
يكي �� مهم ترين مس���ائلي كه مي تو�ند 
�� برقر��� ��تبا� س���الم موثر باشد � ���بط 
سا�ند� تر� �� بسا��� �جو� عز� نفس �� يك 

فر� �ست.
 �گر كسي به �ند��� كافي خو� �� با�� ند�شته 
باشد � به تو�نايي ها � حتي عيوبش ��قف نباشد� 
نبايد �نتظا� ��شته باشد �� �ندگي مشتركش موفق 
باشد. چر� كه �گر كسي خو� �� نشناسد � به خو� 
�حتر�� نگذ���� طل���ب كر�� �ين �حتر�� �� فر� 

مقابلش محا� �ست. 
حتي �ين �حتما� �جو� ���� كه فر�� كه 
عز� نفس كافي ند���� �ندگي با ش���ريكي �� 
�نتخا� كند كه �� ��� مطابق با با��ها� �شتباهي 
كه نس���بت به خو�� ����� با �� برخو��  شو�. 
�� �ين مقاله به شما مي گوييم كه چطو� عز� 
نفس پايين مي تو�ند ��� �ندگي يك فر� تاثير 

منفي بگذ��� . 

ضميمه  خانو��� ���نامه �طالعا� 

خد��ند يا� قر�  ��� �ست تا قر� 
خو� �� بپر���� به  شر� �� كه قر� 

�� بر خال� �ضا� خد� نباشد . 
نهج �لفصاحه
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كو�كا� � كابو� ���ناكى به نا� سرطا�

صفحه 5
به �� هايتا� �حتر�� بگذ��يد!

پيشنها� سر�شپز: خو�� گل كلم

صفحه 6
�نا� شا�ترند يا مر����

خاطر�� � پيشنها� ها �نظر�� خو� �� بر�� ما ��سا� كنيد

 �يميل  ضميمه  خانو��� ��� نامه �طالعا�  (�يژ� خو�نندگا�)
.

شما�� تما�:29994581

��� پاكت نامه بنويسيد : مربو� به ضميمه خانو��� 

. . . يك تكه �سما�

پر���گا��  
چنانكه ظلم كشيد� ��  مكر��  �  ناپسند ما  
گر��نيد� ما  ��  هم ��  ظلم  �  ستم به  خلق حفظ 
ك���ن (كه هرگز قصد ظلم  �     ���� كس نكنيم).    
 خد�يا من  به  جز تو  به  هيچكس ��  حالم شكايت 
نمى كنم  �  ��  هيچ حاكمى غير تو  (��  �فع ظلم ��  

خو�) يا�� نمى طلبم. 
حاشا كه  با  �جو� تو � ��  به  غير تو  ��� � ��  
غير تو  يا�� خو�هم. پس  تو  �� پر���گا� من  
���� فرست بر  محمد  �  ��  پاكش  �  �عا� مر� ��  
كر� به  مقا� �جابت �سا�  �  شكو� �� ��  �� جو� 
ظالم� به  �فع  �� مقر�� سا� � غم     �  �نجم ��  ��  

ظلم ��  برطر� گر���  �  به  شا�� مبد� سا�. 
�عا� چها��هم صحيفه سجا�يه

پرندگا� ماهى خو�� بر فر�� كا���/ عكس ها: مهر

. . . قا � هفته
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بهشت
ا� موعظه � پند� ��خو�ست كر�. �بن سما�  م� �بن س� «���� ها��� �� �
گفت: �� ها���! بتر� �� �ينكه �سعت بهشت به مقد�� �سما� ها � �مين �ست 

