، دكتر شاپور 
محمـــدى با اعالم خبر راه اندازى 
قرارداد آتى سبد سهام 30 شركت 
بزرگ بورس تـــا دو هفته آينده 

در بـــاره داليل تعويق عرضه نفت 
خام در بورس انرژى گفت: مشكلى 
بـــراى عرضه نفت خام در بورس 
انرژى وجود ندارد و سازمان بورس 
منتظر الزامهاى فنى تعيين شده از 
سوى وزارت نفت براى از سرگيرى 
دور جديد عرضه اين كاال در بورس 

انرژى است.
رييس سازمان بورس اضافه 
كرد: اين امـــكان وجود دارد كه 
وزارت نفـــت در برخى موارد به 
مصوباتى نياز داشـــته باشد، اما در 
مجموع مشكلى براى تداوم عرضه 
نفت خام در بورس انرژى وجود 

ندارد.
به گفته وى هم اكنون عالوه 
بر امكان فروش ريالى - ارزى نفت 
خام در بورس انرژى مىتوان زمينه 
فروش ريالى نفت خام در اين بازار 
را هـــم فراهم كرد كه اين موضوع 
يكى از مواردى مي باشد كه وزارت 
نفت براى آن نيازمند دريافت مصوبه 

جديد است . 
دكتـــر محمدى با شـــاره به 
اجراى دستورالعمل جديد معامالت 
در بورسها بيان كرد: اجراى اين 

مقررات از نظر نقدشوندگى كه بازار 
دنبال مىكرد خروجى مناسب داشته 
و توقف حدود 70 نماد معامالتى 
منجر به 12 نماد معامالتى متوقف 
شـــد كه در اين بين تداوم توقف 
دو يا ســـه نماد معامالتى ناشى از 
ارائه ندادن صورتهاى مالى ناشر 

بوده است.
رييـــس ســـازمان بورس با 
بيـــان اينكه اعالم EPSبه بازار از 
سوى ناشران به طور كامل ممنوع 
نيســـت، افزود: ناشران مىتوانند 
در گزارشهاى تفسيرى عملكرد 
مديريت همچنـــان متريال هاى 
تشكيل دهنده پيش بينى سود هر 
ســـهم پس از كسر ماليات را ارائه 

دهند. 
به گفته وي بنابراين محدوديتى 
وجود ندارد، اما اينكه خواستههاى 
بازار دوباره اعمال شود، بايد گفت 
هم اكنون اداره نظارت بر ناشـــران 
در حال بررسى اين موضوع است 
لذا اگر احســـاس شود كه مواردى 
كه براى اعالم EPS  الزم اســـت 
در گزارشهاى تفســـيرى تكميل 

مىشود.

چشم انداز روشن اليحه بودجه براى بازار سرمايه

بررسى فروش ريالى نفت در بورس انرژى

آمار معامالت آخرين روز معامالتى (سه شنبه 97/9/20)

مجموع حجم معامالت

مجموع ارزش معامالت

جمع تعداد معامالت

ارزش بازار

ميليون سهم  1/357

ميليون ريال 3/829/797

112/622 معامله 

ميليارد ريال   6/308/839

بازار در يك نگاه
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قزوين - خبرنگار اطالعات: 
7 طرح پژوهشي مربوط به نيازهاي 
اساسي اســـتان قزوين در كارگروه 

پژوهش استان تصويب شد. 
معاون پژوهشـــي و فناوري 
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) 
با اعالم اين خبر در جمع خبرنگاران 

گفت: كارگروه پژوهشـــي استان 
به رياســـت اســـتاندار و دبيري 
رئيس دانشـــگاه مادر با هدف ارائه 
گزارش هاي پژوهشي، دستاوردهاي 
پژوهشي با محوريت استاني و ارائه 
طرح هاي متناسب با نياز استان به 

طور هفتگي تشكيل مي شود.  
دكتر مهدي زنديه افزود:در اين 
كارگروه 20 محور براي تحقيق و 
بررسي طرح هاي پژوهشي استان 
در نظر گرفته شد كه بر اساس آن 
7 طرح از بين 68 طرح ارائه شده از 
دانشگاه هاي مختلف كشور داوري و 

مورد تصويب قرار گرفت. 
وي نبود اعتبارات بودجه اي و 
امكانـــات الزم براي اجراي تمامي 
طرح هـــا را از داليل عدم انتخاب 

تمامي طرح هـــا اعالم كرد و اظهار 
داشت: تمامي طرح هاي ارائه شده 
از نظر علمي پذيرفته شـــدند اما به 
دليل كمبود اعتبـــارات براي اجرا 
معرفي نشـــدند. زنديه گفت: اين 
طرح ها شـــامل برنامه ريزي براي 
دوره پساتحريم و روش هاي مقابله 
با تاكيد بر مطالعات استاني، حوزه 
كشاورزي و ارتقاي بهره وري مسائل 
كشاورزي و محصوالت پر توليد 
استان، حوزه علوم پزشكي و مقابله 
با بيماري هاي واگير، استفاده بهينه 
از پساب هاي صنعتي استان، مقابله 
با پديده بحران آب، حوزه صنايع 

دستي و گردشگري استان است. 
وي افزود: طرح هاي مورد نظر 
با فراخواني از نيازهاي سازمان ها و 

نهادهاي استان اعالم و موضوعات بر 
اساس اولويت هاي استاني پذيرش 

شد. 
به گفته معاون پژوهشـــي و 
فناوري دانشـــگاه بين المللي امام 
خميني(ره) اجـــراي فاز مطالعاتي 
طرح ها از نيمه دوم امسال آغاز شده 
است و در صورت پذيرش نهايي 

وارد فاز اجرايي مي شوند. 
زنديه به برگزاري جشـــنواره 
بزرگداشت هفته پژوهش از 24 تا 
30 آذر ماه در اســـتان قزوين اشاره 
كرد و اظهار داشت: برنامه هاي هفته 
پژوهش استان با ميزباني دانشگاه پيام 
نور و برپايي نمايشگاه دستاوردهاي 
پژوهشي و تجليل از 14 پژوهشگر 

برتر استان برگزار مي شود. 

معاون پژوهشـــي و فناوري 
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) 
در بخش ديگري از سخنان خود به 
دستاوردهاي پژوهشي اين دانشگاه 
اشاره كرد و گفت: با توجه به تعيين 
2 درصد از بودجه اســـتاني براي 
حوزه پژوهـــش و تحقيق، ميزان 
قرار دادهاي پژوهشـــي دانشگاه از 
170ميليون تومان در ســـال 92 به 
يك ميليارد و 130ميليون تومان در 
پايان سال 96 افزايش يافته است. 
همچنين تعداد مقـــاالت علمي 
پژوهشي دانشـــگاه از 346 مورد 
به 619 مقاله رســـيد. وي افزود: با 
توجه به اقدامات پژوهشـــي انجام 
گرفته و حضور در پايگاه پژوهشي 
اســـكوپوس، اين مركز علمي و 

دانشگاهي در ســـالهاي 2015 تا 
2017 به عنوان دومين دانشگاه جامع 
كشور انتخاب شـــد. زنديه معرفي 
دانشگاه بين المللي در سال 96 در 
بين 56 دانشگاه موثر دنيا، كسب رتبه 
نخست قهرماني ليگ در چهارمين 
دوره روباتيك در گـــروه برق و 
انتخاب پروفسور سعيد عباسوندي 
جزو يك درصد اســـتادان برتر و 
مفاخر علمي جهان در سال 2018 از 
ديگر دستاوردهاي علمي و پژوهشي 
دانشگاه بين المللي امام خميني(ره) 
اعالم كرد. همچنين در اين نشست 
دكتر فرزاد ابراهيمي دبير كميته علمي 
ســـتاد هفته پژوهش استان به ارائه 
گزارشي از نحوه انتخاب پژوهشگران 

برتر استان پرداخت.

تصويب 7 طرح پژوهشي برتر در استان قزوين  

شهرريـ  خبرنگار اطالعات: 
توليت حـــرم مطهـــر حضرت 
ابوالفضل العباس(ع) با اســـتماع 
خاطرات خبرنگار اطالعات، گفت: 
امام حســـين(ع) مزد همه زائران و 
دوستداران خاندان پيامبر اكرم (ص)
را لحاظ مي كند، كرامات اهل بيت 
بسيار شنيدني است و بايد در جايي 

مكتوب شود.
در ديدار تيم پزشكي بيمارستان 
خيريه حضرت صديقه زهرا(س) 
با حجت االسالم و المسلمين سيد 
احمد الصافـــي، توليت حرم مطهر 
 حضرت ابوالفضل العباس(ع)، دكتر 
وليد دنده بر، رئيس بيمارســـتان و 
مدير اين گـــروه اعزامي براي ارائه 
خدمات رايگان پزشـــكي به زائران 
اربعين، به تشـــريح خاطرات علي 
اشرف خانلري، خبرنگار و مستند 
ســـاز پياده روي اربعيـــن و تيم 
پزشكي بيمارستان حضرت صديقه 
زهرا(س) پرداخت و گفت: ســـال 
93 علي اشـــرف خانلري خبرنگار 
روزنامه اطالعات براي حضور در 
مراسم اربعين حسيني عازم كربال 
مي شود؛ او با وجود مشكالت مالي 
و اندك پولي كه از حقوقش مانده 
بود، تصميم به اين سفر معنوي گرفته 
بود. وي بجز كرايه اتوبوس، هزينه 
تهيه گذرنامه و ساير موارد، مبلغ 150 
هزار تومان براي اخذ ويزا كم داشت 
كه آن را قـــرض گرفته بود؛ وقتي 
كه به مرز مهران رســـيد در خبرها 
شـــنيد كه به دليل استقبال مردم و 
براي نمايش همبستگي مسلمانان در 
حماسه بزرگ اربعين، هزينه پرداخت 
ويزا حذف شده است و همه زائران 
فقط با ارائه كارت ملي مي توانند به 

عراق سفر كنند.
دكتر دنده بر، ادامـــه داد: در 
شـــرايطي كه آقاي خانلري براي 
حضور در اين سفر پول ويزايش را 
قرض گرفته بود، با سادگي و خيلي 
خودماني با امام حسين(ع) صحبت و 
درد دل مي كند و مي گويد آقا، شما 
كه مي دانيد مـــن براي آمدن به اين 
ســـفر قرض كرده ام، چرا زودتر از 
اين به دل مسئوالن نينداختيد كه ويزا 

را حذف و سفر به كربال را رايگان 
اعالم كنند!

آن زائر امام حسين(ع) پس از 
زيارت، وقتي كه به شـــهر خودش 
باز مي گـــردد، متوجـــه فراخوان 
موسسه اي براي ارسال عكس هاي 
راهپيمايي اربعين در كربال مي شود، 
او هم تعـــدادي از عكس هاي خود 
را به دبيرخانه سوگواره عكس هاي 
عاشورايي ارسال مي كند؛ بعد از دوـ  
سه هفته، از طرف روابط عمومي اين 
موسسه با او تماس مي گيرند و اعالم 
مي كنند كه آثار او برگزيده شده است 
و براي دريافت جايزه خود در مراسم 

اختتاميه حضور پيدا كند. 
در اين مراســـم لوح تقدير و 
كارت هديـــه اي به مبلغ 150 هزار 
تومان به آقاي خانلري تقديم مي شود 
و او با كمال تعجـــب مي بيند كه 
اباعبداهللا(ع) هزينه ويزاي او را تمام 

و كمال به اين شكل به او بازگردانده 
است.

دكتـــر دنده بـــر همچنين از 
مفقودشدن انگشتر طالي يكي از 
پزشكان تيم در مرز مهران خبر داد 
و گفت: ما وقتي به كربال رسيديم، 
پس از 3 روز به سامرا رفتيم و اين 
خانم در حالي كه ماجراي گم شدن 
انگشـــتري اش را براي همكارش 
تعريف مي كـــرد، يك خانم كه در 
مجاورت آنهـــا صحبت هاي او را 
شـــنيده بود، اعالم مي كند من يك 
حلقه طال پيدا كرده ام و پس از اعالم 
عالمت ها و نشاني، انگشتري او بعد 

از سه روز به دستش مي رسد.  
* امام حســين (ع) مزد همه 
زائران خاندان پيامبر اكرم (ص) را 

لحاظ مي كند  
حجت االســـالم و المسلمين 
الصافـــي نيز پس از شـــنيدن اين 
مطالب، اظهار داشت: اينها نشانگر 
اين است كه امام حسين(ع) مزد همه 
زائران و دوستداران خاندان پيامبر  
اكرم (ص) را لحاظ مي كند. ايشان 
افزودند: كرامات اهل بيت (ع) بسيار 
جالب و شـــنيدني است كه بايد در 
جايي مكتوب شود و نويسندگان و 
خبرنگاران بايد اين خاطرات شيرين 
را براي ديگران روايت كنند. دكتر 
دنده بر نيز در ديدار با توليت عتبه 
عباسيه با ارائه گزارشي، چند پيشنهاد 
مطرح كرد كه مورد توجه ايشان قرار 
گرفت. از جمله اينكه براي افزايش 
خدمات به زائران يك مكان ثابت در 

نزديك ترين نقطه به حرم در اختيار 
آنها قرار دهند تا بتوانند خدماتي در 
حد دي كلينيك ارائه كنند. همچنين 
اعالم آمادگي كرد در اين مركز در 
طول سال و در مراسم ايام شعبان، 
محرم و اربعين با اعزام يك پزشك 
و پرستار متناسب با تعداد مراجعان، 
خدمات پزشكي انجام دهند كه هر 
دو مورد استقبال ايشان قرار گرفت.

گفتني اســـت كه تيم پزشكي 
بيمارستان حضرت صديقه زهرا(س) 
شهرستان ري در قالب 25 پزشك و 
متخصص تغذيـــه، طب اورژانس، 
قلب و عـــروق، جراحي عمومي، 

زنان و زايمان، دندان پزشك، پزشك 
عمومي، پرستار، امدادگر، تكنسين 
بيهوشي، تكنسين هاي دارويي، بهيار 
و كارشناس هوشبري و خدماتي با 
هدف ارائه خدمات رايگان پزشكي 

به زائران اربعين، به كربالي معلي 
اعزام شده بودند.  

دكتر دنده بر رئيس بيمارستان 
خيريه حضرت صديقه زهرا(س) 
اظهار داشت: امســـال حدود 100 
ميليون تومان دارو داشتيم كه اضافه 
آن ها را به همراه تجهيزات پزشكي 
پس از پايان مراســـم در يك محل 
مناسب براي مراسم سال بعد انبار 

كرديم. 
* ركورد ويزيت بيماران 

دكتر فاضل پـــور دارا، جراح 
عمومـــي نيز كه با تيم پزشـــكي 
بيمارستان حضرت صديقه زهرا(س) 
از شـــهرري به كربال اعزام شـــده 
بود، گفت: ارادت و عشـــق من به 
امام حسين(ع) بي حد و مرز است و 
آقا خودش اين افتخار را نصيب من 
كرده است كه خادم زائران او باشم. 
وي افزود: هر شيفت 6 ساعت كار 
در اين مدت حدود    450 بيمار را 
ويزيت و درمان مي كنيم كه در نوع 
خود به لحاظ تعداد معاينه بيماران 

ركورد محسوب مي شود. 
دكتر پوردارا، افـــزود: در هر 
بيمارســـتان بايد يك نفر مسئوليت 
مديريت بحران را بر عهده داشـــته 
باشد كه متاسفانه در عراق اين شرايط 
وجود ندارد. خيلي از كشور ها براي 

شرايط اضطراري و حساس، مديريت 
بحران و تجهيـــزات و برنامه ريزي 
دارند، اما در عراق اين موضوع در 
عمل اجرا نمي شود. البته بايد متذكر 
شويم كه در چنين شرايطي كه بيش 

از   20 ميليـــون نفر زائر در چنين 
مراسمي، كه بعد از حج بزرگترين 
مراسم ديني و مذهبي در دنيا به شمار 
مي رود، وقوع حوادث دور از انتظار 

نبايد باشد.   
وي با اشاره به اينكه در عربستان 
در موسم حج هر سال شاهد وقوع 
حوادث و اتفاقات ناگواري هستيم كه 
بر اثر آن متاسفانه عده اي جان خود 
را از دست مي دهند، اظهارداشت: با 
شرايط موجود در عراق طبيعتا ميزان 
تلفات بايد خيلي باال باشد و شايد 
به دليـــل خيلي از كمبودها و موانع 
هزاران نفر دچار حادثه شوند، اما به 
لطف خداوند و به كرم اهل بيت(ع) 
اين حماسه بزرگ با كمترين تلفات و 

حوادث برگزار شده است.  
*پيشنهاد ايجاد مديريت بحران 
وحيد محمودي، پزشك طب 
اورژانس تيـــم اعزامي نيز در ديدار 
با حجت االســـالم و المســـلمين 
الصافي، توليت عتبه مقدسه عباسيه، با 
آسيب شناسي موضوع سالمت زائران 
در مراسم بزرگ اربعين، نظير سيل، 
آتش ســـوزي، انفجارها، حوادث 
تروريستي، زلزله و طوفان 2 طرح 
مديريت بحران در اين مراســـم را 
مطرح كرد و گفت: مديريت بحران 
و كنتـــرل جمعيت و حوادث يكي 

از مراتب دوره فوق تخصصي طب 
اورژانس است.

وي افـــزود: در صورت وقوع 
حوادث غير مترقبه، تمركز مسئوالن 
از ميان مي رود و رفت و آمدها مختل 
مي شـــود؛ از اينرو ايجاد مديريت 
بحران در مواقع اضطراري موجب 
پيشگيري از وقوع حوادث ناخواسته 
و كاهش تلفات انساني خواهد شد. 
 ســـيد رزاق، مســـئول و 
هماهنگ كننده تيم هاي پزشكي هم 
در جلسه ديدار تيم هاي پزشكي با 
توليت عتبه مقدسه عباسيه، گفت: ما 
حتي طرح اوليه مديريت بحران را 
نداريم؛ ساير تيم هاي پزشكي اعزامي 
از كشورهاي هند، پاكستان و آمريكا 
حاضر در اين جلسه نيز از پيشنهاد 
طرح مديريت بحران بيمارســـتان 
خيريه حضرت صديقه زهرا(س) 
اســـتقبال كردند. حجت االسالم و 
المسلمين الصافي توليت عتبه مقدسه 
عباسيه نيز در اين ديدار خاطر نشان 
كرد: تيم پزشكي ايران طرح اوليه را 
تنظيم و به مسئوالن عتبه ارائه كنند. 
دكتر محمودي پـــس از اين ديدار 
طرح اوليه مديريـــت بحران را در 
3 صفحه تنظيم و ترجمه كرد و به 

مسئوالن عتبه عباسيه ارائه كرد. 
*ارائه 3 پيشــنهاد به توليت 

حرم مطهر حضرت عباس(ع)
دكتر دنده بر اظهار داشت: در 
ديدار با حجت االسالم والمسلمين 
الصافي توليت شرعي حرم حضرت 
عباس(ع) ،گزارشي از خدماتي كه به 
زائران داديم، به ايشان ارائه كرديم و 
سه پيشنهاد شـــامل راه اندازي يك 
مركز اورژانـــس مجهز و پايدار در 
نزديكي حرم حضرت ابوالفضل(ع)، 
تشـــكيل كميته اي را كه بتوانيم به 
صورت مستمر به كارها رسيدگي 
كنيم، يك متولي پزشـــكي در حرم 
مطهر حضرت عباس(ع) مستقر شود 
كه كارها را از طريق او و با هماهنگي 
بهتر و دقيق تـــر پيگيري كنيم، را با 
ايشـــان مطرح كرديم كـــه مورد 
تاييدحجت االســـالم و المسلمين 
الصافي و تيم هاي پزشكي اعزامي از 

ساير كشورها قرار گرفت.

ديدار تيم پزشكي اعزامي به مراسم اربعين با توليت حرم مطهر حضرت عباس (ع)  

رباط كريـــمـ  خبرنگار اطالعات: فرماندار 
شهرستان رباط كريم در شوراي معاونين فرمانداري 
گفت: مديران با تالش شبانه روزي دستاوردهاي 
نظام را در ايام دهه فجر و چهلمين ســـالگرد 
پيروزي انقالب اسالمي براي مردم بازگو كنند. 

سيد مهدي ساداتي افزود: اين انقالب متعلق 
به مردم است و مردم محوري و اعتماد به آنان بايد 

مورد توجه باشد.
وي با اشاره به اين كه ادارات مستقر در پرند 
موظف به پاسخگويي هاي شفاف به مردم هستند، 
يادآور شد: در دهه فجر شاهد بهره برداري از 16 

هزار واحد مسكن مهر در پرند خواهيم بود. 
وي بـــا تاكيد بر اينكه مراســـم چهلمين 
ســـالگرد پيروزي انقالب اسالمي برگزار شود، 
اظهارداشت: دســـتاورد هاي چهل ساله نظام در 
شهرســـتان رباط كريم در يوم اهللا دهه فجر براي 

مردم بازگو شود.  
 او همچنين بر پاسخگويي مديران به مطالبات 
مردم تاكيد كرد و گفت: مديران دســـتگاه هاي 
اجرايي با تالش هاي شبانه روزي در خدمتگزاري 
به مردم بكوشند و مجدانه پيگير پروژه ها باشند.  

در ادامه جلسه مسائل و مشكالت معاونت ها 
و بخشداري مركزي شهرستان رباط كريم مطرح 

شد و مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
فرماندار رباط كريـــم  همچنين در جمع 
خبرنگاران گفت: خبرنگاران چشم بينا و گوش 
شنواي مردم هستند و مشاوراني امين براي مديران 

به حساب مي آيند.   
سيدمهدي ساداتي در حاشيه نشست شوراي 
تامين شهرستان كه در شركت عمران پرند برگزار 
شد، افزود: شـــهرپرند در يكي از شاه راههاي 
مواصالتي استان تهران قرار دارد كه مي تواند با 

توجه به ظرفيت هاي باال به قطب توريسم درماني 
در كشور تبديل شود.

ســـاداتي با اشـــاره به اين كه براي اتخاذ 
تصميمات مهم و گفتمان مشـــترك، مديريت 
واحد شهري پرند شكل خواهد گرفت، افزود: 
به زودي پروژه هاي 3بيمارســـتان خصوصي در 
پرند اجرايي مي شود و با همجواري با فرودگاه 
امام خميني(ره) و شـــاهراهاي مهم جاده اي و 
ظرفيت پزشكي و درماني كه در مناطق رباط كريم 
و پرند وجود دارد، توريســـم درماني را بالفعل 

خواهيم كرد.
او اجرايي شـــدن طرح آبرساني به پرند را 
يكي از طرح هاي موفق دولت در اين شهر جديد 
دانست و گفت: طرح آبرساني به شهر پرند 1200 
ميليارد تومان اعتبار داشته و با موفقيت در حال 

تكميل شدن است.  

بهره برداري از 16 هزار مسكن مهر در پرند  

دهلران- خبرنگاراطالعات: 11 ميليارد ريال اعتبار به خريد تجهيزات 
پيشرفته پزشكي بيمارستان شهداءدهلران اختصاص يافت.  

دكتر غالمرضا منصوري رئيس بيمارستان شهدا دهلران اظهارداشت: 
با تجهيز اين بيمارستان به دستگاه هاي بيهوشي و ونتيالتور، سطح خدمات 

سالمت رو به افزايش است.  
براي خريد اين تجهيزات بالغ بر 5 ميليارد ريال هزينه شده است.

همچنين تجهيز اين بيمارستان به تخت هاي پيشرفته سه شكن با لوازم 
جانبي براي بيماران، چندين دستگاه مانيتور عاليم حياتي، الكتروشوك، نوار 
قلب، ميكروسكوپ آزمايشگاه، ابزار و لوازم جديد جراحي براي اتاق عمل 
و اورژانس و دستگاه بيلي روبين سنج پوستي (اندازه گيري زردي بدون نياز 

به گرفتن خون) براي نوزادان از ديگر اقدامات است.
براي خريد اين تجهيزات نيز افزون بر 6 ميليارد ريال هزينه شـــده و 
در مجموع 11 ميليارد ريال طي سال جاري براي اين بيمارستان، تجهيزات 

پيشرفته مورد نياز بيماران، خريداري شده است.

تجهيز بيمارستان شهداي دهلران
 به تجهيزات پيشرفته درماني  

بندرعباســــ خبرنگار اطالعات:  وزير 
نيرو گفت: در نشســـت هيأت دولت، اليحه 
پيوستن ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا به 
قيد فوريت تصويب شده است و به مجلس 

شوراي اسالمي تقديم مي شود.
رضا اردكانيان در نشســـت شـــوراي 
اداري اســـتان هرمزگان كه با حضور معاون 
اول رئيس جمهوري، معاون مناطق محروم و 
روستايي رئيس جمهوري و وزير تعاون، كار 
و رفاه اجتماعي برگزار شد، اظهار داشت: با 
پيوســـتن ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا، 
صادرات محصوالت كشورمان به بازارهاي 
5 كشور همسايه روسيه، قزاقستان، بالروس، 
قرقيزستان و ارمنستان و از آنجا به ساير نقاط 

دنيا توسعه مي يابد.
وي افزود: پيوستن ايران به اين اتحاديه 
فرصت خوبي براي همه مناطق فعال اقتصادي 
كشور و به ويژه مناطق مرزي است و فعاالن 

اقتصادي بايد از آن استفاده كنند.
وزير نيرو با تأكيد بـــر رعايت اخالق 
حرفه اي، ادامه داد: تجربه ثابت كرده است كه 
ارتباط مستقيمي ميان توسعه يافتگي و پايبندي 

به اخالق حرفه اي وجود دارد.
اردكانيان گفت: هر جا كه اخالق حرفه اي 
در هر صنف و گروه اي رعايت نشده، توسعه 
واقعي و الزم نيز حاصل نشده است از اين رو 
توسعه فقط در فناوري و منابع مادي نيست و 
بايد سعي كنيم به اخالق حرفه اي پايبند باشيم.

وي  از افزايش 625 مگابايت به ظرفيت 
توليد برق استان هرمزگان تا تابستان سال آينده 
خبر داد.وزير نيرو در نشســـت هيأت دولت 
در بندرعباس با هشـــدار نسبت به مصرف 
باالي برق در استان هرمزگان، گفت: هم اكنون 
اوج مصرف بـــرق در هرمزگان يك هزار و 
270 مگابايت و تابستان امسال 3 هزار و 70 
مگابايت بوده كه بيش از دو و نيم برابر ميانگين 

كشوري است.
اردكانيان اظهار داشت: در كشورهاي هم 
اقليم ما مصرف برق بسيار كمتر از اين ميزان 
است و اين عالمت خطري براي تأمين پايدار 

برق هرمزگان است. 
به گفته وي، اين آمار نشـــان مي دهد كه 
هرمزگان در رده مصرف كنندگان درست برق 
در كشور قرار ندارد كه اين موضوع بايد مورد 

توجه مديران مربوطه قرار گيرد.

اردكانيان يكي از اصلي ترين موضوع ها 
در تامين برق را وجود وســـايل سرمايشي 
عنوان كرد و گفت: ساالنه 850 هزار دستگاه 
كولر گازي وارد كشور مي شود كه حدود 70 

درصد آنها استانداردهاي الزم را ندارند.  
براي تأمين برق مورد نياز اين شـــمار 
وسايل سرمايشي بايد حدود 3 هزار مگابايت 
بيشتر توليد برق داشـــته باشيم كه اين فشار 

مضاعفي بر حوزه تأمين انرژي است.
وزير نيرو سياســـت دولت در بخش 
آب را توسعه آب شيرين كن ها و استفاده از 
ظرفيت هاي موجود در سواحل مناطق جنوبي 
كشور اعالم كرد و گفت: خوشبختانه استقبال 
خوبي از اين موضوع توسط بخش خصوصي 
صورت گرفته است.اردكانيان افزود: هرمزگان 
از جمله اســـتان هاي پيشـــرو در استفاده از 
تكنولوژي شيرين سازي آب دريا است و از 71 
آب شيرين كن كشور، 30 طرح در هرمزگان 

اجرا شده است.
وي اضافه كرد: وزارت نيرو در مجموع 
135 پـــروژه در بخش آب، بـــرق و آب و 
فاضالب با اعتبـــار 4800 ميليارد تومان در 
هرمزگان در دست اجرا دارد كه اين پروژه ها 

حدود 50 درصد پيشرفت فيزيكي دارند.
وزير نيرو خاطر نشـــان كرد: همزمان با 

سفر معاون اول رئيس جمهوري به هرمزگان 
چندين پروژه مهم با مجموع اعتبار يك هزار و 
480 ميليارد تومان در اين استان در بخش آب 

و برق به بهره برداري مي رسد. 
وزير نيرو در حاشـــيه بهره برداري از 
مرحله اول طرح نوســـازي خط آبرســـاني 
ميناب به بندرعبـــاس گفت: عمليات اجراي 
طرح بزرگ يك هزار و 400 مگاواتي نيروگاه 
«سيريك» واقع در شـــرق استان هرمزگان تا 
يك ماه آينده آغاز مي شود. اين طرح با خط 
اعتباري فدراسيون روسيه با 1200 ميليون دالر 
هزينه ساخته مي شود.وزير نيرو اظهارداشت: 
هرمـــزگان دربخش تأميـــن آب و انرژي از 
وضعيت مناســـبي برخوردار است و واحد 
گازي هرمز به ظرفيت 160مگاوات، مرحله 
اول پروژه نمك زدايي از آب دريا و تهيه آب 
شيرين براي بندرعباس از طرح هاي در دست 

اجرا در استان هرمزگان است. 
 *انجــام 33درصد صيد كشــور در 

هرمزگان 
وزير جهاد كشاورزي در نشست شوراي 
اداري و فعاالن اقتصادي اســـتان هرمزگان 
گفت: هرمزگان در زمينـــه صيد و صيادي 
پيشرفت هاي خوبي داشته است و هم اكنون 
حدود 33 درصد صيد كشـــور در اين استان 

انجام مي شود.
محمود حجتي، افزود: سال گذشته 270 
هزار تن آبزي در هرمزگان صيد شد و امسال 

پيش بيني مي شود كه به 300 هزار تن برسد.
وي اظهار داشت: در زمينه پرورش ميگو 
و آبزي پروري نيز هرمزگان از قابليت بااليي 
برخوردار است و اميدواريم در يك برنامه و 
افق بلند مدت در اين استان به صيد 100هزار 

تن ميگو در سال برسيم.
وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: هم 
اكنون 7 هزار و 400 هكتار سايت زير پرورش 
ميگـــو در هرمزگان فعـــال و 8 هزار هكتار 
در دست احداث اســـت و 13 هزار هكتار 
نيز قراردادهايشان پيگيري مي شود. در حوزه 
پرورش ماهي در دريا نيز هرمزگان پيشـــرو 
است و سال گذشته 4 هزار و 500 تن ماهي 
در اين استان توليد شده و در 8 ماه گذشته به 6 

هزار تن رسيده است.
وزير جهاد كشاورزي اظهار داشت: استان 
هرمزگان در زمينه باغات و نخيالت با مشكل 
ساختاري مواجه است كه اميدواريم بتوانيم به 
كمك همه دست اندركاران و متوليان امر در 

سطح ملي اين مشكل را برطرف كنيم.
حجتي گفت: در قانون برنامه ششـــم 
صندوق توسعه كشور به استانداران اجازه داده 

شده است كه از محل بودجه هاي استاني تا 5 
درصد بتوانند به صندوق هاي خرد روستايي و 

توسعه اي كمك كنند.
وزير جهاد كشاورزي افزود: وجود 104 
هزار هكتار اراضي تحت فشـــار، افزايش 2 
برابري گلخانه ها طي 5 سال گذشته، توليد و 
صادرات محصوالت كشاورزي خارج از فصل 
و ايجاد عمليات آبخيزداري از ديگر برنامه هاي 

انجام گرفته در استان هرمزگان است.
*بازديد از مزرعه پرورش ميگو

وزير جهـــاد كشـــاروزي از مزرعه 
200 هكتاري پرورش ميگوي «شـــور اول» 
بندرعباس بازديد كرد.در اين بازديد قائم مقام 
سازمان شيالت ايران با اشاره به ظرفيت ها و 
توانمندي هاي كشور در زمينه پرورش ميگو 
گفت: اميد اســـت با اقدامات انجام شده در 
آينده اي نزديك ســـهم ايران در توليد و بازار 

جهاني ميگو افزايش يابد. 
ســـيف اهللا حقيقي با بيان اينكه توليد 
ميگوي پرورشي كشور 32 هزار تن در سال 
است، گفت: سطح زير كشت ميگو در كشور 
9 هزار و 200 هكتار و سهم استان هرمزگان 
3 هزار و 600 هكتار است. وي پيش بيني كرد 
امسال در كشور 40 هزار تن ميگوي پرورشي 

توليد شود.
او گفت: تحقق اين هدف بيشـــتر از 
برنامه ريزي هاي صورت گرفته است و سهم 
هرمزگان در توليد ميگوي پرورشي و سطح زير 
كشت ميگوي كشور، بيانگر اهميت اين استان 
و ظرفيت هاي شـــيالتي آن است. هرمزگان 
همچنين 53 درصد توليد الرو ميگوي كشور 
را به عهده دارد. مديركل شيالت هرمزگان نيز 
گفت: مزرعه «شور اول» براي 450 نفر شغل 

ايجاد كرده است. 
محسن يكتاپور افزود: تاكنون 35 ميليارد 
تومان در اين مزرعه ســـرمايه گذاري شده 

است. 
وي ظرفيت قابل برداشت اين مزرعه را 
1400 تن اعـــالم كرد و گفت: اين مزرعه با 
مساحت كل 400 هكتار در قالب 16 مزرعه 

فعاليت مي كند.
وي گفت: استان هرمزگان با 14 سايت 
فعال، با توليد 15 هزار تن ميگو بيش از 47 
درصد از سهم توليد ميگوي پرورشي كشور را 

به خود اختصاص داده است. 

شبكه اينترنتي روستا هاي كرمان توسعه مي يابداليحه پيوستن ايران به اتحاديه اقتصادي اوراسيا تصويب شد
كرمـــان - خبرنگار اطالعـــات: مدير مخابرات منطقـــه كرمان از 
ارتقاي شبكه مخابراتي در 300 نقطه روســـتايي استان كرمان خبر داد 
و گفت: با تغيير تكنولوژي در اســـتان كرمان در حال ارتقاي شـــبكه 

مخابراتي هستيم. 
سيد رهام حسيني در ديدار با نماينده ولي فقيه و امام جمعه كرمان 
اظهار داشت: رومينگ يكي از شبكه ها بر روي شبكه هاي روستايي منتقل 

شده كه ظرفيت خوبي براي ارتباطات ايجاد كرده است. 
او با اشاره به ضعيف بودن زيرساخت هاي استان در بحث مخابرات 
گفت: تغييرات نرخ ارز سبب مشكالتي در اجراي پروژه هاي مخابراتي 

شده است و در تامين تجهيزات با موانعي روبه رو هستيم. 
وي با بيان اين كه حدود 70 تا 80درصد شـــبكه مخابراتي استان 
G 3  اســـت و از برنامه تلفن ثابت در اســـتان عقب نيستيم، تاكيد كرد: 
كابل هاي مخابراتي 270 روســـتا در اســـتان كرمان سال ها قبل سرقت 
شده است كه جايگزين كردن آنها در دستور كار است. همچنين حدود 
49ميليارد تومان درآمد شـــركت مخابرات در دست مردم است و بايد 

وصول شود. 
حسيني گفت: يك ميليون مشترك تلفن ثابت در استان كرمان داريم 
و در زمينه تلفن همراه دو ميليون و پانصد هزار شماره ظرفيت شبكه و دو 

ميليون شماره تلفن همراه در حال استفاده است. 
حجت االسالم والمسلمين حسن عليدادي سليماني نماينده ولي فقيه 
و امام جمعه كرمان هـــم بر رفع نقاط كور مخابراتي تاكيد كرد و گفت: 
استان كرمان يك استان پهناور است و گستردگي آن سبب شده است تا 
خدماتدهي در همه نقاط استان سخت شود اما نبايد از اين امر غافل شد. 

صالحي عمران: دانشجويان مهارت فني الزم 
براي ورود به بازار كار را ندارند    

*رئيس دانشـــگاه فني و حرفه اي كشور درديدار با استاندار كرمان 
گفت: دانشـــجويان فعلي مهارت هاي فني الزم براي ورود به بازار كار را 

ندارند.    
صالحي عمران با اعالم آمادگي دانشگاه فني و حرفه اي براي برگزاري 
دوره هاي كوتاه مدت ويژه آموزش دانشـــجويان براساس نياز بازار كار، 
افزود: دانشگاه فني و حرفه اي يكي از دانشگاه هاي بزرگ كشور است و 
در 178 دانشكده در كشور حدود 180 هزار دانشجو مشغول به تحصيل 

هستند. 
رئيس دانشـــگاه فني و حرفه اي كشـــور تاكيد كرد: براي اين قشر 
آموزش هـــاي فني و حرفه اي در حد كارداني كافي اســـت هرچند كه 
معتقديم اگر مي توانستيم كه آموزش هاي 3 سال دوران دبيرستان و دو سال 
دانشگاه را در كنار هم قرار دهيم و ساماندهي كنيم، نتيجه بهتري مي گرفتيم، 

اما ارتباط بين اين دو مقطع وجود ندارد .
 صالحي عمران افزود: ويژگي دانشكده هاي فني اين است كه نيرو براي 
كارهاي دولتي تربيت نمي كند و نيروي تربيت شده اين دانشگاه ويژه بخش 

خصوصي است. 
آموزش هـــاي فني و حرفه اي بايد از دوران ابتدايي آغاز شـــود كه 
متاسفانه اين ديدگاه در كشورمان وجود ندارد و به گونه اي عمل مي كنند 
كه گويا بايد كارآفريني از دوران دانشگاه آغاز شود كه متاسفانه دير شده 

است .
 رئيس دانشگاه فني و حرفه اي كشور در ادامه اين ديدار از استاندار 
كرمان خواست به وضع آموزشكده خواهران فني و حرفه اي شهر كرمان 
رسيدگي كند. وي در اين باره گفت: آموزشكده فني و حرفه اي خواهران  
الزهرا(س) در كرمان داراي معضالتي شـــده اســـت كه بايد براي رفع 
مشـــكل آن تدبيري انديشيده شود زيرا اگر بخواهيم ساختمان مورد نياز 
اين آموزشكده را بسازيم، سال هاي زيادي طول مي كشد لذا از مسئوالن 
اســـتاني درخواست مي كنيم با بنياد فرهنگي قدس مذاكراتي در اين باره 

انجام شود . 
در ادامه محمدجواد فدايي استاندار كرمان گفت: زمين دانشكده فني و 
حرفه اي دختران متعلق به بنياد فرهنگي قدس است كه منتظر تعيين تكليف 
آن از طريق دستگاه هاي ذيصالح هستيم تا بتوانيم با بنياد فرهنگي قدس 

اين مشكل را رفع كنيم .
 وي افزود: معتقدم بايد به بانوان براي ورود به بازار كار آموزش هاي 
فني و تخصصي داده شود و نبايد آموزشكده فني و حرفه اي دختران كرمان 
تعطيل شود اما متاسفانه موضوع تخليه دانشكده فني و حرفه اي دختران 
كرمان به دســـتگاه قضايي ارجاع و كار كمي سخت شده است  . استاندار 

كرمان درپايان قول داد مشكل اين آموزشكده را با تدبير حل كند.

برداشت لوفا در عنبرآباد
*نخستين برداشت گياه لوفا در عنبرآباد آغاز شد. مدير جهادكشاورزي 
عنبرآباد با اشـــاره به كشت گياه لوفا در 4هكتار از اراضي كشاورزي اين 
شهرســـتان گفت: اين گياه نياز كمي به آب دارد و در هر هكتار حدود 

75هزار عدد ميوه توليد مي كند. 
  وي ميانگين قيمت هـــر ميوه را 1200 تا 1800 تومان اعالم كرد و 
افـــزود: گياه لوفا براي مصارف صنعتي، طبي و دارويي كاربرد دارد كه با 
توجه به اقليم مناســـب، گياه لوفا يكي از كشت هاي جايگزين و داراي 

توجيه اقتصادي و با اشتغالزايي مستقيم 10 نفر در هر هكتار است.  
به گفته او كارگاه تبديلي محصول لوفا در عنبرآباد ايجاد شده است و 

محصول توليدي كشاورزان را خريداري مي كند. 
لوفا گياهي يك ساله، باالرونده و از خانواده كدوئيان است كه مناسب 
آب و هواي نيمه گرمســـيري است و ميوه آن بعد از بلوغ كامل تبديل به 

اسفنج مي شود. 

70درصد موقوفات آستان قدس استان سمنان 
در دامغان است

دامغان ـ خبرنگار اطالعات: مديرعامل موقوفات كشـــاورزي آستان 
قدس استان سمنان گفت: استان سمنان 16هزار هكتار موقوفه دارد كه از 
اين ميزان 70درصد در دامغان است به همين دليل دفتر مركزي موقوفات و 

كشاورزي آستان قدس در دامغان استقرار يافته است.
حقدادي افزود: براي آبياري باغ ها و زمين هاي كشاورزي6 حلقه چاه 

زده شده است.
او گفت: هـــزارو150 هكتاز از زمين هاي كشـــاورزي و باغ هاي 
برم ســـهم موقوفات اســـت كه در آن گندم، جو، ذرت و پسته كشت 
مي شود. سال گذشته آبياري زمين هاي كشـــاورزي به صورت غرقابي 
بوده اســـت اما امسال با آبياري تحت فشـــار به سطح عملكرد بهتري

 رسيده ايم.
او اضافه كرد: 137هكتار باغ پسته و به عبارتي 60هزار درخت پسته 
دربرم موقوفه است كه 75هكتار بارده 31هكتار نوبرانه و سي و يك هكتار 

آن جديداً ايجاد شده است.
وي گفت: امســـال براي اولين بار كشت خاويار گياهي به صورت 
آزمايشـــي انجام شده است كه اگر به نتيجه برسيم، در ابعاد وسيع تري به 

كشت اين محصول پرداخته خواهد شد.
حقدادي ادامه داد: 110 نفر روزانه برداشت پسته را در باغ ها بر عهده 

دارند و ناظر باغ ها مهندس فرازي است.
او افزود: در زمينه پرورش شترمرغ، شتر و بلدرچين تمايل به واگذاري 
بخش خصوصي داريم وي همچنين گفت: درآمد باغ هاي موقوفه صرف 
احيا و توسعه مزارع و مراتع كشاورزي آستان قدس شهرستان مي شود و 

هيچ درآمدي به مشهد فرستاده نمي شود.

كسب رتبه اول عملكرد يگان حفاظت ميراث 
فرهنگي نيشابور در خراسان رضوي

نيشـــابورـ  خبرنگار اطالعـــات : رئيس اداره ميـــراث فرهنگي، 
صنايع دســـتي و گردشگري نيشـــابور از كســـب رتبه اول عملكرد 
يگان حفاظت ميراث فرهنگي نيشـــابور در اســـتان خراسان رضوي

 خبر داد .
  محمداسماعيل اعتمادي گفت: نيشابور در همايش انجمن هاي ميراث 
فرهنگي استان خراسان رضوي كه در موزه بزرگ خراسان رضوي برگزار 
شد، رتبه اول عملكرد انجمن ميراث فرهنگي را كسب كرد كه در اين بين 
از مجتبي تيجاني، مسئول يگان حفاظت و رابط انجمن ميراث فرهنگي 

نيشابور تقدير به عمل آمد .

برپايي جشنواره فيلم و عكس 
كارشناس امور ســـينمايي و سمعي و بصري اداره فرهنگ و ارشاد 
اسالمي نيشابور گفت: بيست و ســـومين هفته و هفدهمين جشنواره 
فيلم و عكس در نگارخانه كمال الملك و تـــاالر اديب اين اداره برگزار

مي شود  .
 حوريه نعيمي اظهار داشت: در بخش عكس اين جشنواره 335 اثر 
از 42 عكاس نيشابوري به دبيرخانه جشنواره رسيد كه پس از داوري 22 
قطعه عكس از 15 عكاس انتخاب و از 17 تا 22 آذر 97 از ساعت 16 تا 20 
در نگارخانه كمال الملك اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي نيشابور در معرض 

ديد عموم عالقه مندان قرار گرفته است .
 وي تاكيد كرد: در بخش فيلم اين جشـــنواره 30 فيلم كوتاه از 26 
فيلمساز نيشابوري به دبيرخانه جشنواره رسيد كه فيلم هاي برگزيده از17 
تا 19 آذر از ساعت 17 تا 20 در تاالر اديب اداره فرهنگ و ارشاد اسالمي 
نيشابور اكران شد. نعيمي با بيان اينكه اين جشنواره با موضوعات فرهنگ 
رضوي، ايثار و شهادت، حجاب و عفاف، آداب و رسوم، نيشابورشناسي و 
بخش آزاد برگزار مي شود، افزود: در حاشيه برگزاري اين جشنواره جلسات 

نقد و بررسي و كارگاه هايي درباره فيلم و عكس هم برگزار مي شود  .

آيت اهللا سليماني: رفع مشكالت خانواده هاي 

آسيب پذير، يك ضرورت است
زاهدان - خبرنگار اطالعات: «خانواده، نظامي ارزشمند و قابل توجه 

است و در اسالم هيچ بنايي محبوب تر از آن پايه ريزي نشده است  .  »
آيت اهللا عباسعلي ســـليماني نماينده ولي فقيه در استان سيستان و 
بلوچستان و امام جمعه زاهدان در نشســـت راه اندازي بنياد صيانت از 
نهاد خانواده در محل دفتر نمايندگي ولي فقيه در اســـتان تاكيد كرد: بايد 
همه خانواده هاي آسيب پذير در سطح جامعه شناسايي شوند و از طريق 

هم انديشي و گفتمان سازنده مشكالتشان رفع شود  .
 نماينده رهبر معظم انقالب در امور اهل سنت استان هاي سيستان و 
بلوچستان و كرمان افزود: افرادي كه قرار است در اين بنياد فعاليت كنند 
بايد مسئوليت پذير باشند و آستين همت را براي به ثمر نشستن اين كار 

خداپسندانه باال بزنند .
 امام جمعه زاهدان گفت: بررسي و حل مشكالت خانواده ها از طريق 

گفتمان از اولويت هاي اصلي اين حوزه بايد باشد .
 رئيس كل دادگستري سيستان و بلوچستان هم در ادامه اين نشست 
گفت: قبل از اجراي ميداني طرح داشتن يك اتاق فكر مناسب در اين باره 

بسيار مهم و تاثير گذار است .
 حجت االسالم ابراهيم حميدي افزود: در بيان اهميت آسيب شناسي 
خانواده بايد متذكر شد كه ريشه اكثر ناهنجاري هاي رفتاري و اخالقي متاثر 

از خانواده است  .
 وي اظهار داشت: هدف از آسيب شناسي خانواده از سويي شناخت 
علل و عوامل شكل گيري مشكالت خانوادگي است و از سوي ديگر ارائه 

روش هاي مناسب براي پيشگيري از آن است  .
 رئيس كل دادگستري سيستان و بلوچستان تاكيد كرد: بنياد صيانت 
از نهاد خانواده ماهيتي غيرسياســـي و غير انتفاعي دارد كه در چارچوب 

اساسنامه اين بنياد انجام وظيفه مي كند  .
 به گفته وي بنياد صيانت از نهاد خانواده به عنوان عاملي پيشگيري كننده 

در وقوع جرم براي توجه بيشتر به نهاد خانواده راه اندازي شده است  . 
 در پايان جلسه اعضاي هيات مؤسس درباره انتخاب اعضاي اين بنياد 

به بحث و تبادل نظر پرداختند  . 

گرگان و گوانجو چين خواهرخوانده شدند
سرويس شهرســـتان ها: شهردار گرگان با اشاره به امضاي تفاهمنامه 
خواهرخواندگي شهرهاي گرگان و گوانجو چين گفت: اميدوارم بتوانيم 
بالفاصله پس از امضاي اين تفاهمنامه، فعاليت ها و اقدامات دو طرفه را آغاز 

كنيم و در اولين فرصت ممكن وارد مرحله اجراي پروژه ها شويم .
 عبدالرضا دادبود در نشست خبري با رسانه هاي بين المللي در حاشيه 
مجمع جهاني شهرداران در گوانجو چين، اظهار داشت: اين اجالس فرصتي 

را فراهم كرد تا در حاشيه آن به ارتباط بيشتر گوانجو و گرگان بپردازيم .
 وي افزود: خوشبختانه توسعه شهري در «گوانجو» بسيار قابل توجه 
بوده است و مديريت شهري گرگان به دنبال آن است كه بتواند با برقراري 
ارتباط با شهرهاي مهم جهان براي تبادل ظرفيت ها و توسعه شهري به ويژه 

در حوزه گردشگري، همكاري هاي خوبي را رقم بزند .
 شهردار گرگان خاطرنشان كرد: در نشست با شهردار «گوانجو» اين 
موضوع مطرح شد كه گرگان يك شهر تاريخي با 2هزار و 500سال قدمت 
است و از فرصت هاي گردشگري، دانشگاهي و سرمايه گذاري و حوزه هاي 
اجتماعي و فرهنگي گرگان و گوانجو مي توان براي توسعه بخش هاي هر 

دو شهر استفاده كرد .
 وي گفت: نگاه مديريت شهري گرگان در اين دوره در كنار وظايف 
ذاتي شـــهرداري بر محور توسعه گردشگري است و در اين مسير صدها 
پروژه سرمايه گذاري در گرگان تعريف شده و تعداد زيادي از آنها در مرحله 

مطالعه و يا آماده براي اجرا است .
 شـــهردار گرگان با تاكيد بر اينكه گرگان از ظرفيت هاي مناســـب 
گردشگري برخوردار است كه مي تواند براي مردم چين و شهر گوانجو 
جذابيت داشته باشد، گفت: در روزهاي گذشته جشنواره اي را برگزار كرديم 
كه مـــردم براي ديدن جذابيت هاي پاييزي به گرگان آمده بودند و اين در 
حالي بود كه برگ  درختان پاييزي در گرگان بيش از 15 رنگ را به خود 
گرفته بود .   بافت تاريخي گرگان نيز بسيار جذاب است و در كنار شهرهاي 
اصفهان و يزد و ديگر شهرهاي تاريخي ايران مي تواند يكي از مقصدهاي 

بسيار مهم گردشگري باشد .
 شهردار گرگان تأكيد كرد: استفاده از تجربه گوانجو در توسعه حمل و 
نقل شهري و حل مشكل ترافيك يكي از مسائل مهمي است كه در دستور 

كار قرار خواهد گرفت .
  16 آذرماه جاري تفاهم نامه خواهرخواندگي گرگان و گوانجو چين 

توسط شهرداران اين 2 شهر به امضاء رسيد . 

 5     اقامتگاه بومگردي دراستان مركزي
 به بهره برداري مي رسد 

اراك - خبرنـــگار اطالعات :   5 اقامتگاه بومگردي در شهرســـتان هاي 
محالت و دليجان با سرمايه 11 ميليارد ريالي بخش خصوص تا پايان سال 97 

به بهره برداري مي رسد  .
 مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دســـتي و گردشگري استان مركزي در 
جمع خبرنگاران با بيان اينكه توسعه اقامتگاه هاي بومگردي يكي از مهمترين 
اولويت هاي اين سازمان است گفت: چرخش صنعت گردشگري از شهرگردي 
به بومگردي و روستا گردي يكي از انتخاب هاي آينده نزديك گردشگران خواهد 
بود و از اين رو آماده ســـازي بسترهاي توسعه و ارائه خدمات مطلوب به اين 
دست از متقاضيان اصلي مهم است تا از اين فرصت مطلوب به بهترين شكل 

استفاده شود. 
عليرضا ايزدي افزود: اگرچه توسعه اقامتگاه هاي بومگردي اولويت سازمان 
اســـت، اما حفظ، احيا و نگاهداري از بافت هاي روستايي، محيط زيست و 
حفظ بافت جوامع محلي از اصولي اســـت كه اگر به هر عنوان رعايت نشود، 
نه فقط اقدام مثبتـــي را انجام نداده ايم، بلكه يكي ديگر از ثروت هاي تاريخي 
مان را از ميان برده ايم، از اين رو پيش نياز در نظر گرفته شـــده سازمان براي 
هر پروژه بومگردي، حفظ اين 3 اصل است  . او اظهار داشت: 5 اقامتگاه جديد 
در روستاهاي خورهه، نخجيروان و مزور در شهرستان محالت، شهر نراق و 
روستاي كهك در شهرستان دليجان با اعتباري بالغ بر 11 ميليارد ريال توسط 
بخش خصوصي در مراحل نهايي تكميل قرار دارند و تا پايان سال به بهره برداري

 مي رسند .
 وي افزود: توليد اشـــتغال بومي، ايجاد رونق اقتصادي در جوامع محلي، 
پويايي روستاييان در حفظ آئين و سنن و جلوگيري از مهاجرت به شهرها، از 
ديگر دستاوردهاي ساخت اقامتگاه هاي بومگردي است كه مي تواند در مراحل 
بعد به مهاجرت معكوس هم منجر شـــود. ايزدي گفت: با بهره برداري از اين 
اقامتگاه ها، 25 شغل مستقيم و حدود 75 شغل غيرمستقيم ايجاد مي شود كه بيشتر 
اين مشاغل تيز دامنه بوميان را در بر مي گيرد . با افتتاح اين اقامتگاه ها، شمار آن ها 

در استان مركزي به 9 مكان مي رسد. 
  كاوش دستكندهاي محله ترخوران تفرش  

* مرحله اجرايي كاوش دســـتكند هاي تاريخي محله «ترخوران» استان 
مركزي براســـاس تفاهم نامه اداره كل ميراث فرهنگي اين استان و شهرداري 

تفرش، انجام مي گيرد . 
مدير كل ميراث فرهنگي، صنايع دســـتي و گردشگري استان مركزي با 
اعالم اين خبر گفت: محله «ترخوران» يكي از 2 محله اصلي شهر تفرش، داراي 
دستكندهاي بي نظيري است كه براي روشن شدن ساختار، تاريخ و كيفيت هاي 
معماري شان بايد كاوش هاي كارشناسي را تجربه كنند، تا نه فقط از گزند زمانه 
در امان بمانند، بلكه قسمت هاي تاريك تاريخي آنها هم روشن شود  . عليرضا 
ايزدي افزود: براســـاس اطالعات اوليه، اين دستكند ها متعلق به قرون متأخر 
اسالمي اســـت و داراي داالن ها و اتاق هاي تو در توست كه در صورت عدم 
كاوش، نگاهداري و اطالع رساني، بي نهايت در دست تخريب هاي ناآگاهانه 
قرار خواهند گرفت، چراكه هر گود برداري شـــهري، پروژه هاي عمراني و 
سيستم هاي فاضالب شهري مي تواند خطر جدي براي اين دستكند ها محسوب

 شوند .

   برگزاري اجالس روساي فدراسيون هاي 
ورزشي در كرمانشاه 

كرمانشـــاه - خبرنگار اطالعات: مديركل ورزش وجوانان اســـتان 
كرمانشاه اعالم كرد: نشست روساي فدراسيون هاي ورزشي، اسفندماه امسال 

در كرمانشاه تشكيل خواهد شد .
 صابر رحيمي به نشست هفته اخير مجمع نمايندگان و مسئوالن ورزش 
استان كرمانشاه با وزير ورزش و جوانان اشاره كرد و افزود: در اين نشست 
برگزاري اجالس روساي فدراسيون هاي كشور در كرمانشاه را مطرح كرديم 

كه با استقبال وزير ورزش و جوانان روبرو شد . 
مديركل ورزش وجوانان استان كرمانشاه با بيان اينكه طبق هماهنگي هاي 
انجام شده اجالس يادشده اســـفندماه  برگزار مي شود، گفت: در تالش 
هســـتيم با برنامه ريزي بتوانيم اين اجالس را در يكي از شهرهاي مناطق 
زلزلـــه زده برگزار كنيم . معرفي توانمندهاي ورزش كرمانشـــاه و تقويت 
زيرساخت هاي هيأت هاي ورزشي استان كرمانشاه از اهداف برگزاري اين

 اجالس است .
  در نشست يادشده وزير ورزش و جوانان قول داد كه در هر شهرستان 
استان كرمانشــــاه يك زمين چمن با اعتبار 450ميليون تومان براي هر زمين 
احداث شود . مديركل ورزش وجوانان استان كرمانشاه گفت: وزارت ورزش 
و جوانان 15ميليارد تومان براي تكميل پروژه سالن 6هزار نفري دهكده المپيك 
كرمانشاه اختصاص مي دهد و مابقي اعتبار الزم هم از سوي استان كرمانشاه 

تأمين مي شود .  
افزايش اعتبارات عمراني ورزش كرمانشاه، حل مشكل جذب و استخدام 
قهرمانان ورزشي و كمك به تجهيز سالن هاي ورزشي استان كرمانشاه از ديگر 

دستاوردهاي اين نشست براي ورزش كرمانشاه بود  . 
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روش واگذاري نام شركترديف
سرمايه شركت تعداد سهام قابل عرضه

)ميليون ريال(
ارزش پايه هر سهم 

)ريال(

ارزش پايه كل  سهام 
عرضه شده

)ميليون ريال(

سپرده نقدی 
شركت در مزايد ه

)ريال(

شرايط فروش
موضوع  فعاليت شركتتركيب سهامداران  شركت

سود اقساطمدت اقساطپيش پرداخت نقدیدرصد كلسهام قابل واگذاري

30%81،708،96560/53135،0001،973161،2398،061،960،000مزایدهصنایع سرام آرا 1
سه ساله طی 6 قسط 

مساوی با فواصل 6ماهه
% 15

سرمایه گذاری صدرتأمین 60/53
کاشی پارس 3/81
سرامیک البرز3

تعاونی اعتبارکارکنان کاشی نیلو2/23
سایر سهامداران 30/43

تولید انواع مختلف قطعات دکوری وتزئینی 
کاشی و سرامیک دیوار وکف

40%880 ،109 ،591، 184،471،95636/17510،00011،9132،197،614720مزایدهصنایع استیک یزد 2
2/5 ساله طی5 قسط 

مساوی با فواصل 6ماهه
% 15

نفت وگازوپتروشیمی تأمین 36/17
آرتاویل تایر61/53

سایرین 2/3

تولید انواع تیوپ وتایربایاس
)دوچرخه/موتوری/سواری/وانت( 

وانواع تایر رادیال سیمی

تاسیس کارخانه کشتی سازی و ایجاد تاسیسات جهت ساختسازمان تامین اجتماعی 99/9891نقد217،829،96599/9891217،85216335،5071،775،314،215مزایدهکشتي سازي اروندان3

شرکت خدمات مدیریت صبا تامین )سهامي خاص( وكالتاً در نظر دارد سهام شركت های ذيل را به شرح و شرايط زير از طريق مزايده عمومي واگذارنمايد.

آگهي عرضه سهام توسط شركت خدمات مديريت صبا تامين)سهامي خاص(
آگهی نوبت دوم- مرحله اول مزایدهآگهي مزایده شماره9725

 1- از كلی���ه متقاضی���ان خريد دعوت مي ش���ود حداكثر تا روز سه ش���نبه م���ورخ1397/10/04
 از س���اعت 8 الی 16 به جز روزهای تعطیل اس���ناد مزايده را از واحد واگذاری و بازاريابی فروش شركت 
 به نش���انی تهران- می���دان آرژانتین- خیاب���ان احمديان)پانزده���م(- پ���اک 14- طبقه دوم– 
تلف���ن: 88707620-88725709  ب���ا پرداخت  مبلغ 1،000،000ريال به حس���اب 206118582 
بانک رفاه شعبه سعادت آباد )كد شعبه143( به نام شركت خدمات مديريت صباتأمین خريداری نمايند. 
 اس���نادمربوطه جهت مطالعه درپايگاه اينترنتي ش���ركت به آدرس www.otcsaba.ir موجود است.
متقاضیان جهت دريافت اسناد مزايده مي بايست نماينده خود را كتباً به واحد واگذاری و بازاريابی فروش 

مذكور معرفي نمايند.

2- شركت كنندگان در مزايده بايدحداكثر تا پايان وقت اداري )ساعت 16( روز سه شنبه مورخ 97/10/18 
مدارک مربوطه را تکمیل و پیش���نهاد قیمت خود را به صورت روشن و مشخص در پاكت در بسته تحويل 

واحد واگذاری وبازاريابی فروش نموده و رسید دريافت نمايند.
3- تاريخ گش���ايش پاكات روز چهارشنبه  مورخ 97/10/19برای شركت سرام ارا )ساعت 14 ( ، شركت 
صنايع اس���تیک يزد) ساعت 15( و شركت كشتی سازی اروندان )س���اعت 16(در محل دفتر شركت 
به نشانی فوق خواهد بود. حضور ش���ركت كنندگان و يا نمايندگان تام ااختیار آنها با ارائه معرفینامه در 

جلسه گشايش پیشنهادها اختیاری است.
4- به پیش���نهادات فاقد امضاء، مش���روط، مخدوش، ناقص، كمتر از قیمت پايه و پیشنهاداتي كه پس 

ازساعت 16 تاريخ 97/10/18 واصل گردد، مطلقاً ترتیب اثر داده نمی شود.
5- تضمین ش���ركت در مزايده" معادل  5% قیمت پايه مورد مزايده"  فقط به صورت چک بانکی تضمین 
شده به نام شركت خدمات مديريت صبا تأمین و يا پرداخت نقدي به حساب شماره 206118582بانک 
رفاه كارگران به نام شركت خدمات مديريت صبا تامین  قابل واريز خواهد بود كه شركت كننده می بايست 
در پاكت الف به امور مالی تحويل و رس���ید آن را دريافت نمايد.به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های 

مخدوش، سپرده های كمتر از میزان مقرر، چکهای شخصی و نظاير آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
6- متقاضیان می توانند با هماهنگی واحد واگذاری وبازاريابی فروش از شركت مشمول واگذاری بازديد نمايند.

7- ش���ركت در مزايده و دادن پیشنهاد تحت هیچ شرايطي حقي براي شركت كننده ايجاد نخواهد كرد و 

شركت در رد يا قبول يک يا كلیه پیشنهادات مختار است.
8- برنده مزايده می بايس����ت ظرف 10 روز پس از اباغ نتیجه مزايده به منظور پرداخت نقدی و ارائه تضامین و 
امضای قرارداد به محل شركت مراجعه نمايد. در غیر اينصورت سپرده شركت در مزايده وی ضبط خواهد شد.

9- خريدار ش���ركت موظف اس���ت مطالبات و تعهدات صاحب سهام شامل سود سهام پرداختنی و ساير 
مطالبات وتعهدات را كه تا تاريخ انجام معامله در حس���اب های شركت ثبت شده است را به همراه ارزش 
سهام پیش���نهادی به مزايده گذار پرداخت نمايد.بديهی است مطالبات صاحب سهام از شركت مذكور به 

خريدار منتقل خواهد شد.
10- ساير جزئیات و اطاعات در اسناد مزايده درج شده است.

معاونت آماد و پش���تیباني نیروي انتظامي جمهوري اسامي 
ايران در نظر دارد، تعداد 6 قلم كااي پوشاك شامل پارچه 
لباس كار زيتوني، پارچه اورك��ت زيتوني، پارچه لباس 
كار اس��تتاري كويري، پارچه اوركت استتاري كويري، 
پارچه ملحفه، پارچه لباس كار يشمي، تعداد 2 قلم كااي 
مواد غذايي ش��امل برنج1121 هندي و ماكاروني و تعداد 
3 قلم كااي تخصصي ش��امل ميز غذاخوري، صندلي 
غذاخ��وري، موتور برق kva   3/ 9 )تجديد مناقصه( مورد 
نیاز خود را از طريق مناقصه عمومي يک مرحله اي تامین نمايد. 
تامین كنندگان واجد ش���رايط و داراي مدارک قانوني مي توانند 
صرفاً از تاريخ 97/9/22 تا تاريخ 97/9/27 با در دس���ت داشتن 
رسید بانکي به مبلغ بیست و پنج هزار )25/000( ريال بابت هر 
قلم واريزي به حساب شماره 5151158103008 هزينه ساير 
منابع معاونت آماد و پشتیباني ناجا نزد بانک سپه به مركز خريد 
اين معاونت واق���ع در كیلومتر18 جاده مخصوص كرج، خیابان 
63 )ملک(، نرس���یده به بانک قوامین، پاک12 جهت دريافت 
اسناد و مدارک مناقصه مراجعه و پیشنهادهاي خود را تا ساعت 
17 مورخ 1397/10/11 به صندوق پیش���نهادهاي مستقر در 

دبیرخانه آن مركز ارائه نمايند.
ضمن��اً هزينه چ��اپ آگهي برعه��ده برن��دگان مناقصه 

مي باشد.
معاونت آماد و پشتيباني ناجا

معاونت آماد و پشتيباني ناجا

آگهي مناقصه عمومي
شماره 97/100/5

مصوبات مجمع صندوق سرمايه گذاری با درآمد ثابت مشترک نوين نگر آسيا
ثبت شده به شماره11391  نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، شناسه ملی 

14005404618 و  شماره 37233 نزد مرجع ثبت شركت ها

مصوبات مجمع مورخ 1397/06/10 مبنی بر افزايش كارمزد حس���ابرس از 
مبلغ ثابت 60 میلیون ريال به ازای هر س���ال مالی به " مبلغ 70 میلیون ريال به 

ازای هر سال مالی" پس از ثبت نزد سازمان، تغییر يافت.
صندوق با درآمد ثابت مشترک نوین نگر آسيا

آگهی دعوت سهامداران برای تشکيل مجمع عمومی فوق العاده 
شركت راهسازی و معدنی مبين)سهامی خاص(

آگهی دعوت س���هامداران شركت راهسازی و معدنی مبین )سهامی خاص( ثبت شده 
به شماره 111854 و شناس���ه ملی 10101555740 جهت تشکیل مجمع عمومی 
فوق العاده.بدينوس���یله از كلیه سهامداران شركت دعوت می شود تا در جلسه مجمع 
عمومی فوق العاده كه س���اعت 8 صبح مورخ 1397/10/05 روز چهارشنبه در محل 
قانونی شركت تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.دستور جلسه:- نقل و انتقال 

هيئت مدیره شرکت راهسازی و معدنی مبينسهام سهامداران

آگهي دعوت از سهامداران شركت صنعتي و توليدي جهانرو
)سهامي خاص( ثبت شده به شماره 316 و شناسه ملي 10861611613

بدينوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت فوق الذكر دعوت  به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده كه در س���اعت 9 صبح مورخ 97/10/3 در محل قانوني شركت 
واقع در تهران میدان ولي عصر، خیابان شقايق، پاک2، طبقه4 برگزار مي شود،حضور به هم 
رسانند.دس��تور جلس��ه: 1� انتخاب بازرس���ین2� تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان 

عملکرد سال مالي 1396
از طرف هيأت مدیره شرکت صنعتي و توليدي جهان رو )سهامي خاص(

آگهي مزايده)نوبت اول(
مديريت آموزش و پرورش منطقه2 تهران درنظر دارد اماک تجاري مطروحه ذيل را از 

طريق مزايده عمومي به صورت اجاره واگذار نمايد.
1� واحدهاي تجاري شماره1 و 5 واقع در شهرک غرب خیابان ايران زمین

2� واحد تجاري میدان كاج، واقع در سعادت آباد، میدان كاج جنب مدرسه حکمت
عاقمندان جهت دريافت اطاعات مربوطه در ساعات اداري به واحد پشتیباني اداره آموزش 
و پرورش منطقه 2 تهران واقع در جال آل احمد، خیابان شهید ناظريان قمي، انتهاي خیابان 

سیزدهم، شماره14 مراجعه نمايند.

آگهي لغو مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده
 شركت سهامي خاص سامت بخش)بيمارستان شهرام(

پیرو آگهي شماره 27161 مورخ 1397/9/12 روزنامه اطاعات، به اطاع مي رساند 
جلس���ه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ش���ركت سهامي خاص سامت 
بخش)بیمارستان شهرام( به شماره ثبت 12683 و شناسه ملي 10100488588 

لغو گرديد و تاريخ برگزاري مجدد آن متعاقبا اعام خواهد شد.
هيئت مدیره بيمارستان

 آگهي دعوت از سهامداران شركت صنعتي و توليدي جهانرو
)سهامي خاص( ثبت شده به شماره 316 و شناسه ملي 10861611613

بدينوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت فوق الذكر دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع 
عمومي فوق العاده كه در ساعت 9 صبح مورخ 97/10/04 در محل قانوني شركت واقع در تهران 

میدان ولي عصر خیابان شقايق پاک2، طبقه4 برگزار مي شود، حضور به هم رسانند.
دستور جلسه: 1� الحاق به موضوع فعالیت شركت

از طرف هيات مدیره شرکت صنعتي و توليدي جهان رو )سهامي خاص(

آگهی دعوت سهامداران برای تشکيل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
شركت راهسازی و معدنی مبين)سهامی خاص(

آگهی دعوت س���هامداران شركت راهس���ازی و معدنی مبین )سهامی خاص( ثبت شده به 
شماره 111854 و شناسه ملی 10101555740 جهت تشکیل مجمع عمومی عادی به طور 
فوق العاده.بدينوسیله از كلیه سهامداران شركت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده كه در ساعت 10 صبح مورخ 1397/10/05 روز چهارشنبه در محل 
قانونی شركت تش���کیل می گردد حضور به هم رسانند.دستور جلسه:1- انتخاب اعضای 

هیئت مديره2- تعیین سمت و دارندگان حق امضاء
هيئت مدیره شرکت راهسازی و معدنی مبين

آگهي مزايده فروش دام، كود
شركت شير و دام دشت گل كردستان)سهامي خاص(

اين ش���ركت در نظر دارد تعدادي گوساله نر شیرخوار و قطع شیر، ماده گاو حذفي 
آبستن و غیرآبستن و تلیسه آبستن و غیرآبستن)فري مارتین( و حدود 5000تن 
كود دامي مربوط به واحد شماره يک )قروه كردستان(، شماره دو)رزن( و شماره سه 
)ماير( خود را در ساعت 11 صبح روز يکشنبه مورخ 1397/10/02 از طريق برگزاري 
مزايده حضوري كه در محل واحد شماره3 )ماير( اين شركت برگزار خواهد شد به 
فروش برساند، متقاضیان مي توانند براي رويت دامهاي مذكور به آدرس واحدهاي 

گاوداري اين شركت به شرح ذيل مراجعه فرمايند.
1� استان كردستان � قروه � كیلومتر12 جاده قروه همدان بعد از شهرک صنعتي سنگ تلفن: 

08735445856
2� استان همدان � رزن � كیلومتر4 جاده رزن قروه در جزين تلفن: 08136353648

3� استان همدان � ماير � كیلومتر10 جاده جوكار به تويسركان تلفن: 08132155010
شركت در رد يا قبول يک يا همه پیشنهادها مختار است.
* جهت شركت در مزايده پرداخت وديعه الزامي است. 

شرکت شير و دام دشت گل کردستان

آگهي مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم 
شركت تعاوني مسکن بهره برداري كل راه آهن 

مجمع عمومي فوق العاده نوبت دوم ش����ركت تعاوني مس����کن بهره برداري كل 
راه آهن در س����اعت 9 صبح روز يک ش����نبه مورخ97/10/9 در محل شركت 
به آدرس: میدان بهمن � خیابان دش����ت آزادگان � درب ورودي حوزه 6 راه آهن 
� حس����ینیه والفجر برگزار مي شود. از كلیه اعضاء يا وكالتاً دعوت مي شود جهت 

اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات ذيل در اين جلسه حضور به هم رسانند. 
* ضمناً به اطاع مي رساند كه به موجب مادة 19 آئین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومي 
تعداد آراي وكالتي هر عضو حداكثر 3 رأي و هر ش���خص غیرعضو تنها يک رأي خواهد  
بود و اعضاي متقاضي اعطاي نمايندگي مي بايست به همراه نماينده خود حداكثر تا 48 
ساعت قبل از برگزاري مجمع در محل دفتر تعاوني مسکن بهره برداري كل راه آهن حاضر 

تا پس از احراز هويت و تايید وكالت، برگه ورود به مجمع را دريافت كنند. 
* دستورجلسه: 

� طرح و تصويب عزل احدي از اعضاي اصلي هیئت مديره 
هيئت مدیره

آگهي دعوت از بستانکاران شركت پيراحفاري ايران )سهامي خاص (ـ  در حال تصفيه 
به شماره ثبت 149191 و شماره ملي 10101920390)نوبت سوم(

پیرو آگهي انحال ش���ركت پیراحفاري ايران )س���هامي خاص( � در حال تصفیه مندرج در روزنامه 
رسمي شماره 139530400901148976 مورخ 96/01/17 و در اجراي ماده 225 ايحه اصاحیه 
قانون تجارت بدينوس���یله از كلیه بستانکاران ش���ركت پیراحفاري ايران )سهامي خاص( � در حال 
تصفیه به ش���ماره ثبت 149191 و ش���ماره ملي 10101920390 دعوت به عمل مي آيد با همراه 
داش���تن اس���ناد مثبته جهت تعیین تکلیف مطالبات خود به هیأت تصفیه به نشاني: تهران، میدان 
آرژانتین، ابتداي خیابان بیهقي، روبروي فروش���گاه ش���هروند، ساختمان مركزي يازدهم، پاک28 

هيئت تصفيهمراجعه فرمايند.

آگهي دعوت سهامداران جهت تشکيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 

بدينوسیله از كلیه شركاء/ سهامداران شركت آرشان پي سازه آريا سهامي خاص به شماره 
ثبت 487226 و شناسه ملي 14005616577 دعوت به عمل مي آيد تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي به طور فوق العاده شركت كه در ساعت 10:00 مورخ 1397/10/3 در محل 

شركت تشکیل مي  شود حضور به هم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده

� انتخاب مديران شركت 
هيئت مديره 

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده 
شركت آلومتك )سهامي عام(

 ثبت شده به شماره 11477 و شناسه ملي 10100453064
بدينوسیله از كلیه صاحبان سهام شركت آلومتک )سهامي عام( دعوت 
مي نماي���د در مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده ش���ركت كه روز 
دوش���نبه مورخ 1397/10/03 رأس ساعت 8:30 صبح واقع در تهران، 
خیابان ولیعصر، بااتر از جام جم، نرسیده به پارک وي، مجموعه فرهنگي 

تاش برگزار مي گردد حضور به هم رسانند.
* دستور جلسه: � انتخاب اعضاي هیئت مديره 

از س����هامداران محترم كه مايل به حضور در مجمع عمومي ياد ش����ده 
مي باشند وفق ماده 99 قانون تجارت درخواست مي نمايد جهت دريافت 
برگ ورود به جلسه با در دست داشتن كارت ملي و يا وكالتنامه رسمي در 
روز يکشنبه مورخ 1397/10/02 به امور سهام شركت مراجعه فرمايند.

هيئت مديره شركت آلومتك )سهامي عام(

آگهی تغييرات شركت عمران خشت پيشگام سهامی خاص
 به شماره ثبت 502719 و شناسه ملی 14006427138 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/28 تصمیمات ذيل اتخاذ شد : 
ترازنامه و حساب سود و زيان س���ال مالی منتهی به 1396/12/29 به تصويب رسید . موسسه حسابرسی 
و خدمات مديريت راده به شناس���ه ملی 10100549382 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه حسابرسی 
توانگرمحاسب و همکاران به شناسه ملی 10320852922 به سمت بازرس علی البدل به مدت يک سال مالی 

تعیین گرديدند. روزنامه كثیر اانتشار اطاعات ، جهت درج آگهی های شركت انتخاب گرديد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غيرتجاری تهران )289814(
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آذرماه، يادآور عملياتى بزرگ و موفق در طول 
هشت سال دفاع مقدس است. در اين عمليات كه 
با حضور ارتش و سپاه انجام شد، شهر بستان پس 
از يك ســـال و چند ماه اسارت از دست دشمن 

بعثى بازپس گرفته شد.
عمليات غرورآفرين طريق القدس با رشادت 
رزمندگان اســـالم از يگان هاى ســـپاه و ارتش 
جمهورى اسالمى، منجر به آزاد سازى شهر بستان 
پس از 409 روز از دســـت اشـــغالگران بعثى در 

آذر سال 1360 شد.
  ايرنا  به اين مناســـبت  نوشـــت:هجوم 
نيروهاى بعث عراق پس از 31 شـــهريور 1359
سبب بهتصرف درآمدن بخش وسيعى از خوزستان 
شد. در تاريخ 31 ارديبهشت ماه 1360 ارتفاعات 
«اهللا اكبر» پس از 7 ماه به دست رزمندگان اسالم 
فتح شد و نيروهاى عراقى با دادن تلفات، تا 12

كيلومترى بستان عقبنشينى كردند و سرانجام در 
70 روستاى تابعه  ظهر روز هشتم آذر سال 1360
شهر بستان به تصرف رزمندگان ايرانى درآمد و   تا 
حوالى ظهر روز هشتم آذر ماه بعد از چند ساعت 
درگيرى شهر بستان به صورت كامل پاكسازى شدو 

در اختيار رزمندگان اسالم قرار گرفت.
در اين حمله شـــجاعانه رزمندگان ايرانى تا 
روز 22 آذرمـــاه منطقه عملياتى طريقالقدس به 
طور كامل از وجود عراقى ها پاكســـازى شد و 
پس از 14 روز عمليات طريق القدس باموفقيت 

پايان يافت.
جايگاه طريقالقدس در استراتژى جنگ

پس از عمليات ثامناالئمه(ع) اســــتراتژى 
نظامــــى و عملياتى و نيــــز تاكتيكهاى نظامى 
جمهورى اســــالمى ايران دگرگون شد. در اين 
حال، تحوالت مثبت سياسى نيز بر روند تحوالت 
نظامى اثر گذاشت، آثار تحوالت خوشايند سياسى 
ـ نظامى به تدريج در حوزه نظامى نمايان شــــد، 
از يك ســــو، با افزايش حضور نيروهاى مردمى، 
سپاه تالشهاى جديدى را براى گسترش سازمان 
رزم انجام داد و از سوى ديگر، فرماندهان ارتش 
و سپاه اســــتراتژى آزادسازى مناطق اشغالى را 

طرحريزى كردند.
بـــه نقل از مركز مطالعات و تحقيقات جنگ 
ســـپاه، در تدوين اين استراتژى، براى طرحريزى 
در مرحله جديد، دو اصل در نظر گرفته شد: اول 
اينكه عملياتها مرتب و پشت سرهم انجام شود 
و وقفه آن كوتاه باشـــد؛ دوم، در هر عملياتى كه 
صورت مىگيرد دو تا سه برابر عمليات قبلى توان 

رزمى افزايش و وارد صحنه شود.
بر اســـاس اين اســـتراتژى و نتيجه اقدامات 
حاصله، طراحان جنگ سپاه و ارتش براى رسيدن 
به اهداف ياد شـــده، مقرر كردند دوازده طرح با 
نام سلســـله طرحهاى «كربال» با اين ويژگى تهيه

 شود.
ويژگـــى 12 طرح پيشبينى شـــده مبنى بر 
تناســـب توان نيروهاى مسلح با ظرفيت موردنياز 
منطقـــه عملياتى، وضعيت زمين از جنبه نظامى و 

نيز اهميت عملياتى بود.
براساس اصول و اهداف مذكور در مذاكرات 
نهايى شوراى عالى دفاع طرحها آماده و تعدادى 
تصويب شـــد و در واقع كليه تحركاتى كه پس 
از اين زمان تا يكســـال آينده انجام گرفت، در 
چارچوب اســـتراتژى جديد و بر پايه طرحهاى 

ارائه شده بود.
بر همين اساس، عمليات طريقالقدس اولين 
حلقه از زنجيره عمليات آزادســـازى محسوب 
مىشد كه بر مبناى استراتژى جديد طراحى شده 
بود. پس از رد و بدل شدن مباحث مختلف ميان 
فرماندهان سپاه و ارتش، عمليات «طريقالقدس» 
به عنوان اولين گام از سلســـله عمليات كربال در 

منطقه دشت آزادگان طراحى شد.
نتايج عمليات  

- آزاد ســـازى شهر بســـتان و بيش از 50
روستاى منطقه

- انهدام نيروهاى دشمن در منطقه با استعداد 
بيش از يك لشكر

- قطع ارتباط بين دو نيروى عمده در مناطق 
عمومى اهواز و دزفول

- رســـيدن به هور و امكان نفوذ در خاك 
عراق.

داليل انتخاب منطقه
پس از پاكســـازى منطقه اشـــغالى در شرق 
رودخانه كارون در عمليات ثامن االئمه(ع)، هنوز 
در جبهه جنوب سه منطقه در اشغال دشمن قرار 
داشت كه عبارت بودند از غرب رودخانه كارون و 
شهر خرمشهر، منطقه بستان و سوسنگرد و منطقه 

غرب رودخانه كرخه.
اين مناطق از نظر وســـعت، هدف، استعداد 
و گســـترش نيروهاى دشمن داراى موقعيت هاى 
متفاوتـــى بودند، بنابرايـــن با توجه به توانايى و 
امكانات نيروهـــاى خودى براى انجام عمليات، 
منطقه سوســـنگرد و بستان براى عمليات انتخاب 

شد.
موقعيت منطقه

منطقه عمومى عمليات در شمال غربى اهواز 
قرار داشـــته و داراى زمين هاى مرتفع، پست و 
هموار اســـت كه از شمال به ارتفاعات اهللا اكبر، 
ميش داغ و تپه هاى رملى، در جنوب به رودخانه 
نيسان و هويزه، در غرب، از يك سو به دغاغله 
و رودخانه نيســـان و از سوى ديگر، به رودخانه 
ســـابله و نهر عبيد و روستاى صالح حسن و از 
آنجا به ســـمت تپه هاى رملى در شمال امتداد 
مى يابد و از شرق به هورالهويزه و تنگه چزابه و 

مرزهاى بين المللى محدود مى شود.
زمين منطقه در شـــمال، رملى و از جنس 
ماســـه هاى بادى است. سمت بيشتر ارتفاعات 
منطقه، از شمال غربى به جنوب شرقى و شيب 
زميـــن در مكان هاى مختلف، متفاوت اســـت. 
رودخانه هاى اين منطقه شـــامل رودخانه كرخه 
بـــا عرض تقريبى 25 تا 400 متر و عمق 1/5 تا 
دو متر است كه عبور از آن بدون استفاده از پل 
هاى موجود، غير ممكن اســـت؛ رودخانه كرخه 
كور در حميديه كه از رودخانه كرخه منشـــعب 
شده و تغيير مسير مى دهد؛ نهر سابله به عنوان 
شاخه جدا شده از كرخه و نهر نيسان به عنوان 
شـــاخه اصلى، جدا شده از كرخه كه ابتدا به نام 
مالكيه وارد سوســـنگرد شده و از آن جا به بعد 

نهر نيسان ناميده مى شود.
عـــوارض مصنوعى منطقه: جاده آســـفالته 
سوسنگرد - پله ســـابله- بستان؛ جاده معروف 
به تعاون كه دشـــمن ساخته بود و از حد فاصل 
سابله به پل نيسان و به سمت جفير  بســـتان – 
امتداد داشـــت؛ ميدان هاى مين و مواضع احداثى 

دشـــمن. آبادى هاى اين منطقه شامل دهالويه، 
برديه، دغاغله، ســـابله، چزابه و ديگر روستاها

 است.
وضع  دشمن

ارتـــش عراق پـــس از ناكامى در تصرف 
سوســـنگرد و پيشروى به سمت اهواز، در خارج 
از شهر و غرب سوسنگرد مواضع پدافندى خود 
را با استفاده از موانع طبيعى و مصنوعى در محور 
جابر حمدان در شمال رودخانه كرخه و محورهاى 
دهالويه، ســـويدانى و هويزه در جنوب كرخه به 

گونه اى مناسب تحكيم و تثبيت كرد.
عراقى ها پس از عمليات ثامن االئمه(ع) و 
تحمل ضربه مهلك ناشى از آن، تمام توان خود 
را براى شناســـايى تحركات و مقاصد نيروهاى 
خودى بسيج كرد و تا 60 درصد موفق به كشف 
اين اطالعات شـــد، اما به دليل نقص اطالعات، 
همچنان در ترديد به ســـر مى برد و در تجزيه 
و تحليل خود به اين نتيجه رسيده بود كه يكى 
از راهكارهـــاى احتمالى نيروهاى خودى، تمركز 
تـــالش اصلى براى عمليـــات، در محور غرب 
سوســـنگرد، عبور از پل سابله به سمت بستان و 
نيز تالش پشتيبانى، از شمال كرخه و محور اهللا 
اكبر، جنوب ارتفاعات رملى به ســـمت غرب و 

تنگه چزابه است.
دشـــمن براى مقابله با اين راهكارها، تركيب 
و شكل اســـتقرار نيروهاى خود را با استفاده از 
موانـــع موجود آرايش داد. ارتش عراق كه براى 
پشتيبانى و تقويت نيروهاى خود به پل هاى روى 
رودخانه هاى كرخه و سابله و جاده هاى شمالى 
جنوبى متكى بود، حفاظت و حمايت از پل ها را 
تشديد كرد. در عين حال، عوارض رودخانه هاى 
منطقه تحرك فوق العاده و پشتيبانى سريع را براى 

دشمن غير ممكن كرده بود.

استعداد دشمن
نيروهاى دشـــمن در شمال كرخه متشكل از 
تيـــپ 26 زرهى از لشـــكر 5، تيپ 93 پياده از 
لشـــكر 4 پياده كوهستانى، گردان 1 پياده از تيپ 
23، تيپ 31 و 32 نيروى مخصوص و نيروهاى 

جيش الشعبى بود.
نيروهاى دشـــمن در جنوب كرخه نيز شامل 
تيـــپ هاى 25 مكانيزه و 16، 30 و 96 زرهى از 
لشكر 6 زرهى، تيپ 48 پياده از لشكر 11 پياده، 
تيپ 12 زرهى از لشـــكر 3 زرهى، يك گردان 
ازتيـــپ 32 نيروى مخصـــوص، گردان 20 دفاع 
الواجبات، نيروهاى كماندويى لشـــكر 7 پياده و 

نيروهاى جيش الشعبى بود.
ادوات منهدم شده دشمن شامل 170 دستگاه 
تانك و نفربر زرهى از انواع مختلف ، 250 دستگاه 
خودرو سبك و سنگين و مقادير زيادى مهمات و 
ابزار جنگى بود كه عالوه بر آن حدود 17 فروند 
هواپيمـــا، و 4 فروند بالگرد دشـــمن نيز در اين 
عمليات منهدم شـــد. از جمله ادوات منهدم شده 
ديگر حدود 90 دســـتگاه تانك و نفربر و حدود 
100 دستگاه خودرو و چندين انبار مهمات و 2
پل پى ام پى بود.در اين عمليات لشكر 11 ارتش 
عراق متالشـــى شـــده و در حدود 1300 اسير و 
1500 كشته بر جا گذاشتند. بنا به همين گزارش 
نيروهاى متالشى شده دشمن 45 گردان و گروهان 
از 12 تيپ از نيروهاى عملياتى و كماندويى دشمن 

را تشكيل داده بود.
غنايم جنگى بهدست آمده

عمليات طريق القدس، همچنين غنائم زيادى 
براى كشورمان داشت.

تانك 100 دستگاه، نفربر70 دستگاه، خودرو 
250 دستگاه، ماشينآالت راهسازى 128 دستگاه، 
جنگافزار ضدهوايى 750 قبضه، توپ 152مم و 
130مم 19 قبضه، موشك انداز كاتيوشا 1 قبضه، 
توپ ضدهوايى شـــيلكا 2 قبضه، انواع مختلف 
تفنگ هزاران قبضه و خمپاره انداز 81مم و120مم 
30 قبضه از جمله غنائم اين عمليات موفق بود.

نتايج سياسى عمليات
اين عمليات در شـــرايطى صورت گرفت 
كه در شـــهر مقدس مكه و در صحن بيت اهللا 
الحـــرام حجاج و زائران ايرانى را به جرم فرياد 
«مرگ بر اســـرائيل » مورد ضرب و شـــتم قرار 

مى دادند.
فرضيات اساسى دشـــمن با تغيير تاكتيك 
نظامى رزمندگان دگرگون شـــده و دشمن براى 
اتخاذ تصميم نهايى درمورد استقرار، اشغال، فرار 
و عقب نشينى در مناطق عملياتى اقدامات مشروح 
زير را انجام داد: حمايت از نيروهاى ضد انقالبى؛ 
دشمن واگذارى مناطق اشغالى را نوعى شكست 
فاحش سياســـى - نظامى براى خود مى ديد. به 
همين دليل با تجديد نظر نسبت به بهره بردارى 
از اهـــرم ضد انقالب داخلى، به صورتى جديدتر 

آن را از همين زمان آغاز كرد.
تأخير و تعويق عمليات آتى رزمندگان اسالم؛ 
با تجاربى كه دشـــمن از دو عمليات ثامن االئمه 
و طريق القدس اندوخته بود، دست به تحركاتى 
در زمينـــه تقويت روحيه نيروهاى خود و انهدام 
نيروهاى اســـالم زد و به همين دليل دســـت به 
حمالت هوايى زد تا از اين طريق به نيروهاى ما 
آسيب وارد كرده و روحيه متزلزل پرسنل نيروى 

زمينى خود را باال ببرد.
شهادت فرماندهان

در پى شـــهادت برخى از فرماندهان ارتش و 
ســـپاه پس از عمليات ثامن االئمه(ع)، انتصاب هاى 
جديد موجب تغييراتى در مديريت جنگ شـــد كه 
در گســـترش و تأمين همكارى سپاه و ارتش نقش 

بسزايى داشت.

*پس از عمليات ثامناالئمه(ع) استراتژى 
نظامى و عملياتى و نيز تاكتيكهاى 

نظامى جمهورى اسالمى ايران دگرگون 
شد. در اين حال، تحوالت مثبت سياسى 
نيز بر روند تحوالت نظامى اثر گذاشت

 و آثار تحوالت خوشايند سياسىـ  نظامى 
به تدريج در حوزه نظامى نمايان شد

عمليات طريقالقدس
آزادى بستان پس از 409 روز اشغال

19آذرمـــاه در جهان به عنوان روز «حقوق 
بشر» نامگذارى شده است، بر همين مبنا نگاهى 
بر يكى از نمونههاى نقض آشكار حقوق بشر در 

دوران جنگ تحميلى خواهيم انداخت.
  ايسنادراين باره نوشت: يكى از صحنه هاى 
دردناك و در عين حال نمونه بارز نقض حقوق 
بشرى از سوى رژيم بعثى عراق، حملههاى مكرر 
آن به مناطق مســـكونى ايران اســـت كه «جنگ 
شهرها» ناميده شده است. پس از ناكامى نظامى، 
سياســـى و روانى عـــراق در جبهه هاى جنگ، 
ســـردمداران اين رژيم با هدف كسب امتيازات و 
تحميل شـــرايط خود به «جنگ شهرها» مبادرت 

ورزيدند.
در يك نگاه كلى مىتوان جنگ شـــهرها را 
عبارت از حمالت نظامى به محلهاى مسكونى 
و غير نظامى براى باال بردن فشـــار روانى جنگ 
بـــر مـــردم و دولت مقابل دانســـت كه اكثًرا با 
بمباران هوايى، موشـــك باران يا توپخانه انجام 

همراه بود.
نرگـــس انصارى در بخشـــى از مقالهاى با 
عنوان «جنگ شهرها و نقض حقوق بشردوستانه
بينالمللى» با اشـــاره به اينكه جنگ و اســـتفاده 
از نيروى نظامى بر طبق حقوق بشردوســـتانه 
بين المللى بر سه اصل «ضرورت نظامى»، «تفكيك» 
و «تناسب» قرار گرفته است. توضيح مىدهد: اصل 
ضرورت نظامى بدان معنا  ست كه در جنگ، هر 
متخاصمى تنها مى  تواند آن ميزان و آن نوع از زور 
را به كار گيرد كه براى شكست دشمن ضرورى 
باشـــد. به عبارت ديگر، فرماندهان نظامى بايد به 
شيوه اى عمل كنند كه براى پيشبرد اهداف نظامى 
الزم است و البته اين اطمينان را حاصل كند كه 
عملشـــان با حقوق مخاصمات مسلحانه تعارض 
نداشـــته باشد. هدف نظامى مشروع آن است كه 

مزيت قطعى نظامى را همراه داشته باشد.
ماده 52پروتكل اول الحاقى، شرايطى را براى 
حمله   نظامى در زمان جنگ بيان مىكند از جمله 
آنكه، حمله بايد «منحصر به اهداف نظامى» باشد 
و «مزيت قطعى نظامى» را به همراه داشــــته باشد. 
همچنين مقررات الهــــه، «نابودى يا ضبط اموال 
دشمن، مگر آنكه چنين تخريب   يا مصادره اى بر 
اساس ضروريات جنگ حياتى باشد» را ممنوع كرده 
است. ماده 8اساسنامه ديوان بين المللى كيفرى، با 
بيان آنچه كه در ماده 23مقررات الهه آمده است، 

آن را مصداقى از جنايت جنگى ناميده است.
اصل ديگر، تفكيك اســـت. اصل تفكيك و 
مصونيت غيرنظاميان يكى از قديمى ترين اهداف 
اساسى قواعد امرى و عرفى حقوق بشردوستانه 
را تشـــكيل مى دهد كـــه صرف نظر از ويژگى 
بين المللى يا غيربين المللى مخاصمه مســـلحانه 
قابل اعمال هســـتند. ايـــن اصل در واقع تنظيم 
كننده نحوه استفاده از تسليحات در درگيرىهاى 
مسلحانه است. بر اساس اصل تفكيك كه يك اصل 
بنيادين و تثبيت شده در حقوق بين  الملل موضوعه 
و عرفى است، افراد و اهداف غيرنظامى نه فقط 
نبايد مستقيما مورد حمله نظامى واقع شوند؛ بلكه 
درحمله به اهداف نظامى  هم بايد آنچنان دقتى 
بـــه عمل آورد كه آن اهداف (غيرنظاميان) مورد 
صدمه و آســـيب واقع نشوند.هدف از اين تمايز، 
كاهش آســـيب به غيرنظاميان و اموال آنان است. 
فرماندهان موظف هستند تا پيش از دستور حمله، 
اين تمايز را انجام دهند. همچنين اين اصل به دنبال 

جلوگيرى از حمالت كوركورانه  است.
اصل 48پروتكل اول الحاقى مقرر كرده است 
كه طرفيـــن درگيرى «در هر زمان بين جمعيت 
غيرنظامى و نظامـــى، اموال غيرنظامى و نظامى 

تمايز قائل شوند.»
ماده 52اهداف نظامى را به اين شكل تعريف 
مىكند: «اهدافى كه از لحاظ ماهيت، مكان، هدف 
و يا كاربرد، سهم موثرى را در اقدام نظامى دارند؛ 
اهدافى كه انهدام، ضبط و يا خنثى سازى تمام و 
يا بخشـــى از آنها، در شرايط خاص زمان حمله، 

يك مزيت نظامى قطعى را ارائه دهد.»
مـــاده 51با تمركز بر جمعيت غيرنظامى در 
مجاورت ميدان نبرد، طرفين را ملزم به كسب اين 
اطمينـــان مى كند كه «جمعيت و افراد غيرنظامى 
در برابر خطرات ناشـــى از عملياتهاى نظامى 
از حمايـــت كلى برخوردارند» و همچنين «هدف 
حمله قرار نمى گيرند». به عالوه اين ماده حمالت 

كوركورانه را تعريف و ممنوع مى كند.
اصل مهم بعدى تناسب است. اگرچه اصطالح 
تناسب به طور مشخص در پروتكل الحاقى اول 
ذكر نشـــده است اما مى توان آن را در شق ب، 
بند 5، ماده 51پيدا كرد كه آسيبهاى اتفاقى مورد 
انتظار و خسارات ناخواسته به شهروندان و اموال 
غيرنظامى را، بيش از ميزان پيش بينى شـــده در 

اهداف نظامى، ممنوع مىكند.
مـــاده 57، بند 2، شـــق الف بند (3) قاعده 
تناسب را تكرار كرده و فرمانده نظامى را از عدم 

توجه به آن منع مى كند.
ايـــن اصل در پروتكل 2و پروتكل اصالحى 
2منضم به كنوانسيون برخى سالح هاى متعارف 
نيز گنجانده شده است. عالوه بر اين به موجب 
اساسنامه  ديوان كيفرى بينالمللى "حمله عمدى 
با علم به اينكه چنين حملهاى به  طور ضمنى باعث 
اتالف جان و يا آســـيب رساندن به غيرنظاميان 
يا صدمه زدن به اموال غيرنظامى مىشود... و به 
وضوح زياده بر مزيت نظامى مســـتقيم و عينى 
مورد انتظار است"، جنايت جنگى در درگيرى  هاى 

مسلحانه بينالمللى است.
براى ســـنجش تناســـب بايد دو مورد را با 
يكديگر مقايسه و به تعادلى مناسب دست پيدا كرد؛ 
اوال خسارات و تلفات جانبى غيرنظامى احتمالى 
در اثر حمله و دوم، مزيت نظامى كه در پى آن 

هدف را مورد حمله قرار مى دهند.
با عنايت به مطالب مذكور نكته  قابل توجه 
و مشـــترك در همه اصـــول، بحث حمايت از 
غيرنظاميان است. در واقع با هيچ توجيهى حتى 
بحث ضرورت نظامى، نمى توان مناطق مسكونى 

يا به طور كلى غيرنظاميان را هدف قرار داد.
آنچه كه در   باره پنج دوره  جنگ شهرها 
در دوران دفاع مقدس حساسيت ايجاد مى كند، 
بمباران عمدى افراد و اموال غيرنظامى اســـت. 
زمانـــى بمباران هوايى در چارچوب هدف قرار 
دادن انبارهاى نظامى   يا به طور كلى نقاط نظامى 
طرف درگيرى در دســـتور كار قرار مى گيرد، در 
اين حالت حتى اگر عمليات نظامى منتج به تلفات 
غيرنظامى شود، اين امر تحت عنوان تلفات جانبى 
و غيرقابل پيش بينى قرار گرفته و مسئوليتى را براى 
دولت هدفگيرنده به همراه نخواهد داشت. اما در 
جنگ شهرها هدف اصلى غيرنظاميان هستند كه با 
هيچ كدام از اصول حقوق بشردوستانه بينالمللى 

همخوانى ندارد.

  نقض حقوق بشر توسط عراق در جنگ تحميلى
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پزشك
در رداى

 نخست وزير

550

يادداشتهاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

من از يهوديان به عنوان يك نمونه موفق در پشت سر گذاشتن 
اختالف ها و دولتســـازى و تشـــكيل البىهاى فشار سخن گفتم. 
كشـــورهاى اســـالمىـ  كه به جاى تالش براى وحدتى كه اسالم بر 
آنان واجب گردانده، مدت زمان طوالنى است كه ميان آنها درگيرى و 
نزاع جريان داردـ  بايد از اين الگو، درس بگيرند. ديگران بسيارى از 
ما مسلمانان را مورد مجازات قرار مىدهند و تحقير مىكنند ولى اين 
تفرقه و پراكندگى ماســـت كه به آنها چنين اجازهاى داده اســـت و در 
واقع غالباً ما خودمان به دشمنان مسلمانان كمك كردهايم تا جنگ هايى 
عليه مسلمانان به راه اندازند و آنان را به قتل برسانند. در سخنرانىام به 
اين مسئله نيز پرداختم و گفتم: «ما در حالى كه امتى واحد بوديم، به 
خود اجازه داديم به طوايف و آيينها234 و طريقتهاى235 متعدد تقسيم 
شويم كه هريك از آنها پيش از آنكه بر يك امت يا جامعه اسالمى، 
انگشت بگذارند بيشتر در پى اين ادعا هستند كه خودشان اسالم واقعى 

و صحيح را نمايندگى مىكنند.
ولى از درك اين نكته عاجز ماندهايم كه براى منتقدان و دشمنان ما 
مهم نيست كه ما مسلمان واقعى باشيم يا نباشيم يا به اين يا به آن طايفه 
وابسته باشيم. در نظر دشمنان، ما همگى مسلمان و پيروان يك دين و 
پيامبرى هستيم كه صريحاً ادعا كرده اند اين پيامبر(ص)، دعوت به ترور 
مىكند و به همين دليل همگى ما را سختترين دشمنان خود مى دانند 
و به ما حمله مى كنند و ما را مى كشـــند و ســـرزمينهاى ما را مورد 
اشغال قرار مىدهند و دولتهاى ما راـ  اعم از اينكه سنى باشد يا شيعه 
يا وهابى يا هر چيز ديگرـ  ساقط مىكنند و ما با حمله عليه يكديگر و 
تضعيف همديگر و اجراى خواست هاى آنها گاه به عنوان شريك آنها 
براى حمله عليه برادران مسلمان خود عمل مىكنيم و زمانى كه از طريق 
خشونت اقدام به ساقط كردن دولتهاى خود مىكنيم در واقع تنها به 

تضعيف كشورهاى خود و فقيرتر ساختن آنها كمك كردهايم.»
به كار گرفتن لحن تند در اين ســـخنرانى توجيهپذير بود زيرا 
مســـلمانان 1,3 ميليارد نفر جمعيت دارند ولى همچنان به عنوان يك 
جامعه عقب مانده تلقى مىشوند. برخى معتقدند كه چيزى جز روز 
جزا مهم نيست و فقر و رنج و در معرض قلع و قمع قرار گرفته شدن 
در اين جهان، از ويژگىهاى مســـلمانان است. اين دسته از مسلمانان 
مىگويند ما همه آن كارى را كه بايد انجام دهيم تا مسلمانان خوبى 
تلقى شويم اين است كه رداى خاصى بپوشيم و شعائر معينى را سر 
دهيم و در اين صورت در بهشـــت برين جاى خواهيم گرفت. در 
حقيقت آنها با چنين تفكرى فرازهاى كاملى از قرآن كريم را كًال ناديده 
مىگيرند. در آن زمان احساس كردم جهانيان همگى نظارهگر ما هستند 
و نگاهشـــان به اجالس سران "سازمان كنفرانس اسالمى" است. بيش 
از يك ميليارد مسلمان تمامى اميدشان را به ما بسته بودند تا آنان را 
در مسيرى راهبرى كنيم كه بتوان جايگاه اسالم و مسلمانان را به آنان 
بازگرداند. چگونه مىتوان تصّور كرد كه صرف تماشاچى بودن و عدم 
حركت ما، به عنوان اراده الهى در نظر گرفته شود حال آنكه آيه 11 از 
يَُغيُِّروا َما بِأَنُْفِسهِْم»  يَُغيُِّر َما بَِقْومٍ َحتَّى َال َ سوره رعد مىگويد: «إِنَّ اهللاَّ
(سوره رعدـ 11) (در حقيقت خدا حال قومى را تغيير نمى  دهد تا آنان 
حال خود را تغيير دهند.) من به عنوان ميزبان سران "سازمان كنفرانس 
اسالمى" به نظرم رسيد مهم آن است كه به مسلمانان خاطرنشان سازيم 
نبايد پشـــت امت را خالى كنند. من بايد در اين راستا مقايسههايى با 
جوامع پيشرفتهتر به عمل مىآوردم و در اينجا بود كه در عرصه بينالمللى 

بهانهاى براى خدشه وارد آوردن به چهرهام فراهم شد.
ادامه دارد

پينوشت:
234- آيين به معناى مكتبهاى فكرى اسالمى است.

235- "طريقت"ها همان جماعتهاى دينى صوفى اسالمىاند كه به 
دنبال حقيقت الهى هستند.