� بر�� تو� به �ند��� جا� پايى هم نباشد ».
قهو� �ندگى

چند ��ست ����� ��نش���جويى كه پس �� فا�� �لتحصيلى� هر يك 
ش���غل ها� مختلفى ��شتند � �� كا� � �ندگى خو� نيز موفق بو�ند� پس �� 
مد� ها با هم به ��نشگا� سابقشا� �فتند تا با �ستا�شا� �يد��� تا�� كنند. �� ها 
مشغو� صحبت شد� بو�ند � طبق معمو� بيشتر حر� هايشا� هم شكايت �� 
�ندگى بو�! �ستا�شا� �� حين صحبت �� ها قهو� �ما�� مى كر�� �� قهو� جو� 

�� ��� ميز گذ�شت � �� ��نشجو ها خو�ست كه بر�� خو� قهو� بريزند.
��� ميز ليو�� ها� متفا�تى قر�� ��شت: شيشه ��� پالستيكى� چينى� بلو� 
� ليو�� ها� �يگر. �قتى همه ��نشجو ها قهو� هايشا� �� �يخته بو�ند � هريك 
ليو�نى �� �س���ت ��شت� �ستا� مثل هميشه ���� � با مهربانى گفت:«بچه ها� 
ببينيد� همه شما ليو�� ها� ظريف � �يبا �� �نتخا� كر�يد � �ال� فقط ليو�� ها� 

�مخت � ����� قيمت ��� ميز ماند� �ند!»

��نشجو ها كه �� حر� ها� �ستا� شگفت ��� شد� بو�ند� ساكت ماندند 
� �س���تا� حر� هايش �� به �ين ترتيب ���مه ���:«�� حقيقت چيز� كه شما 
��قعا� مى خو�ستيد قهو� بو� � نه ليو��� �ما ليو�� ها� �يبا �� �نتخا� كر�يد � �� 
عين حا� نگا� تا� به ليو�� ها� �يگر�� هم بو�� �ندگى هم مانند قهو� �ست � 
شغل� حقو� � جايگا� �جتماعى ظر� �� �ست. �ين ظر� ها �ندگى �� تزيين 

مى كنند� �ما كيفيت �� �� تغيير نخو�هند ���.
�لبته ليو�� ها� متفا�� �� عالقه ش���ما به نوشيد� قهو� تأثير خو�هند 
گذ�شت� �ما �گر بيشتر توجه تا� به ليو�� باشد � چيز ها� با ���شى مانند كيفيت 
قهو� �� فر�مو� كنيد � �� بو� �� لذ� نبريد� معنى ��قعى نوشيد� قهو� �� هم 
�� �ست خو�هيد ���. پس �� حاال به بعد تال� كنيد نگا� تا� �� �� ليو�� بر���يد 

� �� حالى كه چشم هايتا� �� بسته �يد� �� نوشيد� قهو� لذ� ببريد.
خدمت به خلق

«مر�� �� عا�فى پرسيد: �� خلق به حق� چند ��� �ست� عا�� گفت: به 
عد� هر ��� �� �� موجو���� ��هى �ست به حق� �لى هيچ ��� نز�يك تر � 
بهتر � سبك تر �� �� نيست كه ��حتى به كسى برسد. ما بدين ��� �فتيم � همه 

�� به �� �صيت مى كنيم».

. . . پنجر�

�� صفحه 6 بخو�نيد

پيامبر �كر�(�): 
چطو� عز� نفس پايين بر �ندگي 

مشتر� تأثير مى گذ����
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سا� نو��سو� � شما�� 27171 

�� تو� مسافرتي شب چله تا هديه ها� الكچر� عر��
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رسوم نوظهور شب يلدا
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مقابله با پدیده    ویرانگر 

خشكسالي 

گزارش
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رمزهای پویا
تحولی برای مقابله
با جرایم اینترنتی

اقتصادي
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 * بلا وجلود تغييرات مثبلت در بازار ارز و طلا، هنوز هيچ اتفاقي
در بازار ساير كااها رخ نداده و قيمت ها همچنان بااست

* اغللب توليدكننلدگان هنوز به تداوم ثبات در بلازار ارز و تأمين 
نيازهاي ارزي خود با قيمت هاي جديد اعتماد ندارند