متهم ســـازى ايران به توليد 
سالحهاى هسته اى كه اخيرا از سوى 
برخى اعضاى كاخ سفيد مطرح شده 
است در ادامه سناريوسازىهاى كاخ 
سفيد براى ايجاد اجماع عليه تهران 
طراحى شده است؛ سناريويى كه با 
توجـــه به تجربه جهان از عملكرد 
آمريكا، شانس موفقيت آن ناچيز به 

نظر مى رسد.
به گزارش گروه تحليل، تفسير 
و پژوهشهاى خبرى ايرنا، «دونالد 
ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا و 
تيم همسويى كه در دو سال گذشته 
شكل گرفته و دور وى حلقه زدهاند 
به طور مداوم اتهاماتى را عليه ايران 
مطرح مى كنند؛ اتهاماتى از حمايت 
ايران از تروريسم گرفته تا انحراف 
برنامه هستهاى و غيره.كاخ سفيد در 

تـــازه ترين ادعاى خود، ايران را به 
ساخت سالحهاى شيميايى متهم 
كرد. «كنت وارد» نماينده اين كشور 
در سازمان منع سالحهاى شيميايى 
مدعى شد كه ايران در نهان سالح  هاى 
شـــيميايى توليد مى  كند و آن را به 
نهادهاى بين المللى گزارش نكرده 
است. وى همچنين براى اثرگذارى 
بـــر افكار عمومى جهان تاكيد كرد 
كـــه تهران به دنبال تهيه تجهيزاتى 
ويژه براى حمالت شيميايى موثر 
بر سيســـتم عصبى است .با وجود 
ادعاهاى تكرارى و غيرمستند نماينده 
آمريكا در ســـازمان منع سالحهاى 
شـــيميايى، مقامات ايران نسبت به 
آن ســـكوت نكرده و به آن واكنش 

نشان دادند. 
دكتر «محمدجواد ظريف» وزير 
امور خارجه كشـــورمان در صفحه 
توئيتر خود نوشـــت كه «اياالت 
متحـــده مى خواهد با توســـل به 
كنوانسيونهاى بينالمللى اتهاماتى 
را عليـــه ايران مطرح كند در زمانى 
كه خودش سياســـت نقض آنها را 
در پيش گرفته اســـت.» البته همان 
طور كه انتظار مى رفت بخشـــى از 
پيـــام دكتر ظريف به نقش مخرب 
آمريكا در جريان جنگ هشت ساله 
عـــراق به ايران اختصاص يافت و 
افزود: اتهامات مربوط به تسليحات 

كشتارجمعى توسط كشورى كه از 
عراق در استفاده از سالح شيميايى 
عليـــه ايران حمايت كرد و بعد اين 
كشور را به بهانه نابودى آنها اشغال 
كرد تنها ناخوشـــايند نيست، بلكه 
خطرناك اســـت. در طول جنگ 
تحميلى مردم ايـــران بارها مورد 
حمالت شيميايى ارتش عراق قرار 
گرفتند كه به شهادت دهها هزار نفر 
انجاميد و نمونه بارز آن حمله ارتش 
صدام به شـــهر كردنشين سردشت 
بود. ضمن اين كه ارتش صدام شهر 

كردنشـــين حلبچه را نيز در كشور 
خود مورد بمباران شـــيميايى قرار 
داد؛ تصاوير غمبارى كه با گذشت 
سه دهه هنوز از ذهن جهانيان پاك 

نشده است.
بازى آمريكا با مهره سالحهاى 
شـــيميايى اما جالب توجه است. 
«جرج دبليو بوش» رئيس جمهورى 
وقت اياالت متحده در جريان حمله 
شـــيميايى ارتش عراق به مناطق 
كردنشين سكوت و بى تفاوتى در 
پيش گرفـــت و حتى نماينده اين 
كشور با برخوردارى از امتياز حق 
وتو در شوراى امنيت، تالش ديگر 
اعضاى شـــورا را براى صدور يك 
بيانيه (نه قطعنامه) بى اثر ساخت.
چند سال پس از پايان جنگ عراق 
عليه ايران و برقرارى آتشبس بين 
دو كشـــور، صدام حسين كويت را 
به اشغال خود در آورد كه با ورود 
نيروهاى آمريكايى به ناچار عقب 
نشســـت. از آن پس عراق در نگاه 
مقامات كاخ سفيد به كشورى درآمد 
كه در خود انبارهايى از سالحهاى 
شـــيميايى و كشتار جمعى ذخيره 

كرده است. 
بوش در ماههاى پايانى سقوط 
صدام اعتراف كرد كه «صدام حسين 
دستور انجام حمالت شيميايى عليه 
ايران و بيش از 40 روســـتاى عراق 

را داد. اين حمالت، منجر به كشته 
و زخمى شدن حداقل 20 هزار نفر 
شد.» بنابراين، آمريكا از بهانه وجود 
سالحهاى شـــيميايى عراق براى 
اشغال خاك اين كشور استفاده كرد 
امـــا در نهايت همان طور كه انتظار 
مى رفت هيچ سالح كشتار جمعى 
به دســـت نيامد و عراق در بحرانى 
عميق فرو رفت كه تاكنون به طور 
كامل از آن خالصى نيافته است.در 
شرايط كنونى، دولت ترامپ نيز در 
صدد القا اين تفكر به جهان است 

كه تهران براى ساخت سالحهاى 
كشـــتار جمعى تالش مى كند و 
صلح و امنيت منطقه و جهان را به 
خطر خواهد انداخت! از طرفى نگاه 
آمريكا به امنيت رژيم صهيونيستى 
گره خورده كه اياالت متحده چشم 
بر روى جنايتهاى آن بســـته و 
بـــا تمام توان خـــود از اين رژيم 
حمايـــت مىكند. در همين ارتباط 
«بهرام قاسمى» سخنگوى وزارت 
امور خارجه ايران اظهار كرد: آمريكا 
بهعنوان تنها كشور عضو سازمان، 
دارنده زرادخانه تسليحات شيميايى 
به شـــمار مـــى رود كه تاكنون به 
تعهدات خود بـــراى نابودى آنها 
عمل نكرده، بلكه همزمان از برنامه 
تسليحات شيميايى رژيم صهيونيستى 
جانبدارى مى  كند. حمايت تمام قد 
كاخ سفيد از اسرائيل و متهم نمودن 

ايران به توليد ســـالحهاى كشتار 
جمعى در حالـــى اتفاق افتاده كه 
اين رژيم به عضويت كنوانســـيون 
منع سالحهاى شيميايى و همچنين 
پيمان منع گســـترش سالحهاى 
هستهاى (NPT) در نيامده است. 
بر اســـاس گزارشهاى مختلف 
اسرائيل بيش از 200 كالهك هسته 
اى در اختيار دارد اما اجازه بازرسى 
هم به بازرســـان آژانس نيز نمى 
دهد. در همين ارتباط چندى پيش 
موسسه بين  المللى پژوهشهاى صلح 

استكهلم در گزارشى نوشت در حالى 
كه آمريكا و روسيه را كاهش دادند، 
اسرائيل به توسعه زرادخانه هسته اى 

خود ادامه مى دهد.
چشم انداز جنگ در خاورميانه 

بى برجام
توافق هسته اى تيرماه 94 وراى 
تاثيراتى كه در مناسبات خارجى ايران 
و رويكردهاى اعضاى شرقى و غربى 
آن به دنبال داشـــت، ستونى را زير 
سقف لرزان تحوالت خاورميانه قرار 
داد. حال با لرزش اين ســـتون، نه 
تنها آرامش كه دورنماى صلح نيز با 

خطر روبرو است.
 بـــروز درگيرى و جنگ در 
خاورميانه احتمالى اســـت كه اين 
روزها بيش از پيش از آن ســـخن 
به ميان مى آيد.همزمان با اظهارات 
معاون وزير امـــور خارجه ايران 

درباره تبعات عدم مسئوليت پذيرى 
اروپا براى انجام تعهدات مربوط به 
توافق هســـته اى و موج مهاجرت، 
تروريســـم و بحرانهاى هسته اى 
كـــه از خاورميانه به ســـوى اروپا 
روانه خواهد شـــد، «جرمىهانت» 
وزيـــر خارجه بريتانيا نيز اظهاراتى 
مشابه را از دريچه نگاهى متفاوت 
بـــر زبان راند.هانت كه در ســـفر 
(بيست و هشـــتم آبان) به تهران 
با روزنامه «گاردين» در ســـفارت 
انگليس مصاحبه كرد، ضمن تشبيه 

خاورميانه امروز به اروپاى پيش از 
جنـــگ جهانى اول گفت منطقه به 
شكل انبارى از باروت درآمده است 
كه رخدادهايى كوچك و پيش بينى 
نشده مىتواند آن را به سمت انفجار 
ببرد. وى مساله تحريمهاى آمريكا 
عليه ايران، اختالفات تهران و رياض، 
سياستها و اهداف رژيم اشغالگر 
قـــدس و جنگهـــاى نيابتى را از 
مهمترين كانونهاى اثرگذار بر ايجاد 

تعارضات موجود عنوان كرد.
اظهاراتهانت البته به اين نتيجه 
گيرى و در واقع برداشت وى منتهى 
شد كه انگليس قدرتى كوچك در 
خاورميانه نيست و مى تواند نقش يك 
بازيگر بزرگ را در تحوالت منطقه 
ايفا كند؛ سخنانى كه تا حدى ناظر 
بر تالشهاى اخير لندن براى پايان 
دادن به بحران يمن از طريق رايزنى 

با بازيگران اصلى تحوالت خاورميانه 
اســـت.به رغم ترسيم دورنمايى از 
جنگ از دو منظر متفاوت، ســـخن 
رانـــدن از آن در وضعيت كنونى 
و هشـــدارهاى ديگرى كه پيش 
از ايـــن در زمينه تاثيرات مداخله 
جويى قدرتها در امور كشورهاى 
خاورميانه، تجاوزگرىهاى اسرائيل، 
حمايت از تروريسم تكفيرى و ... 
مطرح شـــده، موجب مى شود تا 
جنگ از قالب رخـــدادى دور از 
دســـترس و نامحتمل خارج شده 

و ســـايههايى هراس انگيز از آن به 
حركت درآيد .در شـــرايط كنونى 
وضع دوباره تحريمهاى ضدايرانى و 
مشخص نبودن راهكار ديگر اعضاى 
برجـــام براى مقابله با نقض تعهد 
آمريكايىها در توافق هسته اى به 
مهمترين نگرانى طرفداران صلح و 
ثبات در منطقه تبديل شـــده است.

آنچه مشخص است اينكه فروپاشى 
كامـــل برجام خود به خود موجب 
راه افتادن مسابقه بى پايان هسته اى 
در ملتهبترين نقطه جهان خواهد 
شـــد. بحران ديگرى كه با بحران 
هستهاى محتمل در خاورميانه هم 
افزا شـــده و آن را تشديد خواهد 
كرد، رويكردهاى تهاجمى سعودى 
است كه برخالف دهههاى گذشته 
بـــه مهمترين كانون تغيير وضعيت 
موجود مبدل شده است.قرار گرفتن 
جريان مورد حمايت ســـعودىها 

پشت ميز مذاكره با انصاراهللا يمن كه 
با فشارهاى فرانسه، انگليس و آمريكا 
و افزايش هزينههاى بينالمللى تجاوز 
به يمن محتمل تر از گذشته به نظر 
مىرسد، در حكم ناكامى رياض براى 
تحقق اهداف سه سال تهاجم مكرر 
به همســـايه جنوبى بوده و پرونده 
يمن را در كنار ساير شكستهاى 

منطقهاى عربســـتان در تحوالت
سوريه، عراق، لبنان و حاشيه جنوبى
خليج فارس يعنى تقابل با قطر قرار
مى دهد؛ ضمن اينكه ماجراى قتل
«جمال خاشقجى» فشارى مضاعف
را بر رهبران سعودى وارد آورده و
اكنون پادشاهى آل سعود در يكى از
پرچالشترين تنگناهاى حيات خود

به سر مى برد. 
در چنين فضايى، حمايتهاى
بى دريغ «دونالد ترامپ» از شركاى
سعودى و صهيونيستى سبب تهاجمى
تر شدن رويكردهاى رهبران رياض و
تل آويو شده و خطر تصميمگيرىهاى
راديكال و غيرمنطقى را نزد اين دو
بازيگر منطقه اى افزايش داده است
.افزايش شمار شهداى فلسطينى و
تشــــديد شهركسازىها در اراضى
اشــــغالى طى يك سال و چند ماه
اخير و شــــدت و حدت مواضع
خصمانه آل سعود عليه ساير كشورها
شاهدى بر اين مدعا است تا جايى
كه پادشاه ســــعودى در گير و دار
پرونده خاشــــقجى باز هم ادعاهاى
ضدايرانى خــــود را تكرار كرده و
توهم تهديدزايى ايران هســــتهاى و
توان موشــــكى كشورمان را بر زبان

مىراند. 
همزمان سعودىها تالشهاى
پيدا و پنهان خود را براى تبديل شدن
به يك قدرت هسته اى در خاورميانه
دنبال مى كنند و قصد دارند تا همچون
محمولههاى چندصد ميليارد دالرى
تسليحات، با دور زدن قوانين انتقال
امن فناورىهاى هســـته اى آمريكا
موســـوم به «توافق 123»، اقدام به
خريدارى تجهيزات هسته اى از اين
كشور كنند.در چنين فضايى شايد
تشـــبيه خاورميانه امروز به اروپاى
دهه نخســـت قرن گذشته چندان
دور از ذهن نباشـــد با اين تفاوت
كه درگيرى مستقيم ميان قدرتهاى
بـــزرگ خاورميانه به دليل نامعلوم
بود تبعات و پيامدهاى آن با شـــك
و ترديدهايى جدى روبرو اســـت.
در همين پيوند بود كه رهبر معظم
انقالب مردادماه امســـال با اشاره به
توان بازدارندگى جمهورى اسالمى
ايران و واقعيت نامعلوم بودن تبعات
و هزينههاى جنگ براى كشـــورى
چون آمريكا، تاكيد كردند كه همچون
مذاكره، جنگى نيز ميان اين دو كشور
صورت نخواهد گرفت.با اين حال
واقعيتهاى امروز منطقه مى گويد
در شرايطى كه هنوز جنگ در سوريه
به پايان نرسيده و يمن نيز همچنان
هدف حمله نيروهاى ائتالف قرار
دارد، امكان فعال شـــدن گسلهاى
تحت فشار در جغرافياى خاورميانه
از احتمال بااليى برخوردار اســـت؛
وضعيتى كه به قطع، نه به ســـود
كشورهاى خاورميانه خواهد بود و
نه بازيگران اروپايى كه هنوز تجربه
رخدادهاى تروريستى مونيخ، لندن،
پاريس، بروكسل و سيل مهاجران
ســـالهاى اخير پيش چشم آنها

خودنمايى مى كند.

بازى سياسى آمريكا با مهره سالح  شيميايى

*توافق هسته اى تيرماه 94 وراى تاثيراتى كه در مناسبات 
خارجـى ايـران و رويكردهاى اعضاى شـرقى و غربى آن به 
دنبال داشت، ستونى را زير سقف لرزان تحوالت خاورميانه 
قرار داد. حال با لرزش اين ستون، نه تنها آرامش كه دورنماى 

صلح نيز با خطر روبرو است

 *متهم سـازى ايران به توليد سـالح هاى هسـته اى كه اخيراً
از سـوى برخى اعضاى كاخ سـفيد مطرح شده است در ادامه 
سناريوسـازى هاى كاخ سفيد براى ايجاد اجماع عليه تهران 
طراحى شده است؛ سناريويى كه با توجه به تجربه جهان از 

عملكرد آمريكا، شانس موفقيت آن ناچيز به نظر مى رسد

*جرج دبليو بوش رئيس جمهورى وقت اياالت متحده در جريان 
حملـه شـيميايى ارتـش عـراق به مناطق كردنشـين سـكوت و 
بىتفاوتى در پيش گرفت و حتى نماينده اين كشور با برخوردارى 
از امتياز حق وتو در شوراى امنيت، تالش ديگر اعضاى شورا را 

براى صدور يك بيانيه (نه قطعنامه) بى اثر كرد

ادامه از صفحه 8
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آگهى تغييرات شركت توسعه خدماتى بازرگانى نگين خودرو ايرسا 

سهامى خاص به شماره ثبت 373945 و شناسه ملى 10320237193

آگهى تغييرات شركت شيبراهه بندر شركت سهامى خاص
 به شماره ثبت 157988 و شناسه ملى 10102006950

 –  –  –

آگهى تغييرات 
شركت توسعه صنايع الوان پارس شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 470400
 و شناسه ملى 14004826925

آگهى تغييرات شركت كارخانجات لوازم خانگى پارس
 سهامى عام به شماره ثبت 21482 و شناسه ملى 10100670346

آگهى تغييرات شركت تكتاز موتور سهامى خاص
 به شماره ثبت 128905 و شناسه ملى 10101722649

آگهى تغييرات شركت مديريت سيستم هاى كارامد
 سهامى خاص به شماره ثبت 218916 و شناسه ملى 10102602410

آگهى تغييرات شركت گروه مديريت نيروگاهى ايرانيان مپنا
 سهامى عام به شماره ثبت 493518 و شناسه ملى 14005921810

آگهى تغييرات شركت گروه سرمايه گذارى مسكن سهامى عام
به شماره ثبت 78828 و شناسه ملى 10101236571
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ایمیل  خط ارتباطي :

 جهان ازمواهب اقدامات ايران درمبارزه 
با مواد مخدر بهره مند است

اسام آباد: رئيس پليس مبارزه با موادمخدر ناجا گفت: با اقدامات مسئوانه 
اي���ران در زمينه مبارزه با م���واد مخدر، جامعه جهاني از مواهب اين اقدامات 

بهره مند شده است.
 س���ردارمحمد مس���عود زاهديان در حاشيه برگزاري سيزدهمين نشست 
سه جانبه مبارزه با موادمخدر در اسام آباد، با حضور نمايندگان »ايران، پاکستان 
و افغانس���تان« افزود: جمهوري اسامي ايران با اقدامات و تاش هاي نيروهاي 
مجري قانون، پرچمدار مبارزه با مواد مخدر در جهان و منطقه به شمار مي آيد. 
وي اضافه کرد: با عزم و نيتي که براساس اعتقادات اسامي داريم، از دير باز در 
امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر نقش آفريني کرده ايم و با همين نيت نيز امروز 

جلو مواد مخدر را گرفته و با آن مبارزه مي کنيم.
رئيس هيات ايراني ش���رکت کننده در اين اجاس اضافه کرد: به طور 
يقين، اقدامات جمهوري اس���امي ايران در زمينه مبارزه با مواد مخدر بيش از 
ساير کشورها بوده است و ايران به عنوان نقشي که در عرصه جهاني دارد، با 
تمامي توان در قاچاق مواد مخدر ايستادگي و بيش از چهار هزار شهيد و 12 
هزار جانباز نيز در اين راه تقديم کرده است. وي يادآور شد: در سال جاري 
مي���ادي بي���ش از 700تن انواع مواد مخدر با همت و تاش نيروهاي مجري 
قانون در ايران کش���ف و ضبط ش���ده است که بيشتر اين کشفيات در مرزهاي 
ايران با افغانستان و پاکستان بوده است. فرمانده کل نيروهاي مبارزه با موادمخدر 
پاکستان ) ANF ( با تشريح روند همکاري هاي ايران، پاکستان و افغانستان در 
مبارزه با مواد مخدر، گفت:گسترش تعامل دوجانبه اسام آباد � تهران در اين 

زمينه، رويکرد کلي وزارت مبارزه با مواد مخدر پاکستان است.
سرلشکر »محمد عارف ملک« در حاشيه سيزدهمين نشست ابتکار سه جانبه 
ايران، افغانس���تان و پاکس���تان افزود: اين اجاس با هدف گسترش همکاري و 
مشارکت سه کشور در مبارزه با انتقال و قاچاق موادمخدر گشايش برگزار شده 
است. وي اضافه کرد:در سيزدهمين نشست ابتکار سه جانبه در اسام آباد، اقدامات 
انجام ش���ده از س���وي سازمان هاي انتظامي و پليس سه کشور به ويژه مبارزه با 
قاچاق مواد مخدر مورد بررسي قرار مي گيرد. سرلشکر عارف ملک اضافه کرد:سه 
کشور در سال هاي گذشته، همکاري هاي فراواني در موضوع کشف اين مواد و 
تعامل اطاعاتي انجام داده اند، به عنوان مثال پاکستان و افغانستان درخصوص 
جلوگيري از قاچاق مواد مخدر نظارت مشترک داشته و ميان پاکستان و ايران 
نيز، اين اقدامات مشابه در حال انجام است.وي گفت: تهران و اسام آباد هم 
اکنون، در حال اتخاذ اقدامات متقابل و نظارت مشترک در خصوص مبارزه با 
 ) ANF ( مواد مخدر هستند. فرمانده کل نيروهاي مبارزه با موادمخدر پاکستان
افزود:تاش مي ش���ود که در اين کنفرانس، پيشنهاد تشکيل اتاق عمليات ايران 
در پاکستان و افغانستان تصويب شود که بر اساس آن، در پايتخت سه کشور، 

افسران ديگر کشورها مستقر شوند.

پاسخ مسئوان

پاسخ امور توزيع و فروش روزنامه اطاعات 
احتراماً، در پاسخ آقا يا خانم دوستدار روزنامه اطاعات مبني بر 
نظارت بيشتر بر نحوه فروش و توزيع روزنامه اطاعات در شهرستان ها، 
اي کاش ايش���ان عنوان مي کردند که در کدام شهرستان نارسائي وجود 
داش���ته اس���ت که بتوان آن را سريعتر پيگيري کرد. چرا که به صورت 
کلي نمي ش���ود کل سيستم را زير سؤال برد، به هر حال در مجموعه 
نمايندگي ه���ا و بخش توزيع روزنامه اطاعات اکثريت همکاران افراد 
مس���ئول و دلسوز هستند و چنانچه ايشان مشکلي براي تهيه روزنامه 
دارند، لطفاً با شماره تلفن 29993419�021 تماس حاصل فرمايند تا 

مشکل شان را حل کنيم. 
امور توزيع و فروش روزنامه اطاعات 

جريمه دردي را از مصرف كنندگان دوا نخواهد كرد
روزنامه ها از جريمه 68ميليارد توماني يک کارخانه لبنيات خبر داده 
بودند که دردي را از مصرف کنندگان چاره نخواهد کرد، سازمان تعزيرات اگر 
بتواند ضمن بازگرداندن قيمت لبنيات به حدود 3ماه قبل از کاهش محتويات 

آن ها هم جلوگيري کند، به نفع مصرف کنندگان اقدام کرده است.
دكتر ع ـ م

نمايندگان بيشتر به فكر حل مشكات مردم باشند
خانم شهروند 83ساله اي هستم که ساليان سال روزنامه اطاعات را 
مي خوانم. با تجربه هايي که دارم، از نمايندگان محترم مجلس مي خواهم 
از اس���تيضاح بيمورد دولتمردان با تجربه و متعهد و ميهن دوس���ت مانند 
دکت���ر ظريف در حال و آينده خ���ودداري کنند و به جاي صرف وقت 
براي اين قبيل کارهاي غيرضروري، بيشتر به فکر حل مشکات مردم و 

بخصوص بازنشستگان باشند.
خواننده قديمي روزنامه اطاعات

معتادان بار ديگر به ساختمان متروكه راه يافته اند
چندي پيش با اش���اره به تجمع معتادان در خانه مخروبه اي واقع 
در خيابان ش���هيد نامجو، بن بس���ت راميان از شهرداري منطقه7 خواستار 
حصارکشي و ايجاد موانعي براي جلوگيري از ورود آنان به محل مزبور 
شديم که خوشبختانه مأموران زحمتکش شهرداري اين تقاضا را اجابت و 
عملي کردند که تشکر و قدرداني مي شود. با اين حال معتادان با تخريب 
بخش���ي از ديوار بناي يادش���ده، بار ديگر به آنجا رفت و آمد مي کنند. از 

نيروي انتظامي و شهرداري منطقه تقاضاي حل مشکل را داريم.
از اهالي محل

تأسيس مدارس رايگان براي تحصيل فرزندان كارگران
در سال هاي گذشته حتي فرزندان خانواده هاي کم درآمد و کارگري هم 
به دليل هزينه هاي پايين تحصيات دانشگاهي مي  توانستند دکتر و مهندس 
شوند، اما حاا فقط فرزندان پولدارها قادرند هزينه هاي ميليوني تحصيات 
دانشگاهي را بپردازند، از اينرو پيشنهاد مي شود مدارس و دانشگاه هايي از 
سوي دولت تأسيس شود تا فرزندان کارگران و امثال آنان بتوانند در آنجا 
به رايگان تحصيل کنند و امکان دستيابي به مشاغل باا را به دست آورند. 
در سال هاي نه چندان دور در حدفاصل چهارراه اميريه تا ميدان راه آهن 

ده ها مدرسه دولتي وجود داشت که اينک فعال نيستند.
تلفن به خط ارتباطي

از انقاب مشروطيت درس عبرت بگيريم
اي کاش تمامي مس���ئوان کش���ور تاريخ مشروطيت در ايران را به 
دقت بخوانند و از آن درس عبرت بگيرند که چگونه اختافات سران و 
مسئوان آن انقاب، موجب آسيب ديدن ملت و کشور شد. اوايل انقاب 
همه ما حول محور ضدامپرياليستي بودن نظام جمع شده بوديم، اما متأسفانه 
حاا به جناح هاي راست و چپ تقسيم شده ايم که بايد مراقب عواقب 

اين جناح بندي ها باشيم.
هموطن

اطاع رساني در مورد متهمان بانك مركزي
از مسئوان محترم قوه قضائيه تقاضا مي شود در مورد پرونده متهمان 
بانک مرکزي که اتهام هايش���ان اخال در بازار ارز و س���که بوده است، 

اطاع رساني کنند.
توحيدي از شهرري

آفرين بر شهردار جديد تهران!
به ش���هردار جديد تهران بايد آفرين گفت که براي کمک به اشاعه 
فرهنگ عدم استفاده از خودروهاي شخصي، يک سه شنبه را به وسيله مترو 
و سه ش���نبه ديگري را با دوچرخه به محل کارش رفته و اين در حالي 
است که شهردار و اعضاي شوراي شهر بعضي از شهرها حتي فاصله کمتر 
از 500متري منازل تا محل هاي کارشان را به غير از خودروهاي دولتي، با 

هيچ وسيله نقليه ديگري حاضر نيستند بپيمايند.
م، محمدي ـ ساري

گايه از مجري برنامه به خانه برمي گرديم!
خانم مجري برنامه »به خانه برمي گرديم« شبکه 5 سيما آنقدر وسط 
حرف هاي آش���پز برنامه مي دود و آن را قطع مي کند که از آموزش هاي 
آشپزي چيزي دستگيرمان نمي شود و در اين حالت هم مي گويد متأسفانه 
وقت برنامه تمام شده است! اين خانم متأسفانة با دکتر محترم برنامه هم 
چندان مؤدبانه حرف نمي زند، مجموعه چنين رفتارهايي گاهي بيننده اي 
مانند من را به قدري عصباني مي کند که ترجيح مي دهند برنامه هاي آشپزي 

ماهواره ها را تماشا کنند!
خانم بيننده به خانه برمي گرديم

اطاع رساني درباره پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان
بسياري از کساني که پيگير پرونده اختاس در صندوق ذخيره فرهنگيان 
هستند، از سرنوشت اين پرونده اطاع ندارند که جا دارد مسئوان محترم 

قوه قضائيه آخرين اقدام ها در اين زمينه را به آگاهي مردم برسانند.
شهروندي از اصفهان

توصيه اي به شبكه هاي سيما
در برابر برخي از شبکه هاي سيما قبل از اذان به پخش آيات قرآن 
کريم مي پردازند و پس از آن نيز نماز جماعت را پخش مي کنند، ديگر 
شبکه ها متأسفانه يا فقط اذان را پخش و يا به زيرنويس اعام وقت نماز 
اکتفا مي کنند که ضرورت دارد آن ها هم عملکرد مطلوب شبکه هاي مزبور 

را داشته باشند.
بيننده تلويزيون

حق بيمه تمامي خودروها بايد به يك اندازه باشد
هدف اصلي بيمه شخص ثالث جبران هزينه ها و خسارات وارده به 
خودروهاي بيمه شده است که در اين ميان بيمه گران نبايد در مورد مدل 
و سال ساخت خودروها تفاوتي از نظر حق بيمه قايل شوند، اما مي بينيم 
که چنين نيست و شرکت هاي بيمه از خودروهاي گران قيمت چند برابر 
ساير خودروها حق بيمه شخص ثالث دريافت مي کنند که در اين مقررات 

بايد تجديدنظر شود.
دارنده خودروي گران قيمت

گوشي هاي تلفن همراه كي به بازار عرضه مي شود؟
هر روز درباره کاهش قيمت گوش���ي هاي تلفن همراه وعده هايي 
مي دهند، اما تحقق نمي يابد. بااخره کي اين گوشي هاي وارداتي غيرمجاز 
را از گمرک و همچنين خودروهاي توليدي را از انبار کارخانه ها خارج 
مي کنند تا در اختيار مصرف کنندگان واقعي قرار گيرند و قيمت هايش���ان 

در بازار کاهش يابد؟
تلفن به خط ارتباطي

ضرورت توزيع عادانه ثروت هاي ملي
به نظر من راه حل مشکات اقتصادي کشور کارهايي مانند توزيع 
عادانه ثروت هاي ملي و مصادره اموال غارتگران بيت المال است و اين که 
در شرايط نامساعد اقتصادي کشور، برخي از پزشکان جراح زيبايي اجازه 
نداشته باشند از جيب مردم تهيدست ميلياردها ثروت بيندوزند و خرج 

خريد برج هاي لوکس و سفرهاي پرهزينه خارجي کنند.
قاسمي

بااخره همسان سازي حقوق ها كي اجرا مي شود؟
معلوم نيست 20درصد افزايش حقوق ها حتي اگر سال آينده تحقق يابد، 
تا چه اندازه مي تواند مشکات بازنشستگان را حل کند. با اين که سال ها 
از تصويب قانون همسان س���ازي  حقوق بازنشستگان مي گذرد، مسئوان 
همچنان وعده مي دهند که طي 5سال آينده اين قانون اجرا خواهد شد!
حسين يزداني ـ بازنشسته بانك تجارت

چاره جويي براي حل معضل بيكاري جوانان
بيکاري جوانان ُمعضل بزرگي براي بيش���تر خانواده ها شده است و 
خانواده هاي بي بضاعت از آن بيشتر آسيب مي بينند. ضرورت دارد دولت 

محترم براي حل اين مشکل چاره عاجل و اساسي بينديشد.
آقايي ـ شهروندي از رشت

جريمه  گران فروشان لبنيات مشكل گشا نيست
با اين که عليرغم نياز فراوان به مصرف لبنيات به دليل افزايش بي رويه 
قيمت ها مصرف آن را نصف کرده ام، باز هم براي خريدش مشکل دارم. 
سؤال اينجا است که جريمه هاي ميليارد توماني توليدکنندگان لبنيات به دليل 

گران فروشي چه مشکلي از من و امثال مرا حل خواهد کرد؟
مصرف كننده سالمند لبنيات

 وزير اطاعات: اگر كرامت انسان ها حفظ شود، سراغ كار خاف نمي روند
سرويس شهرس���تانها: وزير 
اطاعات با اشاره به اين که يکي از 
اهداف سرويس هاي جاسوسي براي 
ضربه زدن به نظام اسامي، آسيب 
رساندن به روان انسان هاست گفت: 
حفظ امنيت و آرامش مردم مهمترين 

هدف وزارت اطاعات است. 
حجت ااسام و المسلمين 
س���يد محمود علوي در نشست 
ش���وراي اداري استان البرز افزود: 
اين حق طبيعي مردم اس���ت که 
امنيت براي آنان تامين ش���ود.  وي 
اظهار داش���ت: امنيت و توجه به 
کرامت انس���اني بسيار مهم است 

و اگر کرامت انسان ها حفظ شود، 
سراغ کار خاف نمي روند. 

وي اف���زود: اگر اين فرهنگ 
در جامعه پياده ش���ود، جامعه بيمه 
خواهد شد و امروز با رفتار درست 
از قبيل پرهيز از دورغگويي، تهمت 
و حرمت شکني مي توان بسياري از 
ارزش هاي اخاقي و انقابي را در 
جامعه پياده کرد.  وزير اطاعات ادامه 
داد: اخيرا شاهد حرکت تروريستي 
در چابهار بوديم که عناصر دشمن با 
هدف ضربه اقتصادي به اين منطقه 

وارد عمل شدند. 
او اضافه ک���رد: فعاليت هاي 

انجام گرفته در مبارزه با تروريسم 
از سال هاي 92 تاکنون بيشتر بوده 
و بس���ياري از اقدامات تروريستي 

با تاش س���ربازان گمنام آقا امام 
زمان )عج( شناسايي و خنثي شده 

است. 
وزير اطاعات گفت: اکنون 
تروريست ها با روش هاي پيچيده 
اطاعاتي عمل مي کنند که با وجود 
اين شرايط س���ربازان گمنام امام 
زمان)عج( همواره موفق عمل کرده 
و هيچ کش���وري در دنيا اين نوع 
سرويس اطاعاتي موفق را مانند 

ايران اسامي ندارد. 
وي اضافه کرد: جامعه اطاعاتي 
اعم از سپاه، بسيج، ناجا، قوه قضائيه 
و نيروهاي مسلح تحت فرماندهي 

هوشمندانه مقام معظم رهبري، در 
قامت يک پنجه امنيتي به صورت 
يک مشت درآمده و بر فرق دشمن 

وارد آمده است. 
وزير اطاعات با اشاره به اين 
که چند سالي از عمر تاسيس استان 
البرز نمي گذرد، گفت: اين اس���تان 
با توجه به ج���وان بودن نيازمند 
مراقبت هاي خاصي است که بايد 
مديران با تاش هاي جدي تر جهادي 
عمل کنند.  او گفت: با تاش بيشتر 
بايد البرز را به پاي ساير استان هاي 
ديگر رساند که سابقه طواني در 

استان شدن دارند. 

سرويس شهرس����تانها: پيکر 
پاک 72 ش����هيد دفاع مقدس از مرز 
بين المللي شلمچه وارد خاک ميهن 

اسامي شد. 
مس����ئول کميته جس����تجوي 
مفقودين ستاد کل نيروهاي مسلح 
در آيين استقبال از شهدا گفت: پيکر 
مطهر اين شهدا در مناطق زبيدات، 
ش����لمچه، نهر کتيبان و شرق بصره 

تفحص شده است. 

سردار باقرزاده افزود: اين شهدا 
مربوط به عمليات محرم، تک دشمن 
در سال 67، رمضان، کرباي 5 و تک 
دشمن در سال پاياني دفاع مقدس 
است.  وي اضافه کرد: از اين شمار 
4شهيد مربوط به سپاه بدر عراق است 
که پس از طواف در حرم مطهر امام 
رضا)ع( و برگزاري مراسم در مشهد 
مق����دس، به کرباي معلي و نجف 

اشرف باز خواهند گشت. 

پيکر مطهر 72 ش����هيد تازه 
تفحص ش����ده، با خير مقدم امام 
جمعه اهل تسنن گچين بندرعباس 
و بسيجيان اهل تسنن اين شهرستان، 
خانواده معظم ش����هدا و مردم شهيد 
پرور آبادان و خرمشهر وارد کشور 

شد. 
  46 شهيد گلگون کفن ديگر 
نيز بيست و هفتم ماه جاري از مرز 

مهران وارد کشور خواهند شد. 

پيكر پاك 72 شهيد، فضاي شلمچه را عطرآگين كرد

باکو: س���ردار سرتيپ پاسدار قاسم رضايي، فرمانده 
مرزباني جمهوري اسامي ايران، با سپهبد »الچين قلي اف« 
فرمانده مرزباني جمهوري آذربايجان در باکو ديدار کرد. 

فرماندهان مرزباني دو کشور ايران و آذربايجان در 
اين ديدار، درباره تحکيم روابط مرزي دو کشور و ارتقاي 

امنيت مرزهاي مشترک تبادل نظر کردند. 
سردار رضايي به دعوت رسمي سپهبد قلي اف،براي 
شرکت در يازدهمين اجاس فرماندهان مرزباني دو کشور 

عصر دوشنبه وارد باکو شد.  
وي در اين سفر عاوه بر شرکت در اين اجاس، با 
الهام علي اف، رئيس جمهوري آذربايجان، راميل اوسوب 
اف وزير کشور و ذاکر حسن اف وزير دفاع اين کشور 

ديدار خواهد کرد. 
تحکيم روابط مرزي دو کش���ور و ارتقاي امنيت 
مرزهاي مشترک از جمله اهداف سفر فرمانده مرزباني 

جمهوري اسامي ايران به جمهوري آذربايجان است. 

ديدار فرماندهان مرزباني ايران و جمهوري آذربايجان در باكو  

 برگزاري جشن مياد 
حضرت عبدالعظيم )ع(

ش���هر ري  � خبرنگار اطاعات: برنامه هاي مراسم بزرگداشت وادت 
حضرت عبدالعظيم حسني )ع( در بارگاه ملکوتي آن حضرت برگزار شد.

به گزارش س���ازمان اوقاف و امور خيريه، ويژه برنامه ش���ب وادت 
حض���رت س���يدالکريم )ع( با آيين تعوي���ض پرچم گنبد منور حضرت 
عبدالعظيم)ع( همراه با جمع خواني خدام آستان مقدس برگزار شد و بعد از 
اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء مراسم باسخنراني، مداحي و شعرخواني 

در مصاي بزرگ ري ادامه يافت. 
امروزنيز همزمان با روز وادت آن حضرت بعد از نماز ظهر و عصر، 
مراس���م گراميداشت حضرت عبدالعظيم )ع( با سخنراني حجت ااسام 
والمس���لمين ماندگاري و مديحه سرايي در شبستان امام خميني )ره( برپا 
مي شود.  به مناسبت سالروز وادت حضرت سيدالکريم )ع( جشن کودکان 
نوباوگان حسيني )ع( با اجراي برنامه هاي متنوع کودکانه، تواشيح، مسابقه و 

نمايش عروسکي در تاار شيخ صدوق )ره( برگزار مي شود.

بندرعباس � خبرنگار اطاعات: 
پروژه آب شيرين کن 100 هزار متر 
مکعبي بندرعباس که از تيرماه سال 
91 آغاز شده بود، در فاز نخست به 
ظرفي���ت 20 هزار متر مکعب، مورد 

بهره برداري قرار گرفت.   
معاون اول رئيس جمهوري در 
آيين افتتاح اين پروژه گفت:  امروز 
مس���اله آب براي همه ايراني ها به 
مساله روز و جدي تبديل شده است. 
دکتر جهانگيري با بيان اين که مساله 
آب نه تنها مربوط به کشور ما بلکه 
مساله اي جهاني است و در همه دنيا 
در حال پيگيري است، افزود: کم آبي 
ديگر فقط متوجه صنعت و  کشاورزي 
نيست و حتي کمبود آب آشاميدني 
هم در بعضي شهر هاي کشور از جمله 
شهرهاي استان هرمزگان نگران کننده 
بود. وي با اعام اين که وزارت نيرو 
شايس���تگي خود را امسال به خوبي 

نشان داد و از پس اين شرايط سخت 
موجود برآمد اظهار کرد: مردم وقتي 
در مسائلي مي بينند مسئوان با آن ها 
صادق هس���تند و تاش مي کنند تا 
وضع بهبود پيدا کند، همراهي مي کنند 

و همگام عمل مي کنند   

او ب���ا بيان اي���ن که مهم ترين 
سرمايه کشور ما مردم هستند،نبايد 
ما دل آن ها را خالي کنيم و آن ها را 
بترس���انيم اضافه کرد: بعضي مسائل 
قابل توضيح نيس���ت چرا که همه 
جهان و دش���منان مي شنوند و راه ها 

براي ما بسته مي شود. با بهره برداري 
کامل از آب ش���يرين کن 100 هزار 
متر مکعبي نيمي از نياز آبي ش���هر 
بندرعباس تامين خواهد ش���د.  فاز 
نخست آب شيرين کن 100 هزار متر 
مکعبي بندرعباس، 200 ليتر بر ثانيه 
شامل 20 هزار متر مکعب در شبانه 
روز آب وارد ش���بکه توزيع مي کند.  
براي اجراي اين پروژه 2 هزار و 600 

ميليارد ريال هزينه شده است. 
افتت���اح پروژه هاي منطقه ويژه 
اقتصادي خليج ف���ارس، بازديد از 
ني���روگاه هرمز،نيروگاه هنگام ، بندر 
شهيد رجايي و گمرک استان هرمزگان 
از ديگ���ر برنامه ه���اي معاون اول 

رئيس جمهوري در بندرعباس بود. 
در اي���ن آيين وزي���ر نيرو،  
استاندار هرمزگان و نمايندگان مردم 
 اس���تان در مجلس شوراي اسامي 

حضور داشتند. 

افتتاح فاز اول آب شيرين كن  100هزار متر مكعبي بندرعباس

سرويس خبر: سخنگوي سازمان 
آتش نش���اني ته���ران گفت: طرح 
بازدي���د از منازل ش���هروندان براي 
کاهش حوادث ناش���ي از استنشاق 
گاز مونواکس���يدکربن و اه���داي 
هشداردهنده گاز منواکسيدکربن در 

حال اجراست.
ج���ال ملکي افزود: اين طرح 
براي پايين آوردن تلفات ناش���ي از 
گاز منواکسيدکربن چند سال است 
در مناطق مختلف تهران در زمستان 

انجام مي گيرد.
وي گف���ت: بيش���تر حوادث 
ناش���ي از انتشار گاز منواکسيدکربن 

در بخش ه���اي جنوبي و بافت هاي 
فرس���وده رخ مي دهد که در برخي 
مواقع شاهد حوادث گازگرفتگي و 

تلفات ناشي از آن هستيم. 
او افزود: در اين طرح با استفاده از 
تيم ها و کارشناسان سازمان آتش نشاني 
و با ورود به منازل و مغازه ها س���عي 
مي کنيم وسايل گرمايشي و تجهيزات 
گرمايي، اتص���اات و کاهک ها را 
بازديدکنيم و تذکرات ازم به ساکنان 
داده ش���ود و در صورت برخورد با 
مشکلي آن مشکل را برطرف کنيم.

سخنگوي سازمان آتش نشاني 
تهران افزود: ب���ه محله يافت آباد، 

شهرک صادقيه رفتيم و 500 خانه و 
واحد تجاري را سرکش���ي کرديم و 
عاوه ب���ر آموزش و تذکرات ازم، 
هش���داردهنده گاز منواکسيد نيز در 

محل سکونتشان وصل کرديم.
ملک���ي گف���ت: در 6 ماه اول 
امس���ال نسبت به 6 ماه سال گذشته 
ش���اهد کاهش 24 درصدي تلفات 
ناشي از استنشاق گاز منواکسيدکربن 
بوديم يعني س���ال گذشته 50 نفر و 
امسال 37 نفر جان خود را از دست 
دادند که شهروندان بايد تمامي مسايل 
درخصوص نصب تجهيزات گرمايشي 
و اتصاات و استاندارد بودن آنها را 

رعايت کنند تا شاهد هيچگونه تلفات 
جاني نباشيم. 

* حركت نمادين بود  
ملکي به خبرنگار ما گفت: دو 
سال قبل نيزدرمنطقه وحيديه تهران به 
واسطه بافت قديمي اين حرکت يعني 
بازرسي لوله کشي گاز و سيستم هاي 
گرمايشي ساختمان ها انجام گرفت.  
او درباره احتمال سوء استفاده از اين 
موضوع ادامه داد: قرار نيست درهمه 
تهران اين کار را انجام دهيم و مردم 
نيز بدانند که آتش نشاني به صورت 
نمادين دريک محله اين کار را کرده 

است و ماجرا ادامه دار نيست.  

بازديد از خانه هاي مردم براي كاهش حوادث گاز منواكسيدكربن

دادستان تهران: افزايش پرونده 
 دادسراها، ناشي از مشكات اقتصادي 

و اجتماعي است 
سرويس خبر: دادستان تهران افزايش آمار جرائمي همچون سرقت هاي 
خرد را ناشي از برخي مشکات اقتصادي و اجتماعي دانست و از افزايش 

موجودي پرونده در دادسراها خبر داد. 
عباس جعفري دولت آبادي در نشست شوراي معاونان دادستاني تهران و 
دادستان هاي شهرستان هاي تابعه با موضوع »نظارت بر دادسراها«، با بيان اين 
که در هشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، شعب دادسرا 
14 هزار پرونده افزايش موجودي داشته اند، افزايش آمار جرائمي همچون 
سرقت هاي خرد را ناشي از برخي مشکات اقتصادي و اجتماعي دانست 
و تاکيد کرد: نبايد سارقاني که با چاقو، ساح، اسيد پاشي و ساح سرد 
سرقت مي کنند آزاد شوند  . همچنين بايد با سرقت هاي خشن و شرارت هايي 

که سبب ناامني مي شوند، با قاطعيت برخورد شود .
 وي با بيان اين که در آموزش و نظارت بايد توان علمي و شجاعت 
قضات تقويت شود، افزود: قضات ناسالم بايد بدانند که نهاد هاي نظارتي 
به س���راغ آن ها مي روند و پرونده هايشان را بررسي مي کنند؛ در عين حال 
ما قضات شجاعي داريم که انجام وظيفه مي کنند. قضات نبايد در فرايند 

نظارت نگران باشند و دل آن ها خالي شود  .
 دادس���تان تهران در مورد اقدامات دادس���راي تهران در رسيدگي به 
پرونده هاي متهمان ارزي گفت: در پرونده هاي ارزي 50 فقره کيفرخواست 
صادر ش���ده اس���ت و اقدامات قضات دادسرا مي تواند در بهبود امور موثر 
باشد.  جعفري دولت آبادي افزود: اگر قوه قضائيه به فساد هاي اخير ورود پيدا 
نمي کرد، مشکات بيشتر مي شد، زيرا يکي از اقدامات و برنامه هاي دشمن 
اين بود که جمهوري اسامي و مسئوان آن  را به فساد متهم کند، بنابراين 
ما بايد اين مسير سخت را ادامه دهيم و مبارزه با فساد را تشديد کنيم.  

او با اشاره به آخرين وضع پرونده خودرو هاي وارداتي، تاکيد کرد: اين 
پرونده به نتايج مطلوبي رسيده است و تاکنون 31متهم بازداشت شده اند  .

 دادس���تان تهران گفت: در پرونده هاي پتروشيمي، سکه و پرونده هاي 
ارزي نتايج مناسبي حاصل شده است.  

تجديد مناقصه شما��: 97/221

تجديد آگهى شناسايى و 
ارزيابى كيفى مناقصه گران 

(دو مرحله اى)

شر�يط متقاضى :
1- ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مؤ�يا� مالياتي.

2- ��شتن تجربه � ��نش فنى كافى مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه ��كا�ها� قبلى. 
3- ��شتن تو�نايى مالى � ���يه ضمانت نامه ها� بانكى معتبر.

4- ���ئه سو�بق كا�� � همچنين مد��� � گو�هينامه ها� مرتبط با سيستم ها� مديريتى 
متناسب با موضو� مناقصه �� صو�� �جو�.

5- ���� بو�� تأييديه ها� مو�� نيا� كسب � كا� �� مر�جع �يصال�.

6- ���ئه صو�تحسا� ها� مالي حسابرسي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به �خرين سا� مالي.
7- تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابى كيفى � ��سا� مد��� مربوطه.

شركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� 
ضو�بط � مقر���� نسبت به تو�يع �سنا� مناقصه بين شركت ها� ��جد شر�يط �قد�� خو�هد 
نمو�. ���يه مد��� � سو�بق مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه 
�يجا� نخو�هد كر�. �� ضمن به ��خو�ست ها � مد��� ��سالى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر 

���� نخو�هد شد � �ين شركت �� �� يا قبو� هريك �� شركت ها �ختيا� ����.

شركت پتر�شيمي نو�� - سهامى عا�

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ست�ا� بوشهر� عسل�ويه� شرك�ت پتر�شيمى نو��� صند�� پستى: 115-75391 

تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 ��خلى 2257-2259 ���نگا�: 077-37324775
www.bpciran.com :سايت �ينترنتى

تأمين قطعا� يدكى ساخت شركت  Metso (Neles & Jamesbury)موضو� مناقصه2

تا�يخ� مهلت� نشاني ��يافت 3
� تحويل �سنا� �ستعال� كيفي مناقصه گر��

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� 
� بعد �� تكميل �نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� يك شنبه به تاريخ 
1397/10/02 به ���� فو� ��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت �� عسلويه 

تحويل گر��.
�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شدمد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 

(پس �� مرحله ���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� 
�حر�� صالحيت شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  3,500,000,000 �يا� (سه ميليا�� � پانصد ميليو� �يا�) 
� يا ���يز �جه نقد به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� 

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��

مناقصه شما��: 97/229

آگهى شناسايى و 
ارزيابى كيفى مناقصه گران 

(دو مرحله اى)

شر�يط متقاضى :
1- ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مؤ�يا� مالياتي.

2- ��شتن تجربه � ��نش فنى كافى مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه ��كا�ها� قبلى. 
3- ��شتن مجو� ������ كاال� موضو� مناقصه �� سا�ما� �نر�� �تمى.

4- ��شتن تو�نايى مالى � ���يه ضمانت نامه ها� بانكى معتبر.
5- ���ئه س���و�بق كا�� � همچنين مد��� � گو�هينامه ها� مرتبط با سيستم ها� مديريتى 

متناسب با موضو� مناقصه �� صو�� �جو�.
6- ���� بو�� تأييديه ها� مو�� نيا� كسب � كا� �� مر�جع �يصال�.

7- ���ئه صو�تحس���ا� ها� مالي حسابرسي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به �خرين 

سا� مالي.
8- تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابى كيفى � ��سا� مد��� مربوطه.

شركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� ضو�بط 
� مقر���� نسبت به تو�يع �سنا� مناقصه بين شركت ها� ��جد شر�يط �قد�� خو�هد نمو�. ���يه 
مد��� � س���و�بق مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه �يجا� نخو�هد 
كر�. �� ضمن به ��خو�ست ها � مد��� ��سالى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد 

� �ين شركت �� �� يا قبو� هريك �� شركت ها �ختيا� ����.

شركت پتر�شيمي نو�� - سهامى عا�

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ست�ا� بوشهر� عسل�ويه� شرك�ت پتر�شيمى نو��� صند�� پستى: 115-75391 

تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 ��خلى 2257-2259 ���نگا�: 077-37324775
www.bpciran.com :سايت �ينترنتى

تأمين يك �ستگا� PMI-Thermo Scientific Niton XL5موضو� مناقصه2

تا�يخ� مهلت� نشاني ��يافت 3
� تحويل �سنا� �ستعال� كيفي مناقصه گر��

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� 
� بعد �� تكميل �نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� يك شنبه به تاريخ 
1397/10/02 به ���� فو� ��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت �� عسلويه 

تحويل گر��.
�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شدمد� �عتبا� پيشنها�ها4

5
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه 

(پس �� مرحله ���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� 
�حر�� صالحيت شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  700,000,000 �يا� (هفت صد ميليو� �يا�) 
� يا ���يز �جه نقد به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� 

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��

مناقصه شما��: 97/233

آگهى شناسايى و 
ارزيابى كيفى مناقصه گران 

(يك مرحله اى)

شر�يط متقاضى :
1- ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مؤ�يا� مالياتي.

2- ��شتن تجربه � ��نش فنى كافى مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه ��كا�ها� قبلى 
بخصو� �� صنايع پتر�شيمي�نفت � گا� �� پنج سا� گذشته.  

3- ��شتن تو�نايى مالى � ���يه ضمانت نامه ها� بانكى معتبر.
4- ��شتن �مكانا�� تجهيز�� � نير�� �نسانى متخصص � ���ئه سو�بق كا�� � همچنين مد��� 
� گو�هينامه ها� مرتبط با سيستم ها� مديريتى متناسب با موضو� مناقصه �� صو�� �جو�.

5- ���� بو�� تأييديه ها� مو�� نيا� كس���ب � كا� �� مر�جع �يصال�� �� جمله ����� كا� � �مو� 
�جتماعي �ستاني.

6- ���ئه صو�تحسا� ها� مالي حسابرسي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به �خرين سا� مالي.
7- تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابى كيفى � ��سا� مد��� مربوطه.

شركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� ضو�بط 
� مقر���� نسبت به تو�يع �سنا� مناقصه بين ش���ركت ها� ��جد شر�يط �قد�� خو�هد نمو�. 
���يه مد��� � س���و�بق مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت ش���ركت �� مناقصه �يجا� 
نخو�هدكر�. �� ضمن به ��خو�س���ت ها � مد��� ��س���الى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر ���� 

نخو�هد شد � �ين شركت �� �� يا قبو� هريك �� شركت ها �ختيا� ����.

شركت پتر�شيمي نو�� - سهامى عا�

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ستا� ب�وشهر� عسلويه� شرك�ت پت�ر�شيمى ن��و�� صن�د�� پستى: 115-75391 

 تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 ��خلى 2257-2259 ���نگا�: 077-37324775
www.bpciran.com : سايت �ينترنتى

تأمين نير�� �نسانى متخصص �� �مينه با��سى فنى� مهندسى� نظا�� پر��� ها� ��مايشگا�� IT� بهر� بر���� � HSE موضو� مناقصه2
�� سا� شمسى � شر�� �� �� تا�يخ 1397/11/01مد� تأمين خدما�3

تا�يخ� مهلت� نشاني ��يافت � تحويل �سنا� �ستعال� 4
كيفي مناقصه گر��

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� � بعد �� 
تكميل �نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� چهارشنبه به تاريخ 1397/09/28 

به ���� فو� ��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت �� عسلويه تحويل گر��.
�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شد.مد� �عتبا� پيشنها�ها5

6
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه (پس �� 
مرحله ���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� 

�حر��صالحيت شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  800,000,000 �يا� (هشت صد ميليو� �يا�) 
� يا ���يز �جه نقد به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� 

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 

مناقصه شما��: 97/234

آگهى شناسايى و 
ارزيابى كيفى مناقصه گران 

(يك مرحله اى)

شر�يط متقاضى :
1- ��شتن شخصيت حقوقي� شما�� شناسه ملي � شما�� �قتصا�� مؤ�يا� مالياتي.

2- ��شتن تجربه � ��نش فنى كافى مرتبط با موضو� مناقصه � حسن سابقه ��كا�ها� قبلى 
بخصو� �� صنايع پتر�شيمي�نفت � گا� �� پنج سا� گذشته.  

3- ��شتن تو�نايى مالى � ���يه ضمانت نامه ها� بانكى معتبر.
4- ��شتن �مكانا�� تجهيز�� � نير�� �نسانى متخصص � ���ئه سو�بق كا�� � همچنين مد��� 
� گو�هينامه ها� مرتبط با سيستم ها� مديريتى متناسب با موضو� مناقصه �� صو�� �جو�.

5- ���� بو�� تأييديه ها� مو�� نيا� كس���ب � كا� �� مر�جع �يصال�� �� جمله ����� كا� � �مو� 
�جتماعي �ستاني.

6- ���ئه صو�تحسا� ها� مالي حسابرسي شد� توسط حسابرسا� مستقل مربو� به �خرين سا� مالي.
7- تكميل فر� ها� �ستعال� ���يابى كيفى � ��سا� مد��� مربوطه.

شركت پس �� بر�سى �سنا� � مد��� ��صله � ���يابي تو�نمند� متقاضيا� ��چا�چو� ضو�بط 
� مقر���� نسبت به تو�يع �سنا� مناقصه بين ش���ركت ها� ��جد شر�يط �قد�� خو�هد نمو�. 
���يه مد��� � س���و�بق مذكو� هيچ حقى �� بر�� متقاضيا� جهت ش���ركت �� مناقصه �يجا� 
نخو�هدكر�. �� ضمن به ��خو�س���ت ها � مد��� ��س���الى بعد ��مد� مذكو� ترتيب �ثر ���� 

نخو�هد شد � �ين شركت �� �� يا قبو� هريك �� شركت ها �ختيا� ����.

شركت پتر�شيمي نو�� - سهامى عا�

���بط عمومى شركت پتر�شيمى نو��

شرحعنوانرديف

نا� � نشاني �ستگا� مناقصه گز��1
�ستا� بوشهر- عسلويه - شرك�ت پتر�شيمى نو��  صند�� پستى: 115-75391

تلفن ها� تما� : 4-37323250-077 ��خلى 2258-2256 ���نگا�: 077-37324775
www.bpciran.com :سايت �ينترنتى

�نجا� كليه فعاليتها� مربو� به تعمير �نگهد�شت تجهيز�� � تاسيسا� مجتمع � همچنين كا�ها� تعمير�� �ساسي � پر��� �� موضو� مناقصه2
24 ما� شمسى � شر�� �� �� تا�يخ 1397/11/01مد� تأمين خدما�3

تا�يخ� مهلت� نشاني ��يافت � تحويل �سنا� �ستعال� 4
كيفي مناقصه گر��

�سنا� ���يابي كيفي �� �مو� حقوقى � قر�����ها � يا �� طريق سايت �ينترنتى شركت ��يافت شد� � بعد �� 
تكميل �نها به همر�� مد��� مربوطه حد�كثر تا پايا� �قت ����� ��� چهار شنبه به تاريخ 1397/09/28 

به ���� فو� ��سا� � يا به �مو�حقوقى � قر�����ها� �ين شركت �� عسلويه تحويل گر��.
�� �سنا� مناقصه ����� خو�هد شد.مد� �عتبا� پيشنها�ها5

6
نو� � مبلغ تضمين شركت �� مناقصه (پس �� 
مرحله ���يابى كيفى � �عو� �� مناقصه گر�� 

�حر��صالحيت شد�� همر�� پيشنها� قيمت ���ئه گر��)

به صو�� ضمانت نامه بانكي معتبر به مبلغ  000�000�000�2 (�� ميليا�� �يا�) � يا ���يز �جه نقد
به حسا� جا�� شما�� 2661026610 نز� بانك تجا�� شعبه پتر�شيمى نو�� 

به نا� شركت پتر�شيمى نو�� 



كابل 185*4 آلومينيوم فشار ضعيف با عايق XLPEموضوع مناقصه

971010665شماره مناقصه

100,000مقدار ( متر )

شرايط مناقصه گران جهت شركت درمناقصه

1-توليد كننده داخلى داراى پروانه بهره بردارى باشد.
2-داشتن گواهى آزمون نوعى براى كابل چند رشته فشار ضعيف حداقل در يكى از مقاطع 120 تا 300 ميلى متر 
مربع بدون در نظرگرفتن جنس هادى و نوع عايق كابل از شركت توانير يا يكى از آزمايشگاههاى مرجع داخلى يا 

خارجى الزامى مى باشد.

3,850,000,000مبلغ ضمانتنامه شركت در هرمناقصه  ( ريال )

از تاريخ 22 /97/09  لغايت 97/09/27مهلت فروش اسناد

تا ساعت 16:15 روز سه شنبه مورخ 97/10/11تاريخ دريافت اسناد مناقصه از مناقصه گران

داردارزيابى كيفى

ساعت 15 روز شنبه مورخ 97/10/15تاريخ بازگشائي اسناد مناقصه

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

تهران بزرگ  محل بازگشائى: سالن جلسات

نو� س��پر�� شركت �� مناقصه: بصو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين 
ش���د� بانكي  يا ���يز �جه بحسا� جا�� شما�� 0101801171004 بنا� شركت 

تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� شعبه مالصد�� ���ئه نمايند.
 به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � 

چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 
مبلغ فر�� �س��نا�: جهت شركت �� مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� بصو�� 
�لكتر�نيكي  صرفا��� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي س���ايت ش���ركت به نش���اني

 

  http://moamelat.tbtb.ir  - بن���ر ثبت نا� مناقص���ه � مز�يد� �قد�� به خريد 
�سنا� نمايند

به پيشنها�ها� فاقد �مضا� � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايي كه بعد �� �نقضا� مد� 

مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
سايرشر�يط: 

- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا� بعهد� برند�  مناقصه مى باشد .
ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .

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

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

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

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اى  نوبت اول
 �� XLPE ش���ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� نس���بت به خريد كابل 185*4 �لومينيو� فش���ا� ضعيف با عايق

توليدكنندگا� ��خلى ��جد شر�يط �قد�� نمايد.
شر� مختصر� �� كا�:

آگهي تملك اراضي نقشه تحصيلي 
9835ـ زياليي

ش���ركت ملي مناطق نفتخيز جن���و� قصد ���� 
�� �جر�� تكالي���ف قانوني خ���و� مطابق كر�كي 
پيوس���ت� جهت تحصيل مسير پيش���نها�� لوله 
جرياني موقعيت غر� 058 ش���ما� �ياليي به ��حد 
بهر� بر���� هفت ش���هيد�� �� محد��� شهرستا� 
شوش���تر به مس���احت 17504 مترمربع �� جهت 
�حد�� تأسيس���ا� نفتي تملك نمايد. لذ� �� �جر�� 
تبصر� �� ما�� 4 قان���و� نحو� خريد � تملك ���ضي 
� �مال� مصو� 1358/11/17 به موجب �ين �گهي 
�� مالكين محل مذكو� �عو� به عمل مي ���� ظر� 
يكما� �� تا�يخ �نتشا� �گهي� با �� �ست ��شتن �سنا� 
مالكيت به ����� �مو� ���ضي � �مو� حقوقي ش���ركت 
ملي نفت مناطق نفتخيز جنو� ��قع �� �هو��� كو� 

فد�ييا� �سال�� خيابا� پا��4 مر�جعه نمايند.
���بط عمومي 
شركت ملي مناطق نفتخيز جنو�

شركت ملي مناطق نفتخيز جنو�

شما�� مجو�: 1397/3948

 (نوبت دوم)

شركت ش��هر� ها� كش��ا���� �� نظر ���� 
متناس��ب با موقعيت� مساحت � مستحدثا� � 
�ضعيت موجو� تعد��� �� مجتمع � شهر� ها� 
كش��ا���� گلخانه ��� شيالتى � ��مپر��� �� با 

شر�يط �ير به متقاضيا� ��گذ�� نمايد.
شر�يط عمومى:

1-به هر ش���خص حقيقى يا حقوقى متقاضى بخشى 
�� شهر� كش���ا���� گلخانه ��� شيالتى � ��مپر��� 

��گذ�� خو�هد شد.
2-��گ���ذ��� با ملحو� ��ش���تن �يرس���اخت ها � 
مستحدثا� �نجا� � �ضعيت موجو� به صو��  قر����� 
�جا�� به شر� تمليك � بر�بر مقر��� �نجا� خو�هد شد.

3-حق تفكيك � نحو� تفكيك ش���هر� كش���ا���� 
گلخانه ��� ش���يالتى � ��مپر��� � قطعا� �� بر�� 

شركت شهركها� كشا���� محفو� �ست.
4-نر� ��گذ��� توس���ط كا�شناس���ا� �سمى ���گستر� 
تعيين كه 30 ��صد �� هنگا� �نعقا� قر����� � مابقى حد�كثر 
طى (6) قسط هر شش ما� يكبا� �� متقاضى ��يافت مى شو�.

5-متقاضيا� بايستى عال�� بر تو�نايى فنى � مالى بر�� 
�يجا� �يرس���اخت ها� تو�نايى تأمين حد�قل 20 ��صد 
����� � �ثايق ال�� بر�� �خذ تسهيال� بانكى به منظو� 

�يجا� سا�� ها �� ��شته باشند.

6-با��يد متقاضيا� �� محل  ش���هر� كش���ا���� � 
قطعا� مو�� تقاضا �لز�مى بو�� �ير� ��گذ��� با �ضعيت 
موجو� بو�� � هيچگونه ��عايى پس �� �� قابل پذير� 

نمى باشد.
7-متقاضيا� مؤظف هستند برنامه �مانبند� �جر�� 
عمليا� تكميل �ير س���اخت ها � س���ا�� ها �� �� قالب 
�مانبند� معين ���ئه � �ج���ر�� �� �� �� مد� تعيين 

شد� تعهد نمايند.
8-متقاض���ى تعهد مى نمايد ك���ه ���مه كا� � تكميل 
�يرس���اخت مربو� به قطعه يا قطعا� مو�� تقاضا �� 
ش���هر� �� بر�بر ضو�بط � طر�حى � نقش���ه مو�� تائيد 

شركت �نجا� �هد.
9- عرصه مو�� ��گذ��� � مس���تحدثا� �� منحصر�� 
جهت �حد�� شهر� كش���ا���� (گلخانه ��/��مى/
ش���يالتى) ��گذ�� مى گ���ر�� �  متقاضيا� حق تغيير 

كا�بر��  مو�� ��گذ��� �� ند��ند. 
10-�� متقاضيا� �� �فترخانه �سنا� �سمى ��كالت �جر�� 
تعهد�� مند�� �� مفا� قر����� �جا�� به ش����ر� تمليك � 

ضمائم �� كه به �مضا� طرفين �سيد� �خذ مى گر��.
11-صد�� سند به نا� سرمايه گذ�� منو� به �تما� � به 
بهر� بر���� �ساند� طر� �� �ما� تعيين شد� � تحقق 

ساير شر�� مند�� ��  قر����� مى باشد.

12-بر�س���ا� مفا� م���ا�� (6) �ساس���نامه موضو� 
بندها� (�ل���ف� �� �� ه�� �) �ظايف هد�يت� ��هبر�� 
سياس���ت گذ���� برنامه �يز� � نظا�� بر توس���عه 
�يرس���اخت ها � ����� �مو� مجتمع � ش���هر� ها� 
كشا���� گلخانه ��� شيالتى � ��مپر��� بر عهد� �ين 

شركت مى باشد.
 13-شركت كنندگا� �� فر�خو�� مى بايست �يين نامه ها� 
مرب���و� به معامال� ��لتى � ني���ز قانو� منع مد�خله 
كا�من���د�� �� معامال� ��لتى �� م���د نظر قر�� ���� � 

�عايت نمايند.
14-پس �� �نعقا� قر������ ش���ركت نسبت به صد�� 
پر��نه تأسيس مجتمع يا شهر� كشا���� گلخانه ��� 

شيالتى � ��مپر��� �قد�� خو�هد نمو�.
 15-�� ش���ر�يط مس���ا�� ��لويت ب���ا متقاضيا� �

 سرمايه گذ���� بومى خو�هد بو�.
16-شركت �� �� يا قبو� تما� يا هر يك �� پيشنها�ها 

مختا� �ست.
17-هزينه ��� �گهى �� ���نامه به نس���بت بر عهد� 

سرمايه گذ���� منتخب خو�هد بو�.
18-هزينه تعرفه كا�شناس���ا� �سمى ���گستر� 
 قطعه يا قطعا� مو�� ��خو�س���ت  به نسبت برعهد� 

سرمايه گذ���� منتخب خو�هد بو�.

19-متقاضيا� موظفند بعد �� �نعقا� قر����� ضمن ���ئه 
برنامه �مانبند� نس���بت به �جر�� �قيق پر��� مطابق 
برنامه �قد�� نمايند� �� صو�� �س���تنكا� شركت حق 

فسخ قر����� به طو� يك جانبه �� خو�هد ��شت.  
 *قابل �كر �ست �� ���ضى ��گذ�� شد� شهر� گلخانه ��

 مغا� شهرس���تا� پا�� �با� �س���تا� ���بيل مجو� 
هيچگونه كاشتى �� فضا� ���� ���� نخو�هد شد. 
محل � مهلت ��يافت پاكا� ��خو�ست متقاضيا�:

متقاضي���ا� مى تو�نن���د �� ��� چها�ش���نبه مو�� 
97/09/21 لغايت ��� ش���نبه م���و�� 97/10/01 به 
 مد� 7 ��� كا��� با مر�جعه به سايت شركت به ����

 www.apcp.ir  ف���ر� ثبت ن���ا� �� ��يافت � پس �� 
تكميل با همر�� ��ش���تن مد��� مو�� نيا� به مديريت 
شعب شركت شهر� ها�  كشا���� �� �ستا� مربوطه 
� يا به ش���ركت شهر� ها� كشا���� به ���� تهر�� 
خيابا� شهيد عباسپو�(تو�نير ) نبش كوچه گيتا پال� 
8 مديريت تملك � ��گذ��� � يا كميس���يو� معامال� 
ش���ركت تحويل نمايند.ضمنا بر�� ��يافت فر� ثبت 
نا� به ���� سايت شركت ش���هر� ها� كشا���� 

مر�جعه نمايند.
شركت شهر� ها� كشا����

فراخــوان عمومى97/6 
دعوت از متقاضيان سرمايه گذارى 

 در مجتمع/شهرك هاى كشاورزى گلخانه اى، شيالتى و دامپرورى 

وزارت جهاد كشاورزى
شركت شهرك هاى كشاورزى

فهرست مجتمع و شهرك هاى كشاورزى(گلخانه اى-دامى-شيالتى)  فراخوان شماره   97-6

مساحت براى فرآخوان(مترمربع)نوع فعاليتعنوان شهركشهرستاناستانرديف

2,000,000گلخانه اىمغانپارس آباداردبيل1

116,000گلخانه اىسرابايوانايالم2

170,000دامپرورىسراب باغآبدانانايالم3

169,860گلخانه اىعجب شيرعجب شيرآذربايجان شرقى4

300,000گلخانه اىدرشكسلماسآذربايجان غربى5

360,000گلخانه اىسريل آبادبوكانآذربايجان غربى6

1,200,000گلخانه اىبويرىدشتستانبوشهر7

290,000گلخانه اىترشيز گلستانكاشمرخراسان رضوى8

203,000گلخانه اىنوتركىايذهخوزستان9

600,000گلخانه اىزعنشوشخوزستان10

422,563گلخانه اىنودهكتاكستانقزوين11

100,000شيالتى( ماهيان زينتى)طغرودقمقم12

27,210گلخانه اىرودابنرماشيركرمان13

123,000گلخانه اىقروتكگيالنغربكرمانشاه14

392,748گلخانه اىدشت ذهابسرپل ذهابكرمانشاه15

240,000گلخانه اىناصر ابادگچسارانكهگيلويه و بويراحمد16

230,000گلخانه اىفدك سرابيزباشتكهگيلويه و بويراحمد17

150,000گلخانه اىدشت مازه طوليانكهگيلويهكهگيلويه و بويراحمد18

310,000گلخانه اىماهورگچسارانكهگيلويه و بويراحمد19

343,000گلخانه اىشيلسرانزلىگيالن20

200,000گلخانه اىهاشم آبادرضوانشهرگيالن21

115,000گلخانه اىخندابخندابمركزى22

14,413,838شيالتى(پرورش ميگو)حسنلنگىبندرعباسهرمزگان23

120,000گلخانه اىمروستخاتميزد24

280,000گلخانه اىچاهك شهريارىخاتميزد25

252325322,876,219جمع

14 چهار شنبه  21  آذر  1397 ـ   4 ربيع الثانی 1440ـ   12 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27169
ورزشي

هفته دوازدهم ليگ برتر واليبال و صدرنشيني بدون دغدغه وراميني ها اخبار کوتاه خارجیاخبار کوتاه داخلی

مهاجم مراکشی جانشین طارمی در الغرافه می شود؟
باشگاه الغرافه قطر به دنبال جذب مهاجم 
گلزن تیم الرجاء مراکش اس���ت.به گزارش 
خبرگزاری فارس، رسانه های مراکش خبر 
دادند که باشگاه الغرافه قطر به دنبال جذب 
محم���ود بنحلیب، مهاجم جوان و گلزن تیم 
الرجاء مراکش اس���ت تا در نقل و انتقاات 
زمستانی او را جذب کند.مهدی طارمی، مهاجم 
ملی پوش کشورمان در چند هفته گذشته به 

شدت از سوی رسانه های قطر و هواداران الغرافه مورد انتقاد قرار گرفته است 
و اکثر رسانه های قطر اعام کردند که زمستان طارمی از این تیم جدا خواهد 

شد. با این خبر مهاجم مراکشی جانشین احتمالی مهاجم ایرانی است.
وحید والي قراردادش با تیم ایتالیایی را فسخ کرد

پشت خط زن والیبال کشورمان که در تیم 
ایتالیایی تاویانو توپ می زد، قرارداد خود را با این 
تیم یکطرفه فسخ کرد.به گزارش خبرگزاری فارس  
»وحید والی« پشت خط زن والیبال کشورمان که 
در تیم ایتالیایی تاویانو در سری A2توپ می زد  
به دلیل عدم پایبندی این باشگاه به تعهدات مالی 
قرارداد خود را یکطرفه فسخ کرد. این در حالی 
بود که وی درخشش خوبی در تاویانو داشت و 
امتیازآورترین بازیکن تیمش بود.این بازیکن که از چند باشگاه ایرانی و خارجی 

پیشنهاد دارد، تصمیم گیری را به روزهای آینده موکول کرده است.
سون هیونگ مین در مرحله گروهی جام ملت ها بازی نمي کند

با توافق باشگاه تاتنهام و مسئوان فدراسیون 
فوتبال کره جنوبی مشخص شد سون هیونگ در 
مرحله گروهی جام ملت های آسیا بازی نخواهد 
کرد.به گزارش ایسنا و به نقل از یونهاپ، تیم 
ملی فوتبال کره جنوبی بیش از ۴۰ سال است 
که در جام ملت های آس���یا به قهرمانی نرسیده 
و حاا باید خودش را برای حضور در امارات 
آماده کند.بعد از توافق بین فدراسیون فوتبال کره 

جنوبی و باشگاه تاتنهام، این نتیجه حاصل شد که سون هیونگ مین در سه 
بازی مرحله گروهی تیمش در جام ملت ها غایب باشد و برای تاتنهام بازی 
کند که بازی های فشرده ای در این ماه دارد و در ادامه برای حضور در مرحله 
حذفی به تیم ملی کره اضافه شود.کره جنوبی در مرحله گروهی جام ملت های 

آسیا با تیم های چین، فیلیپین و قرقیزستان هم گروه شده است.
دمبله رکورد بیشترین جریمه انضباطی را شکست

گزارش ها حاکی از آن اس���ت که »عثمان 
دمبله« مهاجم تیم فوتبال بارس���لونای اسپانیا از 
زمان نخستین حضورش در نیوکمپ که به 18 
ماه پیش باز می گردد، در مجموع مبلغ 5۰ هزار 
یورو بابت تخلفات انضباطی جریمه شده و از این 
حیث رکوردی را از خود برجای گذاشته است.
به گزارش ایرنا، تارنمای خبری »بلیچر رپورت« 
نوشت: مهاجم ملی پوش آبی اناری ها ظاهرا برای 
برآورده ساختن استانداردهای حرفه ای مورد نظر صدرنشین الیگا تقای 
فراوانی می کند؛ زمان بندی ضعیف و به موقع حاضر نشدن در تمرینات را 

هم به فهرست بی نظمی های او اضافه کنید.
بدبیاری دیگر برای استرالیا قبل از جام ملت های آسیا

یک���ی دیگر از بازیکنان اصلی تیم ملی 
فوتبال اس���ترالیا مصدوم شد و جام ملت های 
آسیا را از دست داد.به گزارش ایسنا و به نقل از 
ساکرنت، تیم ملی استرالیا به عنوان مدافع عنوان 
قهرمانی در حالی وارد مس���ابقات می شود که 
دانیل ارزانی، پدیده خود را از دست داد و میل 
یدیناک و تیم کیهیل نیز از تیم ملی خداحافظی 
کردند.آرون موی دیگر ستاره تیم ملی استرالیا 

که در هادرزفیلد انگلیس بازی می کرد، دچار مصدومیت شدید زانو در لیگ 
جزیره شد و حضور در جام ملت ها آسیا را از دست داد.گراهام آرنولد قرار 
است هفته آینده فهرست 2۳ نفره تیم ملی این کشور را برای جام ملت ها 
اعام کند و حاا او با مشکات زیادی برای انتخاب بازیکن جانشین برای 

موی مواجه شده است.

بازدید سلطانی فر از آسایشگاه معلوان کهریزک
وزی���ر ورزش و جوان���ان از چند بخش 
آسایشگاه معلولین کهریزک بازدید و با معلوان 
ورزش���کار این آسایشگاه دیدار کرد.به گزارش 
ایسنا و به نقل از  پایگاه خبری ورزش و جوانان 
مسعود سلطانی فر با حضور در آسایشگاه خیریه 
کهریزک از چند بخش این آسایش���گاه دیدن و 
با معلوان و کارکنان این آسایشگاه گفت و گو 
کرد. وزیر ورزش و جوانان همچنین در ورزشگاه 
کهریزک حضور یافت و با معلوان ورزشکار آسایشگاه کهریزک دیدار کرد.
سلطانی فر از ۴5 مددجوی ورزشکار این آسایشگاه که در رشته های بوچیا  
تیروکمان، بسکتبال، تنیس روی میز، پرتاب نیزه، پرتاب دیسک و پرتاب وزنه 

مدال کسب کرده اند قدردانی کرد.
مراسم  معارفه سرپرست فدراسیون کاراته برگزار شد

مراسم معارفه سرپرست فدراسیون کاراته عصر  با حضور مسئوان این 
فدراسیون و وزارت ورزش برگزار شد.به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم 
با حضور مسئوان کمیته ها، کادر فنی تیم ملی، بزرگان و پیشکسوتان کاراته 
و اس���بقیان مدیر کل دفتر امور فدراسیونها در سالن اجتماعات فدراسیون 
دوومیدانی برگزار شد.اسبقیان در حاشیه این مراسم گفت: فدراسیون کاراته 
یکی از فدراسیون هایی بود که تعامل خوبی با وزرات ورزش داشت. فرجی 
مدیر توانمندی است که خدمات زیادی داشته و بافاصله نیز از سوی رئیس 
کمیته ملی المپیک به عنوان مشاور منصوب شد تا از تجربیات چند ساله او 
استفاده شود.سپس در ادامه این مراسم حکم سرپرستی آشوری با امضای 

وزیر  قرائت و به وی اباغ شد.
پیام کي روش بعد از اعام فهرست تیم ملي

سرمربی تیم ملی پس از انتشار فهرست 
بازیکنان این تیم پیامی را در صفحه شخصی 
خود منتشر کرد.به گزارش ایسنا، متن پیام کي 
روش به این  شرح است:» زمان صعود است.

دیگر زمان این نیس���ت که نسبت به وظایف 
خود سهل انگار و  یا راحت طلب باشیم. وقت 
رستگاریست، اان زمان این است که با تمرکز، 
تعهد و اراده به اهداف مان برسیم. برای رسیدن 

به موفقیت باید از تمام تهدیدات و فداکاری های سفر لذت ببریم. یا صعود 
می کنید و باا می روید و می درخشید، یا نه؛ شکست می خورید و به اعماق 

تاریکی فرو می روید.«
تقابل ذوب آهن و نفت  مسجد  سلیمان در لیگ برتر فوتبال 

لیگ برتر فوتبال کشور امروز ادامه مي یابد و تیمهاي ذوب آهن اصفهان و 
نفت مسجد سلیمان در ساعت 15 رودرروي یکدیگر قرار مي گیرند. همچنین 
روز پنجشنبه این مسابقات پیگیري مي شود و در این روز تراکتورسازي با 
فواد روبرو خواهد شد و جمعه صنعت نفت آبادان و سایپا مقابل یکدیگر 
صف آرایي مي کنند که هر دوي این دیدارها ساعت 15 برگزار خواهد شد. 
دیدار پرسپولیس مقابل پارس جنوبي جم هم ساعت 16/15 انجام مي شود. 
یک بازي هم روز شنبه بین استقال خوزستان و سپاهان انجام خواهد شد. 
 اما تا قبل از این مسابقات، سپاهان با 1۴ بازي و ۳۰  امتیاز در صدر جدول 
است، پدیده و پرسپولیس با 1۴ بازي و ۳۰ و 28 امتیاز رتبه هاي دوم و سوم 
جدول را در اختیار دارند، تراکتورس���ازي با 26 امتیاز در رتبه چهارم است 
و استقال تهران با 2۴ امتیاز رتبه پنجم جدول را به خود اختصاص داده 
است. تیمهاي پارس جنوبي جم، سایپا، پیکان، نساجي مازندران و فواد هم 
با 19، 17، 16، 16 و 15 امتیاز رتبه هاي شش���م تا دهم را در اختیار دارند. 
 ضمناً تیمهاي سپید رود رشت و استقال خوزستان هم با 1۰ و 5 امتیاز در 

رتبه هاي 15 و 16 جدول قرار دارند.
جالی از پیکان جدا شد

سرمربی تیم فوتبال پیکان پس از برگزاری 
جلس����ه با مدیرعامل از تیم پیکان جدا شد.به 
گزارش خبرگزاری فارس، مجید جالی جلسه 
ویژه ای را با محمود شیعی مدیرعامل باشگاه 
پی����کان برگزار ک����رد و طرفین به این نتیجه 
رس����یدند که سرمربی این تیم جدا شود.پیکان 
در هفته های اخیر نتایج خوبی کسب نکرد و 
به همین دلیل جلس����ه نهایی جالی و شیعی 
در باشگاه برگزار شد و طرفین به این تصمیم جالی از پیکان به صورت 

توافقی   جدا شود.

در هفته دوازدهم لیگ برتر والیبال و درحالیکه به پایان 
نیم فصل نزدیک مي شویم قرار است با توجه به تغییر زمان 
مسابقات قهرماني باشگاه هاي آسیا، در جلسه اي که سه شنبه 
هفته آینده برگزار مي شود، تصمیم گیري نهایي در مورد دور 
برگشت این رقابتها، انجام شود. در این جلسه مدیرعامان و 
یکي از مربیان هر باشگاه حضور خواهند داشت تا به یک 

جمع بندي نهایي برسند.
با این وجود دیدارهاي هفته داوزدهم امروز در شهرهاي 
مختلف پیگیري مي شود و برخي از دیدارها حساس و جذاب 
خواهد بود چرا که برد و باختها مي تواند جابه جایي هایي 
در جدول ایجاد کند در حالیکه که جاي صدرنشین عوض 

نمي شود حتي با این که در این هفته استراحت دارد.
شهرداري ورامین تا این هفته از مجموع 11 مسابقه  
9 پیروزي بدس���ت آورده و با 28 امتیاز بر صدر جدول 
تکیه زده است. آنچنان تکیه محکمي که اگر چه این هفته 
اس���تراحت دارد اما تیم پیکان که در رتبه دوم جدول قرار 
دارد با اینکه فقط یک پیروزي از ورامیني ها عقب اس���ت 
اما حتي اگر در این هفته پیروز هم باشد و از نظر تعداد 
برد به صدرنشین برسد اما تفاضل امتیاز، اجازه  نخواهد داد 
که این تیم بتواند در صدر قرار بگیرد و نهایتاً جایگاه دوم 

خود را تثبیت مي کند.
به این ترتیب در هفته دوازدهم، پیکان مقابل شهرداري 

تبریز قرار خواهد گرفت.
حریفي ک���ه  در رتبه دهم جدول قرار دارد اما هفته 
گذشته و در تقابل با سایپا پرقدرت ظاهر شد و اگر چه 
نهایتاً شکست خورد اما سایپایي ها پذیرفتند که به سختي 
از سد این تیم گذشته اند. البته نباید فراموش کرد که بناکار 
و شاگردانش از قضاوت این دیدار بسیار گله مند بودند و 
داوري ضعیف را یکي از دایل شکست خود اعام کردند. 
قضاوتي که کمیته داوران فدراسیون هم براي بررسي عملکرد 

داوران، جلسه تشکیل داد.
بنابر این تبریزي ها حریف آساني براي پیکان نخواهند 
بود و مي توانند این تیم را به دردسر بیندازند هر چند که 
پیکاني ها از نظر مهره هاي کارآمد، برتري محسوسي نسبت 

به حریف دارند.
اما شاید حس���اس ترین دیدار این هفته بین دو تیم 
پیام خراسان و شهرداري گنبد رقم بخورد. دو تیمي که تا 
اینجاي کار خوب کار کرده اند هرچند که کار پیامي ها بهتر 
از تمامي تیمهاي لیگ برتري امسال، ارزیابي مي شود. پیامي 
که اولین سال حضورش در لیگ برتر را تجربه مي کند و 
یاران قوچان نژاد با کسب 8 پیروزي از مجموع 11 هفته از 
نظر تعداد برد با پیکان برابري مي کنند و فقط امتیاز باعث 
شده که در رده  سوم جدول قرار بگیرند. در مقابل شهرداري 
گنبد با یک بازي کمتر، 6 برد را در کیسه دارد تا علي رغم 

برابري در برد با شهروند اراک از نظر امتیاز در رده ششم 
قرار گرفته باشد. به همین جهت هم دیدار این دو تیم بسیار 

حساس و حیاتي براي هر دو طرف ارزیابي مي شود.
پیامي ها براي تداوم موفقیت و قرار داشتن در جمع چهار 
تیم بااي جدول باید که بتوانند شهرداري گنبد را شکست 
دهند و از طرفي گنبدي ها چنانچه بتوانند پیروز میدان باشند 
با توجه به نتیجه دیدار تیمهاي شهروند اراک و سایپا تهران، 
شاید بتوانند در جدول با ارتقاء روبرو شوند. دیدار شهروند 
اراک و سایپا هم، قابل پیش بیني نیست. شهروندي ها با 6 
برد در جاي پنجم جدول قرار گرفته اند و سایپایي ها فقط با 
یک برد کمتر جایگاه هشتم را در اختیار دارند. جایگاهي که 
بسیاري از کارشناسان معقتدند با قابلیت هاي این تیم تناسب 

ندارد به همین دلیل هم، مي تواند در ادامه، تغییر کند.
شهروند اراک 17 امتیازي است و سایپا هم 17 امتیازي 

و البته س���ه تیم هم به شش برد رسیده اند از رده پنجم تا 
هفتم جدول بنابراین سایپا با یک برد مي تواند شرایط خود 
را در جدول تغییر دهد. اما شهروندي ها هم براي اینکه از 
کورس عقب نمانند نمي خواهند در جمع بازنده هاي سایپا 
قرار بگیرند و این ماجرا یعني رقم خوردن یک دیدار جذاب 
چرا که اراکي ها هم تا این مرحله بسیار خوب ظاهر شده اند 
هرچند که از نظر شرایط مالي و پرداختي به بازیکنان، شرایط 
خوبي ندارند. شرایطي که سایپایي ها امیدوارند در عملکرد 
ش���هروندي ها تاثیرگذار باشد.  شهرداري ارومیه و دورناي 
ارومیه هم، دو تیم قعرنشین هستند. شهرداري در رتبه 12 و 
دورنا در رتبه سیزدهم. این دربي عمًا  دربي قعرنشینان است 
که دورناي بدون برد به دنبال اولین برد است و شهرداري 

یک برده به دنبال دومین برد.
تیمهاي کاله مازندران و خاتم اردکان از نظر امتیاز و 
رده بندي جدول، به یکدیگر نزدیک نیستند، خاتم با 21 امتیاز 
چهارم است و کاله با 16 امتیاز، هفتم. در هفته دوازدهم   این 
دو تیم برابر همدیگر قرار مي گیرند تا یکي دیگر از برنده 

و بازنده این هفته هم مشخص شود.
فواد س���یرجان و عقاب نهاجا هم آخرین دیدار این 
هفته را برگزار مي کنند در حالي که فاصله 12 امتیازي در 
جدول دارند اما در رتبه فاصله اي به مراتب کمتر. فوادي ها 

نهم جدول هستند و عقابي ها در رتبه  یازدهم.
به این ترتیب هفته دوازدهم و ماقبل پایاني نیم فصل اول 
لیگ برتر به پایان مي رسد درحالي که صدرنشیني ورامیني ها 
علي رغم اس���تراحت در این هفته با خطري جدي مواجه 
نمي شود اما سایر تیم ها مي توانند با تاشي مضاعف، خود 
را به بااي جدول نزدیک کنند چون هفته بعد و در پایان 
بازي هاي این هفته، رتبه بندي اول تا سیزدهم در نیم فصل 

اول، مشخص خواهد شد.
قاسم کیانی

در حالیکه کمتر از چهار هفته تا شروع جام 
ملت های آسیا زمان باقی مانده است  وضعیت 
لژیونرهای فوتبال ایران در شرایط خوبی قرار 

ندارد.
به گزارش ایسنا، چند ماه بعد از برگزاری 
جام جهانی 2۰18 روسیه، تیم ملی ایران خودش 
را به امارات خواهد رساند تا در هشتمین سال 
حضور کارلوس کی روش در راس هدایت تیم 
ملی، طلس���م ۴۰ ساله شکسته شود و فوتبال 
ایران بتواند از رتبه خود در رده بندی فیفا دفاع 
کند و همان گونه که سال هاست در رده نخست 
رده بندی فیفا بین تیم های آسیایی قرار دارد، در 
میدان عمل نیز این را نش���ان دهد.با این حال 
نکت���ه نگران کننده برای فوتبال ایران وضعیت 
اکثر بازیکنان لژیونری است که شرایط خوبی 
ندارند. خیلی از این بازیکنان مصدوم هس���تند 
و مدت ها از ش���رایط بازی دور بودند و چند 

بازیکن نیز افت داشتند.
ش���اید خیلی ها انتظار داشتند که علیرضا 
جهانبخش  آقای گل لیگ هلند در فصل اول 
حضورش در لیگ برتر نیز بدرخشد و به مانند 
محمد صاح این بار در برایتون چهره شود اما 
خستگی ناشی از جام جهانی باعث شد او در 
شروع لیگ برتر دقایق کمی بازی کند. بعد از 
آن که گران ترین خرید تاریخ برایتون خودش 
را به ترکیب اصلی اضافه کرد دچار مصدومیت 
شد و هفته ها از ترکیب تیمش دور بوده است. 
جهانبخش اکنون مدت هاست از شرایط بازی 
دور ب���وده و در اردوی آخر تیم ملی ایران نیز 

غایب بوده است.
 سعید عزت اللهي هافبک ایرانی ملقب به 

پوگبای وطنی بعد از آن که به صورت قرضی 
از لیگ روسیه جدا شد راهی ردینگ در دسته 
یک فوتبال انگلیس شد ولی بعد از چند بازی  
او نیز دچار مصدومیت در رقابت های فش���رده 
انگلیس شد. عزت اللهی را می توان پدیده فوتبال 
ایران دانس���ت که هر گاه آماده بوده در مرکز 
زمین برای تیم ملی ایران درخشیده است. او نیز 
مانند جهانبخش در اردوی اخیر تیم ملی غایب 

بود و برای تیمش بازی نکرده است. حاا در 
حال���ی که کمتر از چهار هفته تا جام ملت ها 
مانده است رسیدن عزت اللهی به ترکیب تیم 
ملی عامت سوال بزرگی را در ذهن هواداران 

تیم ملی ایجاد کرده است.
 کریم انصاري فرد مهاجم تیم ملی فوتبال 
ایران، که تنها گلزن ایران در جام جهانی روسیه 
بود، بعد از جام جهانی چند ماه بدون تیم بود 
و از شرایط بازی دور بود. او در نهایت به تیم 
ناتینگهام در دس���ته یک انگلیس پیوست ولی 
کارانکا سرمربی این تیم، دقایق کمی به بازیکن 
ایرانی بازی داده اس���ت که این موضوع نیز در 

آستانه جام ملت ها نگران کننده است.

وحیدامیری نیز از آن دسته از بازیکنانی بود 
که بعد از حضور در تیم جدیدش با بدشانسی 
مصدوم ش���د و مدت ها از ترکیب تیمش دور 
بود. او البته در بازی هایی هم که به میدان رفت 
نتوانست چندان موثر بازی کند و در امر گلزنی 
موفق نبود. هواداران ترابزون به واسطه درخشش 
امی���ری در جام جهانی و انتخاب او به عنوان 
بهترین بازیکن لیگ ایران در فصل گذش���ته  

انتظارات زیادی از او داشتند ولی باید دید بدن 
امیری بعد از مصدومیت نسبتا سنگین، آمادگی 

بازگشت به روزهای اوج را دارد یا خیر.
وقت���ی کاوه رضایی با 5 میلیون یورو از 
شارلوا به تیم خوب بروخه رفت، همه منتظر 
درخشش و گلزنی های او حتی در لیگ قهرمانان 
اروپا بودند ولی اوضاع اصا برای کاوه خوب 
پیش نرفت. مصدومیت بدهنگام و بدشانسی 
باعث شد او تنها یک گل آن هم از روی نقطه 
پنالتی برای تیمش به ثمر برساند و شرایط هفته 
به هفته برای او سخت می شود. این در حالی 
است که در لیگ ایران رقیبان او عملکرد بهتری 
داش���تند و شاید اگر کاوه در چند هفته دیگر 

نجنبد، این مهاجم کرمانشاهی جایگاه خود را 
در تیم ملی نیز از دست بدهد.

 مرتضي پور علي گنجي مدافع مرکزی تیم 
ملی فوتبال ایران نیز چند هفته بعد از حضور در 
تیم جدیدش یعنی اوپن بلژیک مصدوم شد و 
او هم مدتی است که از ترکیب تیمش دور بوده 
است و بازی نکرده است. البته او اخیرا توانست 
در بازی برابر خنت برای تیمش بازی کند و از 

بند مصدومیت رها شود. دیداری که تیمش با دو 
گل شکست خورد. باید ببینیم مرتضی می تواند 
همچون جام جهانی با آمادگی کامل به تیم ملی 
برسد یا خیر. زوج او یعنی پژمان منتظری هم 

مدت هاست مصدوم است.
 صادق محرمی نیز بعد از جام جهانی به 
ترکیب تیم ملی ایران اضافه ش���د ولی در تیم 
باشگاهی خود یعنی دینامو چندان به بازی گرفته 
نمی ش���ود و همین ممکن است باعث شود او 
در جام ملت ها جایگاهش در تیم ملی را که به 
تازگی به دست آورده است از دست بدهد. او 
در بیش از نیمی از بازی های لیگ کرواسی به 
بازی گرفته نشد. این در حالی است که بازیکنان 

جانشین خوبی در لیگ ایران در سمت راست 
بازی می کنند.

س���ردار آزمون بعد از یک جام جهانی پر 
حرف و حدیث و خداحافظی از تیم ملی، در 
تیم باشگاهی خود چندان خوب ظاهر نشد. او 
چند بازی تیمش را به دلیل مصدومیت چشم و 
چهار اخطاره شدن از دست داد و در 1۳ دیدار 
نیز 5 گل به ثمر رساند. آزمون در بازی اخیر 
تیم ملی به بازی گرفته شد و موقعیت خوبی 
را برابر ونزوئا از دست داد. انتظارها از آزمون 
در تیم ملی و تیم باشگاهی خود بااست. او در 
دوره قبل جام ملت ها دو گل به ثمر رساند و 
هیچ چیز نمی تواند برای ایران خبر خوبی باشد 

جز بازگشت آزمون به روزهای اوج.
 مه���دي طارمی که دو فصل پیاپی آقای 
گل لیگ ایران شد و با جنجال زیادی در نهایت 
به تیم الغرافه پیوست، با حواشی زیادی در این 
تیم روبرو شده و کمتر به بازی گرفته می شود. 
طارمی در الغرافه نتوانسته رضایت هواداران را 
به دست بیاورد و رسانه های قطری از شرایط 
بد او و حتی امکان رفتنش از تیم سخن به میان 
آوردند. مهاجمی که اگر قدر خودش را بداند 
یکی از بهترین نوک های فوتبال ایران می شود، 
فعا در ش���رایط خوبی ق���رار ندارد و بحث 
خروجش از الغرافه و بازگشتش به لیگ ایران 
شنیده می شود. البته نکته امیدواری کننده برای 
ایران این است که بازیکنانی چون علی قلی زاده 
در شارلوا، سامان قدوس در آمیان و سید مجید 
حسینی در ترابزون عملکرد خوبی داشتند و به 
نظر می رسد در ترکیب اصلی ایران برای جام 

ملت ها قرار گیرند.

وزیر بهداش���ت ضمن تقدیر 
از دکت���ر رضا ملک زاده و معاونت 
تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
به دلیل ثبت بیماری ها و پیامدهای 
سامت گفت: بر هیچکس پوشیده 
نیس���ت که ثبت اطاعات برای 
سیاستگذاران در حوزه بهداشت و 

درمان تا چه میزان موثر است.
به گزارش ایسنا، دکتر سیدحسن 
هاشمی در دومین همایش ملی ثبت 
بیماری ها و پیامدهای سامت اظهار 
داش���ت: ثبت بیماری ها در کشور 
امر جدیدی نیست و در سال های 
گذشته توسط همکاران ما در وزارت 
بهداشت انجام شده است اما آنچه 
توسط معاونت تحقیقات و فناوری 
وزارت بهداش���ت آغاز شده است، 
متفاوت از اقدامات قبلی است زیرا 
از اف���راد و مجامع بین المللی بهره 
گرفته ش���ده و این افراد و مجامع 
می توانند در حمایت از این اقدام، 

موثر باشند.
وزیر بهداش���ت تصریح کرد: 
ثب���ت 71 بیم���اری در قالب یک 
مگاپروژه بین المللی ارزشمند بوده 
و بسیار مهم است که سیاستگذاران، 
ارزش اطاعاتی که از این مسیر در 
اختیارش���ان قرار می گیرد را بدانند 
و از آن در برنام���ه ریزی های آینده 

استفاده کنند. 
هاشمی با بیان اینکه نباید کیفیت 
فدای کمیت شود، افزود: تصور نکنید 
ک���ه حتما تا پایان این دوره وزارت 
بهداشت، باید اطاعات اکثر بیماری 
ها ثبت شود؛ چرا که باید حرکت ما 
کاما علمی، آرام و مشابه اطاعات 
انجام شده در مورد سرطان ها باشد 
تا عاوه بر کمک به سیاستگذاران 
کش���ور، بخش بودجه ای دولت و 
مجلس شورای اس���امی، برای 

محققان نیز سودمند باشد.
هاشمی ضمن تاکید بر اهمیت 
قابل اعتم���اد بودن اطاعات ثبت 
بیماری ها در کشور گفت: متاسفانه در 
هیات وزیران در مورد هر موضوعی 
که می خواهیم تصمیم گیری کنیم، 
آماره���ا با یکدیگر تناقض دارد و 
خروجی آن، ناکارآمدی تصمیمات 
سطح کان در حوزه های مختلف 
از جمله در حوزه اقتصادی است. 
بنابراین ع���اوه بر اینکه در مورد 
اطاعات، به تعهدات اخاقی نیاز 
است، سیستم و شبکه بهداشتی و 
درمانی نیز باید بتواند افرادی که در 
این کار مشارکت دارند را حساس 
کن���د؛ چرا که دقت در جمع آوری 
اطاعات در سرنوش���ت کشور در 

حوزه سامت تاثیرگذار است.
بنابر اعام وبدا، وزیر بهداشت با 
اشاره به تاش های دکتر رضا ملک 
زاده در انجام کوهورت) نوعی مطالعه 
طولی اس���ت که در پزشکی، علوم 
اجتماعی، علوم آماری و اکولوژی 
کاربرد دارد. این مطالعات به بررسی 
فاکتورهای خطرمی پردازد و گروهی 
از افراد سالم را تحت بررسی قرار 
می دهد.( گفت: ثبت بیماری ها و 
پیامدهای سامت، مهم تر و ماندگارتر 

شرایط  لژیونرها ي ایران در آستانه جام ملت های آسیا

ثبت 71 بیماری در قالب مگا پروژه بین المللی
از کوهورت است چون ممکن است 
برخی افراد در آینده، مشکاتی در 
انجام کوهورت ایجاد کنند، اما اگر 
ثب���ت اطاعات بیماری ها به طور 
مناسبی پایه گذاری شود، کسی نمی 

تواند در آن خللی ایجاد کند.

هاش���می در پایان تاکید کرد: 
من به عنوان وزیر بهداش���ت باید 
بیماری های کشور، میزان هزینه هایی 
که بر کشور تحمیل می کند، میزان 
مرگ و معلولیت ناشی از بیماری ها 
و آسیب به اقتصاد کشور را به طور 

دقیق بدانم تا در مورد اولویت های 
بودجه وزارت بهداشت تصمیم گیری 
کنم. امی���دوارم همه معاونت های 
وزارت بهداش���ت و بخش مالی 
دولت )سازمان برنامه و بودجه( و 
مجلس )کمیسیون های بهداشت و 

برنامه و بودجه( به ثبت بیماری ها 
و پیامدهای سامت کمک کنند و 
اگر این کمک انجام نشود، باید از 
بودجه های وزارت بهداشت برای 
این حوزه هزینه کنیم تا این کار با 

صحت و دقت انجام شود.
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استاد عاليقدر
جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون

با نهايت تأس��ف درگذش��ت برادر بزرگوارتان را حضور 
حضرتعالي تس��ليت گفته براي آن مرحوم علو درجات 
و براي جنابعالي و خانواده محترم صبر و ش��كيبايي از 

خداوند بزرگ مسئلت مي نماييم.
دكت�ر عل�ي محم�د ميرفخرائي � دكت�ر جعفر 
ميرفخرائي � دكتر محمدحس�ين ميرفخرائي � 

دكتر مهرداد ميرفخرائي

جناب آقاي مهندس وحيد عباسيون
جناب آقاي مهندس محمود عباسيون

با نهايت تأسف درگذشت پدر عزيزتان را تسليت گفته، 
براي آن مرحوم علو درجات و براي خانواده محترم صبر 

و شكيبايي از درگاه ايزد منان خواستاريم.
دكت�ر عل�ي محم�د ميرفخرائي � دكت�ر جعفر 
ميرفخرائي � دكتر محمدحس�ين ميرفخرائي � 

دكتر مهرداد ميرفخرائي

همكار ارجمند
جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون

درگذش��ت ب��رادر گراميتان را به جنابعال��ي و خانواده 
محترمتان صميمانه تس��ليت مي گويم. مرا در غم خود 

شريك بدانيد.
دكتر سيد محمود طباطبايي

همكار گرامي
 جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون

با ابراز تأسف، درگذشت برادر عزيزتان را به جنابعالي و 
خانواده محترم صميمانه تسليت عرض مي نماييم.