* عليرغلم كاهلش قيملت  ارز و طلا، كااهايي همچلون تجهيزات 
الكترونيلك، مصاللح سلاختماني، ملواد پاسلتيكي، مصنوعات 
 پليملري، فرآورده هلاي سللولزي و سلاير كااهاي پايله همچنان

در برابر كاهش قيمت مقاومت مي كنند
 * بله اعتقلاد عرضه كنندگان كاا، تداوم گراني ها ناشلي از احتكار
يا تخلف در شبكه توزيع نيست؛ آنچه مانع تعديل قيمت ها در بازار 
است، نگراني توليدكنندگان از تداوم برنامه بانك مركزي و تأمين 

نيازهاي ارزي آنهاست
* طلي 3 هفتله اخيلر قيمت دار به 10 هزار توملان و يورو 11 هزار 

تومان كاهش يافت
* كارشناسلان و فعلاان صنعتي: اكنلون فضاي هيجاني حاكم بر 
 بازار طي 8 ماه گذشلته سلپري شلده و قيمت ها به سلمت كاهش 

و ثبات منطقي پيش مي روند
* همتي: بانك مركزي به دور از هيجانات غيرضروري و با تدابير 

ازم بازار ارز را مديريت و هدايت مي كند
* دبيلر كل كانلون صرافلان ايرانيلان: بخش خصوصي احسلاس 
مي كند دولت با آنها نه تنها سر رفاقت ندارد، بلكه با ابزارهاي خود 

در مسير آنها سنگ اندازي مي كند
* رئيلس اتلاق ايلران: تصميم هلاي خلق السلاعه در اقتصاد مانع 
 اصاحلات اقتصلادي كشلور و موجلب نگرانلي توليدكننلدگان

شده است

صفحه16صفحه2

حمایت مجدد 8 كشور اروپایي

از برجام

سناي آمریكا رسماً »بن سلمان« را مسئول قتل 

»خاشقجي« معرفي كرد
* ايران به اجراي كامل تعهدات مرتبط هسته اي اش ادامه مي دهد 

 * ظريلف: آمريلكا و متحدانلش بايلد از سلخنان بي ربط و منافقانه شلان درباره موشلك ها
و »رفتار« منطقه اي ايران، دست بردارند

 * نماينلدگان »سلنا«: پلس از اسلتماع اظهلارات »جيناهاسلپل«، رئيلس سازمان»سليا« 
شكي در قتل »خاشقجي« توسط »بن سلمان« نداريم

* »ليندسي گروهام«: قتل»خاشقجي« روابط واشنگتن با رياض را تغيير می دهد

بازار ارز آرام گرفت
كااها در برابر ارزاني مقاومت مي كنند

 * جلوگيري از ورود تجهيزات نظامي به »الحديده«، تسلهيل در جابجايي كاا و حركت شلهروندان
و بازگشايي گذرگاه ها براي رسيدن كمك هاي بشردوستانه از ديگر بندهاي توافق استكهلم است 

* گوترش: توافق درباره آتش بس در سراسر يمن در اين دوره از مذاكرات حاصل نشد 
* مذاكرات آتي يمن در ماه ژانويه برگزار خواهد شد 

* انصلاراه يملن نتايلج مذاكرات صلح سلوئد و برقراري آتش بس در »الحديلده« را يك پيروزي 
بزرگ خواند 

* همزملان بلا توافلق صللح هيات هاي يمني در سلوئد، نمايندگان سلناي آمريكا نيلز با تصويب 
قطعنامه  اي، خواستار توقف حمايت هاي نظامي آمريكا از عربستان شدند