مديرعام�ل، هيئت مديره، پزش�كان و كاركنان 
بيمارستان مهراد

همكار ارجمند
جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون

درگذشت برادر گراميتان را به جنابعالي و خانواده محترم 
صميمانه تسليت عرض نموده و از درگاه پروردگار براي 
آن شادروان آرامش ابدي و براي بازماندگان سامتي و 

شكيبايي آرزو مي نماييم.
انجمن صنفي كارفرمايي بيمارستان هاي 
خصوصي درجه1 ايران

سرپرست مكانيك شركت ايران تاير
بدينوس��يله درگذش��ت پ��در بزرگوارتان را به ش��ما و 

بازماندگان ايشان تسليت عرض مي نماييم.
كارگاه صنعتي هاان 

برادر ارجمند 
جناب آقاي هرمز فلكشاهي و خانواده محترم 

با نهايت تأس��ف درگذش��ت برادر گراميتان را تسليت 
ع��رض نم��وده از درگاه اي��زد منان ب��راي آن مرحوم 
 عل��و درج��ات و ب��راي بازمان��دگان صبر و ش��كيبايي 

مسألت داريم. 
ام�ور مال�ي � اداره حس�ابداري ها � بودج�ه و 
گزارشات � حقوق و دستمزد � سازمان وصول � 
اداره اموال و انبارهاي مؤسسه اطاعات و شركت 

ايرانچاپ 

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 آقايان دكتر كاظم عباسيون 
و دكتر مسعود مهرآذين 

مصيب��ت وارده را تس��ليت ع��رض نم��وده و خود را در 
غم از دست دادن جناب آقاي حاج جواد عباسيون 

شريك مي دانيم. 
بقاي عمر ش��ما عزيزان و ساير بازماندگان را از خداوند 

متعال مسئلت داريم. 
»از طرف گروه پزشكي و هيئت مديره 
بيمارستان آراد« 

جناب آقايان دكتر كاظم عباسيون 
و دكتر مسعود مهرآذين 

مصيب��ت وارده را تس��ليت ع��رض نم��وده و خود را در 
غم از دست دادن جناب آقاي حاج جواد عباسيون 

شريك مي دانيم. 
بقاي عمر ش��ما عزيزان و ساير بازماندگان را از خداوند 

متعال مسئلت داريم. 
»از طرف گروه بيهوشي بيمارستان آراد« 

»دكتر متولي�ان، دكتر منادي زاده، دكتر صدري 
و دكتر اميدي« 

استاد گرامي 
جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون 

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت برادر گراميتان را صميمانه 
به جنابعالي و خانواده محترم تس��ليت عرض مي نمايم و 

براي بازماندگان آرزوي صبر و شكيبايي دارم. 
دكتر بهرام معظمي 
مديرعامل بيمارستان پارس 

هوالباقي 
با نهايت تأثر و تأس��ف درگذشت ابوي همكار گرامي 
جناب آقاي مهندس محمد اسكندري كارشناس 
محترم رس��مي دادگستري رشته راه و ساختمان را به 

اطاع همكاران مي رساند. 
به همين مناس��بت مجلس ترحيمي در روز پنجشنبه 
1397/09/22 از س��اعت 13 ال��ي 14:30 در مس��جد 
اميرالمومني��ن )ع( واقع در ش��هرك ژاندارمري، بلوار 

مرزداران، خيابان ايثار برگزار مي گردد. 
حضور همكاران گرامي باعث تس��لي خاطر بازماندگان 

خواهد شد. 
كانون كارشناسان رسمي دادگستري 

همكار ارجمند
 جناب آقاي دكتر ابوالحسن غرايي

با نهايت تأسف، درگذشت مادر گراميتان را به جنابعالي 
و خانواده محترمتان صميمانه تسليت عرض نموده و از 
درگاه پروردگار براي آن ش��ادروان آرامش ابدي و براي 

بازماندگان سامتي و شكيبايي آرزو مي نماييم.
مديرعامل، هيئت مديره، پزشكان و كاركنان 
بيمارستان مهراد

جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون 
مصيبت وارده را به شما و خانواده گرامي تسليت عرض 
نم��وده، از خداوند متعال براي آن مرحوم طلب آمرزش 
و براي بازماندگان صبر و شكيبايي مسئلت مي نمائيم.
مديرعامل، هيئت مديره و پزشكان

 بيمارستان تهران 

جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون 
با كمال تأس��ف و تأثر درگذش��ت برادر گراميتان را به 
جنابعالي و خانواده محترم تسليت عرض نموده و شادي 
روح آن مرحوم و تس��لي بازماندگان را از خداوند متعال 

خواستاريم.
دكتر مينو محرز � دكتر كورش شميمي 

دوست ارجمند
جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون

با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت ب��رادر عزيزتان را به 
محض��ر جنابعالي و بازماندگان محترم تس��ليت عرض 
نم��وده و از درگاه خداوند منان براي آن ش��ادروان علو 
درجات و براي شما و ساير بازماندگان صبر و شكيبايي 

مسئلت دارم.
دكتر فرشيد شعباني، مديرعامل بيمارستان مدائن

جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون
ب��ا نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت ب��رادر گراميتان را 
تس��ليت عرض نموده و ب��راي آن مرحوم علو درجات و 

براي آنجناب صبر و شكيبايي مسئلت داريم.
فرحي � نصيري

بازگشت همه به سوي اوست 
جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون 

ب��ا نهاي��ت تأس��ف و تأثر درگذش��ت ب��رادر گرامي و 
بزرگ خاندان عباسيون، جواد عباسيون را به محضر 
جنابعال��ي و بازماندگان آن مرحوم صميمانه تس��ليت 
عرض مي نماييم. از درگاه خداوند متعال براي آن عزيز 
س��فر ك��رده            علو درج��ات و براي بازماندگان صبر و 

شكيبايي آرزومنديم. 
مديرعامل � هيئت مديره � پزشكان و پرسنل 
بيمارستان اله 

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر سهامی عام
 به شماره ثبت 502797 و شناسه ملی 14006430670 

 به اس���تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
- آقای مرتضی سلطانی با شماره ملی 0370586662به سمت رئیس هیئت مدیره- 
آقای محسن امینی با شماره ملی 0384224636 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره 
-آقای مهدی امینی با شماره ملی 0384638791 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای 
آرش سلطانی با شماره ملی 0015489825 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای منوچهر 
صوفی به شماره ملی 4172654371 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای مهدی رفیعی 
اردستانی با شماره ملی 0047326840 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره وآقای 
رضا روستائیان با شماره ملی 5779873593 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. - کلیه اسناد تعهدآور، قراردادها، چک ها، سفته ها و بروات با 
امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضا 
هیئت مدیره و اسناد، اوراق، نامه های عادی و اداری، احکام و قراردادهای استخدامی با 

امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289841(

آگهی تغییرات شرکت تهران سمع اندیش شرکت
 سهامی خاص به شماره ثبت 157467 و شناسه ملی 10102001937 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/25 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به 1396 به تصویب رسید - موسسه 
حسابرسی صالح اندیشان به شماره سناسه ملی 10100523660 بعنوان بازرس اصلی و آقای 
صفدر قشقاوی باکد ملی 6599905919 بعنوان بازرس علی البدل برای سال 1397 انتخاب 
گردیدند. اعضاء هیئت مدیره برای دوره جدید را به ش���رح ذیل و برای مدت دو سال انتخاب 
ش���دند - آقای محمدتقی سلیمانی امیری به شماره ملی 2063440506 عضو اصلی - آقای 
سعید مهدی زاده طهرانی به شماره ملی 0047095156 عضو اصلی - آقای جهانگیر عسکری 
به شماره ملی 0039852393 عضو اصلی - آقای حسن واحدی به شماره ملی 1261613007 
عضو علی البدل - آقای محمدتقی سلیمانی امیری بعنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای 
سعید مهدی زاده طهرانی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. - کلیه اسناد و اوراق 
بهاء دار و تعهدآور شرکت با امضاء آقای محمدتقی سلیمانی امیری همراه با مهر شرکت و یا امضاء 
آقای سعید مهدی زاده طهرانی همراه با مهر شرکت دارای اعتبار میباشد - روزنامه کثیراانتشار 

اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289842(

آگهی تغییرات شرکت آتی شهر هوشمند ایرانیان 
سهامی خاص به شماره ثبت 510847 و شناسه ملی 10530293770 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/26 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 محل شرکت به استان تهران – شهرستان تهران – بخش مرکزی – شهر تهران –شهید قندی  
نیلوفر – خیابان پاکستان کوچه چهاردهم پاک17طبقه همکف کدپستی 1531765113 

تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصاح گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289834(

آگهی تغییرات شرکت پارند رستار سهامی خاص
 به شماره ثبت 268959 و شناسه ملی 10103031770 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1396/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
کلیه سرمایه تعهدی شرکت توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)289835(

آگهی تغییرات شرکت پارند رستار سهامی خاص
 به شماره ثبت 268959 و شناسه ملی 10103031770 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/08/23 تصمیمات ذیل اتخاذ شد :
 سرمایه شرکت از مبلغ 5000000 ریال به مبلغ 500000000 ریال منقسم به 50000 سهم 
10000 ریالی با نام از طریق مطالبات حال شده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح 
فوق اصاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289836(

آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت کیمیا زر سهامی عام
 به شماره ثبت 502797 و شناسه ملی 14006430670 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/29 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-آقایان : مرتضی سلطانی به شماره ملی 0370586662 و محسن امینی به شماره ملی 0384224636 و 
مهدی امینی به شماره ملی 0384638791 آرش سلطانی به شماره ملی 0015489825 و منوچهر صوفی 
با شماره ملی 4172654371 و مهدی رفیعی اردستانی با شماره ملی 0047326840 و رضا روستائیان با 

شماره ملی 5779873593 به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289839(

آگهی تغییرات شرکت افق تجارت دیاموند پارس
 سهامی خاص به شماره ثبت 525382 و شناسه ملی 14007542134 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/09 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - محل 
شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس بخش مرکزی ، شهر تهران، امانیه ، خیابان ولیعصر ، 
خیابان آرامش ، پاک 18 ، طبقه پنجم ، واحد 15کد پستی 1967754584 تغییر یافت . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289838(

آگهی تغییرات شرکت ریسندگی و بافندگی اکریلتاب 
سهامی خاص به شماره ثبت 18018 و شناسه ملی 10100622763 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/22 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : احمد مستخدمین به ش���ماره ملی 5309771735به سمت بازرس اصلی و 
مریم محمدی به شماره ملی 2181690359به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال 

مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289840(

آگهی انحال  شرکت خدمات بازرگانی عماد نفت خزر خارک
 سهامی خاص به شماره ثبت 505544 و شناسه ملی 14006562989 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/06 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید 
ورامین ش���جاع مرد به کد مل���ی 2739218702 به عنوان مدیر تصفیه 
انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه استان تهران- شهرستان تهران- محله 
 سعادت آباد ، کوچه عرفان ، بلوار فرهنگ ، پاک 33 ، طبقه ششم ، واحد 1 - 
کدپس���تی 1997743956 می باشد. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور و اداری 
شرکت با امضای ثابت رامین شجاع مرد به کد ملی 2739218702 همراه با 
مهر شرکت معتبر می باشد . موسسه حسابرسی ارکان سیستم به شناسه 

ملی 10100530054 به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)289831(

آگهی تغییرات شرکت صنعتی آراسته معدن سهامی خاص
 به شماره ثبت 145673 و شناسه ملی 10101885990 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
مجید شریفی به شماره ملی 0533101646 به نمایندگی از شرکت کوشش آذین 
قشم به شناسه ملی 10861503629 به سمت رئیس هیئت مدیره سید فرهنگ 
حسینی به ش���ماره ملی 0081899408 به نمایندگی از شرکت تابان کیش به 
شناس���ه ملی 10861394189 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره مصطفی عرب 
عامری به شماره ملی 0081058888 به نمایندگی از شرکت کاوان کیش به شناسه 
ملی 10861394252 به س���مت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل برای بقیه مدت 
تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد تعهدآور از جمله چک ، سفته ، برات 
با امضای مشترک دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با 
امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر 
می باشد هیئت مدیره اختیارات خود مندرج در بندهای 1 الی 4 و 6 الی 11 و 13 الی 

15 و 17 الی 21 ماده 50 اساسنامه را به مدیر عامل تفویض نمود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289837(

آگهی تغییرات شرکت خدمات رفاهی نفت “در حال تصفیه”
سهامی خاص به شماره ثبت 149215 و شناسه ملی 10101920635 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/23 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد : صورتهای مالی ش���رکت و عملکرد مدیران تصفیه منتهی به 1396/12/29 به تصویب 
رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی 101011363332به عنوان ناظر تصفیه شرکت برای 

سال مالی1397 انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289826(

آگهی تغییرات شرکت پیرا حفاری ایران سهامی خاص
 به شماره ثبت 149191 و شناسه ملی 10101920390 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی س���الیانه مورخ 1397/04/23 و مجوز شماره 
17089مورخ 1397/7/2سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : عملکرد مالی 
مدیر تصفیه منتهی به 1396/12/29مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به شناسه 

ملی 10101136332 به عنوان ناظر تصفیه انتخاب گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289830(

آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی اله آراد 
سهامی خاص به شماره ثبت 11238 و شناسه ملی 10100445948 
به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/06/05 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد : اساسنامه جدیدی مشتمل بر 64 ماده و 7 تبصره تصویب و جایگزین 

اساسنامه قبلی گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289833(

آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات نساجی آرتا تجارت زرین 
سهامی خاص به شماره ثبت 393959 و شناسه ملی 10320445906 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
آقای فریدون مختاری کد ملی 0046620583 به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور 
تجارت به شناسه ملی 10101023892 بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای احد پروین زاده 
کد ملی 1380843261 به نمایندگی از بانک تجارت به شناسه ملی 10100834460 به 
عنوان عضو هیأت مدیره آقای غامرضا زمردیان کد ملی 2690649365 به نمایندگی از 
شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی تجارت به شناسه ملی 10101016420 بعنوان نایب 
رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند اختیارات هیأت مدیره به شرح بندهای 
1 و4 و7 و8 و 13و15 و16 ماده 40 اساس���نامه به مدیر عامل تفویض گردید. کلیه چکها و 
اسناد و اوراق تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و عضو موظف هیأت مدیره متفقاً 
همراه با مهر شرکت و در غیاب هر یک از اشخاص مذکور، با امضاء یکی دیگر از اعضاء هیأت 
مدیره متفقاً همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر 

شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289828(

آگهی تغییرات
 شرکت تولیدی راد ایران )سهامی خاص(

 به شماره ثبت 1566 و شناسه ملی 10100481125 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -خانم ایران عباسی نژاد به شماره 
ملی 1815252561 و آقا روزبه گردونی به شماره ملی 1817008196 و 
آقای ناصر گردونی به شماره ملی 3730397613 برای مدت دو سال بسمت 
اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. - روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت 

درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها 
وموسسات غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 
سازمان ثبت اسناد واماک کشور

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران مرجع ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس )289829(

آگهی تغییرات شرکت پخش پارس خزر سهامی خاص
 به شماره ثبت 362921 و شناسه ملی 10104092433 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/06/17 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
شرکت صنعتی پارس خزر شناسه ملی 10100496027 به نمایندگی آقای هوشنگ 
دادوش )به ش���ماره ملی 0040998134( به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت 
امپ پارس شهاب شناس���ه ملی 10100515104 به نمایندگی آقای محمود 
مکی )به ش���ماره ملی 0040996301( به عنوان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، 
شرکت شهاب توشه شناس���ه ملی 10102009875 به نمایندگی آقای مسعود 
پورسلطانمحمدی )به شماره ملی 1465148205( به عنوان عضو هیئت مدیره، 
شرکت بازرگانی پارس شید شناسه ملی 10100748940 به نمایندگی آقای سید 
مصطفی حس���ینی )به شماره ملی 0061755631( به عنوان عضو هیئت مدیره و 
شرکت طراحی و صنعتی لوازم خانگی پارس زر آسا شناسه ملی 10102158075 
به نمایندگی آقای طه میرعمادی )به شماره ملی 1286319897( به عنوان عضو 
هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانکی و 
همچنین اقامه و دفاع از هر نوع دعوی اعم از حقوقی و کیفری، و صدور اجراییه و تعقیب 
عملی���ات اجرایی و اخذ محکوم به و هر اقدام قانونی دیگر در کلیه مراجع قانونی و یا 
قضایی، با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت 
معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت نافذ 
و معتبر می باشد و سایر نامه های اداری با امضا مدیرعامل و در غیاب مدیر عامل با امضا 

یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)289832(

آگهی تغییرات شرکت خدمات تجارت سهامی خاص
 به شماره ثبت 54642 و شناسه ملی 10100997661 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/04/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
بانک تجارت بشناس���ه ملی 10100834460 و شرکت لیزینگ ایران به شناسه ملی 10100678951 و 
شرکت مهندسین مشاور تجارت به شناسه ملی 10101023892 و شرکت سرمایه گذاری و ساختمانی 
تجارت به شناس���ه ملی 10101016420 و شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی و زیارتی آهوان 

10100503170 به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289822(

آگهی تغییرات شرکت منحله صنایع تولید تجهیزات خودروهای گازسوز 
سهامی خاص به شماره ثبت 220395 و شناسه ملی 10102616934 

به اس���تناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/01 تصمیمات ذیل اتخاذ 
ش���د : آدرس محل تصفیه شرکت به : استان تهران - شهرستان تهران - بخش مرکزی - شهر 
 تهران - محله ونک -بزرگراه کردس���تان - کوچه باغ س���را - پاک 12 - طبقه اول - واحد 1 - 

کد پستی 1435773181 منتقل گردید . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289823(

آگهی تغییرات شرکت تولیدی راد ایران )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 1566 و شناسه ملی 10100481125 

 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/05/11 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
-آقای ناصر گردونی به ش���ماره ملی 3730397613 به سمت رئیس هیئت مدیره 
و خانم ایران عباسی نژاد به شماره ملی 1815252561 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیره و آقای روزبه گردونی به شماره ملی 1817008196 به سمت عضو هیئت مدیره و 
مدیرعامل انتخاب گردیدند. -حق امضاء کلیه چکها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای 
 هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، و کلیه سفته های شرکتی و دریافت ضمانت نامه های

 بانکی با امضای تنهای مدیرعامل )آقای روزبه گردونی( همراه با مهر شرکت، و کلیه 
بروات و کلیه قراردادها، اسناد محضری، اسناد مربوط به مراجعه به کلیه محاکم قضائی و 
دارائی و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای 

تنهای هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد. 
حجت اله قلی تبار سرپرست اداره ثبت شرکتها وموسسات 
غیرتجاری شهرستانهای استان تهران 
سازمان ثبت اسناد واماک کشور اداره کل ثبت اسناد و اماک استان تهران 
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قدس )289821(

آگهی تغییرات شرکت ساختمانی ماهدشت سهامی خاص
 به شماره ثبت 9646 و شناسه ملی 10100399154 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/09/07 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د : محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس : شهرستان تهران - بخش 
مرکزی - شهر تهران - بلوار نلس���ون ماندا)جردن(- خیابان گلگشت - پاک8 -  
ساختمان ماهدشت - طبقه پنجم - واحد جنوبی کدپستی : 1915717493 تغییر 
یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصاح گردید. ماده 43 اساسنامه به شرح زیر اصاح 
گردید: هیئت مدیره باید اقا یکنفر شخص حقیقی را از بین اعضای خود یا خارج به 
مدیریت عامل ش���رکت برگزیند و حدود اختیارات آنها را تعیین کند . هیئت مدیره 
میتواند تمامی یا قس���متی از اختیارات مشروحه در ماده 39 این اساسنامه را با حق 
توکیل به مدیرعامل تفویض نماید در صورتیکه مدیرعامل عضو هیئت مدیره باشد 

دوره مدیریت عامل از مدت عضویت آن در هیئت مدیره بیشتر نخواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289824(

آگهی تغییرات شرکت شبکه بانان پاژ سهامی خاص
 به شماره ثبت 269984 و شناسه ملی 10103068746 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/04/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 1396 مورد تصویب قرار گرفت. 
موسسه اعتماد ارقام امین به شناسه ملی14005653038به سمت بازرس اصلی 
 و آقای مظفر شعبانپور زنجانی به ش���ماره ملی 0063402408 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یکس���ال مالی انتخاب شدند اعضاء هیئت مدیره برای مدت 
دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: خانم سیده نرگس میرسعیدقاضی به شماره 
ملی 0323900186 خانم فائزه طباخی ممقانی به ش���ماره ملی 0073524131 
آقای رضا قنات کمان به ش���ماره ملی 4268865365 آقای احسان عماد به شماره 
ملی 0060465743 خانم مریم برقبانی به ش���ماره ملی 0080303633 خانم 
شیدا ش���هیدی به ش���ماره ملی0451227026 آقای بابک عماد به شماره ملی 

 0081575947
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)289825(

آگهی تغییرات 
شرکت خدمات رفاهی نفت” در حال تصفیه” سهامی خاص 

به شماره ثبت 149215 و شناسه ملی 10101920635 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1397/03/06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د : آقای عادل راشدی به شماره 
ملی1950493822 و آقای مجتبی س���اکی زاده جاته به ش���ماره ملی 
2003095462 به نش���انی تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان بیهقی 
روبروی فروش���گاه شهروند ساختمان مرکزی یازدهم پاک 28کدپستی 
1514846116 به س���مت مدیران تصفیه تا پایان سال1397 انتخاب 
گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور به امضای مدیران تصفیه ممهور به مهر 

شرکت خواهد بود . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)289827(

آگهی تغییرات شرکت پارند رستار سهامی خاص
 به شماره ثبت 268959 و شناسه ملی 10103031770 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396/08/23 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د : شهرام شفیعی ثابت به شماره ملی 0055113729 به سمت بازرس اصلی و 
امیر محمد نصیریان به ش���ماره ملی 0939058898 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یکسال مالی انتخاب شدند . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289818(

آگهی انتقال شرکت کشت و صنعت علی آباد سهامی خاص
 به شماره ثبت 103 و شناسه ملی 10100022332 

به موجب نامه ش���ماره 101897/41869 مورخ 97/4/12 اداره ثبت ش���رکتها و موسسات غیر تجاری 
شهرستانهای اس���تان تهران و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/02/16مرکز 
اصلی شرکت کشت و صنعت علی آباد سهامی خاص به نشانی تهران-داودیه-خیابان دکتر علی شریعتی-
خیابان شهید حبیب اله شواری-پاک 12 -طبقه اول- به کدپستی1948615313 تغییر یافت و در اداره 

ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران تحت شماره 24877 به ثبت رسیده است .
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )289820(

آگهی تغییرات 
شرکت مهندسین مشاور ایراناب سهامی خاص

 به شماره ثبت 43484 و شناسه ملی 10100888452 
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد : آقای ابوالقاسم توتونچی ک.م 0491005891 به سمت رئیس 
هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم پریوش بخشعلیان ک.م 0047139129 به 
 سمت نایب ریئس هیئت مدیره و آقای آرش توتونچی ک.م 0451501098 
 به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند . کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور
 از قبیل چک، سفته، اوراق و قراردادها و عقود اسامی با امضاء رئیس هیئت 

مدیره و مدیرعامل همراه به مهر شرکت معتبر می باشد . 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور

 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)289817(

آگهی تغییرات 
شرکت آتی شهر هوشمند ایرانیان سهامی خاص

 به شماره ثبت 510847 و شناسه ملی 10530293770 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/26 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : ترازنامه و عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی 
به 29/ 12/ 1396 مورد تصویب قرار گرفت. موسس���ه حسابرسی آروین 
خدمات مدیریت رادوین به شناسه ملی 14005993565 به سمت بازرس 
اصلی و موسس���ه حسابرس���ی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه 
ملی10380076460 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب شدند. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت 

تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)289819(
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صدها عضو یگان های ُکرد سوریه به 
ارتش اسد پیوستند

 سرویس خارجی: نهاد موسوم به »حقوق بشر عفرین« با انتشار بیانیه ای 
گزارش داد که 700 نفر از نیروهای یگانهای ُکرد از مناطق »الشهباء« واقع در 

ریف حلب به نیروهای ارتش سوریه پیوستند.
این سازمان حقوقی ُکرد گزارش داد که این تعداد نیروی گروه موسوم به 
»حزب اتحاد دموکراتیک« ُکرد )PYD( به ارتش سوریه پیوسته اند.گفتنی است 
پس از آنکه مذاکرات نهاد موس���وم به »شورای دموکراتیک سوریه« - شاخه 
سیاسی گروه »نیروهای دموکراتیک سوریه«- با دمشق شکست خورد، اتحاد 
دموکراتیک اوایل مهر ماه خواستار مذاکره با دولت سوریه شد. چندی پیش در 
دمشق مذاکراتی بین نمایندگان دولت سوریه و یک هیات از شورای دموکراتیک 
برگزار شد و توافقاتی بر سر شکل گفت وگوها و مکانیزم های مربوط به آن 
صورت گرفت، ولی این ش���ورا با تحریک آمریکا این گفت وگوها را به هم 
زد. در چنین شرایطی منابع محلی سوریه اعام کردند، ائتاف بین المللی ضد 
داعش به رهبری آمریکا در اقدامی اشتباه مراکز نیروهای سوریه دموکراتیک 

در حومه شرقی دیرالزور را بمباران کرد.
 در بحبوحه تداوم حمات جنگنده های ائتاف بین المللی ضد داعش 
علیه شرق فرات در سوریه، این ائتاف به طور اشتباه مراکز نیروهای سوریه 
دموکراتیک در بیمارس���تان ش���هر "هجین" واقع در حومه شرقی دیرالزور را 
هدف قرار دادند. منابع محلی اعام کردند که در نتیجه این حمله ۱۵تن از 

نیروهای سوریه دموکراتیک زخمی شدند. 
مناب���ع مذکور همچنین اعام کردند: این حمله پس از حمات داعش 
به بیمارس���تان ش���هرک "هجین" در شرق دیرالزور صورت گرفت که کردها 
موفق شدند پس از درگیری خشونت بار با اعضای گروه تروریستی داعش 
بر این بیمارستان سیطره یابند.در خبری مرتبط، یکی از فرماندهان نظامی گروه 
تروریستی ارتش آزاد مورد حمایت ترکیه، خود را تسلیم ارتش سوریه کرد.
رس���انه های مخالف دولت س���وریه اعام کردند که یکی از فرماندهان تیپ 
"س���لطان محمد فاتح" از زیرمجموعه های گروه تروریس���تی ارتش آزاد در 

اس���تان حلب خود را به ارتش س���وریه تسلیم کرد. این فرمانده که نام وی 
"فادی جبرائیل" اس���ت پیش از این در ش���هر عفرین در شمال غرب حلب در 

ارتش آزاد خدمت می کرد. 
وی به منظور استفاده از عفو ریاست جمهوری و عادی سازی پرونده 
خود، با یک خودرو پیکاپ وارد مناطق تحت تسلط دولت سوریه در استان 
حلب شد. بر اساس دستور رئیس جمهوری سوریه، تمامی کسانی که ساح 
حمل کرده یا از دس���ت عدالت گریخته و متواری ش���ده اند، در صورتی که 
خود و ساحشان را تسلیم کنند، بخشیده می شوند. خبر دیگر اینکه نبیه بری 
رئیس پارلمان لبنان بر ضرورت دعوت از س���وریه برای ش���رکت در نشست 
اقتصادی سران اتحادیه عرب که قرار است نهم بهمن ماه امسال در بیروت 

برگزار شود، تاکید کرد. 
وی از دعوت نکردن از س���وریه برای این نشس���ت ابراز شگفتی کرد و 
گفت: چگونه است که لبنان از سوریه برای شرکت در این نشست دعوت 
نمی کند در حالی که هر دو کشور روابط کاملی با هم دارند. بری افزود: هفته 
گذشته یک وزیر سوری به لبنان سفر کرد و پیشنهاد داد در صورت نیاز لبنان 
به برق، این کش���ور آماده کمک اس���ت. رئیس پارلمان لبنان همچنین به سفر 
چندباره تعدادی از وزیران لبنانی به سوریه اشاره کرد و یادآور شد که سفرای 

لبنان و سوریه در کشورهای یکدیگر حضور دارند.

پاشینیان: ایران گذرگاه حیاتی ماست
تسنیم: نخست وزیر ارمنستان گفت: ایران برای 
ما فقط یک همس����ایه عادی نیست بلکه گذرگاه 
حیاتی ماست و روابط ما با ایران ارتباط دقیقی با 
حیات و ممات ما دارد. نیکول پاشینیان افزود: ما 
اگرچه در بحث تحریم ها باید به برخی وظایف و 
مسئولیت های جهانی خود عمل کنیم، اما تمایل ما 
این است که به شکل جدی رابطه خود با ایران را 
حفظ کنیم. پاشینیان درباره بحران قره باغ هم گفت: 

باید به اراده مردم قره باغ اهمیت داده شود و بتوانند خودشان را اداره کنند 
زیرا این مسئله غیر از این راه دیگری ندارد. 

روسیه 2 بمب افکن با قابلیت حمل بمب هسته ای به ونزوئا داد
ایرنا: روسیه در راستای توافق با ونزوئا دو فروند بمب افکن دورپرواز 
راهبردی توپولف-160 که توانایی حمل بمب هسته ای را دارند به ونزوئا 
اعزام کرد.دو فروند بمب افکن راهبردی توپولف-160 نیروی هوافضای روسیه 
به سوی ونزوئا پرواز کردند و در مسیر پرواز بر فراز شمال اقیانوس اطلس 
جنگنده های انگلیسی آنها را همراهی کردند. گفتنی است هفته گذشته وزیر دفاع 
روسیه اعام کرد حضور نظامی کشورش در ونزوئا که بر اساس توافقنامه های 

دولتی از حدود 15 سال پیش صورت می گیرد، ادامه خواهد یافت.
چین شماری از کهنه سربازان معترض را دستگیر کرد

ایرنا: چین شماری از کهنه سربازان معترض را به علت آنچه ارتکاب 
اقدامات خشونت آمیز در راهپیمایی های اعتراضی عنوان کرد، بازداشت کرد.

روزنامه مردم ارگان حزب حاکم چین به نقل از پلیس چین گفت این سربازان 
کهنه کار با انتشار پیام های منفی و دروغین از طریق شبکه های اجتماعی 
باعث بروز خش����ونت ش����ده اند. این نشریه افزود: در دو ماه گذشته برخی 
سربازان قدیمی ارتش چین در مقاطع مختلف دست به اعتراض زده که 10 

نفر از آنها تاکنون دستگیر شده اند. 
نبیه بری: اطاعاتی درباره تونل های ادعایی اسرائیل دریافت نکرده ایم

ایرنا: نبیه ب����ری رئیس پارلمان لبنان گفت 
کش����ورش با وجود درخواست های مکرر هنوز 
اطاعاتی را درباره مختصات تونل های زیرزمینی 
ادعا ش����ده از سوی اسرائیل، دریافت نکرده است.

وی پس از دیدار با الیزابت ریچارد سفیر آمریکا 
در بیروت افزود که در نشست سه جانبه اخیر بین 
لبنان و رژیم صهیونیستی با وساطت سازمان ملل 
که درباره وضعیت مرزی برگزار شد، نماینده ارتش 
لبنان هیچ اطاعاتی درباره مختصات تونل های ادعایی دریافت نکرد. رژیم 
صهیونیستی هفته گذشته مدعی شد که حزب اه لبنان تونل هایی را از خاک 

این کشور به داخل مناطق اشغالی حفر کرده است.
مخالفت مردم اوکراین با لغو پیمان دوستی با روسیه

تسنیم: یک نظرسنجی در اوکراین نشان داد، ۹۳ درصد از مردم این 
کشور معتقدند تصمیم مقامات کی یف درباره لغو پیمان دوستی بین اوکراین 
و روسیه، منافعی برای کشورشان نداشته و تنها به نفع طرف روسی تمام 
خواهد ش����د.تلویزیون اوکراین در یک نظرسنجی دیدگاه مردم این کشور 
درباره نتیجه لغو پیمان دوستی بین اوکراین و روسیه را مورد ارزیابی قرار 
داد ک����ه تنه����ا هفت درصد معتقد بودند لغو این توافقنامه دوجانبه به نفع 
کشورش����ان اس����ت و مابقی ۹۳ درصد اطمینان داشتند که این اقدام تنها به 
نفع روس����یه تمام خواهد شد. گفتنی است رئیس جمهوری اوکراین روز 
دوشنبه قانون مصوبه پارلمان درباره لغو پیمان دوستی بین اوکراین و روسیه 

را امضاء کرد. 
آمریکا باز هم کره شمالی را تحریم کرد

ایسنا: آمریکا بار دیگربا ادامه فشارهای خود علیه پیونگ یانگ،  سه مقام 
ارشد کره شمالی را به  بهانه حمات سایبری و نقض حقوق بشر، تحریم کرد.
وزارت خزانه داری آمریکا  اعام کرد:»ریونگ هائه چوئه« مشاور نزدیک »کیم 
جونگ اون« رهبر کره ش���مالی که ریاست اداره سازماندهی و هدایت حزب 
کارگران این کشور را برعهده دارد، در صدر فهرست تحریم های جدید واشنگتن 
علیه پیونگ یانگ  قرار داد.بر اساس اعام وزارت خزانه داری آمریکا، »کیونگ 
تائک جونگ« وزیر امنیت و »کوانگ هو پاک« مدیر بخش تبلیغات کره شمالی 

دو مقام دیگری هستند که ایاات متحده  آنها را تحریم کرده است.
رهبر حزب کارگر انگلیس خواستار استعفای »ترزا می« شد

تس����نیم: جرمی کوربین رهبر حزب کارگر 
انگلیس از ترزا می نخست وزیر خواست که اگر 
نمی تواند اصاحات اساسی و ساختاری مورد نیاز 
را در توافق برگزیت ایجاد کند تا در نهایت موافقت 
پارلمان را برای تصویب نهایی این طرح جلب کند، 
از قدرت کناره گیری کرده و راه را برای به قدرت 
رسیدن حزب کارگر هموار کند. این درحالی است 
که نخست وزیر انگلیس از تعویق رأی گیری برای 

توافق بر س����ر برگزیت خبر داد. وی گفت: اگر این توافق به رأی گذاش����ته 
می شد اکثریت مجلس عوام به مخالفت با آن رأی می دادند.

داعش 6 گروگان لیبیایی را اعدام کرد
مهر: گروه تروریستی داعش که اخیرا در حمله به شهر »الفقها« در لیبی 
۱0 تن از نظامیان و غیرنظامیان این منطقه را ربوده و به گروگان گرفته بود، 
شش تن از آنان را اعدام کرد.مقامات لیبی در سخنانی از کشته شدن شش تن 
ازگروگان های داعش توسط این تروریست ها خبر دادند. شهردار »الجفره« 
در همین رابطه اعام کرد: تماس هایی از طرف عناصر داعش دریافت کرده 
اس����ت مبنی بر اینکه تروریس����ت ها شش تن از مجموع ۱0گروگان شهر 

»الفقهاء« را اعدام کرده اند.
ارمنستان خواستار مذاکره بدون پیش شرط با ترکیه شد

ایرنا: نخست وزیر ارمنستان از تمایل خود برای مذاکره  بدون پیش شرط 
با ترکیه برای عادی سازی روابط ایروان با آنکارا خبر داد.»نیکول پاشینیان« 
در یک کنفرانس خبری اعام کرد: حاضریم بدون هیچ پیش شرطی با ترکیه 
مذاکره کنیم و امیدواریم آنکارانیز برای چنین اقدامی آماده باشد تا بتوانیم  برای 
رسیدن به هدف ارزشمندی به نام عادی سازی روابط قدم برداریم. وی گفت: 
حل مس����اله قره باغ بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان می تواند بر روابط 

ایروان با آنکارا نیز تأثیر بگذارد.
اعتراف شهروند روس به جاسوسی از آمریکا

ایرن���ا: یک ش���هروند روس که به اتهام 
جاسوسی در آمریکا بازداشت شده، پذیرفت که 
به همکاری با یک مقام دولت روس���یه اعتراف 
کند.»ماریا بوتینا« با دادستان ها به توافق رسیده 
اس���ت تا بپذیرد که وی و فردی دیگر با یک 
مقام دولتی روس���یه توافق و تاش کرده بودند 
ت���ا بوتینا در ایاات متحده و تحت هدایت آن 
مقام روس���ی فعالیت کند بدون آنکه از قبل به 
دادستانی کل اطاع داده باشد. مقام های آمریکایی بوتینای 30 ساله را 
متهم کرده اند که عامل روس ها بوده و تاش کرده در س���ازمان هایی 
مانند »اتحادیه ملی ساح« آمریکا نفوذ کرده و از ارتباط شخصی خود 
برای پیشبرد منافع روسیه استفاده کرده است. بوتینا احتماا به پنج سال 

زندان محکوم خواهد شد.  
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16 و51 دقيقه 

17 و 12 دقيقه

23 و 13 دقيقه

5 و 35  دقيقه

7 و 05  دقيقه

سرویس خارجی: فرمانده نیروی 
هوایی عراق در نخس���تین سالگرد 
پیروزی کش���ورش ب���ر داعش  در 
س���خنانی تاکید کرد: در شرایطی که 
مستشاران نظامی خارجی مستقر در 
عراق در بحبوحه و روزهای سخت 
نبرد با تروریس���ت ها فرار کردند و 
به کشورهایشان باز می گشتند، ایران 
نخس���تین کشوری بود که در نبرد با 

داعش به کمک ما شتافت.
ارتشبد خلبان »حامد المالکی«، 
فرمانده نیروی هوایی ارتش عراق در 
گفتگو با شبکه ماهواره ای »اایام« عراق، 
به مناسبت نخستین سالگرد پیروزی این 
کش���ور بر داعش، به ارائه جزئیاتی از 
شرایط حاکم بر کشورش در طول نبرد 

چند ساله با داعش پرداخت.
وی در ای���ن برنامه تاکید کرد: 
زمانی که کارشناس���ان و مستشاران 
نظامی خارجی مس���تقر در عراق  از 
جمله روس ها، آمریکایی ها، فرانسوی، 
بلژیکی ها و .. به اطاعاتی دست یافتند 
که حکایت از سقوط قریب الوقوع بغداد  
به دس���ت داعش داشت، عراق را به 
سرعت ترک کردند و به کشورهایشان 
بازگش���تند.وی افزود: ایران نخستین 
کشوری بود که در این شرایط، بدون 
دریافت چیزی از ما به س���رعت و با 
س���اح و تجهیزات به کمک عراق 
شتافت و از ما در مقابل تروریست های 
داعش حمایت و پشتیبانی کرد.المالکی 
درباره تأخیر اقدامات آمریکایی ها نیز 
گفت: آمریکا جنگنده های اف ۱6 را 
در اواخر نبرد با داعش در اختیار عراق 

قرار داد ، نه ابتدای کار که ارتش عراق 
به آن نیاز مبرم داش���ت.این فرمانده 
بلندپایه عراقی گفت، فتوای مرجعیت 
عالی شیعیان در عراق، تمامی امور را 

تغییر داد و هر مبارز در مقابل داعش با 
انگیزه بااتر می جنگید و تا حد مرگ و 
شهادت نیز پیش می رفت و از این امر 

ابایی نداشت... این فتوا حتی موجب باا 
رفتن روحیه و تقویت انگیزه نیروهای 
ارتش نیز ش���د.فرمانده نیروی هوایی 
ارت���ش عراق در ادامه اعام کرد: اتاق 

عملیات مشترک بغداد، تهران و مسکو 
معادل���ه نظامی در جنگ با داعش را 
تغییر داد.از طرفی، »وفیق السامرائی«، 

سرلشکر بازنشسته ارتش عراق نیز در 
سخنانی  تاکید کرد: نخستین کشوری 
که علیه داعش در عراق عملیات هوایی 
انجام داد ایران بود.وی که مش���اور 

نظامی »جال طالبانی« رئیس جمهوری 
فقید عراق نیز بود در اظهاراتی گفت: 
پس از اشغال مساحت زیادی از خاک 

عراق از س���وی داعش، جمهوری 
اس���امی ایران نخستین کشوری بود 
که عملی���ات هوایی علیه این گروه 
تروریستی انجام داد.السامرائی افزود: 

نیروی هوایی ارتش عراق حتی یک 
جنگنده نیز در اختیار نداشت به همین 
دلیل »ابومهدی المهندس«، از فرماندهان 

ارشد الحشدالشعبی با مقامات ایران 
تماس گرفت و هماهنگی های ازم را 
برای اعزام فوری پنج جنگنده »سوخو« 
به عراق انجام داد.به گفته وی، نخستین 
حمات هوایی این جنگنده های ایرانی 
نیز در شمال »س���امرا« علیه داعش 
صورت گرف���ت و آنچنان که گفته 
می شود، نخستین جنگنده های ارسال 

شده به عراق، از روسیه نبود.
در چنین شرایطی، »یحیی رسول«، 
س���خنگوی فرماندهی مشترک عراق 
اعام کرد: به هیچ داعشی اجازه نزدیک 
شدن به مرزهای عراق را نمی دهیم و 
مرزهای عراق توسط نیروهای مشترک 
و داوطلب مردمی محافظت می شوند.
وی همچنین افزود: تروریست های 
داعش را در خاک سوریه هدف قرار 

می دهیم.
در تحولی دیگر، با بازگش���ایی 
منطقه »س���بز« بغداد پس از گذشت 
۱۵ س���ال در سالگرد پیروزی عراق 
بر داعش، نخستین وعده مهم »عادل 
عبدالمهدی« عملی شد.به نوشته پایگاه 
خبری شبکه »روسیا الیوم« در نخستین 
سالگرد پیروزی عراق بر داعش، برای 
نخستین بار پس از گذشت ۱۵ سال، 
منطقه امنیتی سبز)دیپلماتیک( بغداد به 
دستور »عادل عبدالمهدی«، نخست 
وزیر عراق باز شد. »ایرج مسجدی« 
سفیر کشورمان در بغداد نیز در نامه ای،  
ضمن تبریک نخستین سالگرد پیروزی 
عراق بر داعش، تاکید کرد: خواست 
دولت و ملت ایران، عراقی باثبات، آزاد 

و قدرتمند است.

نيروی هوايی عراق: زمانی که مستشاران خارجی فرار می کردند، ايران به کمک ما شتافت

برگزاری جشن اولین سالگرد پیروزی بر داعش در عراق
شهروندان عراقی اولین سالگرد پیروزی بزرگ بر گروه تروریستی تکفیری 
داعش را جشن گرفتند.در این رابطه، رسانه های عراقی تصاویری از مراسم جشن 
بزرگ مردم این کشور در خیابان ها و همچنین بازگشایی منطقه »الخضراء«، 

)سبز( بغداد را در اولین سالگرد پیروزی بزرگ بر تروریست های تکفیری 
داعش منتشر کردند. منطقه سبز یا دیپلمات نشین بغداد نیز در این مراسم جشن 

به روی شهروندان ، موتور سیکلت ها و خودروهای مردم باز شد.

س���رویس خارجی:  روزنامه 
واشنگتن پست در گزارشی به نقل 
از مدیر ارتباطات اعضای دموکرات 
کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان 
آمریکا نوش���ت: به زودی جلسات 
استماعی برای بازنگری اساسی در 
روابط و سیاست های واشنگتن در 
قبال عربس���تان در واکنش به قتل 
»خاشقجی« توسط سعودی ها برگزار 

می شود.
به نوشته این روزنامه، با افزایش 
ابعاد پرونده قتل »جمال خاشقجی«، 
روزنامه ن���گار منتقد و میانه روی 
س���عودی در کنسولگری عربستان 
س���عودی در اس���تانبول، مجلس 
نمایندگان آمریکا قصد دارد روابط 
واشنگتن با ریاض را مورد بازنگری 
اساسی قرار دهد.»واشنگتن پست« به 
نقل از »تیم مولوی«، مدیر ارتباطات 
اعض���ای دموک���رات کمیته امور 
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا  
نوشت: کمیته امور خارجی به زودی 
بازنگری اساسی در سیاست آمریکا 
در قبال عربس���تان سعودی انجام 
می دهد که شامل پشت پرده واکنش 
کاخ س���فید به قتل خاشقجی نیز 
می ش���ود.بر این اساس، وی با بیان 
اینکه هنوز جلس���ه استماع ویژه ای 
برای ای���ن موضوع در نظر گرفته 
نشده، تاکید کرد: از هیچ گزینه ای 
علیه عربستان صرف نظر نمی کنیم.
واشنگتن پست همچنین نوشت: در 
مس���یر این تحقیقات، کمیته امور 
خارجی مجلس نمایندگان آمریکا 
خواستار جلسات استماع علنی و 
احضار اسناد مرتبط با منافع و عواید 
مالی »دونالد ترامپ«  رئیس جمهوری 
این کش���ور از روابط با خاندان آل 
سعود می شود.همچنین ارتباطات 
تجاری »جارد کوشنر« داماد ترامپ 
ب���ا ریاض و اینک���ه چرا علیرغم 

گزارش ه���ای متعدد مبنی بر اینکه 
کوشنر توسط دولت های خارجی 
فریب خورده، بازهم به نقش حیاتی 
خود در سیاس���ت خارجی آمریکا 
ادام���ه داد، در ای���ن گزارش مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.در همین 
حال، »باب کورکر« س���ناتور ارشد 
جمهوریخواه و رئیس کمیته روابط 
خارجی سنای آمریکا گفت: در نظر 
دارم طرح قطعنامه ای را ارائه دهم 
که »بن سلمان« را مسئول قتل »جمال 
خاشقجی« معرفی می کند.تارنمای 
آمریکایی »لوباگ« اما در گزارشی 

نوش���ت: جمهوریخواهان مجلس 
نمایندگان آمریکا با دریافت رشوه 
و پ���ول های هنگفت از ابی های 
سعودی، مانع مجازات و اقدامات 
کنگره نسبت به فعالیت های تهاجمی 

و بی پروای عربستان و »بن سلمان« 
می شوند.در چنین شرایطی، وزارت 
خارجه »لیتوانی« در اقدامی که آن 
را همبستگی با شرکای بین المللی 
توصی���ف کرد، از تحریم ۱7 مقام 
رژیم آل س���عود ب���ه اتهام  قتل 

خاشقجی خبر داد.
وزیر خارج���ه ترکیه نیز در 

نشس���ت خبری خود ب���ا تکرار 
انتقادات از نحوه همکاری عربستان 
سعودی درخصوص پرونده »جمال 
خاش���قجی«، یک مقام عالیرتبه آل  
سعود را به انجام این جنایت متهم 
کرد. »چاووش اوغلو«  ضمن بیان 
اینکه همکاری تحقیقاتی سعودی ها 
هیچ کمکی به مشخص شدن ابعاد 
قتل خاش���قجی نکرده، پرسید: آیا 
عربستان سعودی می ترسد که نام 
مقام عالیرتبه پشت این جنایت را 
افش���ا کند ؟وی همچنین در پی 
رد درخواست آنکارا توسط ریاض 
مبنی بر استرداد مظنونان پرونده قتل 
خاشقجی گفت: ترکیه با سازمان ملل 
در خصوص تحقیقات درباره پرونده 
خاشقجی وارد مذاکره شده است.

از سویی، »فخرالدین آلطون«، رئیس 
اداره ارتباطات در ریاست جمهوری 
ترکیه نیز گفت: کاما روشن است 
که »محمد العتیبی«، کنسول عربستان 
در استانبول ش���ریک قتل جمال 

خاشقجی است.
در چنین شرایطی،مجله »تایم«، 
در اقدامی مهم، » جمال خاشقجی«؛، 
روزنامه نگار کشته شده عربستانی 
توس���ط س���عودی ها را به عنوان 
شخصیت برگزیده سال این مجله 

انتخاب کرد.
مجله »تایم« در اقدامی، »جمال 
خاش���قجی«، روزنامه نگار منتقد  و 
میانه روی عربستانی را که اخیرا به 
دست مقامات سعودی در کنسولگری 
عربستان در استانبول ترکیه کشته و 
سپس قطعه قطعه شد را به عنوان 
شخصیت برگزیده سال این مجله 
انتخاب کرد.  به نوش���ته گاردین، 
مجله تایم ب���ه صورت جمعی ، 
خاشقجی و سایر روزنامه نگار کشته 
و زندانی شده را به عنوان »شخصیت 

سال ۲0۱۸« انتخاب کرده است.

سرویس خارجی: چهارمین دور 
گفتگو ها و نشست های ایران و چهار 
کشور عضو اتحادیه اروپا درباره یمن 
با حضور »جابری انصاری«، دستیار 
ارش����د وزیر خارجه کشورمان در 
امور ویژه سیاسی و »هلگا اشمید«، 
معاون سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا در »بروکسل«، پایتخت بلژیک 

برگزار شد.
چهارمین دور گفتگوهای ایران 
با کش����ورهای عضو اتحادیه اروپا 
به ریاست »حسین جابری انصاری«، 
دستیار ارشد وزیر خارجه کشورمان 
در امور ویژه سیاسی و »هلگا اشمید«، 
معاون سرویس اقدام خارجی اتحادیه 
اروپا با حضور نمایندگان چهار کشور 
آلمان، فرانسه، ایتالیا و انگلیس درباره 
بحران یمن در »بروکس����ل« بلژیک 

برگزار شد.
»جابری انصاری« پیش از این 
نشس����ت با »هلگا اشمید«، معاون 
سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا 
در مقر این اتحادیه در بروکسل دیدار 
و درباره تحوات منطقه ای با تمرکز 
بر وضعیت یمن و راه های کمک به 
پیشبرد روند گفتگوهای یمنی - یمنی 

در »استکهلم« به رایزنی پرداخت.
از طرفی، وزی����ر امورخارجه 
کشورمان نیز با استقبال از توافق اولیه 
حاصل شده درباره  یمن تاکید کرد: 
اکنون زمان آن اس����ت که متجاوزان 
خارجی دس����ت از حمات هوایی 

خود و جنایات علیه بشریت دارند.
محمدجواد ظریف با انتش����ار 
پیامی در صفحه توییتر خود به توافق 
حاصل شده در استکهلم برای حل 
سیاس����ی جنگ یمن واکنش نشان 
دادو نوشت: ایران از توافق اولیه به 

دست آمده میان طرف های یمنی در 
استکهلم تحت سرپرستی نماینده ویژه 
دبیرکل سازمان ملل استقبال  و به طور 
قوی از ادامه گفتگوها برای رسیدن به 
توافقات نهایی درباره تمامی مسائل 

حمایت می کند.
ظریف ادامه داد: اکنون زمان آن 
است که متجاوزان خارجی حمات 
هوایی خود و جنایات علیه بشریت 

)در یمن( را متوقف کنند .
از طرف����ی، همزمان با رایزنی 
ها و تاش های مشترک کشورمان 
و اتحادیه اروپا در »بروکسل« برای 
حل سیاسی بحران یمن، مذاکرات 
و گفتگوهای صلح این کشور میان 
هیات های یمنی در »استکهلم« سوئد 

نیز با ارائه طرح  جدید فرس����تاده 
س����ازمان ملل ادامه داشت.در این 
راستا، »مارتین گریفیتس« ، نماینده 
سازمان ملل در امور یمن سند مربوط 
به »چارچوب سیاسی و امنیتی« را 

تحویل نمایندگان هیات های صنعاء و 
ریاض در گفتگوهای صلح سوئد داد 
و شبکه الجزیره نیز برخی جزئیات 

مربوط به آن را منتشر کرد.
بر اس����اس گزارش الجزیره ، 
این سند شامل یک سری مقدمات 
و تدابیر امنیتی و سیاسی به منظور 
توقف جنگ در یمن بر اس����اس 
زمان بندی مشخص در چارچوب 
حمایت از روابط کشورهای همسایه 

است.

بنابر ادعای الجزیره، این سند 
همچنین شامل طرح های مشخص 
برای عقب نشینی »ش����به نظامیان« 
و یگان های آنها از پایگاه هایش����ان 
در یم����ن تحت نظارت یک »کمیته 

نظامی« و بر اس����اس جدول زمانی 
است.

الجزی����ره افزود: س����ندی که 
گریفتی����س تقدیم ک����رده، حاوی 
مکانیزم تحویل ساح های سنگین 
مانند موش����ک و پهپادها به دولت 
)دولت انتقالی یمن( است.سند ارائه 
ش����ده همچنین آتش بس و توقف 
کام����ل جنگ در یمن و در مناطق 
مرزی با عربس����تان سعودی را نیز 

شامل می شود.

نشست مشترک ایران و 4 کشور اروپایی در »بروکسل« برای بررسی اوضاع یمن 

تجمع ضد سعودی یمنی ها مقابل دفتر سازمان ملل در »صنعا«
جمعی از مردم یمن در اعتراض به ممانعت متجاوزان 
سعودی از ورود کشتی های حامل فرآورده های نفتی به 
این کشور،  مقابل دفتر سازمان ملل در صنعا تجمع کردند.

تجمع کنندگان اقدام متجاوزان سعودی در ممانعت از ورود 

فرآورده های نفتی به یمن را محکوم کردند.تجمع کنندگان 
همچنین ممانعت سعودی ها از ورود فرآورده های نفتی 
و اقام غذایی و دارویی به یمن را نقض آش���کار قوانین 

بین المللی و حقوق بشری عنوان کردند.

 سرویس خارجی: نفتالی بنت وزیر آموزش و 
پرورش رژیم صهیونیستی با انتقاد از ضعف ارتش این 
رژیم مدعی شد که زمان برقراری صلح با فلسطین فقط 

هنگامی است که اعراب دوباره از ما بترسند.
این وزیر رژیم صهیونیستی که ریاست حزب 
"خانه یهود" را بر عهده دارد، افزود: سیاس���ت امنیتی 

اسرائیل با شکس���ت مواجه شده و دیگر نیروهای 
مقاومت از ما هراسی ندارند و هیچ عاملی بازدارنده 
آنها نیست. وی با اشاره به عملیات شهادت طلبانه 
اخیر فلس���طینیان گفت: اکنون نیروهای مقاومت به 
آسانی به شهرک نشینان ما شلیک می کنند، در حالی 
که خانواده های آنها از تشکیات خودگردان حقوق 
می گیرند و اگر هم دستگیر شوند مدتی در زندان 
می مانند و در نهایت با قرارداد تبادل اسرا مجبور به 
آزادی آنها می شویم. بنت از بنیامین نتانیاهو نخست 
وزیر این رژیم خواست به وضعیت نابسامان ارتش 
صهیونیستی رسیدگی کند. وی نسبت به قدرت باای 
ایران، س���وریه، حزب اه لبنان و حماس در مقابل 
ارتش رژیم صهیونیس���تی هشدار داد. وی همچنین 

خواستار اعدام مجریان عملیات های شهادت طلبانه 
علیه صهیونیست ها شد.

در چنین شرایطی علمای یمن، فلسطین، عراق و 
لبنان هرگونه عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
را حرام و خیانت به مقدسات مسلمانان برشمردند.
هیات ها و محافل علمایی یمن، فلسطین، عراق و 
لبنان در بیانیه ای مشترک اعام کردند که فلسطین 
مسئله اصلی و مرکزی امت اسامی و معیار شناخت 
مومنان از منافقان و آزادگان از بردگان اس���ت. آنها 
آزادسازی مسجدااقصی از اشغال صهیونیست ها را 
از اصلی ترین واجبات امت های اس���امی و عربی 
دانس���تند و اعام کردند که موضوع فلسطین فقط 
متعلق به فلسطینیان یا اعراب نیست بلکه مسئله ای 
مربوط به همه مس���لمانان است و باید مسئله اصلی 
و مرکزی باقی بماند. علمای مسلمین عادی سازی 
روابط با رژیم صهیونیستی را حرام و خیانتی بزرگ به 
مقدسات و حقوق اسامی و خیانت به خون و روح 
شهدای راه آزادسازی فلسطین دانستند. در بیانیه آمده 
اس���ت: علمای مسلمین همراهی و توطئه رژیم های 

حاکم کشورهای عربی و اسامی و در راس آن ها 
رژیم های کش���ورهای عربی خلیج فارس در تاش 
برای برقراری روابط با رژیم صهیونیستی را مخالف 
دین و سنت پیامبر گرامی )ص( و گناه بزرگی می دانند 
ک���ه این رژیم ها ننگ آن را تا روز قیامت بر دوش 

خواهند کشید.
در ای���ن حال اتحادیه عرب به رئیس جمهور 
جدید برزیل درباره پیامدهای منفی انتقال س���فارت 
این کشور به قدس اشغالی هشدار داد. اتحادیه عرب 
به پولسونارو رئیس جمهور برزیل هشدار داد انتقال 
سفارت این کشور از تل آویو به قدس اشغالی، ناقض 
قوانین بین المللی بوده و به روابط برزیل و کشورهای 
عربی ضربه خواهد زد. در نامه احمد ابوالغیط دبیرکل 
اتحادیه عرب که تحویل وزارت خارجه برزیل شد، 
آمده اس���ت تصمیم انتقال سفارت هر چند تصمیم 
حاکمیتی هر کش���وری است، ولی وضعیت اسرائیل 
غیرعادی است چرا که سرزمین های فلسطینی از جمله 
قدس شرقی را به زور اشغال کرده و قوانین بین المللی 

و قطعنامه های شورای امنیت را نقض کرده است.

رژیم صهیونیستی: صلح در منطقه، زمانی برقرار می شود که اعراب دوباره از ما بترسند

سرویس خارجی: دولت چین در 
واکنش به بازداشت مدیر مالی شرکت 
ه���وآوی در آمریکا که به اتهام نقض 
تحریم های ایران صورت گرفته است، 
س���فرای کشورهای آمریکا و کانادا را 
فراخواند و واشنگتن و اتاوا را به تبعات 

سخت این اقدام تهدید کرد.
روزنامه انگلیس���ی زبان گلوبال 
تایمز چین وابسته به حزب کمونیست 
این کشور در خبری عنوان کرد، رفتار 
کانادا با خانم منگ وانژو کاماً غیرانسانی 
بوده است.وزارت خارجه چین هم با 
فراخواندن سفرای دو کشور آمریکا و 
کانادا به صورت رسمی اعتراض خود 
را نسبت به بازداشت مدیر مالی شرکت 
ه���وآوی اعام ک���رد و رفتار این دو 
کشور را بسیار جسورانه خواند.شینهوآ 
خبرگزاری رسمی چین نیز طی مطلبی 
دو کش���ور آمریکا و کانادا را نسبت 
به پاسخ بسیار سخت تر متقابل پکن 

تهدید کرد. 
پی���ش از این نیز دولت چین با 
احضار سفیر کانادا، دولت این کشور 
را به تبعات سخت پکن در مقابل این 
رفتار کان���ادا در صورت آزاد نکردن 
خانم منگ وانژو هش���دار داده بود.به 
گزارش وال استریت ژورنال، با توجه 
به بازداشت مدیر مالی شرکت هوآوی، 
موجی از نگرانی میان مدیران و تجار 
آمریکایی برای سفر به کشور چین و 
تصمیم احتمالی پکن برای بازداشت 
آنان به وجود آمده است.بر اساس این 

گزارش بعد از بازداش���ت خانم منگ 
وانژو برخی از دیپلمات ها، کارشناسان 
سیاسی و حقوقدانان امریکا نسبت به 
اقدام تافی جویانه چین و بازداش���ت 
مدیران و تجار آمریکا در حین سفر به 
این کشور هشدار داده اند.چنگ شوآنگ 
س���خنگوی وزارت خارجه چین در 
پاسخ به احتمال رفتار تافی جویانه این 
کش���ور گفت، چین همواره از حقوق 
قانون���ی و منافع خارجیان در چین بر 
اساس قانون محافظت می کند، اما من 
واقع���اً معتقدم که آنها باید از قوانین 
چینی مس���لماً پیروی کنند.در چنین 
شرایطی،منابع خبری از اقدام چین در 
بازداشت »مایکل کاوریگ« دیپلمات 
سابق کانادایی و عضو گروه بین المللی 
بحران در این کشور در واکنش به اقدام 

اخیر کانادا و آمریکا خبر دادند.
از طرفی به دنبال افزایش تنش های 
تجاری میان چین و آمریکا، دادگاهی 
در چین فروش و واردات گوشی اپل 
به این کشور را ممنوع کرد. با شکایت 
شرکت مخابراتی کوالکام از اپل به علت 
نقض ثبت اختراع تراشه های این کمپانی 
و نصب در آیفون، دادگاه چین فروش 
و واردات هرگونه گوشی های اپل را 
ممنوع کرد. چین، هنگ گنگ و تایوان 
بزرگ ترین بازار فروش گوش���ی های 
اپ���ل را به خود اختصاص داده و در 
مجموع یک پنج���م از فروش ۲6۵ 
میلیارد داری اپل در این کش���ورها 

صورت می گیرد. 

پس لرزه های بازداشت مدیر »هوآوی« در 
ارتباط با ایران، روابط چین-آمریکا را تیره کرد

مکرون با افزایش دستمزد و کاهش 
مالیات، به  خواست معترضان تن داد

 س���رویس خارجی: امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانس���ه سرانجام 
خواست های معترضان را پذیرفت و از اقدامات قوی برای پاسخ به فوریت های 

اقتصادی و اجتماعی خبر داد. 
رئیس جمهوری فرانسه در یک سخنرانی تلویزیونی با اشاره به اعتراضات 
اخیر در این کش���ور، از افزایش ۱00 یورویی حداقل دس���تمزد از سال آینده 
میادی خبر داد. امانوئل مکرون همچنین متعهد شد که مالیات بازنشستگان را 
کاهش داده و مالیات اضافه ساعات کار را حذف کند. او در عین حال گفت 
ک���ه از اعم���ال دوباره مالیات بر ثروتمندان خودداری می کند و به جای آن با 
تخلفات مالیاتی برخورد خواهد کرد. رئیس جمهوری فرانسه اعتراضات اخیر 
گروه موسوم به »جلیقه زردها« را نتیجه یک ناخرسندی ۴0ساله توصیف کرد. 
مکرون تصریح کرد، هیچ خشمی حمله به پلیس یا غارت مغازه ها را توجیه 
نمی کند. این اولین س���خنرانی مستقیم مکرون خطاب به فرانسوی ها پس از 
تظاهرات یک ماهه علیه افزایش مالیات ها بود. وی اظهار داشت: ما با اقداماتی 
قوی، با کاهش بیشتر مالیات ها در اسرع وقت و همچنین با کنترل هزینه های 
دولتی به فوریت های اجتماعی و اقتصادی پاسخ می دهیم. رئیس جمهوری 
فرانس���ه وعده داد که کاهش مالیات بر کارگران کم درآمد را سرعت ببخشد 
و طرح افزایش مالیات را برای بازنشس���تگان ملغی کند. مکرون در س���خنانی 
تلویزیونی خود همچنین وعده داد که از همه ابزارها برای بازگرداندن آرامش 
به کشور استفاده کند. او که سعی می کرد آرام به نظر برسد، به خشم عمومی 

از هزینه های باای زندگی اذعان کرد.
این درحالی اس���ت که معترضان جلیقه زرد در واکنش به س���خنرانی 
رئیس جمهور فرانسه، اظهارات وی را مزخرف و بلوف خواندند. این افراد گفتند 
که معتقدند رئیس جمهور می خواهد اعتراضات آنان را خاموش کند. عباراتی 
مانند »مزخرف«، »مسخره بازی« و »بلوف« واکنش آنها به صحبت های مکرون 
بود. در منطقه »لبولو« واقع در جنوب فرانسه حدود ۱۵0 نفر از جلیقه زردها که 
از تلویزیون سخنرانی مکرون را می دیدند گفتند که مکرون در صحبت هایش 
صداقت ندارد و اینها فقط اقدامات نمایشی برای رسانه ها و اقدامات بی اهمیت 
و نوعی فتنه انگیزی محسوب می شود. همزمان تظاهرات دانشجویان فرانسوی در 
اعتراض به سیاست های اقتصادی دولت مکرون برگزار شد. هر چند امانوئل 
مکرون رئیس جمهوری فرانسه برای آرام کردن اوضاع کشورش با نمایندگان 
اتحادیه های مختلف کارگری دیدار و وعده هایی را به مردم داد اما سندیکای 
اتحاد ملی دبیرستانی ها در پی سخنان مکرون، دیروزسه شنبه را »سه شنبه سیاه« 
اعام کرد و دست به اعتصاب زد. در این حال مارین لوپن رهبر حزب راست 
افراطی فرانسه از اقدام امانوئل مکرون در اذعان به اشتباهاتش در سیاستگذاری های 
مالیاتی استقبال کرد اما گفت که او تمایلی به پذیرفتن نواقص مسیر سیاسی خود 

ندارد و این امتیازات را به عنوان یک عقب نشینی تاکتیکی داده است.

44 سناتورسابق، خواستار نجات 
دموکراسی و منافع ملی آمریکا شدند

سرویس خارجی:۴۴ سناتور سابق  ایاات متحده  با انتشار یادداشتی در  
روزنامه واشنگتن پست از نمایندگان فعلی  مجلس سنای این کشور خواستند 

که به فکر نجات دموکراسی و منافع ملی آمریکا باشند.
س���ناتورهای سابق آمریکا  ضمن درخواست از نمایندگان فعلی سنای 
این کشوربرای  حفظ اتحاد در راستای دفاع از دموکراسی ، اعام کردند: با 
نزدیک شدن پرونده تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 
۲0۱6 به مراحل پایانی، آمریکا در حال ورود به یک دوران خطرناک است.۴۴ 
سناتور سابق آمریکا نوشتند: ما در آستانه به نتیجه رسیدن تحقیقات بازرس 
ویژه پرونده ارتباط ترامپ با روسیه وهمچنین آغاز تحقیقات مجلس نمایندگان 
از رئیس جمهوری و دولتش هستیم و تاقی احتمالی این دو اتفاق در زمانی 
رخ م���ی دهد که نزاع های منطقه ای موجود و رویارویی قدرت های جهانی 

همچنان امنیت، اقتصاد و ثبات ژئوپلتیکی ما را تهدید می کند.
به گفته این سناتورها،اکنون زمانی مثل دیگر بزنگاه های حساس تاریخ 
است که کشورشان باید در هر سطحی با دقت راهبردی وارد تعامل  با رئیس 
جمهوری و مجلس سنا شود.این سناتورهای تاکید کردند: آمریکا در "نقطه 
قرار دارد که در آن اصول اساسی دموکراسی و منافع امنیت ملی در  عطف " 
خطر هستند.این در حالی است که »نیکوای موراشف« مقام اطاعاتی روسیه 
گفت: مسکو آمادگی دارد تا تمامی اسناد محرمانه مربوط به مکاتبات با واشنگتن 

درباره اتهام مداخله ادعایی در انتخابات۲0۱6 آمریکا را منتشر کند.
از سویی،»چارلز شومر« و»نانسی پلوسی« رهبران دموکرات ها در مجلس 
سنا و نمایندگان آمریکا از رئیس جمهوری آمریکا خواستند تا طرح پیشنهادی 
پن���ج میلیارد داری خود برای احداث دیواردر مرزبا مکزیک را پس بگیرد.

در همین حال»راب منینگ« سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت: پنتاگون به 
زودی صدها نظامی این کشور که پیش از این در مرز مکزیک مستقر شده 

بودند را از این منطقه خارج خواهد کرد.

 س���رویس خارجی: منابع خبری اعام کردند: 
طالبان پیروی از افکار وهابیت و س���لفیت را به دلیل 
ایجاد تفرقه بین مردم  افغانستان، در این کشور ممنوع 

اعام کرده است.
در همین رابطه،کمیسیون نظامی طالبان در شمال 
غرب افغانستان  از افراد این گروه خواست از تبلیغ 
این عقاید جلوگیری کرده و پیروان آنها را مجازات 

کنند.طالبان تاکید کرد: پیروان عقاید سلفیت و وهابیت 
نباید هیچ مسئولیتی داشته باشند و اگر کسی از مسئوان 
این گروه از عقاید یاد شده پیروی  کند باید از مقامش 
برکنار شود.در چنین شرایطی،مقامات افغانستان اعام 
کردند: بر اث���ر حمات طالبان به مواضع نیروهای 
امنیتی در وایات قندهار و خوست ۱۸ نظامی  این 
کشور کشته شدند.همچنین حمله انتحاری طالبان به 

کاروان نیروهای  ارشد اطاعاتی افغانستان در شهرستان 
»پغمان« وایت کابل ش���ش کشته  و شش زخمی 

بر جا گذاشت.
س���خنگوی والی بادغیس نی���ز اعام کرد: در 
جریان درگیری میان طالبان با نیروهای امنیتی  افغان 
در شهرستان قادس این وایت دو پلیس کشته و سه 

تن  زخمی شدند.

طالبان پیروی از سلفیت و وهابیت را در افغانستان ممنوع اعام کرد

واشنگتن پست: مجلس نمایندگان  روابط آمریکا با عربستان را بازنگري مي کند

شر� مختصر� �� كا�:
نا�مكنا� منطقه بر�
970510658شما�� مناقصه

�نتقا� نير� � برقرساني موضو� مناقصه
3,814,171,460مبلغ بر���� �نجا� كا� (�يا�)

316,000,000مبلغ ضمانتنامه شركت �� مناقصه  ( �يا� )
�� ��� پنجشنبه تا�يخ 97/09/22 لغايت ��� سه شنبه  تا�يخ لغايت 97/09/27مهلت فر�� �سنا�

تا ساعت 13��� شنبه تا�يخ 97/10/08تا�يخ ��يافت �سنا� مناقصه �� مناقصه گر��
ساعت 14 ��� شنبه تا�يخ 97/10/08تا�يخ با�گشائي �سنا� مناقصه

تهر�� –خيابا� تهر�� نو  - نبش خيابا� ����� ( �حيديه سابق) – ����� �بير خانه منطقه بر� نا�مك  � محل با�گشائي سالن جلسا� منطقهمحل تحويل � با�گشايي �سنا�
نو� س�پر�� ش�ركت �� مناقصه: بصو��  ضمانت نامه بانكي  � يا چك تضمين شد� بانكي  يا ���يز �جه به حسا� جا�� شما�� 0101801171004 به 
نا� ش���ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� بانك صا���� شعبه مالصد�� � يا مطالبا� ثبت � تاييد شد� نز� �مو� مالي شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� 

���ئه نمايند.
به پيشنها�ها� فاقد سپر�� � سپر�� ها� مخد�� � سپر�� ها� كمتر �� ميز�� مقر� � چك شخصي � نظاير �� ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد . 

مبلغ فر�� �سنا�: جهت شركت �� مناقصه � مبلغ 1,500,000 �يا� بصو�� �لكتر�نيكي  صرفا"�� طريق ��گا� پر��خت �ينترنتي سايت شركت به نشاني  
http://moamelat.tbtb.ir  - بنر ثبت نا� مناقصه � مز�يد� �قد�� به خريد �سنا� نمايند

به پيشنها�ها� فاقد �مضا� � مشر�� � مخد�� �پيشنها�هايى كه بعد �� �نقضا� مد� مقر� ��فر�خو�� ��صل مي شو� � مطلقا " ترتيب �ثر ���� نخو�هد شد.
شر�يط متقاضيا� جهت شركت �� مناقصه : 

- ��شتن گو�هينامه صالحيت پيمانكا�� ���شته نير� ��معا�نت برنامه �يز� �نظا�� ��هبر�� �ياست جمهو�� (سا�ما� مديريت �برنامه �يز�) �لز�مى ميباشد. 
- هزينه ��� �� نوبت �گهى �� ���نامه �طالعا� بعهد� برند� مناقصه مى باشد .

ساير �طالعا� � جزييا� مربوطه �� �سنا� مناقصه مند�� �ست .
نشاني ها� كسب �طالعا� بيشتر :

    www.tavanir.org.ir:سايت شبكه �طال� �ساني معامال� شركت تو�نير  
 http://iets.mporg.ir  :�سايت پايگا� ملى مناقصا

  http://moamelat.tbtb.ir : ��سايت شركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق تهران بزرگ(سهامى خاص)

آگهي مناقصه عمومي يك مرحله اى    نوبت اول
ش�ركت تو�يع نير�� بر� تهر�� بز�� �� نظر ���� �جر�� عمليا�  �نتقا� نير� � برقرسانى شبكه ها� تو�يع نير�� 

بر�  �� منطقه بر� نا�مك خو� �� به پيمانكا���جد شر�يط ��گذ�� نمايد . 

»خاشقجی« شخصيت سال مجله »تايم« شد



  

 جنابعالي در نخستين همايش چهره هاي 
ماندگار در رشته تاريخ علم به عنوان چهره 
برگزيده انتخاب شديد. آثار و مقاات جنابعالي 
بسيار است لطفًا از پيشينه زندگي خود بگوييد. 
من چهارم بهمن ماه 1285، مطابق با دهم 
ذيحجه متولد شدم. به همين دليل در بچگي به 
اسم من كلمه حاجي اضافه كردند. تحصياتم 
نامرتب بود. به خاطر اينكه پدرم كارمند گمرك 
بودند و مجبور بوديم در مرزها زندگي كنيم. پدرم 
مربي و راهنماي من براي تعليم فارسي و بعد 
فرانسه بود. نمي دانم آموزش را از چه زماني براي 
من شروع كردند فقط يادم هست كه در هفت 

سالگي گلستان را جلويم گذاشته 
بودند كه بخوانم و تفحص كنم. 
مدت دبستان من فقط شش ماه در 
دبستان احمدي مشهد سال 1296 
بود. بعد، از سال 1301 تا 1302 به 
مدرسه آليانس تهران رفتم و چون 
قبًا نزد پدر آموزش ديده بودم مرا به 
كاس هفتم بردند. مدرسه ده كاس 
داشت از دهم تا يكم. كاس ها از 

باا به پايين ختم مي شد. مرا به كاس هفتم بردند 
كه در حقيقت كاس چهارم بود. در اين مدرسه 
سالي دو يا سه كاس مي خواندم. بنابراين خيلي 
زود به كاس سوم رسيدم. در كاس سوم پدرم 
از مسافرت به تهران آمد و در خدمت رسمي به 
جنوب رفتيم. آنجا دوباره از مدرسه رفتن بازماندم. 

منتها تا اينجا ذوق نوشتن پيدا كرده بودم. 
سه سال در جنوب بوديم. در سال 1306 به 
تهران برگشتيم. مجدداً به همان مدرسه آليانس 
رفتم و رئيس مدرسه با من مصاحبه كرد و معلوم 
شد كه من به اندازه كافي فرانسه بلد هستم و به 
من گفت كه مرا به كاس اول مي فرستند منتها 
چون آخر سال است بايد سال بعد شروع كنم 
و سر كاس بروم و براي امتحان آماده شوم. به 
ذهنم خطور كرد كه به صورت مستمع آزاد سر 
كاس بنشينم و صرفاً گوش بدهم و سال بعد 
اقدام كنم. در آنجا دوستاني كه در سال 1302 در 

مدرسه همكاسم بودند را ديدم. اولين احساسم 
اين بود كه عمرم را تلف نكرده ام و فقط بايد 
يك سال ديرتر امتحان مي دادم. اما بعد از يك 
هفته رئيس مدرسه به من بابت قوي بودن در 
زبان فرانسه تبريك گفت. چون بين 59 نفر، نفر 
اول شده بودم. اين امر مشوق بزرگي براي من 
شد. در تابستان وقت تلف شده را جبران كردم. 
كاس هفتم و هشتم را با استاد آل احمدـ  كه 
نمي دانم با آل احمد معروف قرابتي داشت يا 
نهـ  خواندم و در مهرماه 1306 تا خرداد 1307 
كاس سوم دبيرستان را گذراندم و در تابستان 
1307 كاس چهارم را خودم خواندم و امتحان 
دادم و به كاس پنجم در مدرسه 
شرف رفتم. در تابستان كاس ششم 
را خواندم و به اين ترتيب طي دو 
سال دوره متوسطه را تمام كردم. 
من خود آموخته هستم؛  يعني تقريبًا 
آنچه مي دانم چيزهايي است كه 

خودم خواندم. 
يعني به دانشگاه نرفتيد؟ 

بعد از تحصيات دبيرستان كه 
به سال 1307 تمام شد، به دارالمعلمين عالي 
رفتم كه اان نام دانشگاه تربيت معلم را به خود 
گرفته است. در رشته رياضي ثبت نام كردم و سه 
سال درس خواندم و ليسانس گرفتم. استادان 
عزيز و بزرگواري چون غامحسين رهنما )استاد 
رياضي(، فروزانفر )استاد زبان فارسي( و شفق 
)استاد روش تعليم( داشتم. البته چند تا معلم 
فرانسوي هم داشتيم. در سال 1311 ليسانسم را 

گرفتم و به خدمت نظام در توپخانه رفتم. 
در خرداد 1314 به تهران آمدم و قصد 
ماندن داشتم به همين خاطر به اداره تعليمات مركز 
روي آوردم و تقاضاي كار نمودم. آقاي پرتويي 
)رئيس وقت تعليمات مركز( پذيرفت، اما آقاي 
مهدي ايراني )رئيس تعليمات در شهرستان( اجازه 
نمي داد، مي گفت تو از بهترين معلمان ما هستي و 
بايد همين جا بماني. به نزد رئيس كارگزيني رفتم 

و مشكل را با آنها در ميان گذاشتم.

 

تولستوی

آموزه
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موقعيت هاي مختلفي كه در آن قرار مي گيريم، 
به طور ناخواسته تصاوير ذهني ما را متحول مي كند. 
در ما تصاوير قبلي يا تثبيت مي شوند يا جاي خود را 
به تصاويري ديگر و الزاماً متفاوت با تصويرهاي قبلي 
مي دهند. از اين روست كه ما همواره فكر مي كنيم كه 
با گذشت زمان شناخت بيشتري از خودمان و ديگران 

به دست مي آوريم.
 تا به آن حّد كه يكي از اصلي ترين گفتارهاي 
انسانها دربارة خودشان و ديگران اين دو گزاره است: 
»اگر اين شناخت يا شناخت فعلي را مي داشتم، هرگز 
چنان نمي كردم« كه معنايش اين است كه در گذشته 
شـــناختش اندك بوده و شناخت اكنونش بيشتر و 
بهتر است. گزاره بعدي هم عبارتست از: »هرگز فكر 
نمي كردم چنين باشد«. يا »كاش اين شخص يا اين 
موضوع را زودتر مي فهميدم«. مفهوم اين گزاره هم 
اين است كه ما در گذشته نسبت به شخص يا چيزي 

بي اطاع بوديم.
به طور كّلي، انسانها فكر مي كنند كه با گذشت 
زمان دربارة اشخاص و قضايا فهم و دانايي بيشتري 
كسب مي كنند در حالي كه الزاماً چنين نيست. آنچه 
هست، موقعيت هاي جديد است كه پيش مي آيد و با 
پيش آمدنش تصاوير جديدي را به ارمغان مي آورد. 
اشخاص معمواً تصاوير جديد ذهني خودشان را 
به حســـاب علم و آگاهي مي نويسند و از آن تعبير 
به افزايش دانايي مي كنند ولي هيچ دليلي در دست 
نداريم كه نشان دهد تصوير جديد نوعي از علم و 

گونه اي از شناخت است. 
جابجا شدن تصاوير در ذهن، امري طبيعي است. 
ذهن انسان به گونه  اي نيست كه بتواند با تصاويري 
ثابت زندگي كند. از اين روست كه روحية نوجويي 
و نوخواهي و حتي تمايل به تنوع و كشش به سوي 

تجدد، از اميال واقعي و هميشگي انسانهاست.
هيچ تصويري در هيچ ذهني ثابت نمي ماند و 
نمي تواند ثابت بماند. انسانها با قواي ادراكي خويش 
در تصاوير ذهني خودشان دخل و تصرف مي كنند 
و اين امر با موقعيت هاي جديد روي مي دهد، به اين 
صورت كه انسان در موقعيتي جديد، تصويري را كنار 
مي گذارد و به جاي آن تصويري ديگر را جايگزين 
مي كند، يا همان تصوير قبلي را با عاقه اي بيشـــتر 

مي پذيرد و آن را ارزشمندتر مي يابد. 
به عنوان مثال، تصويري كه ما از يك دوست در 
ذهن داريم، با گذشت زمان و در موقعيت هاي جديد 
فردي و اجتماعي يا تثبيت مي شود، به اين صورت كه 
جنبه جديدي از او براي ما كشف مي شود و مي پذيريم 
كه انساني است خوب و دوستي است شايسته و در 
دوســـتي با او يعني تصويري كه از او در ذهن داريم 
راسخ تر مي شويم، يا با قرار گرفتن در موقعيتي ديگر، 
تصوير قبلي او براي ما كمرنگ و بي جان مي شود و 
تصويري ديگر از او در ذهـــن ما پديد مي آيد و در 
اثر تصوير جديد، احساس مي كنيم كه انساني است 
غيرقابل اعتماد و ناشايسته كه ارزش دوستي را ندارد و 

بايد با او قطع رابطه كرد يا دوري گزيد. 
اين سخن در مورد تصوير ما در مورد خودمان 
هم صادق اســـت. دربارة همه اشخاص و قضايا و 
جريانها نيز معمواً چنين روندي در ذهن ما وجود 
دارد كه موجب نوع تلقي و برداشـــت ما و نحوة 

قضاوت و ارتباط و مواجهه ما مي شود.

جابجايي تصاوير

قلم انداز
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بقيه در صفحه 2 

عمرم را تلف نكرده ام

با استاد احمد بيرشك گفتگو 

اشاره: استاد احمد بيرشك، دانشمند تاريخ علم، شخصيتي شناخته شده و شاخص در جهان دانش 
بود كه خدمات شايسته ايشان در تعليم و تربيت كشور فراموش  ناشدني است. ضمن بزرگداشت ياد 
و نام آن مرحوم، گفتگوي زير را با وي كه چندي پيش انجام شده و در نشريه »چهره هاي ماندگار« به 

چاپ رسيده، مي خوانيد. 
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بقيه از صفحه اول

 وي كه قبًاَ در دارالمعلمين مدير 
داخلي بود، بعد از شنيدن مشكل من گفت 
ازم نيست آنجا بروي من دو ماه پيش يك 
گزارش به وزير دادم و ابراز كردم كه نيرويي 
ازم داريم كه وكيل مدافع ما در كارگزيني 
باشد و تو را معرفي كردم. در سال 1314 
من به رياست ليسانسه هاي دانشگاه عالي 

انتخاب شدم و تا سال 1321 آنجا بودم. 
دكتر سياسي، وزير آموزش و پرورش 
وقت، دانشگاه را مستقل كرده بود و قرار شد 
دانشگاه تشكياتي داشته باشد. مرا به دانشگاه 
تهران منتقل كردند تا اداره كارگزيني آنجا را 
تأسيس كنم. البته عاوه بر اينكه كار اداري 
مي كردم، از سال 1324 تا سال 1342 استاد 
رشته معماري بودم و در دانشكده هنرهاي 
زيبا تدريس مي كردم. در دانشسراي عالي هم 
كاس دوم و سوم را تدريس مي كردم. تقريبًا 

هجده سال تدريس كرده ام. 
وقتي دكتر اقبال رئيس دانشگاه شد من 
تدريس را رها كردم، چون دكتر اقبال را 
دوست نداشتم. مرد بسيار دانشمندي بود؛ 
ولي همه جا مي گفت من افتخار مي كنم كه 
غام شاه هستم و من هم از كاركردن با غام 

و نوكر امتناع داشتم.  
چه سالي رسمًا بازنشسته شديد؟ و چه 

برنامه هايي را اجرا كرديد؟
در سال 1342 بازنشسته شدم. اين 
خدمت دولتي من بود. از سال 1341 تا 
1342 معاون كل وزارت آموزش و پرورش 
بودم. در سال 1327 گروه فني »هدف« 
را تعريف كردم و آن را بزرگترين خوبي 

مي دانم كه به جامعه علمي كردم. 
در سال 1356 به مناسبت اين كه كارم 
كمتر شد از هيأت مديره كناره گيري كردم و 
در تاريخي كه دانشنامه ايران و اسام منتشر 
مي شد شروع به كار كردم. هجده ماه درگير 
اين كار بودم و بر حسب تصادف، يا نه 
به طور طبيعي كارم در آنجام با توفيق بسيار 
همراه شد؛ بدين ترتيب كه تعداد زيادي از 
كارهاي قبلي را كه به من ارجاع مي دادند، 
با رفع ايرادات به آنها برمي گرداندم و آنقدر 
كارم مورد توجه واقع شد كه حقوقم كه 
5600 در ماه بود، در كمتر از يكسال به 
15 هزار تومان رسيد و كار خوب پيش  

مي رفت. 
دانشنامه ايران و اسام محل مناسبي 
براي فعاليت دانشمندان شد، آيا دولت هم 

كمك كرد؟ 
دانشنامه به فضل خدا و به كمك دولت 
به راه افتاد و اان حدود 85 تن از استادان 
دانشگاه و مهندسان نفت در آنجا مشغول 
كار هستند ده دانشنامه و حدود پانزده اثر 
گرانقدر ديگر در دست تهيه است اميدوارم 
در سال 1375 تا 1377 اقًا هشت جلد 
آن به بازار عرضه شود. اما بنياد دانشنامه 
از لحاظ تهيه كتاب مقصود ديگري دارد. 
در هر جامعه  پيشروي احتياج به مؤسسه اي 
است كه از كساني كه مي خواهند كار كنند 
و اهل كار هستند، اما وسيله آن را ندارند، 
حمايت كند. بنياد دانشنامه مي خواهد چنين 

بنيادي باشد. 
در شانزده ـ هفده سالگي شروع به 
ترجمه كردم و كتاب هايم چاپ مي شد. 
يكي از آنها به صورت كتاب و ديگر كتابم 

به صورت پاورقي در روزنامه چاپ شد. 
تعداد كتاب هايي كه نوشتم اعم از تأليف و 
ترجمه به صد و شانزده تا مي رسد. تأليف و 

ترجمه با هم.
از بين تأليفاتم بيشترشان كتاب هاي 
درسي است. 45 جلد كتاب تأليفي دارم. از 
سال 1315 تا 1322 خود مستقًا كتاب تأليف 

مي كردم، اما بعد تصميم گرفتيم با همكاران و 
معلمان رياضي با هم كتاب تأليف كنيم، سري 
اول هفت معلم بوديم و كتاب منتشر كرديم 
و براي سري بعد چهار معلم بوديم و كتاب 
منتشر كرديم. بعداً مرحوم پروفسور فاطمي، 
مردي بسيار دانشمند، و از دوستان آقاي 
آذرنوش و هنربخش را هم دعوت كرديم و 
كتاب هايمان را با هم نوشتيم. تا سال 1340 
ـ 1341 اين كارهاي مشترك را انجام دادم. 
از آن به بعد فقط در حوزه  كتاب هاي درسي 
دانشگاهي كار كردم؛ كتابي براي دانشگاه 
صنعتي شريف نوشتم كه با پلي كپي بين 
دانشجويان توزيع شد. دوتا كتاب براي رشته 
معماري نوشتم كه يكي دوبار و ديگري 
يكبار چاپ شد. اگر بخواهم به همه كتاب ها 
اشاره كنم وقت گرفته مي شود و من هم بايد 

همه را به ياد بياورم. 
لطفًا آثارتان را معرفي كنيد. برخي 
آثار شما مربوط به آفريقاست، چرا به اين 

قاره رفتيد؟
چند تا كتاب كه بيشتر به آنها عاقه  
معرفي مي كنم. آخرين  داشتم، خدمتتان 
كتابم »تاريخ عمومي آفريقا« است كه با 
همكاري يكي از دوستانم مرتضي ثاقب فر 
ترجمه كرديم. دوره مفصل ده ـ دوازده 
جلدي است كه فعًا يك جلدش چاپ 
شده است. اطاعات بسياري خوبي درباره 
آفريقا مي دهد و نشان مي دهد اين قاره سياه 
كه اينقدر به نظر ما به خاطر اين كه مردمش 
سياه هستندـ  كوچك مي آمد، مهد انسانيت 
بوده و انسان  از آنجا برخواسته و بسيار قاره 

مهمي بوده است. 
كتاب ديگر » جدول هاي لگاريتم« است. 

اين اولين كتاب لگاريتم ايران به خط فارسي 
است كه چاپ شده است؛ البته كتاب تأليف 
نيست، چون جدول لگاريتم يكي است و 
همه جدول ها از آن اقتباس شده؛ ولي در 
آخر كتاب تعداد زيادي فرمول هاي مورد نياز 
گذاشته شده تا كار شاگردان آسوده شود. 
اين اولين كتابي است كه براي لگاريتم نوشته 

شده است. 
كتاب ديگر »علم و زندگي« است. تاريخ 
قشنگي دارد. مؤسسه فرانكلين كه رابطه 
خوبي با من داشت اين كتاب را براي ترجمه 
به من داد. فيزيك و شيمي و طبيعي و 

رياضيات است. 
است.  رياضي«  »فلسفه  ديگر  كتاب 
اين كتاب اتفاقاً در دانشگاه تربيت مدرس 

تدريس مي شد. 
كتاب »سلطنت كيقباد و ظهور مزدك« 
يك كتاب تاريخي مربوط به پدر انوشيروان 
و خود انوشيروان است. مزدكيان به اصطاح 
كمونيست بودند، بنابراين وقتي ترجمه شد 
دستياران رضا شاه كه از كلمه كمونيست 
مي ترسيدند، نگذاشتند كه كتاب چاپ شود. 
آقايي پيشنهاد داد كه واژه »كمونيست« را 
حذف كند و به جاي آن »اباحه« گذاشت. 
چاپ شد اما مقداري از آن از سوي شهرباني 
نقص هايش   ]1375[ امسال  شد.  حذف 
برطرف و به صورت كامل براي بار دوم 

چاپ شد. 
اما »هندسه نا اقليدسي« همه شما در 

دبيرستان هندسه اقليدسي را خوانديد.
از سال 400 قبل از مياد هندسه اقليدس 
مرسوم و متداول بوده و هنوز هم متداول 
است. اما زماني در آن اشكالي بود. اصل و 
موضوع پنجم قابل اثبات نبود و ثابت هم 
نشد. اما منجر به هندسه هاي نااقليدسي شد 
كه با هندسه اقليدسي تفاوت بارز دارد. 
اولين كسي كه با هندسه نااقليدسي كار كرد، 
»ُدرس« آلماني، يكي از بزرگترين رياضيدانان 
همه ادوار جهان است. اما ُدرِس نوشته هايش 

را منتشر نكرد. 

بعدها يكي از دوستان وي كه در مدرسه 
با هم همكاس بودند و اهل مجارستان 
بود، اتفاقاً پسر اهل رياضي داشت و هندسه 
نا اقليدسي تازه اي ابداع كرده بود. پدر اين 
هندسه را براي ُدرِس فرستاد و او كتاب را 
نگاه كرد و گفت حيفم مي آيد به آن تقرير 
بنويسم، براي اين كه اگر بنويسم مثل اين 
است كه مال خودم هست و خودم آن را 
نوشته ام،  چون من قبًا به اين مطالب پي 
برده و نوشته بودم، اما چاپ نكردم. اما حاا 
پسر شما چاپ كرده است و من نوشته هاي 
خودم را ديگر لزومي نمي بينم چاپ كنم. 
هندسه  كه  بود  روس  يك  لواچوسكي 
نااقليدسي را نوشت و بعد افراد ديگر خورده 
مطالبي نوشتند. اما در هر صورت هندسه 
نااقليدسي لواچوسكي منشاً يك تقرير بسيار 

جالب در تدوين رياضيات شد. 
مهم ترين اثر جنابعالي چيست و چه 

نكاتي اين كتاب را برجسته كرده است؟
 شاه بيت كتاب هاي بنده با اين كه خيلي 
هم مفصل نيست »گاهنامه تطبيقي سه هزار 
ساله«ـ  در حقيقت 3260ـ  سالهـ  است. 
گاهنامه هاي تطبيقي يا صد ساله يا صدر و 
پنج  ساله و يا صد و بيست ساله بودند و بر 
اساس تقويم هاي موجود تطبيق آنها با هم، 
نوشته مي شدند. يك روز متوجه عيب بزرگ 
آن شدم و تصميم گرفتم كه تقويم را از 
آنچه كه بود بهتر كنم و اين كتاب را شروع 
كردم. اما كتاب تقويم بايد روي اصولي 

نوشته شود. 
بعضي از آن اصول موجد به هم خوردن 
نظم كار مي شد؛ مثًا فكر مي كردند روز اول 
فروردين سال اول هجري مقارن 27 مارس 
بوده، اين محاسبه، كار را خراب كرد. آن 
را كنار گذاشتم و تاريخ را در پي  اين كه 
چه روزي به طور قطع اول فروردين با 21 
مارس مطابق بوده است، مطالعه كردم و 
پي بردم كه سال 325 ميادي خورشيد بر 
نقطه اعتدال گذاشته بود؛ يعني اول فروردين 
بود. تاريخ را از آنجا شروع كردم و كار را 

ادامه دادم. 
بعد 3260 سال از 1260 قبل از هجرت 
تا سال 2000 تاريخ هاي ايراني، ميادي و 
قمري را براي 2000 سال با هم تطبيق دادم. 
روز و هفته وقوع هر رويداد را هم مي توان 
در آن پيدا كرد. جدول هايي هست كه 
مي توان از آن ها كمك گرفت. مثًا نادرشاه 
27 ذي قعده 1310 تاج گذاري كرده است. 
در آن جدول ها مي توان درآورد كه در چه 
روزي از هفته بود است. اما كاري كه از اين 
نتيجه شد و خيلي جالب تر از اين مواردي 
بود كه گفتم، اين است كه تقويم ما از تقويم 

ميادي 800 بار دقيق تر است. 
براي اينكه تقويم را به خارجي ها معرفي 
كنم، به انگليسي ترجمه كردم و در آمريكا 
چاپ شد. درباره بقيه كتاب ها بس مي كنم، 
به دليل اينكه اواً زياد صحبت كردم و ثانيًا 
خيلي دوست ندارم درباره كتاب ها بيشتر از 
اين صحبت كنم. خوشبختانه كتاب نويس 
زياد داريم. يك مساله  اساسي كه يادم رفت 
اين است كه من تمام كتاب ها را تا دهـ  

دوازده سال پيش از اين نوشتم. 
از آن زمان تمام وقتم صرف تهيه زندگينامه 
دانشوران شده است. كه در يازده جلد 1100 
صفحه اي بايد منتشر شود. جلد سوم منتشر شد 
و جلد چهارم در دست تهيه است. براي تهيه آن 
نهايت كوششم را كرده ام و خوشبختانه ايرادي 

بر آن وارد نبوده است.

بزرگان

عمرم را تلف نكرده ام
با استاد احمد بيرشك گفتگو 
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مدتي است که به مناسبت هاي 
مختلف، ه����رگاه صحبت از کتاب 
پيش مي آيد بافاصله از سرانه پائين 
کتابخواني در جامعه انتقاد مي شود. 
پيرو اين بح����ث دايل چندي نيز 
مطرح مي شود که بعضي از آنها در 

پي مي آيند:
* امروزه کشش دنياي ديجيتال و مجازي مانع 
خواندن کتابهاي کاغذي است. مردم با امکانات متنوعي 
که دنياي مجازي در دسترسشان قرار مي دهد، ديگر 
رغبتي به خواندن کتاب، به ويژه کتاب هاي سنتي، از خود 
نشان نمي دهند.    * کتابخوان نبودن والدين، به ويژه مادر، 
و در نتيجه آشنا نکردن فرزندان با کتاب از کودکي، باعث 
کتاب نخواندن در بزرگي است. *فرهنگ کتابخواني در 

جامعه بر اثر عوامل گوناگون رشد پيدانکرده است. 
*کتاب گران است و خريد آن براي همه افراد 
کتابخوان مقدور نيست. *افراد پيوسته در تاش معاشند 
و فرصتي براي کتاب خواندن برايشان نمي ماند. *افرادي 
هستند که هم تمکن مالي وهم وقتش را دارند ولي خريد 
تجمات و وسائل آرايش و امثال آن را به خريد کتاب 
ترجيح مي دهند. *در شهرهاي بزرگ سرعت زندگي 
زياد است و راه بندان هاي روزانه و از دست دادن ساعات 
زيادي براي رفت و برگشت به سر کار، هم توان و هم 
زمان شخص را مي بلعد و فرصتي براي مطالعه براي او 
باقي نمي گذارد. * براي افراد در سنين باا مشکات 
بينايي مانع از مطالعه است. *وظيفه آموزش و پرورش 
عاقمند کردن به کتاب و ترويج فرهنگ کتابخواني 
است. *کمبود کتاب در زمينه مورد عاقه شخص نيز 

دليل ديگري برنداشتن انگيزه براي مطالعه است. 
 اگر عوامل باا موجب پايين بودن سرانه کتابخواني 
در جامعه باشند، راهکارهايي نيز براي رفع بعضي از اين 
موانع وجود دارند. براي آنانکه اهل مطالعه هستند و در 
خريد کتاب با مشکل مالي روبه رو مي شوند، در شهر 
تهران، دراکثر فرهنگسراها و سراهاي محله کتابخانه هايي 
براي بزرگساان، جوانان، نوجوانان و کودکان وجود 
دارند. اين کتابخانه ها نياز به خريد کتاب، البته غير از 

کتابهاي تخصصي، را تا حدي بر طرف مي کنند.
 استفاده ازدنياي مجازي مطلبي است که در جوامع 
امروزي در باره محاس����ن و معايبش، از جمله عادت 
افراطي به آن و پيامدهاي ناگوار اين عادت، مستند نبودن 
بعضي نوشته ها، و دايل بسيار ديگري از اين قبيل، بحث 
و گفتگوي زيادي مي شود. اين نوشته در پي پرداختن به 
اين بحث مفصل نيست، ولي تا آنجا که دنياي مجازي را 
دليلي براي نخواندن کتاب مطرح مي کنند، بايد گفت که 
شخص عاقه مند به کتاب برايش فرقي نمي کند، چون 
مي تواند به جاي کتاب کاغذي از کتابهاي الکترونيک 

استفاده کند.
 اما در مورد خردساان مديريت والدين بر اين امر، 
بسيار ضروري است. به طور معمول، پدران و مادران 
آگاه، نه در سنين خيلي پايين، بلکه درموقعيت وسن 
مناسب » اي پد« و »آيفون« و »لپ تاپ« و امثال آن در 
اختيار فرزندانشان قرار مي دهند. آنان حتي، براي فرزند 
خود اايي و اشعار کودکانه را نيز گاهي از روي کتاب 
مي خوانند و او را با شکل فيزيکي کتاب آشنا مي کنند تا 
رفته رفته، همزمان با توجه به اسباب بازي هايش، در او 
حس خوبي نسبت به کتاب ايجاد و به آن شرطي شود. 
سپس بعد از مدتي که کودک توان گرفتن اشيايي مانند 
اسباب بازي با دست را پيدا کرد، والدين برايش کتابهاي 
پارچه اي تهيه مي کنند تا او بتواند آنها را نيزمانند ساير 
وسايل بازي در دست بگيرد و لمس کند و به شکلهاي 
آن نگاه کند. اين کتابها در اين سنين براي کودکان مزاياي 
زيادي دارند؛ از جمله اينکه به علت پارچه اي بودن پاره 
نمي شوند و اگر کودک آنها راکثيف کند قابل شستشو 

هستند . 
 در هر صورت تشويق به کتابخواني و ايجاد انگيزه 
براي خواندن کتاب، از خانواده شروع و در مهد کودک 

و پيش دبستاني و دبيرستان با برنامه ريزي علمي توسط 
مسئوان فرهنگي، از جمله وزارت آموزش و پرورش 
و رسانه ها و ساير نهاد هاي فعال در اين زمينه، دنبال 
مي شود. در اين وادي نقش کليدي کتابخانه هاي مدارس، 
سپردن اين مکانها به دست کارشناسان کتابداري، مجهز 
کردن اين کتابخانه ها به کتاب هاي سودمند و رغبت 
برانگيز براي رده هاي سني مختلف دانش آموزان، را نبايد 
فراموش کرد. نقش يک کتابدار حرفه اي عاقه مند و به 
روز در کتابخانه مدرسه بسيار حائز اهميت است. ايجاد 
زمينه هاي مساعد و فعاليت هاي انگيزه دهنده کتابدار 

باعث مي شود که دانش آموزان عاقه مند به مطالعه، 
ناآگاهانه به دنب����ال کتابهاي مبتذل بازاري، که بعضي 
پرفروش هم هس����تند، نروند واز اوقات مطالعه خود 

استفاده بهينه ببرند.
تاش براي قبولي در کنکور

  مدرک گراي����ي و قبولي در کنکور، عامل مهم 
بازدارنده کتابخواني دانش آموزان دبستاني و دبيرستاني 
است. آنان يا بخاطر عاقه شخصي براي قبولي در کنکور 
يا تحت فشار شديد والدين خود، جز به خواندن کتابهاي 
درسي و کمک درس����ي و جزوات متعدد و شرکت 
در امتحانهاي آموزشگاههاي مختلف، به هيچ فعاليت 
ديگري نمي پردازند، چون براي همين ها هم وقت کم 
مي آورند، چه رسد به اينکه بخواهند همزمان کتاب غير 
درسي نيز مطالعه کنند.. تا عامل اجتماعي مدرک گرايي 
در جامعه کمرنگ و تعديل نشود و گزينش دانشجو به 

همين منوال باشد، اين رويه ادامه خواهد داشت. 
  خواندن به عنوان يک مهارت  

به هر حال امروزه تمام اقشار جامعه، از فرو دست 
تا باا دست، در درازاي يک روز احتياج به خواندن پيدا 
مي کنند؛ اين خواندني ها ممکن است به سادگي خواندن 
سردر مغازه اي، خواندن کاغذهاي اداري و يا خواندن 
کتابهاي قطور دانشگاهي، و امثال آن باشند. در اين زمينه 
دنياي مجازي از نياز افراد جامعه به مهارت خواندن 
ذره اي نکاسته است. خواندني را در هر جايي، چه بر 
روي کاغذ، چه بر روي مانيتور رايانه و چه روي گوشي 

همراه، بايد خواند.
افراد درمورد مطالعه آزاد و يا مطالبي که خواندنش 
در ارتباط با شغل و حرفه آنها است، شکايت زيادي از 
کمبود وقت دارند. هميشه مقداري از حجم خواندني هاي 
واجب، بر اثر کم آوردن زمان به روز بعد موکول و باعث 
دل نگراني مي شود. مشکل کم آوردن وقت براي مطالعه 

را چگونه مي توان حل کرد؟ 
 چند روز پيش يک دانشجوي ايراني که در کشوري 
انگليسي زبان تحصيل مي کند از وضعيت مطالعه خودش 
گايه مي کرد که نمي تواند با سرعت هم  کاسي هايش 
تکاليف خواندني خود را بخواند و تمام کند. او مي گفت 
اين کمبود وقت ارتباطي به اينکه زبان مادري او انگليسي 
نيست، ندارد، بلکه عوامل ديگري نيز در اين کندي 
مطالعه دخيل هستند. دانشجويان ديگري نيز که مانند او 

زبان مادري شان انگليسي نيست تکاليف خواندني را به 
اصطاح »مي بلعند« و به موقع تمام مي کنند، در حاليکه او 

تازه اندر خم يک کوچه است.
 اين گفته، راقم اين س����طور را به ياد دو خاطره 
مربوط به چند دهه پيش انداخت که اولين آن، آشنايي با 
يک خانواده انگليسي ساکن ايران، در يک مهماني بود. 
اين خانواده دو فرزند داشتند. پسرشان کاس پنجم 
ابتدايي بود و به مدرسه مخصوص خودشان مي رفت 
و دخترشان چهار س����اله بود. مادر خانواده که فهميد 
شغلم تدريس است از من سراغ کتابخانه هايي را در 

تهران گرفت که کتابهايي براي قبل از دبستان و کتابهايي 
براي سن بچه هاي ابتدايي به زبان انگليسي داشته باشند. 
او برايم تعريف کرد که پسرش در تعطيات تابستان 
کتابهاي زيادي خوانده است و ديگر کتابي براي خواندن 
ندارد و هنوز دو هفته به آغاز سال تحصيلي جديدش 
مانده است. وقتي مادر مجموع تعداد صفحاتي را که 
اين پسر در اين مدت خوانده بود برايم گفت، به نظرم 
عجيب و مبالغه آميز آمد، چون از نظر من چنين چيزي 
امکان نداشت. از مادر پرسيدم که واقعا اين کتابها را 
خوانده يا بعضي را فقط ورق زده است. آن خانم برايم 
توضيح داد که در کشور ما کودکان با کتاب قبل از رفتن 
به مدرسه، توسط والدين و سپس در مهد کودک، توسط 
مربيان آشنا مي شوند. آنگاه در مدرسه بچه ها را با توجه به 
سنشان گام به گام با روش هاي صحيح مطالعه و افزايش 

سرعت خواندن آشنا مي کنند. 
و اما مورد دوم چند س����ال بعد بود که دوستي 
برايم از يک دختر ايتالياي����ي تعريف کرد که تازه با 
برادر همس����رش ازدواج کرده و به قصد يک سفر 5 
هفته اي به تهران آمده بود. دوستم کتابخانه نسبتاً بزرگي 
در خانه داش����ت که به مناسبت رشته تحصيلي اش 
بيشتر به زبان انگليسي بود. او برايم توضيح داد چگونه 
جاري ايتاليايي  اش که به زبان انگليسي مسلط است 
در مدت 15 روزي که از سفرش مي گذرد کتابهاي او 
را به اصطاح »درو« کرده و ديگر برايش کتابي نخوانده 
نمانده است و حاا دنبال کتابهاي جديد مي گردد. دوستم 
بمن گفت در واقع ايشان کتاب نمي خواند بلکه کتاب را 
»مي خورد«. گفتم حتما سرسري خوانده است. او جواب 
داد: »من هم ابتداء همينطور فکر مي کردم ولي وقتي در 
باره مطالب بعضي از کتابها حرف مي زديم و يا بعضي از 
شخصيت هاي رمان ها را نقد مي کرديم کاما معلوم بود 

که آنها را با دقت خوانده است«. 
 راز سريع خواندن حجم زياد مطالب در روز و 
فهميدن آنها، در هر دو مورد ذکر شده در باا، بخاطر 
دانستن فنون صحيح مطالعه و خواندن است. شايد بتوان 
گفت که يکي از علل مهم پايين بودن سرانه کتاب خواني 
در جامعه ما نداشتن مهارت ازم در خواندن است که 

پيامد آن کم آوردن وقت است. 
روش صحيح مطالعه  

با توجه به زندگي پرسرعت، به ويژه در کانشهرها، 

که ش����خص دائم با کمبود وقت رو به رو اس����ت؛ 
آموختن روشهاي صحيح مطالعه و فنون خواندن يکي 
از مهارت هاي ضروري زندگي امروزي اس����ت. در 
کشور هايي آموزش اين مهارت، از مقطع دبستان شروع 
و در سطوح بااتر دنبال مي شود. همپاي اين آموزش ها 
دانش آموزان مرتب و پيوسته اين فنون را به طور عملي به 

کار مي گيرند و تمرين مي کنند. 
يک آموزشگاه  در چندين سال پيش در تهران نيز ِ
آزاد در اين زمينه شروع به کار کرد و بنا به گفته مسئولين 
آن، بيش����ترين ارباب رجوعش دانشجويان و استادان 
دانش����گاه بودند. کتاب هايي نيز در اين زمينه ترجمه 
و تاليف شده اس����ت. گرچه دانستن و به کار بستن 
روش هاي صحيح مطالعه در سرعت خواندن مؤثر است 
ولي به هر حال يک مهارت مثل زبان آموزي و يا تايپ 
کردن است وپيشرفت در آن احتياج به تمرين مستمر 

دارد و از آن انتظار معجزه نبايد داشت. 
رعايت چند نکته بنيادي به هنگام کتاب خواندن

 *ش����رايط مکان مطالعه از نظر دما، نور و دور 
بودن از صداهاي مزاحم،بسيار مهم است. در حال راه 
رفتن کتاب خواندن سرعت را پايين مي آورد. خواندن 
در رختخواب باعث خواب آلودگي مي ش����ود چون 
رختخواب مکاني است که فرد از کودکي به عنوان جاي 

خواب نسبت به آن شرطي شده است.  
 *نخست شخص بايد هدف خود را از خواندن 
آن مطلب مشخص کند و سپس بر طبق آن، از فنوني 
که آموخته است، با توجه به نوع آن مطالب، استفاده 
کند. براي مثال بايد مشخص کند آيا فقط آن مطلب را 
براي کسب اطاعات و اخبار مي خواند؟ آيا مي خواهد 
فقط آن مطلب را بخواند، بفهمد و بگذرد؟ آيا مي خواهد 
آن مطلب را بخواند، بفهمد، از بر کند و براي امتحان 

حاضر شود؟  
 *سريع خواندن نياز به تمرکز دارد. براي هر کسي 
ممکن است اين اتفاق بيفتد که مثا يک بند)پارگراف( 
را از اول تا آخر بخواند ولي نفهمد چه خوانده است، 
چون فکرش به چيز ديگري مشغول بوده است. در اين 
حالت خواندن اتفاق افتاده است ولي بدون فهم مطلب. 
اين شخص مجبور است براي فهم آن مطلب يک بار 
ديگر، با تمرکز، خواندن را تکرار کند که در نتيجه آن، 

وقتش تلف مي شود.
*خواندن با صداي بلند سرعت را کم مي کند. 
بطور معمول افرادي که حافظه شنيداري قوي دارند براي 
حفظ کردن يک مطلب از اين فن استفاده مي کنند. ولي 
کسي که چنين هدفي از خواندن ندارد و فقط مي خواهد 
مطلب را سريع بخواند و بفهمد، بايد دقت کند که فقط 
چشمانش روي مطلب بطور يکنواخت حرکت کنند. 
ل����ب زدن، در دل گفتن و به طور کلي به حرکت در 

آوردن اندام گفتاري از سرعت خواندن مي کاهد.
*مطالب خواندني طبيعت شان با هم فرق دارد. 
نمي توان کتاب فيزيک و شيمي را مثل کتاب داستان 

)رمان( خواند. 
*نيازي نيست بعضي از مطالب خواندني راخط به 
خط از اول تا آخر خواند. خواندن بند)پارگراف( اول و 
آخر يک مقاله خوب نوشته شده، خاصه اطاعات مهم 
را به دست مي دهند. براي مثال چه کسي يک روزنامه 
را از اول تا آخر آن مي خواند. معموا شخص ناخود 
آگاه ابتدا به همه تيترهاي اصلي روزنامه نظر مي اندازد و 
مطالبي را که به آنها عاقمند است براي خود مشخص 
مي کند. سپس به ترتيب اهميتي که آن مطالب برايش 

دارند، با دقت شروع به خواندن آنها مي کند. 
 به هر حال، خواندن، نياز هر روزي همه افراد 
جامعه است. آش����نايي با روشهاي صحيح مطالعه 
و فن����ون خواندن و در عين ح����ال فهميدن کامل 
مطلب براي بعضي اقشار مانند استادان، دانشجويان، 
پژوهش����گران، معلمان، دانش آموزان و همه افراد 
عاقه مند به مطالعه يک ضرورت است. اميد آنکه 
آموزش دادن اين مهارت در کليه مقاطع تحصيلي، 
مورد توجه مسئولين محترم فرهنگي قرار گيرد تا 
به اين وس����يله گامي بزرگ در راه کمک به رشد 

کتابخواني برداشته شود.  