توافق گروه هاي يمني براي آتش بس 
در »الحديده« و »تعز«

صفحه16

صفحه13

* 11 هلزار شليء تاريخلي 
ايلران در آمريكاسلت و بقيه 
آنها در يك برنامه سله سلاله 

بازگشت داده خواهد شد 

مونسان:
1784 شيء 
تاريخي ايران

از آمريكا به ميهن
بازگردانده مي شود

صفحه4

 * سازمان ثبت احوال: سال گذشته يك ميليون و  111 هزار نفر
 به جمعيت كشور اضافه شد 

 * از آغلاز سلال جلاري تلا ديروز يلك ميليلون و 135 هزار
واقعه تولد دركشور رخ داده است 

* ايران با يك پله صعود در جدول جمعيتي جهان به رديف 
هفدهمين كشور پرجمعيت جهان رسيد

مركز آمار اعام كرد

جمعیت ایران از مرز
82 میلیون نفرگذشت

معلارف

صفحه 6

آيت اه محمدجواد فاضل لنکراني

فقه نظامات

توهم یا واقعیت؟

گزارش خبريـ   تحليلي اطاعات

یادداشت سردبیر

خط فقر
و وظیفه ذاتي دولت

عليرضا خاني

هفته گذشته در اين ستون درباره نظام طبقاتي جامعه ايران نوشتيم 
و اينكه افزايش بهاي كااها و خدمات، در طول سال جاري باعث 
ريزش بخشي از جمعيت بخش مياني هرم طبقاتي به بخش زيرين 
آن ش��ده اس��ت. در آن يادداشت تصريح شده بود كه اعام نشدن 
خط فقر توسط دستگاه هاي اقتصادي دولت نوعي فضاي مه آلود از 
وضع طبقات اجتماعي در ايران ايجاد كرده است و برآورد كرديم 
كه خط فقر براي يك خانواده 4 نفره اكنون بايد در حدود 3 ميليون 

تومان باشد. 
انتشار آمار مستند مركز پژوهش هاي مجلس در اوايل هفته گذشته 
و اع��ام ع��دد 2 ميليون و 728 ه��زار تومان به عنوان خط فقر در 
تابستان امسال و 2 ميليون و 850 هزار تومان در شهريورماه گذشته 
نش��ان داد كه هش��دار نگارنده و برآورد خط فقر مقرون به واقعيت 
بوده و دستگاه هاي پژوهشي در اين زمينه در حال فعاليت هستند. 
هر چند به درس��تي معلوم نيس��ت كه نتايج اين كارها تا چه اندازه 

توفيق اجرا مي يابند. 
انتشار عدد 2 ميليون و 850 هزار تومان به عنوان خط فقر توسط 
مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسامي را بايد به مثابه تلنگر و 
هشداري جدي نسبت به وضع معيشتي و زيستي بخش بزرگي از 
طبقه متوس��ط و همه طبقه پايين جامعه دانس��ت.   سقوط درآمدي 
كاسب هاي خرد و كساني كه كار خدماتي انجام مي دهند طي ماههاي 
اخير مشهود است و از آن وسيع تر، كاهش شديد قدرت خريد قشر 
دستمزدبگير جامعه، اعم از كارمندان دولت و كارمندان و كارگران 
بخش غيردولتي و خصوصي، به طرز معناداري به زيست معيشتي،  

فرهنگي و اجتماعي خانوارها آسيب رسانده است. 
كم شدن تقاضا براي خريد بسياري از كااها، گواه صادقي است 
كه قدرت خريد اقشار بزرگي از جامعه تنزل كرده است. متأسفانه 
در اين ميان، اولين كااهايي كه از س��بد خريد ش��هروندان حذف 
مي شود، مربوط به حوزه فرهنگ است. تنزل تيراژ كتاب و نشريات 

نمايانگر صحت اين مفروض است. 
پل ساموئلس��ن از بنيانگذاران آموزش علم اقتصاد معتقد اس��ت 
دولت ها در هنگامه بيكاري يا كاهش قدرت خريد مردم وظيفه دارند، 
با روش هايي اين كاهش را ترميم كنند يا دست كم التيام بخشند. 