آسيب شناسي مطالعه
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 بدبختی در جنب خوش����بختی است، جنب 
جنب. کافی است آدمی کمی کوتاهی کند و از آن 
به این بیفتد یا کافی است تکانی به خودش بدهد که 

خوشبختی رخ خواهد نمود. 

خوشبختی و بدبختی سهل تر از آن است که 
اش����خاص فکر می کنند. هیچ مرز روشنی بینشان 
نیست. اگر درس����ت نگاه کنیم، بدبختی را زالوی 
خوشبختی خواهیم یافت که در دل آن است، از آن 

تغذیه می کند و سرانجام هم غالب می شود. 

هرکجا خوشبختی هست  پیروزی روی داده 
و هرکجا بدبختی بوده، شکستی روی داده است اما 

کار با یکی از این دو تمام نمي 
شود و این چرخه ادامه دارد و 

دارد تا بی نهایت.
 

مرگ قصه نیست، داستان 
نیست. قضیه و گزاره هم نیست. 
دستي اس����ت که آدمیزاد را به 

خودش بازمي گرداند.

انسان از ماورا می  آید و به 
ماورا م����ی  رود. طبیعت کاره  ای 
نیست جز اینکه البته آمدن به آن 

و رفتن هم از آن است. پس داستان آدمیزاد از ماورا 
به ماورا است .

انسانها از متن خلقت غایب  اند تا زمانی که کار 
اصلی خودشان انجام دهند. حضور در خلقت بدون 

انجام کاری که باید، ناممکن است.

ماجراي کفر و ایمان خواندني است. در ماجراي 
کفر طومار حیات در هم پیچیده می  شود. زلزله  ای 
از درون م����ي  آید و جهان را تکه  پاره مي  کند، به هم 
مي ریزد، متاشی مي کند، در هم مي کند، مي اندازد، 
مي کوبد، ریز ریز مي کند، خاک و خاکستر مي کند و 
به خاک سیاه مي نشاند. آیا نصیب آدمي از جهان بیش 
از این نیست؟ آیا جهان سرنوشتی و غایتی بیش از 
این ندارد که از بلندی سقوط کند و ساقط شود؟ 

 ایمان، شور ایمان اس����ت: زنده شدن، بارور 
شدن، آکنده شدن، شروع و تجدید. تجدید شدن. 

بالیدن و شسته شدن. 

جهان ذره ذره به هم  چسبیده و پر از معنی  شده و 
آنگاه معنی گشته است. از اینجاست که ابهام را پس 

می  زند و دور می  اندازد. 

خورشید کانونی است که حیات می  پاشد و عالم 
را از سر تا پا در نور غرق می  کند. از این منظر، جهان 
عروسی است که به رود خورشید وارد می  شود و در 
آن تطهیر می  کند. نور می  شود و آنگاه از رود نور خارج 

می  شود که دیدنی و ستایش کردنی است.  

هرگاه در برابر نور خورشید بایستیم، نور از ما 
جاری خواهد شد و ما از نور. آنگاه همه چیز زنده 
و باطراوت خواهد بود؛ هیچ نشانی از هیچ چیز سیاه 
دیده نخواهد شد. با نور نفس خواهیم کشید و به 

جهان سام خواهیم کرد.

 
جز ایمان چه چیزی هست و جه چیزی به کار 
زندگی می  آید؟ ایمان است هرچه هست. با ایمان 

هست می  شود و بی  آن، نیست می  شود.

  دریچه هایی و روزنه های����ی باید تا مردمان 
تخلیه و سبک شوند تا بتوانند ادامه دهند. آنجا که 
تخلیه نیست، سبکی نیست و در نبود سبکی، ارواح 
از تعارض تغذیه می کنند و به پس و پش����ت های 

شرم   آور پناهنده می شوند.
 

 تلویزیون ها و رادیوهاي عالم از جان حرف 
م����ی  زنند: گوش جان، پای ج����ان، جان جان و ...  

تلویزیونها به درستي جان را  می  فهمند؟

آنگاه که نوبت شکستن 
بت  های وهم و عدم فرا رسد، 
ابراهیم وار باید تبر برداشت و از 

نمرود نفس باید شروع کرد.

کدام مردی توان رها شدن 
از کمند زیبایي را دارد؟ این متن 

خلقت است.

در شورش ها وبا نیست و 
طاعوني هم یافت نمی  شود اما 
چیزی هست که از این دو بدتر است و آن دوست 
نداشتن است. در ش����ورش دوست داشتنی وجود 
ندارد. کسی کسی را دوست ندارد؛ نقشی که جان 

نگرفته و خطی که پاک شده است.

 آنجا که الفبای دوست داشتن نباشد، چه جای 
مهر، چه جای عشق و چه جای محبت؟ 

وقتي همه چیز باشد و دوست داشتن جایش 
خالی باش����د، چیزي جز حفره ای بزرگ در میان 
نیست. کشور و شهری روی حفره وگسل. آنجاست  
که لرزش����ی کوچک کافی است تا هرچه هست 
فروبریزد و بیفتد و می افت����د حتی بدون تکان و 

گسل. 

 دوست نداشتن نفتی است که روی قراردادها 
و معامله ها و بده بستان ها می ریزد. جرقه و کبریتی 
کافی اس����ت تا هرچه هست بسوزد و شعله اش تا 
س����الها روی روابط  سایه بیندازد و دور شود انسان 
از انس����ان و خواهر از خواه����ر و  برادر از برادر و 

فرزند از پدر.

 از امت اضط����رار و ملت مضطر چه توقعی 
می توان داشت؟

اگر موازین حکمت را به میان و میدان بیاوریم، 
هیچ قاتلی قاتل نیست مگر اینکه اصحاب قدرت و 

ثروت در جرم او شریکند.

 در گذشته یقین دریا بود و شک جزیره. اکنون 
شک دریاست و یقین جزیره و از آن هم کمتر.

خداوند چیزی بدتر از افراط نیافریده اس����ت. 
افراط شر اس����ت حتی اگر افراط در خوبی و خیر 

باشد.
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در كوچه باغ  انديشه  -106 

الفبای دوست داشتن

امير س�عيد    الهي كريم فيضي

گویا دربار فرانسه در دیدار با سفیر ایران شتاب 
به خرج مي داد تا آنجا که چندي پس از ورود هیأت 
به پاریس، یعني در 17 آوریل 1839 م/1255 ه�  ق، 
به اصرار دربار، مراسم باریابي به حضور لویي فیلیپ، 
پادشاه فرانسه انجام ش����د. »به وضعي که دو عراده 
کالسکه هشت اسبي و کالسکه دیگر چهار اسبي از 
دولت آوردند و به اتفاق اجزاي سفارت )همراهان( 
عموماً رفته... در اتاقي که س����رکار پادشاهي در سر 
تخت زیبایي نشس����ته و س����رکار ولیعهد و سه نفر 
شاهزاده در یمین و یسار و صبیه ]دختر شاه[ و چند 
نفر دیگر از مرد و زن حضور داشتند ]نامه ي همایون 
را[ به نظر ش����اهي رسانیدیم و در گرفتن هر یک از 
هدایا به مرتبه اي اظهار خوشحالي کردند که نهایت 

نداشت، خصوصاً در باب شمشیر...«. )ص226(. 
»... آجودان باش����ي این شمشیر را در تبریز براي 
خود ساخته و زیاده از دو هزار و پانصد تومان الماس 
و یاقوت در قبضه و بالچاق ]؟[ و شیر قاب گل آن 
نصب کرده و غاف آن را تا نصف طا و مینا نموده 
بود و در وینه ]ش����هر وین[ به این صرافت افتاد که 
باید به پادشاه فرانسه هدایا داد. قوطي انفیه که سرکار 
امپراتور نمس����ا ]اتریش[ به او مرحمت کرده بود، و 
الماس هاي درشت داشت، بیرون آورده و در اسباب 
شمشیر مزبور نشانده و قوطي خوبي هم درست کرد 
و طغراي نام مبارک را در بااي قوطي مزبور به طا 
نویساند و کتاب فردوسي و سعدي که همراه داشت 
و هر دو بس����یار ممتاز بودند، آن ها را نیز در وینه به 
طا کاري مجلد کرد و براي اش����تباه کار شکل شیر 
و خورش����یدي در بااي جلد ها قرارداد به هر کدام 
قولوق]؟[ پاکیزه با دکمه مروارید حاضر نموده بود...« 

)ص226(. 
شگفت است که سفیر ایران تازه در وین متوجه 
ش����ده بود که هدایه اي براي امپراتور فرانسه با خود 
نیاورده اس����ت. از این رو به فکر افتاد که شمش����یر 
خودش را به جاي شمشیر ش����اه ایران به امپراتور 
بدهد و براي ای����ن کار، الماس هاي قوطي انفیه دان 
هدیه ي امپراتور اتریش را کند و به شمشیر خودش 
چس����باند. حتا به این هم بسنده نکرد و به دو کتاب 
نفیس ش����اهنامه ي فردوسي و گلستان سعدي که به 
همراه داش����ت دستي کشید و شکل شیر و خورشید 
را در بااي آنها نشاند تا نشان دهد که آنها را پادشاه 
ایران فرستاده است؛ البته مقدماتي هم آماده کرد تا به 

امپراتور بگوید و قضیه را هم آورد: 
»... آجودان باشي عرض کرد که چون این شمشیر 
به خزانه و تصرف چهار پادشاه بزرگ و معمر رسیده 
و اس����م هر یک در آن نوشته شده است هرگاه سر 
کار ش����اه آن را به سرکار ولیعهد مرحمت فرمایند و 
انشاء اه عمر ایش����ان هم طواني بوده در زیر سایه 
همایون همیش����ه به تقدیم خدمات شایسته خواهند 

پرداخت)ص225(. 
پادشاه و ملکه ي فرانس����ه که گویا از دیدن این 
شمشیر شگفت زده ش����ده بودند، از آجودان باشي 
خواستند که »شمش����یر مزبور را به قاعده ي ایران 
]ب����ه  کمر[ ببندد تا همه ببینند«. »وقتي که پادش����اه 
شمش����یر را به دس����ت گرفته، تعریف مي فرمود، 
آجودان باشي عرض کرد که اگر چه جواهر و اسباب 
این شمشیر قابل آن نبود که پادشاه بزرگي به برادر 
بزرگوار خود هدیه کند، لیکن چون ساخت آن کار 
قدیم ایران و از ساطین سلف مانده بود به آن سبب 
تغییر ندادند و همچنین در باب شاهنامه غرض نمود 
که اعلیحضرت شاهنشاهي به خصوصه در این کتاب 
درس خوانده اند، به آن جهت به سایر کتب شرافت و 

امتیاز داشت« )ص226(. 
جالب آنکه فرانسوي ها در کمتر از یک ماه این 
شاهنامه را طوري چاپ کردند که یک طرف آن به 
زبان فرانسه و طرف دیگرش به زبان فارسي بود و یک 
نسخه از آن همراه با یک نسخه کتاب زینت التواریخ 
که سال پیش چاپ ش����ده بود، براي آجودان باشي 

اوضاع آن ها ازم مي باشد: اول باغ ورساي است و 
ورساي ش����هر زیبایي است واقعه در چهار فرسخي 
ش����هر پاریس، در هر ماه یک دفعه نوبت سیاحت 
آنجاس����ت، س����ایر اوقات مقدور نیست؛ عمارات 
ش����اهانه  ي بس����یاري در اطراف و میان باغ احداث 
کرده اند که از عمارات سر کار پادشاه واقعه در شهر 
پاریس به مراتب رنگین تر است و چشم انداز همه، 
هر قدر نور بصر و مد نظر کارگر است، حوض هاي 

فراوان است و فواره  هاي غلطان، درختان بسیار است 
همه موزون و گلستان بي شمار است. جمله بوقلمون، 
نارنجس����تان از حد و حصر افزون است،  سروستان 
و کاجس����تان از اندازه بیرون، پر از سبزه زار است و 
سنبل، مملو از گل و بلبل. فضاي لطافت آن خارج از 
حوصله تقریر اس����ت و صفاي طراوات آن بیرون از 
حیز تحریر، وسعت باغ سي خروار تخم افکن است 
و پادشاهان فرانسه به تاریخ هزار و ششصد و هفتاد 
و دو عیسوي ]1672[ این باغ و عمارات را بنا کرده، 
شهر ورساي را پاي � تخت و عمارات مزبور را محل 
توق����ف نموده اند و تا هزار و هفتصد و نود ]1790[ 
به ترتیب ازمنه و مرور و دهور در آنجا بوده، هر یک 
در عهد خود به قدر امکان عمارتي احداث و گلستان 
و سبزه زاري ترتیب داده بر زینت آنجا افزوده است. 
دریاچه ي بس����یار بزرگي هم در وسط باغ است که 
اغلب اوقات مردم با کشتي ها و قایق ها در روي آن 

سیاحت مي نمایند، )ص234(.
گرمرودي سپس مي افزاید: »وقتي آجودان باشي 
و بن����ده ي درگاه از اول روز ت����ا حوالي غروب در 
آنجا سیاحت کردیم... هر چه سعي کردیم که بلکه 
حوض هاي آن را به شماره و تعداد آورده، مشخص 
کنیم، ممکن نشد. از بدو دولت فرانسه تا این وقت 
تصویرات محاربات ساطین سلف را کًا، با صورت 
اعاظم و اکابر ملت اعم از امراء و بزرگان س����پاه و 
وزراء و اعیان وایت و غیره به دس����تیاري نقاشان 
کامل کشیده و در آن عمارات ترتیب نموده اند، هر 
گاه مدت یکماه به دقت و اهتمام تمام ماحظه شود 
باشبهه از عهده ي دیدن و فهمیدن همین یک بساط 
به درستي نمي توان برآمد تا بر سایر اساس چه رسد. 
ازجمله ي حوض ها، حوضي در آنجا هست که دور 
آن سه هزار قدم اس����ت و میان آن پر از فواره هاي 
مختلف ااش����کال و به وضعي که بناهاي محکمه و 
متعدده با آهک و س����نگ از ته آب برداشت کرده 

به قدر ی����ک ذرع کمابیش از روي آب باا و بلندتر 
برده اند«)ص235(.

اشكال غريبه و آلت مضحكه 

»و در آنجا اشکال غریبه  بسیاري اعم از شکل 
انسان و حیوان، بري و بحري و طیور قوي هیکل و 
حشرات اارض از آهن و مس ترتیب داده، نصب 
کرده اند که به چش���م آدمي چنان مي نماید که گویا 
همه حیات دارند و منفذ فواره ها نیز هر چه هست 

همه منحصر به سوراخ دهن و بیني و گوش و چشم 
صور مس���طوره بوده، بعضاً درون بعض از سوراخ 
اسافل قرار داده اند که آلت مضحکه باشد، همان روز 
اقًا س���ي هزار نفر از اناث و ذکور در دور حوض 
مزبور براي تماش���ا حضور داشتند و همین که آب 
را از منب���ع جاري نموده، فواره ها را به کار انداختند 
بنده ي درگاه ش���مردم یکصد و چهل چشمه منفذ 

داشت که از همه آب جاري مي شد« )ص236(. 
گرمرودي گویا گذرش به موزه ي تاریخ طبیعي 
پاریس نیز افتاده و از شگفتي هاي آن و پدیده هاي 
بي مانندي که در این منطقه دیده، مي گوید و آنچنان 
مس���حور دیده هاي خود شده است که هر مورد را 
جزء به جزء شرح مي دهد تا در سفرنامه اش یادگار 

بماند. 
لويي فيليپ تصوير شاه را مي خواهد 

در دیدار دیگري که میان آجودان باشي و پادشاه 
فرانسه صورت مي گیرد، توجه لویي فیلیپ و دیگران 
به نشان  »تمثال همایون« )تصویر ناصر الدین  شاه( که 
بر سینه ي آجودان  باشي آویخته بود، جلب مي شود 
و پادشاه فرانس���ه از او مي خواهد که »شبیه مبارک 
برادر بزرگوار مرا با ش���بیه مبارک ولیعهد مغفور 
)عب���اس میرزا( بعد از مراجعت و ورود به ایران از 
براي ما بفرس���تید تا اینکه اغلب اوقات از ماحظه 
و زیارت آن خوشحالي براي ماحصل آید«... چون 
آجودان باشي مي گوید که تصویر بزرگي از شاه را 
با خود دارد و فردا خواه���د آورد، فرداي آن روز 
پادشاه فرانس���ه کالسکه ي هشت اسبي مخصوص 
خود را براي آوردن تصویر ناصرالدین شاه مي فرستد 
و خود به همراه ملکه تا دم پله هاي اول از این تصویر 
اس���تقبال مي کند و آن را در صدر مجلس نصب 
مي کند )ص 239(. این تابلو را در تبریز، نقاش ال 
افشار کش���یده بود و در وین آن را با چوب مطا 

قاب کرده بودند. 

فرستادند )ص 226(. این باید همان شاهنامه اي باشد 
که ژول مل، خاورش����ناس آلماني تبار فرانسه از ده 
سال پیش از سفر آجودان باشي، ترجمه ي آن را آغاز 
کرده بود و نخستین جلد آن با ترجمه ي فرانسوي به 

نثر در سال 1838م، در پاریس چاپ شد. 
ژول ُمل متولد 1800م در مدرس����ه ي زبان هاي 
ش����رقي پاریس به تحصیل زبان و ادبیات فارس����ي 
پرداخت و به ریاست انجمن آسیایي پاریس رسید 
و مدت سي سال استاد کرسي زبان و ادبیات فارسي 

بود و در 1876 م درگذشت.
ولي رد و بدل کردن هدایا تمام شدني نبود »روز 
دیگر آجودان باش����ي صورت همایون شاهنشاه عالم 
پناه ]ناصرالدین ش����اه[ را به انضمام یک جلد کتاب 
آتشکده حاجي لطفعلي بیک ]آذر[ به جهت سرکار 
پادشاه و یک طاقه روي لحاف رضائي و صد مثقال 
عطر گل و یک زوج قالیچ����ه ي هرات و یک عدد 
انگش����تر فیروزه ي اعلي و یک جعبه قاشوق باونات 
]؟[ براي زن پادشاه و دو طاقه شال ترمه و پنجاه عدد 
فیروزه و یک تخت����ه قالیچه ي هرات و قدري عطر 
گل به جهت همشیره ي شاه و براي دختر پادشاه و 
عروسي ولیعهد هم مثل تعارف همشیره ي شاه تکلف 

فرستادند« )ص 227(. 
وقتي آجودان باش����ي دید که در میهماني بعدي، 
ملکه و س����ایرین ش����ال هاي تعارفي را روي بر و 
دوش خود انداخته بودند از خوش����حالي در پوست 

نمي گنجید. 
در خيابان هاي پاريس 

گرمرودي که در خیابان هاي پاریس گردش کرده، 
از نظافت و پاکیزگي شهر و خیابان ها و حوض هاي 
فراوان و فواره هاي شایان و میدان ها و نارنجستان ها و 
درختان موزون و برگ هاي رنگین آن مي گوید و طاق 

نصرت پاریس را چنین توصیف مي کند: 
»در محاذي خیابان و مقابل وسط باغ و در آخر 
خیابان باز، میدان بزرگي است. در وسط حقیقي این 
میدان بناي عالیه ساخته به مرتبه ]اي[ باا برده  اند که 
هر کس از آنجا به سمت شهر نگاه کند همه نمایان 
مي ش����ود. باني این بنا اواً ناپلیان ]ناپلئون بناپارت[ 
بوده است. در ثاني همین پادشاه به اتمام رسانیده اند 
و با س����نگ متین اقًا بیست و پنج ذرع باا برده اند، 
بعد از آن سر آن ها را متصل به هم پوشانیده، طاق نما 
مس����قف و در بااي آن اطاقهاي متعدد ساخته اند 
همان بنا از بنیاد تا هر جا باا برده اند و با سقف کاً  
س����نگ و چهار طرف این چهار ارکان و سقف همه 
از محاربات ناپلیاني تصویرات حجاري است. ُحسن 
عمده ي آن این است که هر کس از وسط اطاق شاهي 
نگاه کند از میان خیابان باغ  و میدان ش����هر و خیابان 
خارج از میدان همان بنا نمایان اس����ت و نوعي به 
نظر مي آید که گویا در آخر خیابان باغ واقع اس����ت« 

)ص228(. 
او شمار صندلي هاي پاریس را پنج هزار گزارش 
کرده و قهوه خانه ها را بسیار رنگین و سنگین وصف 
مي کند و عمارات عالیه ي را تصویر خانه مي  نامد، از 
آن رو که ده هزار پرده تصویر کمابیش در سقف و 
دیوار آن عمارات موجود است و مي گوید که پرده اي 
هست که سي هزار تومان قیمت دارد و مردمان، گروه 

گروه براي دیدن آن ها به این مکان مي آیند. 
از رود سن با عنوان »رودخانه ي عظیمي که در 
وسط شهري جاري اس����ت« نام مي برد و از پل هاي 
عظیم و قویم و پُرش����مار آن و خانه  هاي سه طبقه تا 
نُه طبقه که همه مش����رف به بازار و کوچه و میدان و 
باغچه هستند، یاد مي کند و نیز از مردم مي گوید که تا 
نصف شب، زن و مرد به تجارت و امور صناعت و 
شرایط ضیافت سرگرمند و در برخي از تماشاخانه ها 
و ضیافت هاي ب����ال و قهوه خانه ها خوش گذراني 

مي نمایند )ص232(. 
»دور شهر، از دو طرف به فاصله ي دو فرسخ همه 
باغات و گلزار و س����بزه زار است و خیابان ، شب ها 
همیشه میان آن ها همه چراغان. من جمله سه قطعه 
باغ مشهور و معروف اس����ت که تحریر مجملي از 

ساعت هاي عجيب 

»ش���خصي ساعتي به قدر س���ه وجب در سه 
وجب س���اخته و اختراع نموده بود که در توي آن، 
دریا و کش���تي و قایق و رودخانه و پل، باغ و بلبل 
و درخت و گل و چمن و س���نبل خیلي داشت و 
هر وقت س���اعت کار مي کرد، کشتي ها و قایق ها 
کاً در روي دری���ا به حرکت آمده، از این طرف به 
آن طرف و بالعکس راه مي رفت و از روي پل مردم 
نیز دسته دسته اعم از کالسکه نشین و سواره و پیاده 
تردد مي نمودند و مرغ���ان خوش الحان در اغصان 
درختان هم گاهي به نغمه و سرود مشغول و گاهي 
مي غنودند. و دیگر، ساعتي اختراع نموده بودند که 
در آن میان اساس سور و مهماني و بساط جشن و 
ریسمان بازي مرتب داشته، ریسمان باز در سر طناب 
بازي مي کرد و اهل طرب دیگر نیز بعضي به رقص 

و برخي به نغمه و سرود مشغول بودند.
 و همچنین بخ���اري و هیمه و آتش عملي و 
وضعي ترتی���ب داده بودند که هیچ کس به حقیقت 
منتقل نمي شد و همه چنین مي دانستند که بخاري 
واقعي اس���ت و مثال معمول و متعارف مي سوزد، 
بنده ي درگاه خود عم���داً پیش رفته به دقت تمام 
ماحظه نمودم. مطلقًا  مش���خص نش���د که عملي 
اس���ت تا اینکه دست بردم و پارچه ]اي[ از هیمه ي 
نیم سوخته ي شعله  ي آتش و خاکستر داشت برداشته 
دیدم که س���رد است و تعجب کلي حاصل گشت« 

)ص240(. 
مكتب خانه هاي پاريس 

گرمرودي از مکتب خانه هاي پرش���مار و معتبر 
پاریس مي گوید که از جانب دولت و ملت ساخته 
شده و مي افزاید که اهل مکتب هفته اي یک دفعه به 
خانه ي خود مي روند و سایر روزها در مکتب خانه 
به سر مي برند و س���رگرم درس خواندن هستند که 
در اینجا اش���اره او به گمان به مدارس شبانه روزي 
پاریس است. به نظر او بر اثر همین مکتب خانه ها و 
اینکه مردم دقیقه اي از آموزش و یادگیري خودداري 
نمي کنند، بیشتر مردم فرنگستان در جمیع علوم و 
صنایع سررشته دارند، حتا »هر چه نابینا هست همه 
را در مکتب خانه هاي عل���وم کارخانه هاي صنایع 
به قوت امس���ه تعلیم داده عل���وم کلیه و صنایع 
ضروریه آموخته اند که همیشه کار مي کنند و اجرت 

مي گیرند« )ص242(. 
اقامت اول آجودان باشي در پاریس از 1 صفر تا 
18 ربی���ع ااول 1255 ه� ق، یعني به مدت یک ماه 
و 18 روز ب���ود. گویا در موقع حرکت از پاریس به 
سوي لندن، پادشاه از آجودان باشي � دعوت مي کند 
که از نقاش���خانه و خزانه ي مخصوص پادشاهي 

دیدن کند. 
خزانه  پادشاه فرانسه 

به نوش���ته ي گرمرودي: »در خزانه، وجه نقد 
ظاهراً چیزي نبود اما اسباب جواهر مردانه و زنانه به 
وضع هاي فرنگي و رومي و شمشیر و خنجر مکلل 
و تسبیح هاي مروارید درشت غلطان و انگشترهاي 
مرغوب از هر قسم غیرمحصور بود.    سر کار پادشاه 
از راه التفات و مهرباني به آجودان باش���ي فرمایش 
کردند که سلطنت ما و سفارت خود را کنار گذاشته 
به طور رفاقت و خصوصیت به هر چه که میل داشته 
باش���ي به رسم یادگار از اینجا بردار و مطلقاً صرفه 
و ماحظه مکن که اینجا مخصوص من و اواد من 
است و مطلقاً به مال رعیت فرانسه مدخلیت ندارد. 
آجودان باش���ي عرض کرد که این اسباب کاً  قابل 
و ایق ساطین و خاندان سلطنت است و بنده که 
شغل سربازي دارم در حقیقت هیچ یک از این ها را 
براي بنده مصرفي  نخواهد داشت. اگر اعلیحضرت 
پادشاهي محض مرحمت بخواهند به رسم یادگار 
التفاتي به بنده فرمایند تصویر مبارک را بسیار طالبم 
که همه این اش���یاء به وجود او مهیا شده است. بار 
دیگر اصرار و حکم فرمودند که چیزي از این اشیاء، 
منتخب کرده بردارید صورت خود را نیز مي دهم. 
باز عرض کرد که من سامتي ذات همایون شاه و 

صورت مبارک را مي خواهم و براي افتخار من کافي 
است. بعد به فاصله دو سه روز دیگر ]شاه[ صورت 
ش���بیه خود را با صورت اواد و احفاد و زن خود 

عموماً در صفحه طا سکه کرده فرستادند.
و همچنین تصاویر مزبور را در روي س���نگ 
سفید فرداً فرد ساخته به عاوه یک دستگاه ساعت 
طاي مجلسي و یک دستگاه ساعت کوچک طا و 
ی���ک لوله تفنگ خوب و یک جفت طپانچه و یک 
قبضه شمشیر و دو قبضه خنجر مطا و شش عدد 
بشقاب چیني و شش عدد پیاله و نعلبکي چیني و 
دو تخته گلیم گابتون باف و یک قبضه شمشیر مینا 
نیز از جانب ولیعهد و ش���ش جلد کتاب نقشه ربع 
مسکون براً و بحراً به مقیاس بزرگ که در کتابخانه 
پادش���اهي تازه به اتمام رس���یده بود از جانب زن 
خود با اشیاء مزبوره مصحوب جنرال آجودان خود 
فرستاد و آجودان باشي تعارفات مزبوره را قبول و 
به حامل آن ها تعارفي که ایق بود داد، اگرچه این 
چیزها چندان قابل نبود لکن اظهار ممنوني بس���یار 

نمودند« )ص234(.
آشوب و شورش در پاريس 

»در اوقات توقف پاریس بعضي از ملت فرانسه 
ظاهراً و برخي باطناً بناي آشوب و شورش گذاشته 
س���ه چهار روز در میان شهر پاریس دعوا کردند و 
مساوي صد نفر کشته و دویست و سیصد نفر هم 
زخمدار شدند. چون سر کار پادشاه در جزو از این 
معني اس���تحضار داشته اند یک هفته پیش از اوقوع 
این معرکه ده هزار نفر قش���ون نظام که در ش���هر 
متوقف بودند همه را احضار و بعد از نوازش بسیار 
به چهل و پنجاه نفر از صاحبان منصب نشان داده 

همه را دلگرم نمودند.
لهذا در این مقدمه آن ه���ا عموماً اجماع کرده 
به گروه اش���رار غلبه و جمعي از مفسدین آن ها را 
دستگیر نمودند تا اینکه رفع اغتشاش شد. یک نفر 
جنرال بزرگ و قدیمي هم در این میانه تلف گشت. 
منظور جمعي از ملت فرانس���ه این است که اساس 
س���لطنت را بالمره برهم زده امر وایت را به عهده 
جمهور مل���ت و وکاي دولت واگذارند، علي هذا 
پادشاه فرانسه همیشه خائف بوده و دائماً با احتیاط 

راه مي رود« )ص243(.
اشك مادر بر دست شاه 

در همان ش���بي که در پاریس ش���ورش شد 
آجودان باش���ي و همراهانش به کاخ لویي فیلیپ 
به صرف ش���ام دعوت شده بودند که با پیش آمدن 
این ماجرا ژنرال آجودان ش���اه نزد آجودان باشي 
رفته و ضمن عذرخواهي پیام شاه را به او مي دهد: 
»مي ترسم امشب خدا نکرده در عرض راه یا میدان... 
آس���یبي به آجودان باشي یا به کسان او از این اشرار 

برسد که ما خجالت بکشیم.«
ولي آجودان باش���ي آمادگي خ���ود را براي 
جان فشاني در راه حفاظت از پادشاه فرانسه اعام 
مي کند و مي گوید: »حاا به عزم قراولي و جان فشاني 
)در راه ش���اه( با اتباعي که در اینجا دارم مکمل و 
مسلح خواهم آمد« ولي شاه البته راضي نشد. بعداً 
پادشاه فرانسه به او گفت که »همه مقصرین را بدون 
تنبیه و سیاست مرخص فرمودیم... چون مادر یکي 
از آن ها آمد و در اثناي گریه قطره اي از اشک چشم 
او به دس���ت من ریخت و من همه را به آن یک 
قطره آب دیده بخشیدم.« آجودان باشي مي گوید »از 
س���ي ملیان نفس ]میلیون نفر[، اگر پنج شش هزار 
نفر طاغي و ناراضي باشند از عدالت و شأن پادشاه 
چیزي نخواهد کاست. )شاه( فرمودند از این عرض 

تو خاطر من تسلي یافت« )ص244(.
نوش���ته هاي گرمرودي در هیأت س���فارت 
آجودان باشي را باید از نخستین آگاهي هاي ما درباره 
فرانس���ه از دیدگاه یک ایراني دانست و در واقع 
دروازه اي اس���ت که ما را با فرانسه و فرهنگ پربار 
و تاریخ بناهاي آن آش���نا مي کند و از این نظر بسي 

پرارزش است.

شمشيري براي امپراتور
درنگي در روابط تاريخي ايران و فرانسه/2

پایان



 بدبختی در جنب خوش����بختی است، جنب 
جنب. کافی است آدمی کمی کوتاهی کند و از آن 
به این بیفتد یا کافی است تکانی به خودش بدهد که 

خوشبختی رخ خواهد نمود. 

خوشبختی و بدبختی سهل تر از آن است که 
اش����خاص فکر می کنند. هیچ مرز روشنی بینشان 
نیست. اگر درس����ت نگاه کنیم، بدبختی را زالوی 
خوشبختی خواهیم یافت که در دل آن است، از آن 

تغذیه می کند و سرانجام هم غالب می شود. 

هرکجا خوشبختی هست  پیروزی روی داده 
و هرکجا بدبختی بوده، شکستی روی داده است اما 

کار با یکی از این دو تمام نمي 
شود و این چرخه ادامه دارد و 

دارد تا بی نهایت.
 

مرگ قصه نیست، داستان 
نیست. قضیه و گزاره هم نیست. 
دستي اس����ت که آدمیزاد را به 

خودش بازمي گرداند.

انسان از ماورا می  آید و به 
ماورا م����ی  رود. طبیعت کاره  ای 
نیست جز اینکه البته آمدن به آن 

و رفتن هم از آن است. پس داستان آدمیزاد از ماورا 
به ماورا است .

انسانها از متن خلقت غایب  اند تا زمانی که کار 
اصلی خودشان انجام دهند. حضور در خلقت بدون 

انجام کاری که باید، ناممکن است.

ماجراي کفر و ایمان خواندني است. در ماجراي 
کفر طومار حیات در هم پیچیده می  شود. زلزله  ای 
از درون م����ي  آید و جهان را تکه  پاره مي  کند، به هم 
مي ریزد، متاشی مي کند، در هم مي کند، مي اندازد، 
مي کوبد، ریز ریز مي کند، خاک و خاکستر مي کند و 
به خاک سیاه مي نشاند. آیا نصیب آدمي از جهان بیش 
از این نیست؟ آیا جهان سرنوشتی و غایتی بیش از 
این ندارد که از بلندی سقوط کند و ساقط شود؟ 

 ایمان، شور ایمان اس����ت: زنده شدن، بارور 
شدن، آکنده شدن، شروع و تجدید. تجدید شدن. 

بالیدن و شسته شدن. 

جهان ذره ذره به هم  چسبیده و پر از معنی  شده و 
آنگاه معنی گشته است. از اینجاست که ابهام را پس 

می  زند و دور می  اندازد. 

خورشید کانونی است که حیات می  پاشد و عالم 
را از سر تا پا در نور غرق می  کند. از این منظر، جهان 
عروسی است که به رود خورشید وارد می  شود و در 
آن تطهیر می  کند. نور می  شود و آنگاه از رود نور خارج 

می  شود که دیدنی و ستایش کردنی است.  

هرگاه در برابر نور خورشید بایستیم، نور از ما 
جاری خواهد شد و ما از نور. آنگاه همه چیز زنده 
و باطراوت خواهد بود؛ هیچ نشانی از هیچ چیز سیاه 
دیده نخواهد شد. با نور نفس خواهیم کشید و به 

جهان سام خواهیم کرد.

 
جز ایمان چه چیزی هست و جه چیزی به کار 
زندگی می  آید؟ ایمان است هرچه هست. با ایمان 

هست می  شود و بی  آن، نیست می  شود.

  دریچه هایی و روزنه های����ی باید تا مردمان 
تخلیه و سبک شوند تا بتوانند ادامه دهند. آنجا که 
تخلیه نیست، سبکی نیست و در نبود سبکی، ارواح 
از تعارض تغذیه می کنند و به پس و پش����ت های 

شرم   آور پناهنده می شوند.
 

 تلویزیون ها و رادیوهاي عالم از جان حرف 
م����ی  زنند: گوش جان، پای ج����ان، جان جان و ...  

تلویزیونها به درستي جان را  می  فهمند؟

آنگاه که نوبت شکستن 
بت  های وهم و عدم فرا رسد، 
ابراهیم وار باید تبر برداشت و از 

نمرود نفس باید شروع کرد.

کدام مردی توان رها شدن 
از کمند زیبایي را دارد؟ این متن 

خلقت است.

در شورش ها وبا نیست و 
طاعوني هم یافت نمی  شود اما 
چیزی هست که از این دو بدتر است و آن دوست 
نداشتن است. در ش����ورش دوست داشتنی وجود 
ندارد. کسی کسی را دوست ندارد؛ نقشی که جان 

نگرفته و خطی که پاک شده است.

 آنجا که الفبای دوست داشتن نباشد، چه جای 
مهر، چه جای عشق و چه جای محبت؟ 

وقتي همه چیز باشد و دوست داشتن جایش 
خالی باش����د، چیزي جز حفره ای بزرگ در میان 
نیست. کشور و شهری روی حفره وگسل. آنجاست  
که لرزش����ی کوچک کافی است تا هرچه هست 
فروبریزد و بیفتد و می افت����د حتی بدون تکان و 

گسل. 

 دوست نداشتن نفتی است که روی قراردادها 
و معامله ها و بده بستان ها می ریزد. جرقه و کبریتی 
کافی اس����ت تا هرچه هست بسوزد و شعله اش تا 
س����الها روی روابط  سایه بیندازد و دور شود انسان 
از انس����ان و خواهر از خواه����ر و  برادر از برادر و 

فرزند از پدر.

 از امت اضط����رار و ملت مضطر چه توقعی 
می توان داشت؟

اگر موازین حکمت را به میان و میدان بیاوریم، 
هیچ قاتلی قاتل نیست مگر اینکه اصحاب قدرت و 

ثروت در جرم او شریکند.

 در گذشته یقین دریا بود و شک جزیره. اکنون 
شک دریاست و یقین جزیره و از آن هم کمتر.

خداوند چیزی بدتر از افراط نیافریده اس����ت. 
افراط شر اس����ت حتی اگر افراط در خوبی و خیر 

باشد.
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در كوچه باغ  انديشه  -106 

الفبای دوست داشتن

امير س�عيد    الهي كريم فيضي

گویا دربار فرانسه در دیدار با سفیر ایران شتاب 
به خرج مي داد تا آنجا که چندي پس از ورود هیأت 
به پاریس، یعني در 17 آوریل 1839 م/1255 ه�  ق، 
به اصرار دربار، مراسم باریابي به حضور لویي فیلیپ، 
پادشاه فرانسه انجام ش����د. »به وضعي که دو عراده 
کالسکه هشت اسبي و کالسکه دیگر چهار اسبي از 
دولت آوردند و به اتفاق اجزاي سفارت )همراهان( 
عموماً رفته... در اتاقي که س����رکار پادشاهي در سر 
تخت زیبایي نشس����ته و س����رکار ولیعهد و سه نفر 
شاهزاده در یمین و یسار و صبیه ]دختر شاه[ و چند 
نفر دیگر از مرد و زن حضور داشتند ]نامه ي همایون 
را[ به نظر ش����اهي رسانیدیم و در گرفتن هر یک از 
هدایا به مرتبه اي اظهار خوشحالي کردند که نهایت 

نداشت، خصوصاً در باب شمشیر...«. )ص226(. 
»... آجودان باش����ي این شمشیر را در تبریز براي 
خود ساخته و زیاده از دو هزار و پانصد تومان الماس 
و یاقوت در قبضه و بالچاق ]؟[ و شیر قاب گل آن 
نصب کرده و غاف آن را تا نصف طا و مینا نموده 
بود و در وینه ]ش����هر وین[ به این صرافت افتاد که 
باید به پادشاه فرانسه هدایا داد. قوطي انفیه که سرکار 
امپراتور نمس����ا ]اتریش[ به او مرحمت کرده بود، و 
الماس هاي درشت داشت، بیرون آورده و در اسباب 
شمشیر مزبور نشانده و قوطي خوبي هم درست کرد 
و طغراي نام مبارک را در بااي قوطي مزبور به طا 
نویساند و کتاب فردوسي و سعدي که همراه داشت 
و هر دو بس����یار ممتاز بودند، آن ها را نیز در وینه به 
طا کاري مجلد کرد و براي اش����تباه کار شکل شیر 
و خورش����یدي در بااي جلد ها قرارداد به هر کدام 
قولوق]؟[ پاکیزه با دکمه مروارید حاضر نموده بود...« 

)ص226(. 
شگفت است که سفیر ایران تازه در وین متوجه 
ش����ده بود که هدایه اي براي امپراتور فرانسه با خود 
نیاورده اس����ت. از این رو به فکر افتاد که شمش����یر 
خودش را به جاي شمشیر ش����اه ایران به امپراتور 
بدهد و براي ای����ن کار، الماس هاي قوطي انفیه دان 
هدیه ي امپراتور اتریش را کند و به شمشیر خودش 
چس����باند. حتا به این هم بسنده نکرد و به دو کتاب 
نفیس ش����اهنامه ي فردوسي و گلستان سعدي که به 
همراه داش����ت دستي کشید و شکل شیر و خورشید 
را در بااي آنها نشاند تا نشان دهد که آنها را پادشاه 
ایران فرستاده است؛ البته مقدماتي هم آماده کرد تا به 

امپراتور بگوید و قضیه را هم آورد: 
»... آجودان باشي عرض کرد که چون این شمشیر 
به خزانه و تصرف چهار پادشاه بزرگ و معمر رسیده 
و اس����م هر یک در آن نوشته شده است هرگاه سر 
کار ش����اه آن را به سرکار ولیعهد مرحمت فرمایند و 
انشاء اه عمر ایش����ان هم طواني بوده در زیر سایه 
همایون همیش����ه به تقدیم خدمات شایسته خواهند 

پرداخت)ص225(. 
پادشاه و ملکه ي فرانس����ه که گویا از دیدن این 
شمشیر شگفت زده ش����ده بودند، از آجودان باشي 
خواستند که »شمش����یر مزبور را به قاعده ي ایران 
]ب����ه  کمر[ ببندد تا همه ببینند«. »وقتي که پادش����اه 
شمش����یر را به دس����ت گرفته، تعریف مي فرمود، 
آجودان باشي عرض کرد که اگر چه جواهر و اسباب 
این شمشیر قابل آن نبود که پادشاه بزرگي به برادر 
بزرگوار خود هدیه کند، لیکن چون ساخت آن کار 
قدیم ایران و از ساطین سلف مانده بود به آن سبب 
تغییر ندادند و همچنین در باب شاهنامه غرض نمود 
که اعلیحضرت شاهنشاهي به خصوصه در این کتاب 
درس خوانده اند، به آن جهت به سایر کتب شرافت و 

امتیاز داشت« )ص226(. 
جالب آنکه فرانسوي ها در کمتر از یک ماه این 
شاهنامه را طوري چاپ کردند که یک طرف آن به 
زبان فرانسه و طرف دیگرش به زبان فارسي بود و یک 
نسخه از آن همراه با یک نسخه کتاب زینت التواریخ 
که سال پیش چاپ ش����ده بود، براي آجودان باشي 

اوضاع آن ها ازم مي باشد: اول باغ ورساي است و 
ورساي ش����هر زیبایي است واقعه در چهار فرسخي 
ش����هر پاریس، در هر ماه یک دفعه نوبت سیاحت 
آنجاس����ت، س����ایر اوقات مقدور نیست؛ عمارات 
ش����اهانه  ي بس����یاري در اطراف و میان باغ احداث 
کرده اند که از عمارات سر کار پادشاه واقعه در شهر 
پاریس به مراتب رنگین تر است و چشم انداز همه، 
هر قدر نور بصر و مد نظر کارگر است، حوض هاي 

فراوان است و فواره  هاي غلطان، درختان بسیار است 
همه موزون و گلستان بي شمار است. جمله بوقلمون، 
نارنجس����تان از حد و حصر افزون است،  سروستان 
و کاجس����تان از اندازه بیرون، پر از سبزه زار است و 
سنبل، مملو از گل و بلبل. فضاي لطافت آن خارج از 
حوصله تقریر اس����ت و صفاي طراوات آن بیرون از 
حیز تحریر، وسعت باغ سي خروار تخم افکن است 
و پادشاهان فرانسه به تاریخ هزار و ششصد و هفتاد 
و دو عیسوي ]1672[ این باغ و عمارات را بنا کرده، 
شهر ورساي را پاي � تخت و عمارات مزبور را محل 
توق����ف نموده اند و تا هزار و هفتصد و نود ]1790[ 
به ترتیب ازمنه و مرور و دهور در آنجا بوده، هر یک 
در عهد خود به قدر امکان عمارتي احداث و گلستان 
و سبزه زاري ترتیب داده بر زینت آنجا افزوده است. 
دریاچه ي بس����یار بزرگي هم در وسط باغ است که 
اغلب اوقات مردم با کشتي ها و قایق ها در روي آن 

سیاحت مي نمایند، )ص234(.
گرمرودي سپس مي افزاید: »وقتي آجودان باشي 
و بن����ده ي درگاه از اول روز ت����ا حوالي غروب در 
آنجا سیاحت کردیم... هر چه سعي کردیم که بلکه 
حوض هاي آن را به شماره و تعداد آورده، مشخص 
کنیم، ممکن نشد. از بدو دولت فرانسه تا این وقت 
تصویرات محاربات ساطین سلف را کًا، با صورت 
اعاظم و اکابر ملت اعم از امراء و بزرگان س����پاه و 
وزراء و اعیان وایت و غیره به دس����تیاري نقاشان 
کامل کشیده و در آن عمارات ترتیب نموده اند، هر 
گاه مدت یکماه به دقت و اهتمام تمام ماحظه شود 
باشبهه از عهده ي دیدن و فهمیدن همین یک بساط 
به درستي نمي توان برآمد تا بر سایر اساس چه رسد. 
ازجمله ي حوض ها، حوضي در آنجا هست که دور 
آن سه هزار قدم اس����ت و میان آن پر از فواره هاي 
مختلف ااش����کال و به وضعي که بناهاي محکمه و 
متعدده با آهک و س����نگ از ته آب برداشت کرده 

به قدر ی����ک ذرع کمابیش از روي آب باا و بلندتر 
برده اند«)ص235(.

اشكال غريبه و آلت مضحكه 

»و در آنجا اشکال غریبه  بسیاري اعم از شکل 
انسان و حیوان، بري و بحري و طیور قوي هیکل و 
حشرات اارض از آهن و مس ترتیب داده، نصب 
کرده اند که به چش���م آدمي چنان مي نماید که گویا 
همه حیات دارند و منفذ فواره ها نیز هر چه هست 

همه منحصر به سوراخ دهن و بیني و گوش و چشم 
صور مس���طوره بوده، بعضاً درون بعض از سوراخ 
اسافل قرار داده اند که آلت مضحکه باشد، همان روز 
اقًا س���ي هزار نفر از اناث و ذکور در دور حوض 
مزبور براي تماش���ا حضور داشتند و همین که آب 
را از منب���ع جاري نموده، فواره ها را به کار انداختند 
بنده ي درگاه ش���مردم یکصد و چهل چشمه منفذ 

داشت که از همه آب جاري مي شد« )ص236(. 
گرمرودي گویا گذرش به موزه ي تاریخ طبیعي 
پاریس نیز افتاده و از شگفتي هاي آن و پدیده هاي 
بي مانندي که در این منطقه دیده، مي گوید و آنچنان 
مس���حور دیده هاي خود شده است که هر مورد را 
جزء به جزء شرح مي دهد تا در سفرنامه اش یادگار 

بماند. 
لويي فيليپ تصوير شاه را مي خواهد 

در دیدار دیگري که میان آجودان باشي و پادشاه 
فرانسه صورت مي گیرد، توجه لویي فیلیپ و دیگران 
به نشان  »تمثال همایون« )تصویر ناصر الدین  شاه( که 
بر سینه ي آجودان  باشي آویخته بود، جلب مي شود 
و پادشاه فرانس���ه از او مي خواهد که »شبیه مبارک 
برادر بزرگوار مرا با ش���بیه مبارک ولیعهد مغفور 
)عب���اس میرزا( بعد از مراجعت و ورود به ایران از 
براي ما بفرس���تید تا اینکه اغلب اوقات از ماحظه 
و زیارت آن خوشحالي براي ماحصل آید«... چون 
آجودان باشي مي گوید که تصویر بزرگي از شاه را 
با خود دارد و فردا خواه���د آورد، فرداي آن روز 
پادشاه فرانس���ه کالسکه ي هشت اسبي مخصوص 
خود را براي آوردن تصویر ناصرالدین شاه مي فرستد 
و خود به همراه ملکه تا دم پله هاي اول از این تصویر 
اس���تقبال مي کند و آن را در صدر مجلس نصب 
مي کند )ص 239(. این تابلو را در تبریز، نقاش ال 
افشار کش���یده بود و در وین آن را با چوب مطا 

قاب کرده بودند. 

فرستادند )ص 226(. این باید همان شاهنامه اي باشد 
که ژول مل، خاورش����ناس آلماني تبار فرانسه از ده 
سال پیش از سفر آجودان باشي، ترجمه ي آن را آغاز 
کرده بود و نخستین جلد آن با ترجمه ي فرانسوي به 

نثر در سال 1838م، در پاریس چاپ شد. 
ژول ُمل متولد 1800م در مدرس����ه ي زبان هاي 
ش����رقي پاریس به تحصیل زبان و ادبیات فارس����ي 
پرداخت و به ریاست انجمن آسیایي پاریس رسید 
و مدت سي سال استاد کرسي زبان و ادبیات فارسي 

بود و در 1876 م درگذشت.
ولي رد و بدل کردن هدایا تمام شدني نبود »روز 
دیگر آجودان باش����ي صورت همایون شاهنشاه عالم 
پناه ]ناصرالدین ش����اه[ را به انضمام یک جلد کتاب 
آتشکده حاجي لطفعلي بیک ]آذر[ به جهت سرکار 
پادشاه و یک طاقه روي لحاف رضائي و صد مثقال 
عطر گل و یک زوج قالیچ����ه ي هرات و یک عدد 
انگش����تر فیروزه ي اعلي و یک جعبه قاشوق باونات 
]؟[ براي زن پادشاه و دو طاقه شال ترمه و پنجاه عدد 
فیروزه و یک تخت����ه قالیچه ي هرات و قدري عطر 
گل به جهت همشیره ي شاه و براي دختر پادشاه و 
عروسي ولیعهد هم مثل تعارف همشیره ي شاه تکلف 

فرستادند« )ص 227(. 
وقتي آجودان باش����ي دید که در میهماني بعدي، 
ملکه و س����ایرین ش����ال هاي تعارفي را روي بر و 
دوش خود انداخته بودند از خوش����حالي در پوست 

نمي گنجید. 
در خيابان هاي پاريس 

گرمرودي که در خیابان هاي پاریس گردش کرده، 
از نظافت و پاکیزگي شهر و خیابان ها و حوض هاي 
فراوان و فواره هاي شایان و میدان ها و نارنجستان ها و 
درختان موزون و برگ هاي رنگین آن مي گوید و طاق 

نصرت پاریس را چنین توصیف مي کند: 
»در محاذي خیابان و مقابل وسط باغ و در آخر 
خیابان باز، میدان بزرگي است. در وسط حقیقي این 
میدان بناي عالیه ساخته به مرتبه ]اي[ باا برده  اند که 
هر کس از آنجا به سمت شهر نگاه کند همه نمایان 
مي ش����ود. باني این بنا اواً ناپلیان ]ناپلئون بناپارت[ 
بوده است. در ثاني همین پادشاه به اتمام رسانیده اند 
و با س����نگ متین اقًا بیست و پنج ذرع باا برده اند، 
بعد از آن سر آن ها را متصل به هم پوشانیده، طاق نما 
مس����قف و در بااي آن اطاقهاي متعدد ساخته اند 
همان بنا از بنیاد تا هر جا باا برده اند و با سقف کاً  
س����نگ و چهار طرف این چهار ارکان و سقف همه 
از محاربات ناپلیاني تصویرات حجاري است. ُحسن 
عمده ي آن این است که هر کس از وسط اطاق شاهي 
نگاه کند از میان خیابان باغ  و میدان ش����هر و خیابان 
خارج از میدان همان بنا نمایان اس����ت و نوعي به 
نظر مي آید که گویا در آخر خیابان باغ واقع اس����ت« 

)ص228(. 
او شمار صندلي هاي پاریس را پنج هزار گزارش 
کرده و قهوه خانه ها را بسیار رنگین و سنگین وصف 
مي کند و عمارات عالیه ي را تصویر خانه مي  نامد، از 
آن رو که ده هزار پرده تصویر کمابیش در سقف و 
دیوار آن عمارات موجود است و مي گوید که پرده اي 
هست که سي هزار تومان قیمت دارد و مردمان، گروه 

گروه براي دیدن آن ها به این مکان مي آیند. 
از رود سن با عنوان »رودخانه ي عظیمي که در 
وسط شهري جاري اس����ت« نام مي برد و از پل هاي 
عظیم و قویم و پُرش����مار آن و خانه  هاي سه طبقه تا 
نُه طبقه که همه مش����رف به بازار و کوچه و میدان و 
باغچه هستند، یاد مي کند و نیز از مردم مي گوید که تا 
نصف شب، زن و مرد به تجارت و امور صناعت و 
شرایط ضیافت سرگرمند و در برخي از تماشاخانه ها 
و ضیافت هاي ب����ال و قهوه خانه ها خوش گذراني 

مي نمایند )ص232(. 
»دور شهر، از دو طرف به فاصله ي دو فرسخ همه 
باغات و گلزار و س����بزه زار است و خیابان ، شب ها 
همیشه میان آن ها همه چراغان. من جمله سه قطعه 
باغ مشهور و معروف اس����ت که تحریر مجملي از 

ساعت هاي عجيب 

»ش���خصي ساعتي به قدر س���ه وجب در سه 
وجب س���اخته و اختراع نموده بود که در توي آن، 
دریا و کش���تي و قایق و رودخانه و پل، باغ و بلبل 
و درخت و گل و چمن و س���نبل خیلي داشت و 
هر وقت س���اعت کار مي کرد، کشتي ها و قایق ها 
کاً در روي دری���ا به حرکت آمده، از این طرف به 
آن طرف و بالعکس راه مي رفت و از روي پل مردم 
نیز دسته دسته اعم از کالسکه نشین و سواره و پیاده 
تردد مي نمودند و مرغ���ان خوش الحان در اغصان 
درختان هم گاهي به نغمه و سرود مشغول و گاهي 
مي غنودند. و دیگر، ساعتي اختراع نموده بودند که 
در آن میان اساس سور و مهماني و بساط جشن و 
ریسمان بازي مرتب داشته، ریسمان باز در سر طناب 
بازي مي کرد و اهل طرب دیگر نیز بعضي به رقص 

و برخي به نغمه و سرود مشغول بودند.
 و همچنین بخ���اري و هیمه و آتش عملي و 
وضعي ترتی���ب داده بودند که هیچ کس به حقیقت 
منتقل نمي شد و همه چنین مي دانستند که بخاري 
واقعي اس���ت و مثال معمول و متعارف مي سوزد، 
بنده ي درگاه خود عم���داً پیش رفته به دقت تمام 
ماحظه نمودم. مطلقًا  مش���خص نش���د که عملي 
اس���ت تا اینکه دست بردم و پارچه ]اي[ از هیمه ي 
نیم سوخته ي شعله  ي آتش و خاکستر داشت برداشته 
دیدم که س���رد است و تعجب کلي حاصل گشت« 

)ص240(. 
مكتب خانه هاي پاريس 

گرمرودي از مکتب خانه هاي پرش���مار و معتبر 
پاریس مي گوید که از جانب دولت و ملت ساخته 
شده و مي افزاید که اهل مکتب هفته اي یک دفعه به 
خانه ي خود مي روند و سایر روزها در مکتب خانه 
به سر مي برند و س���رگرم درس خواندن هستند که 
در اینجا اش���اره او به گمان به مدارس شبانه روزي 
پاریس است. به نظر او بر اثر همین مکتب خانه ها و 
اینکه مردم دقیقه اي از آموزش و یادگیري خودداري 
نمي کنند، بیشتر مردم فرنگستان در جمیع علوم و 
صنایع سررشته دارند، حتا »هر چه نابینا هست همه 
را در مکتب خانه هاي عل���وم کارخانه هاي صنایع 
به قوت امس���ه تعلیم داده عل���وم کلیه و صنایع 
ضروریه آموخته اند که همیشه کار مي کنند و اجرت 

مي گیرند« )ص242(. 
اقامت اول آجودان باشي در پاریس از 1 صفر تا 
18 ربی���ع ااول 1255 ه� ق، یعني به مدت یک ماه 
و 18 روز ب���ود. گویا در موقع حرکت از پاریس به 
سوي لندن، پادشاه از آجودان باشي � دعوت مي کند 
که از نقاش���خانه و خزانه ي مخصوص پادشاهي 

دیدن کند. 
خزانه  پادشاه فرانسه 

به نوش���ته ي گرمرودي: »در خزانه، وجه نقد 
ظاهراً چیزي نبود اما اسباب جواهر مردانه و زنانه به 
وضع هاي فرنگي و رومي و شمشیر و خنجر مکلل 
و تسبیح هاي مروارید درشت غلطان و انگشترهاي 
مرغوب از هر قسم غیرمحصور بود.    سر کار پادشاه 
از راه التفات و مهرباني به آجودان باش���ي فرمایش 
کردند که سلطنت ما و سفارت خود را کنار گذاشته 
به طور رفاقت و خصوصیت به هر چه که میل داشته 
باش���ي به رسم یادگار از اینجا بردار و مطلقاً صرفه 
و ماحظه مکن که اینجا مخصوص من و اواد من 
است و مطلقاً به مال رعیت فرانسه مدخلیت ندارد. 
آجودان باش���ي عرض کرد که این اسباب کاً  قابل 
و ایق ساطین و خاندان سلطنت است و بنده که 
شغل سربازي دارم در حقیقت هیچ یک از این ها را 
براي بنده مصرفي  نخواهد داشت. اگر اعلیحضرت 
پادشاهي محض مرحمت بخواهند به رسم یادگار 
التفاتي به بنده فرمایند تصویر مبارک را بسیار طالبم 
که همه این اش���یاء به وجود او مهیا شده است. بار 
دیگر اصرار و حکم فرمودند که چیزي از این اشیاء، 
منتخب کرده بردارید صورت خود را نیز مي دهم. 
باز عرض کرد که من سامتي ذات همایون شاه و 

صورت مبارک را مي خواهم و براي افتخار من کافي 
است. بعد به فاصله دو سه روز دیگر ]شاه[ صورت 
ش���بیه خود را با صورت اواد و احفاد و زن خود 

عموماً در صفحه طا سکه کرده فرستادند.
و همچنین تصاویر مزبور را در روي س���نگ 
سفید فرداً فرد ساخته به عاوه یک دستگاه ساعت 
طاي مجلسي و یک دستگاه ساعت کوچک طا و 
ی���ک لوله تفنگ خوب و یک جفت طپانچه و یک 
قبضه شمشیر و دو قبضه خنجر مطا و شش عدد 
بشقاب چیني و شش عدد پیاله و نعلبکي چیني و 
دو تخته گلیم گابتون باف و یک قبضه شمشیر مینا 
نیز از جانب ولیعهد و ش���ش جلد کتاب نقشه ربع 
مسکون براً و بحراً به مقیاس بزرگ که در کتابخانه 
پادش���اهي تازه به اتمام رس���یده بود از جانب زن 
خود با اشیاء مزبوره مصحوب جنرال آجودان خود 
فرستاد و آجودان باشي تعارفات مزبوره را قبول و 
به حامل آن ها تعارفي که ایق بود داد، اگرچه این 
چیزها چندان قابل نبود لکن اظهار ممنوني بس���یار 

نمودند« )ص234(.
آشوب و شورش در پاريس 

»در اوقات توقف پاریس بعضي از ملت فرانسه 
ظاهراً و برخي باطناً بناي آشوب و شورش گذاشته 
س���ه چهار روز در میان شهر پاریس دعوا کردند و 
مساوي صد نفر کشته و دویست و سیصد نفر هم 
زخمدار شدند. چون سر کار پادشاه در جزو از این 
معني اس���تحضار داشته اند یک هفته پیش از اوقوع 
این معرکه ده هزار نفر قش���ون نظام که در ش���هر 
متوقف بودند همه را احضار و بعد از نوازش بسیار 
به چهل و پنجاه نفر از صاحبان منصب نشان داده 

همه را دلگرم نمودند.
لهذا در این مقدمه آن ه���ا عموماً اجماع کرده 
به گروه اش���رار غلبه و جمعي از مفسدین آن ها را 
دستگیر نمودند تا اینکه رفع اغتشاش شد. یک نفر 
جنرال بزرگ و قدیمي هم در این میانه تلف گشت. 
منظور جمعي از ملت فرانس���ه این است که اساس 
س���لطنت را بالمره برهم زده امر وایت را به عهده 
جمهور مل���ت و وکاي دولت واگذارند، علي هذا 
پادشاه فرانسه همیشه خائف بوده و دائماً با احتیاط 

راه مي رود« )ص243(.
اشك مادر بر دست شاه 

در همان ش���بي که در پاریس ش���ورش شد 
آجودان باش���ي و همراهانش به کاخ لویي فیلیپ 
به صرف ش���ام دعوت شده بودند که با پیش آمدن 
این ماجرا ژنرال آجودان ش���اه نزد آجودان باشي 
رفته و ضمن عذرخواهي پیام شاه را به او مي دهد: 
»مي ترسم امشب خدا نکرده در عرض راه یا میدان... 
آس���یبي به آجودان باشي یا به کسان او از این اشرار 

برسد که ما خجالت بکشیم.«
ولي آجودان باش���ي آمادگي خ���ود را براي 
جان فشاني در راه حفاظت از پادشاه فرانسه اعام 
مي کند و مي گوید: »حاا به عزم قراولي و جان فشاني 
)در راه ش���اه( با اتباعي که در اینجا دارم مکمل و 
مسلح خواهم آمد« ولي شاه البته راضي نشد. بعداً 
پادشاه فرانسه به او گفت که »همه مقصرین را بدون 
تنبیه و سیاست مرخص فرمودیم... چون مادر یکي 
از آن ها آمد و در اثناي گریه قطره اي از اشک چشم 
او به دس���ت من ریخت و من همه را به آن یک 
قطره آب دیده بخشیدم.« آجودان باشي مي گوید »از 
س���ي ملیان نفس ]میلیون نفر[، اگر پنج شش هزار 
نفر طاغي و ناراضي باشند از عدالت و شأن پادشاه 
چیزي نخواهد کاست. )شاه( فرمودند از این عرض 

تو خاطر من تسلي یافت« )ص244(.
نوش���ته هاي گرمرودي در هیأت س���فارت 
آجودان باشي را باید از نخستین آگاهي هاي ما درباره 
فرانس���ه از دیدگاه یک ایراني دانست و در واقع 
دروازه اي اس���ت که ما را با فرانسه و فرهنگ پربار 
و تاریخ بناهاي آن آش���نا مي کند و از این نظر بسي 

پرارزش است.

شمشيري براي امپراتور
درنگي در روابط تاريخي ايران و فرانسه/2

پایان
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 احمد نكويي 
                                  

 قد اسماعيل بلندتر از من بود، 
اول او ايستاد، سپس من و بعد 3نفر 
ديگر. در فكر بوديم چه بگوييم كه شاه 
از پله ها پايين آمد و مقابل ما ايستاد و 
با لبخند گفت: نمايندگان دانشجويان! 
ما منتظر شديم تا اسماعيل كه مرتب 
مي گفت »اون با من« شروع به صحبت 

كند ولي او كمترين كلمه اي نگفت!
دهانش كاماً قفل شده بود. علت 
انتخاب او به نمايندگي به خاطر اين بود 
زياد حرف مي زد و معروف به اسماعيل چاخان 
بود. قبل از اينكه ما وارد دربار شويم من تأكيد كردم 
يك شرحي بنويسم كه اسماعيل مخالفت كرد 
گفت اون با من! ناچار پس از اينكه شاه سؤال كرد 
نمايندگان دانشجويان، او مي بايست جواب مي داد. 
ضمناً قد و قواره ما به دانشجو نمي خورد چون در 

سن 17سالگي بوديم.
 پس از سؤال شاه بافاصله من حرف زدم 
و دانش آموزان اشاره به 3 نفره كنار خودم كردم و 
فوراً ادامه دادم:  اعلي حضرت! قسمتي از كشور 
ما به اشغال عده اي مهاجر بيگانه پرست درآمده. 

ما آمده اي���م آمادگي جوانان ميهن را براي آزادي 
آذربايجان و كردستان اعام نماييم و تقاضا داريم 
اجازه فرماييد ما در كنار ارتش براي رهايي وطن 

شركت داشته باشيم. 
ش���اه پس از يك مكث كوتاه گفت: شما 
خيلي جوان هس���تيد. بايد در ا ين سن به درس 
خود بپردازيد. اين وظيفه را به ارتش واگذار كنيد 
و ارتش هم اين كار را خواهد كرد. يكي از بچه ها 
كه اهل خرم آباد بود، گفت: اعلي حضرت! من لرم 
و جانم را كف دست گذاشته حاضر به هرگونه 

فداكاري هستم، تيراندازي هم بلدم.
 شاه با لبخند گفت: بسيار خوب! به اميد شما 
جوانان براي ايران و نجات آذربايجان هر كاري كه 
ازم باشد انجام مي دهيم. بافاصله يكي ديگر از 
بچه ها گفت: پس دستور فرماييد به ما تيراندازي 
آموزش دهند، ما در كنار ارتش براي خدمت به 
ميهن آمادگي داش���ته باشيم. شاه گفت: اگر ازم 
باش���د همين كار را خواهيم كرد و ادامه داد در 
اواخر جنگ در آلمان بچه هاي 12ساله كنار ارتش 

خدمت مي كردند. 
ش���اه ضمن اينكه با نوك كفش با گل هاي 
فرش بازي مي كرد، با انگشت خود اشاره به باا 
كرد و گفت: اآن با نماينده مان در س���ازمان ملل 

)حسين اعا( صحبت مي كردم او گفت مسئله 
آذربايجان به نفع ايران حل شد و تقريباً ارتش به 
سمت آذربايجان حركت خواهد كرد، چند روز 

صبر كنيد خبرهاي خوبي برايتان داريم. 
يكي از بچه ها براي محكم كاري پرسيد: چه 
مدت بايد صبر كنيم؟ شاه بافاصله جواب داد: 
تقريباً يك ماه! با اين سخن قاطع ما قانع شديم و 
همگي تشكر كرديم. شاه ادامه داد: اگر اين كار 
نشد، بياييد برايتان فكري مي كنم و باز ما تشكر 
كرديم. شاه خداحافظي كرد و به سمت پله ها رفت 

ما هم به سمت در خروجي. 
همگي از دربار خارج ش���ديم و اين خبر 

خوشحال كننده را به ديگران داديم. 
شب موقع صرف شام به پدرم گفتم: مشكل 
آذربايجان حل شد. پدرم گفت: چطور؟ گفتم: 
امروز ما نزد شاه بوديم او گفت تا يك ماه آينده 
ارتش به سوي آذربايجان حركت خواهد كرد. پدرم 

باور نكرد.
فرداي آن روز، روزنامه اطاعات در اخبار 
خود نوشته بود: امروز نمايندگان دانشجويان و 
دانش آموزان به حضور شاه رفتند و آمادگي خود 
را براي هرگونه اقدام دولت براي نجات آذربايجان 
اب���راز آمادگي كردند و پدرم به صحت گفته من 

پي برد. 
دو هفته بعد از آن ارتش 
به سمت آذربايجان حركت كرد 
و در شهرهاي قزوين، زنجان 
ميان در مردم مورد اس���تقبال 
قرار گرفت. البته اين توافق بين 
قوام السلطنه و استالين در مسكو 

به عمل آمده بود.
ارتش بدون درگيري وارد تبريز ش���د و با 
استقبال مردم مواجه شد و پس از يك سال التهاب 

نگراني رفاه و آرامش برقرار شد.
مطلب قابل ذكر اين كه مسئله تعيين تاريخ 
حمله ارتش يك مسئله سري بود كه شاه براي 
ما فاش كرد! با توجه به سن شاه كه در آن زمان 
25سال داشت، اين را بايد به حساب كم تجربگي 

او گذاشت. 
باري، پس از فرار پيش���ه وري به سوي مرز 
ارتش به فرمانده سرهنگ هاشمي وارد تبريز شد. 
اقدامات سرهنگ هاشمي پس از استقرار ارتش 
شروع شد و كساني را كه با دمكرات ها همكاري 
 كرده و در اخاذي و مصادره اموال و... دس���ت 
داشتند، در مدت كمي توانست دستگير كند تا به 

تهران احضار و محاكمه و محكوم شوند. 
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 منتخب اكثر كارشناسان برای احراز عنوان برترين 
كارگردان در قيد حيات جهان، مارتين اسكورسيسی 
است؛ فيلمساز ايتاليايی تبار امريكا كه در نيويورك چشم 
به جهان گشوده و به تازگی 76 ساله شده)17 نوامبر 
1942( و در فراگي����ری و ارائه هنر هفتم به درجاتی 
رسيده كه سال هاست عناوين مدرس و تاريخدان سينما 

نيز به حق به وی اطاق می شود.
 می توان به هنرمن����دان ويژه نگر و كارگردانان 
مؤلف ديگری مانند جوزپه تورناتوره ايتاليايی، لوك 
بسون فرانسوی، اله خاندرو گونزالز ايناريتوی مكزيكی 
و البته برايان دی پالمای امريكايی كه از همان نسل 
اسكورسيسی اس����ت، اشاره كرد و گفت كه آنها هم 
جايگاهی شامخ در ميان فيلمسازان در قيد حيات جهان 
دارند ولی اگر قرار باشد تعدد كارهای خوب مبنا قرار 
گيرد و تنوع سوژه ها يكی از ماك های اصلی باشد، 
كمتر كسی به اسكورسيسی می رسد كه پس از مشق 
نوشتن های اوليه اش در نيمه دوم دهه 1960 در قالب 
فيلم هايی همچون »چه كسی بر در خانه من می زند؟« 
و »Boxcar Bertha« با ارائه فيلم ساختارش����كن 
»خيابان های پايين شهر« در سال 1973 تبديل به چيزی 
شد كه اينك می بينيم و هر سال بر كارايی های حرفه ای 
و وسعت ديد او افزوده شده و گذشت زمان نه تنها 
باعث تنزل اش نشده بلكه بر بينش او و به تبع آن بر 

شمار كارهای فوق العاده وی افزوده است.
وی كه با »س����كوت« كار اقتباسی اش از روی 
يك رمان پرطرفدار ژاپنی به سال 2017 مورد انتقاد 
كارشناسانی قرار گرفت كه معتقدند او با اين فيلم كمال 
طلب متكی بر آيين های فرهنگی و مذهبی عدولی 
ناموفق از خط كاری هميشگی و اجتماعی اش داشته، 
اينك پ����روژه »مرد ايرلندی« خود را كه باعث و بانی 
نهمين مرتبه همكاری اش با رابرت دونيرو شده، به 
مراحل پايانی خود نزديك كرده اما زودتر از پاييز 2019 
آن را اكران نخواهد كرد و پس از آن وارد پروژه ديگر 
خود به نام »قاتان ماه گل آسا« شده كه برای اكران در 
سال 2020 در نظر گرفته شده و هنوز اطاعات دقيقی 
درباره چند و چون آن در دست نيست اما چون مربوط 
به اسكورسيسی می شود، ابد بايد يك چيز ويژه باشد.

یاغی های مدرن!
اهالی هاليوود و اس����توديوهای آنجا همواره 
اسكورسيسی را همپا با وودی الن پير كه همچنان فيلم 

می سازد و سيدنی لومت كه ديگر در قيد حيات نيست 
و همچنين الكساندرپين و اسپايك لی به سبب داشتن 
تعلق خاطرهای خاص مرتبط با نيويورك و فرهنگ های 

متفاوت حاكم بر آنجا ياغی های عرصه فيلمسازی 
امريكا توصيف كرده اند ولی قادر به عدم مشاركت 
در پروژه های او نبوده اند زيرا او راوی چش����مگير و 
سرشار از احس����اس و موفق داستان هايی بوده است 
كه يا از حرص و آز ابدی بشر می گويند يا ريشه در 
زندگی ناآرام خافكارانی دارند كه دنيای گانگسترها را 
امن ترين مكان برای رهايی از فساد فرهنگی رايج در 
غرب و بويژه خيابان های ناامن امريكا يافته اند، اين ياغی 
نيويوركی بواقع مؤلف و خالق فيلم هايی بوده است كه 
به اعتراف و انتخاب انستيتوی فيلم امريكا حداقل سه 
تای آنها )»راننده تاكسی«، »گاو خشمگين« و »رفقای 
خوب«( به جمع 100 فيلم برتر تاريخ تعلق دارند و 
»گاو خشمگين« او بی گمان بهترين فيلم كل دهه 1980 

جهان به حساب می آيد.
گداهای اعیان نشین!

مارتين اسكورسيسی با اسم كامل و واقعی مارتين 
چارلز اسكورسيسی در روز 17 نوامبر 1942 در منطقه 
اعيان نشين كويينز شهر نيويورك چشم به جهان گشود 
اما خانواده وی كه س����ال ها پيشتر از خاك ايتاليا به 

محله موس����وم به »ايتاليای كوچك« در گوشه ای از 
ايالت نيويورك امريكا كوچ كرده بودند، خانواده ای كم 
بضاعت و در عين حال پاكدست بودند و البته مثل 

مارتين و پيش از وی به كارهای هنری اشتغال داشتند. 
پدر او هم در سينما و تئاتر بازيگری می كرد و هم به كار 
دوزندگی می پرداخت و مادر او نيز در برخی فيلم های 
درجه دوم و س����وم شركت می كرد و با اين اوصاف 
جای تعجب ندارد كه وقتی مارتين هم فيلمساز شد، در 
تعدادی از فيلم های اوليه اش از پدر و مادر خود در جمع 

بازيگران البته با حجمی اندك بهره جست.
توجه و در نهايت شيفتگی بی حد و مرز مارتين به 
هنر سينما به اين سبب شكل گرفت كه او در خردسالی 
و در نوجوانی از بيماری آس����م رنج می برد و چون 
نمی توانست فعاليت هايی عادی مثل ساير بچه ها داشته 
باشد والدين مارتين وی را به سالن های سينما می بردند 

و سرش را از اين طريق گرم می كردند. 
اسكورسيسی كه حتی مدتی در انديشه كشيش 
شدن و كار در كليسا بود، در آن زمان ها مكرراً فيلم 
»قصه های هافمن« را كه پاول و پرسبرگر بريتانيايی 
ساخته بودند، از مغازه ای در شهر نيويورك كرايه می كرد 
و از قضا جوان ديگری هم كه دست به اين كار می زد و 
اين فيلم را به خانه می برد و دائماً نگاه می كرد كسی نبود 

جز جورج.ا.رومرو معروف كه در سال های بعدی مثل 
اسكورسيسی فيلمساز شد و كارهای موفقی را در ژانر 
وحشت رو كرد كه »شب مردگان زنده« از عمده ترين 
آنها بوده است. اسكورسيسی در آن سال های نخستين 
دل باختن به سينما از »ال سيد« هم تأثير پذيرفت و در 
مستندی كه درباره نهضت نئورئاليسم سينمای ايتاليا 
ساخته و ارائه ش����ده، تصريح كرده كه شيفته مردان 
شاخص اين نهضت و كارهايی مثل »دزد دوچرخه« 
و »رم، شهر بی دفاع« هم شده بود. در همين راستا او 
از روش كار موج نويی های سينمای فرانسه هم درس 
گرفته و به اينگمار برگمان و فده ريكو فلينی هم ارادت 

آشكاری داشته است.
نسل طایی تازه

اين چنين بود كه مارتي����ن در دوران جوانی به 
دانشكده هنرهای »تيش« در شهر نيويورك رفت و 
پس از آموختن روش های فيلمسازی تعدادی فيلم 
كوتاه در اواس����ط دهه 1960 ساخت و در نهايت به 
دنيای فيلم های بلن����د ورود كرد و تبديل به يكی از 
اعضای نسل شاخص و طايی و جديد فيلمسازی 
امريكا شد كه فرانسيس فورد كاپوا، جورج لوكاس 
و استيون اسپيلبرگ را هم در بر می گرفت. چيزی كه 
اسكورسيسی را به يك غول و پديده جديد تبديل كرد، 
بی گمان فيلم افسانه ای شده »راننده تاكسی« در سال 
1976 بود كه كاراكتر اصلی آن با نام تراويس بيكل 
و بازی رابرت دونيرو تبديل به يكی از شمايل های 

ماندگار سينما شده است.
شهر فاقد عدالت

نيويورك كه در آن فيلم از طريق گردش بيكل 
در سطح اين شهر كاويده می شود، محل تكان دهنده ای 
است كه در آن انصاف و حقيقتی وجود ندارد و مرد 
فاسد سودجويی كه شبكه های فساد به راه انداخته و 
او را با بازی هاروی كيتل می بينيم، حتی از نوجوانان 14 
ساله كه نماد آن جودی فاستر در ابتدای حضورش در 

سينما است، نمی گذرد.
 بيكل كه تاب اين جنايات و بی عدالتی ها را ندارد، 
در سكانس ماندگار و خونين پايانی فيلم كيتل را با 
شليك گلوله هايی متاشی می كند اما اين تمی است كه 
در چهار دهه بعدی نيز در فيلم های گانگستری متعدد 
اسكورسيسی تكرار شده و جديدترين آنها »ايرلندی« 
اس����ت كه يك بار ديگر همان تيم حاضر در »رفقای 
خوب« و »كازينو« را گرد آورده و البته ال پاچينو را هم 
ضميمه رابرت دونيرو وجوپشی نموده و براساس آنها 
يك روايت گانگستری جديد را باب كرده است. اين 

قصه ای است كه هرگز پايان نمی گيرد.

نامدارترین فیلمساز زنده جهان

فكر

در باب  مارتین اسکورسیسی

مترجم:  وصال  روحانی

   مدال نجات آذربايجان
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ترجمه: محمد قاضي

 مقدرات هن��د »نارايانا« يعني نيروي معنوي 
را به عنوان متحد خود برگزيده است نه »ناراياني 
س��نا« يعني نيروي عضان��ي را هند باي��د تاريخ 
بش��ري را از حضيض منجابي كش��مكش هاي 
مادي ب��ه اوج نبردهاي فكري ارتق��ا دهد... ولو 
اينكه ما بتوانيم خويشتن را با جماتي كه از غرب 
آموخته ايم فريب بدهيم »س��واراج« )اس��تقال 
داخلي( هدف ما نيس��ت. نبرد ما يك نبرد فكري 
است. نبردي اس��ت براي انسان. ما بايد بشريت را 
از تارهايي كه به دور خور تنيده است يعني از اين 

تشكيات خودپسندانة ملي آزاد كنيم. 
ما بايد پروانه را متقاعد سازيم كه آزادي در 
فضاي بي كران از منزوي ش��دن در پيله خوش تر 
اس��ت... در قاموس ما لغتي ب��راي »ملت« وجود 
ندارد. وقتي ما اين لغت را از ملل ديگر به عاريت 
مي گيريم هيچ برازندة ما نيست؛ زيرا پيوند ما بايد 
با »نارايانا« يعني واجب الوجود باشد، و پيروزي ما 

متضمن چيزي جز پيروزي عالم نخواهد بود... 
اگر ما بتوانيم با اعام نيروي روح جاوداني به 
دنيا، اقويا و اغنيا و ساح داران را به مبارزه بطلبيم 
كاخ كبريايي غول جس��م در خأ ف��رو خواهد 
ريخت، و آن گاه انسان، »س��واراج« حقيقي را به 
دست خواهد آورد. ما گدايان ژنده پوش شرق، 

آزادي را براي بشريت فتح خواهيم كرد...
ه��ان، اي تاگ��ور، اي گاندي، اي ش��طوط 
عظيم هند كه به مثابة »س��ند« و »گنگ« ش��رق و 
غرب را در حلقة محاصرة خود گرفته ايد... غربي 
كه صحنة تراژدي قهرماني اس��ت و ش��رقي كه 
رؤياي بي كران نور است � اي شطوطي كه از خدا 
سرچشمه گرفته ايد و دنياي ش��خم زده با خيش 
ظلم و زور را مشروب مي س��ازيد، بذر خدا را بر 

اين زمين بپاشيد!
گاندي چنين اعام مي دارد:

هدف غاي��ي مب��ارزة ما دوس��تي ب��ا تمام 
دنياس��ت... اصل عدم زور به ميان آدميان رسوخ 

كرده است و همواره باقي خواهد ماند. اين اصل، 
مبشر صلح جهاني است...

هن��وز تا صلح جهاني فاصله بس��يار اس��ت. 
ما و هم و پندار در س��ر نداري��م. در طي نيم قرن، 
دروغ بافي ها و قضاوت هاي بني نوع بشر را فراوان 
ديديم، و اين همه مانع از آن نيس��ت كه انسان را 
دوست بداريم؛ زيرا ولو در نزد شقي ترين آدميان 

بارق��ه اي از »خداشناس��ي« وج��ود دارد... ما از 
مقدرات مادي كه بر اروپاي قرن بيستم سنگيني 
مي كند، از ش��رايط اقتصادي آن مبتني بر اساس 
فلس��فة خردكنندة علت و معلول و از قرن ها هوا 
و هوس ها و اش��تباه ها كه متحجر ش��ده و به دور 

جان هاي عصر ما قشر سختي بسته است چنان كه 
ن��ور نمي توان��د از آن بگذرد ب��ه هيچ وجه غافل 
نيس��تيم، ليكن ما از معج��زات روح نيز آگاهيم. 
ما به عنوان م��ورخ، آذرخش روح ه��ا را ديديم 
كه آس��مان هايي تيره تر از آن ما را شكافتند. اگر 
عمري باقي باشد صداي شيپور شيوا، استاد رقص 
را كه بر نگاه بلعندة خود پرده مي كشد و قدم هاي 

خود را موزون مي كند تا جهان را از بازگش��ت به 
گرداب رهايي بخشد... از هند مي شنويم.

سياستمداران واقعي، طرفدار زور )انقابيون 
و ارتجاعيون( به چني��ن ايماني مي خندند و با اين 
ترتيب جهل خود را نس��بت به حقايق نهان نشان 

مي دهند. ليكن بگذار بخندند! م��ن اين ايمان را 
دارم. مي بينم ك��ه در اروپا اين ايمان را مس��خره 
مي كنند و آن را طرد مي نمايند؛ و در كشور خود 
من، ما يك مشت هس��تيم كه طرفدار اين فكريم 
)حتي يك مشت هم نمي شويم( ولي اگر من تنها 

هم مي بودم اهميت نداشت. 
اصل در اين ايمان، آن است كه نه فقط نبايد 
منكر خصومت در جهان شد بلكه بايد آن را ديد 
و باور كرد، و اگر عليه آن مبارزه ش��ود چه بهتر! 
زيرا ايمان همان مبارزه است، و اصل »عدم زور« 
ما سخت ترين مبارزه  است. راه صلح از راه ضعف 
جداس��ت. ما  ضعف را بيش از زورگويي دشمن 
مي داريم. هي��چ چيز � نه بدي و ن��ه خوبي � بدون 
ق��درت ارزش ندارد و بدي كام��ل بهتر از نيكي 
ناقص اس��ت. صلح طلبي با عجز و ناله براي صلح 
مهلك اس��ت: در واقع بزدلي و بي ايماني است. 
آنها كه ايمان ندارند و يا مي ترسند كنار بروند! راه 

صلح خود فدا كردن است!
اين درس گاندي اس��ت. او فقط صليب كم 
دارد. همه مي دانند كه اگ��ر يهوديان نبودند روم 
صليب را از مسيح دريغ مي داشت و باز امپراتوري 
بريتانيا از امپراتوري روم بهتر اس��ت. ليكن فرمان 
جهش داده ش��ده و تا بطون روح ملل شرق از اين 
فرمان تكان خورده است، چنان كه ارتعاشات آن 

به سراسر كرة ارض كشيده مي شود.
ظهورهاي بزرگ مذهبي در مش��رق زمين 
آهنگ��ي مخصوص به خ��ود دارن��د. از دو حال 
خارج نيست: يا ظهور گاندي به پيروزي خواهد 
انجاميد و يا ت��ا حلول كامل »اص��ل زندگي« در 
قالب يك نيمه خداي فاني كه رهنمون به سرمنزل 
جديد بش��ريت نو خواهد بود تكرار خواهد شد � 
چنان كه قرن ها پيش از اين مس��لح و بودا تكرار 

شدند.
فوريه 1923

� نق��ل از كتاب »مهاتما گان��دي«، رومن روان، 
ترجمة محمد قاضي، نشر ثالث، چاپ هشتم، 1396.

درس گاندي
گاندي به روايت رومن روان/7

چرا در دنیای اسام کسی مثل فان اس نداریم 
تا تاریخ کام اسامی بنویسد؟ این روزها یک بار 
دیگر کتابهای پژوهشی سعودی ها را ورق می زدم؛ 
آثاری که پارسال خریده بودم و امسال به دستم 
رسید.  کتاب هایی بالغ بر 200 مجلد که بخش 

مهمی از آنها تحقیقات نوی امروزی است.
احساس کردم، این سوال برای ما مهم است: سوال از این که 
هدف از تحقیق و پژوهش و آموختن چیست؟ این کتاب ها به 
من نشان داد که پژوهشگران سعودی در دانشگاه های این کشور، 

تصمیم گرفته اند با هر نوع اصاح گری مبارزه کنند! 
حال بگذریم از آنچه در این دو سه سال به نام اصاح در سعودی 
پیش آمده که حکایت دیگری است. مقصودم کتاب هایی دانشگاهی و 
به خصوص رساله های دکتری آنهاست. به قول یکی از دوستان - در 
یادداشتی که نوشته بود - آنها یکسره در پی نقد اندیشه های اشعری 
و معتزلی و شیعی و غیره و غیره هستند و تا جان دارند علیه این و آن 

به کار می برند. 
خاطرم هست در ایام حج سال 96 هم به خصوص در باره آثار 
ضد شیعه مطالبی نوشتم که اینها اصا پژوهش نیست. شاید تصور 
می  شد چون من شیعه هستم، آن یادداشت را نوشتم، ولی شما هر 
نوع پژوهش نوی سعودی را ببینید، در مبارزه با هر نوع تغییر فکر و 
اصاح است. این البته، از سعودی ها که اهل حدیث و سلفی مزاج 
هستند، امر بعیدی نیست. آیا واقعا در میان ما همین حالت نیست؟ 
امروز استادی افتخار می کرد که کتاب هفتصد سال قبل هنوز کتاب 
درسی است! ممکن است بگویید:  مقصودش در فقه بوده، و اینها 
اقتضایش همین است. اما بعید می دانم این روش، حتی در فقه، ما 
را به جایی برساند. اواً ما یکسره در اثبات معلومات قبلی که رنگ 
قدسی پیدا کرده ودارد تاش می کنیم. ثانیاً به هیچ روی حاضر به 

تغییر سنت های آموزشی و تحصیلی نیستیم و غالباً وقتی بحث از 
اصاح می کنیم، مقصودمان لعاب کار است تا جنس کار. دیگر این 
که تا مجبور نشویم و در عمل حیثیت مان نرود، حاضر به پذیرفتن 
هیچ اصلی نیستیم. گاهی اختاف نظرها در جزئیات و امور فرعی را 

نشان تغییر و اجتهاد می دانند که معلوم است فایده ای ندارد. 

اما مهم تر از اینها، نه خود تغییر، درک علمی است که باید مقدم 
بر هر چیزی باشد. آن وقت برای این درک علمی، خیلی از امور 
ازم است که ما اغلب از داشتن شرایط اصلی آن بی بهره ایم. ما به 
وضع موجود فکر می  کنیم.  هدف ما، نگه داشتن آن چیزی است 
که هست. گاهی برای حفظ آن، باطل های دیگری را هم ترویج 
می کنیم تا بتوانیم راحت تر آنها را حفظ کنیم. آن وقت، این حفظ 
کردن هم گاه خنده دار است. خود آنها در در یک مقطع تاریخی 
خاصی درست شده و قبل از آن نبوده و حاا ما مجبور به حفظ آنها 

هستیم و یکسره باید بنویسیم و سخنرانی کنیم تا آنها بماند.
 البته می گویند مگر همه چیز باید تغییر کند؟ البته که نه، اما 
خیلی مهم است که هدف ما حفظ وضع موجود در هر شرایط باشد، 
یا دانستن و آموختن آنچه درست است. بعد هم، گاهی حرف های 

شگفتی می زنیم. چیزهای عجیبی را به هم متصل می کنیم. 
شعارهای دهن پر کن بخصوص در علوم انسانی و اجتماعی 
و سیاسی داریم که هر کدام آنها یک دنیا معارف بی پایه را اثبات 
می  کند، البته برای عوام و کسانی که عوام زده هستند. بقیه هم ساکتند. 

مهم مشی کلی بدی است که در پیش گرفتیم. 
این که عرض کردم سعودی ها مصمم شده اند هرچه جابری و 
حنفی و ارکون گفته اند، هرچه نومعتزلی ها می گویند، هر کسی که 
در هر گوشه اجتهاد تازه ای مطرح می کند، هر گروهی که مخالف 
سلفی ها هستند، هر کسی که برداشت تاریخی دیگری دارد، و ... 
همه را نفی کنند و یکسره به کار نقد بپردازند، پیداست که در چه 
عالمی سیر می کنند. اینجا هم اگر کسی حرف نوی زد، اعتراضها 

بلند می شود. ذره ای امکان اشتباه نمی دهیم. ما باید ذهنمان را در 
باره مفهوم علم اصاح کنیم. ما باید برای اصل علم حرمت قائل 
باشیم. حتی معتزله این طور نبودند که برای علم به عنوان علم 
ارزش قائل باشند. اساساً متکلمان هم مثل همین سعودی ها، کارشان 
دست کم در یک بخش عمده، دفاع از باورهای استادان معین فرقه 

سازشان بود. 
متکلمان اشعری هم بافتنی های گس���ترده شان به کنار و 
اطائاتی که هیچ مشکل علمی را حل نمی کرد، مثل خلق قرآن. و 
دیگران و دیگران هم. این که مثا هفتصد سال است شرح تجرید 
کتاب درسی است و هنوز بهتر از آن نیامده، چه چیزی را نشان 
می دهد؟ بنده نمی   خواهم لزوم تغییر کتابهای درسی را بگویم که آن 
هم برای خیلی حتی اندکش محل تردید است، بلکه از توجه ذهن 
به مفهوم علم صحبت می کنم. این علم باید محور باشد، نه دفاع 
به هر قیمتی و در هر شرایطی. ما باید به لوازم این امر باور داشته 
باشیم. اگر اطمینان به سرمایه های علمی خود هم داریم، ازم است 
تا از این مسیر برویم و شرایط آن را فراهم کنیم. ما دایماً باید طلبه 
و دانشجویمان را تحریک به دانستن و انتقاد و اعتراض بیشتر کنیم. 
هیچ اتفاقی نمی افتد. باید افکار متعارض را در اختیارش بگذاریم تا 

ذهنش فعال شود. 
نه این که خیال کنیم باید به یک فکر  عادتش دهیم تا مبادا از راه 
به در رود. با این وضع، وضع سابق می ماند، اما نه ماندنی که مطلوب 
است. آنهایی وضع مطلوب و رو به رشد دارند که به علم حرمت 
می نهند و در همه عرصه علم محور و شفاف هستند. حال بپرسید 

چرا کسی نمی تواند مثل فان اس، تاریخ کام اسامی بنویسد؟

مبارزه با اصاح!

دكتر رسول جعفريان

قلم

اشاره: در ستون» زبانزد«که سال ها قبل منتشر مي شد، چند مطلب 
به اش���تباه با نام خانم »ستاره سادات پیغمبري« منتشر شده بود که بدین 
وسیله از ایش���ان عذرخواهي مي کنیم. گفتني است ستون یاد شده بین 
سال هاي 89 تا 95 مشتمل برمثل هاي فارسي بود که توسط نویسنده هاي 

ضميمة فرهنگيمتعدد به روزنامه ارسال مي شد.
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امروز در تاريخ قاب امروز

 سرايه

تصاویر برتر دنیای ورزش در سال  2۰1۸

21آذر
*بعد از برگ���زاري تظاهرات طرفداران رژيم  
 در مش���هد و حمله آنهاها به مغازه هايي كه عكس 
آيت اه خميني را بر شيش���ه هاي خود نصب كرد 
بودند، عده زيادي از مردم به مقابله باآنها برخاسته و 
ميان دو طرف درگيري و زد وخورد شد. درگيري با 

مداخله نيروهاي انتظامي خاتمه يافت .

*بنا به گزارش ساواك  عده اي از كاركنان مركز 
فرستنده تلويزيون خراسان- تايباد ضمن دادن شعار 
عليه رژيم، اعاميه آيت اه خميني را قرائت و بعد 
از ش���نيدن خبر پايين كشيدن مجسمه هاي شاه و 
 رضاشاه در مشهد مركز فرستنده ، به جشن و پايكوبي

 پرداختند.
 *تظاهرات مردم در ش���هرهاي آباده، فسا ،

خمين ، اراك، دامغان ، به درگيري مردم ونيروهاي 
انتظامي انجاميد . بنا به گزارش ساواك بيش از 12 نفر 
در دامغان شهيد و مجروح شدند .                                        
* طرفداران رژيم در شهرهاي زابل و زاهدان 
با حمايت نيروهاي امنيتي و انتظامي به تظاهرات به 
نفع شاه ورژيم پرداختند . تظاهركنندگان با حمله به 
مسجد حكيم  زابل شيشه هاي مسجد راشكستند و 
خساراتي را به مسجد وارد و عكس هاي شاه را بر 
ديوار مسجد نصب كردند.در واكنش به اين اقدام 
بيش از 6هزار نفر از مردم شهر و روستاهاي اطراف 
عليه رژيم به تظاهرات پرداختند .تظاهركنندگان با 
حمله به ماشين رهبر عمليات  ساواك او را وادار به 

فرار كردند . 
* مولوي هاي اهل تس���نن در شهر سراوان با 
شركت در يك جلسه  بر همبستگي و حمايت خود 

از حركت انقابي مردم تاكيد كردند.
* بنا به گزارش س���اواك عده زيادي از مردم 
سنندج به دعوت احمد مفتي زاده در حسينيه شهر به 
مناسبت آزادي شيخ علي صفدري و حجت ااسام 

روحاني  گردهم آمدند . 
در اين مجلس ابتدا  آقاي صفدري و سپس خود 
مفتي زاده براي مردم س���خنراني كردند ومردم را به 
حضور در صحنه و تظاهرات عليه شاه تشويق كردند. 
به گزارش ساواك هردو سخنران آيت اه خميني را 
رهبر خويش خواندندو بر اجراي دستورات ايشان 

تاكيد كردند. 
* بنا به گزارش رس���يده به ساواك از سوي 
اداره دوم ستاد بزرگ ارتشتاران ، كارمندان شركت 
مخابرات كه در اعتصاب هس���تند مكالمه تلفني 
شخص شاه با رييس جمهور آمريكا را ضبط كرده اند 
وهمچنين مكالمه ساير  مقامات دولتي  را ضبط و براي 
بهره برداري مخالفان در اختيار آنها قرار مي دهند .                                                                                                                                                
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پیدایش شهر بهبهان

12 دسامبر س���ال 525 ميادی در نشستی كه در كاخ 
پادش���اهی ايران در شهر تيسفون برگزار شده بود تني چند از 
مقام های كشوری و لشكری كه تحت نفوذ افكار مزدك قرار 
داشتند با پيشنهادِ بزرگ وزيرِ قباد يكم شاه وقت ايران از دودمان 
ساس���انيان به گذاردن نام قباد برشهر تازه ساز ميان شوش و 
استخر )شيراز( مخالفت كردند . قباد كه خود او هم متمايل به 
انديشه های مزدك بود پذيرفت كه نام ديگری بر شهر گذارده 
شود. شهر ارگان بعدا ويران و متروك شد نفوس آن ترجيح 
دادند كه به جای نقل مكان به ش���هر كوچك »بهان« در همان 
نزديكی، شهری برای خود بسازند كه پس از تكميل بنای اين 
شهر، نام آن را »به بهان« به معنای بهتر از »بهان« گذاردند كه اين 

نام تا به امروز باقی مانده است.
آماده باش در اصفهان

 برای بازسازی شهر زلزله زده شماخي

12 دسامبر 1667دولت ايران )صفويان( پس از دريافت 
خبر وقوع زلزله در ش���هر شماخی قفقاز و اطاع از وسعت 
ويرانی و تلفات ناشی از آن، براي بازسازي شهر نوعی حالت 
آماده باش اعام و چند مقام را با پول كافی همراه دهها معمار 
و صدها كارگر از اصفهان روانه قفقاز كرد و مركز شهرستان 
را موقتا به باكو كه در 120 كيلومتري شرق شماخي واقع شده 

است منتقل ساخت.
دولت وقت درعين حال به فرمانداران اياات ش���مالی 
و شمال غربی ايران دستور داد كه امكانات خود را در اختيار 

هيات بازسازی شماخی بگذارند.
انتقال سلطنت از قاجار به پهلوی  

سال 1304ميادی مجلس موسسان كه انتخاب اعضای 
آن پانزدهم آذر تكميل ش���ده بود ظرف پنج جلسه در هفت 
روز، چهار اصل از اصول متمم قانون اساس���ی مصوب سال 
1906 را اصاح كرد كه برپايه آن، حكومت قاجارها پايان يافت 
و س���لطنت به دودمان پهلوی منتقل شد و دو روز بعد ژنرال 
رضاخان پهلوی در مجلس شورا حاضر شد، سوگند وفاداری 
به قانون اساسی ياد كرد و رضاشاه شد. وي روز بعد )25 آذر( 
بر تخت سلطنت نشست و نزديك به 16 سال پادشاهی كرد.

بر  لوح   نشان   بودنی ها  بوده   است
پيوسته قلم ز نيك  و بد  فرسوده  است

در  روز ازل  هر آن  چه  بايست  بداد
غم  خوردن  و  كوشيدن  ما بيهوده است
خیام

* به كسی كه حقيقت را جستجو می كند باور 
داشته باش و به كسی كه مدعی دستيابی به حقيقت 

است، شك كن. 
آندره ژید
 * انس���ان منطق���ی خود را ب���ا جهان وفق 
می دهد. انسان غير منطقی تاش می كند كه جهان را 

 برنارد شاوبا خود وفق سازد.                 

راهپیمائي مردم در بندرعباس

تظاهرات مردم مشهد

پند بزرگان