منحني تورم كشور از اردبيهشت ماه روند صعودي و حتي جهشي 
گرفت اما به نظر مي رسد دولت و مجموعه قواي اجرايي و تقنيني 
كشور درباره اين رخداد، بسيار كرخت و رخوتناك عمل مي كنند 
و هنوز در آس��تانه دي ماه، بحث بر س��ر اين موضوع ادامه دارد كه 
طي سال جاري)و نه سال بعد( حقوق كارمندان و كارگران اضافه 

شود يا نه؟!
طب��ق ي��ك اصل كلي وقتي بهاي مواد غذايي افزايش مي يابد، به 
خاطر اينكه غذا در اولويت نخست نياز معيشتي خانوار است، بيم آن 
مي رود كه بخشي از جامعه فقير شود. در گزارش مركز پژوهش هاي 
مجلس آمده است: »با توجه به اينكه فقرا، نسبت به ساير طبقات، سهم 
بيشتري از هزينه هاي خود را به گروه خوراكي  تخصيص مي دهند، 
پيش بيني مي شود با توجه به رشد قابل توجه شاخص قيمت برخي 
گروه هاي خوراكي در سال 97 نسبت به سال گذشته، جمعيت زير 

خط فقر نيز در ادامه سال 97 از رشد بيشتري برخوردار شود«.
دولت، در ش��رايط عادي، س��اانه متناسب با نرخ تورم ميزاني به 
عنوان افزايش دس��تمزد كارمندان و كارگران براي س��ال بعد تعيين 
مي كرد اما كاهش ارزش پول و وضع مس��تمر قدرت خريد بخش 
عمده مردم در طول سال جاري، كامًا غيرطبيعي بود و دولت بايد 
براي جبران اين وضع تصميمي قاطع مي گرفت اما به نظر مي رسد 
تصميم گرفته اس��ت با سياس��ت مرور زمان، ماه هاي پاياني سال را 
طي كند. اين سياست به هيچ روي با تعهد صادقانه دولت در برابر 

مردم سازگار نيست.
باارفتن خط فقر، عاوه بر تبعات معيشتي باعث تشديد نابرابري 
در جامعه مي شود كه عاوه بر حوزه اقتصاد، آثار بسيار مخربي در 

حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي در پي دارد.
دولت به حسب وظيفه ذاتي خود، موظف است از مردم در برابر 
هر نوع خطري � از جمله خطر فقر � محافظت كند و بر همين 
اس��اس اينك سياس��ت مقبولي را انتخاب نكرده است. فراموش 
نمي توان كرد كه آنچه به عنوان خط فقر در تابستان امسال اعام 
شده است، بيش از 2/5 برابر مصوبه حداقل دستمزد كارگران در 

سال جاري است!

آموزش مردم

و فرهنگ شهروندي

صفحه 2

سيد مسعود رضوي

يادداشت

آگهى مزايده عمومى 
يك مرحله اى شماره  97/2

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى درنظر دارد انواع سيم و كابل 
اسقاط زير را از طريق مزايده عمومى  به فروش برساند.

1- مشخصات و مقدار كاالى مورد مزايده به شرح جدول زير مى باشد . 

مبلغ برآوردى مقدارشرح كاالى اسقاطرديف
به ريال

مبلغ تضمين شركت 
در مزايده جهت هر 
يك از اقالم به ريال

40,00020,800,000,000874,000,000 كيلوگرمانواع سيم مسى اسقاط1
35,0006,300,000,000439,000,000 كيلوگرمانواع سيم آلومينيوم اسقاط2
انواع كابل خودنگهدار فشار ضعيف و 20 3

24,4401,955,200,000196,000,000 كيلوگرمكيلو ولت آلومينيوم اسقاط
33,8007,030,400,000461,000,000 كيلوگرمانواع كابل فشار ضعيف مسى اسقاط4
انواع كابل 20 كيلو ولت مسى و فشار 5

10,4952,455,830,000246,000,000 كيلوگرمضعيف مقطع باال اسقاط

انواع كابل روغنى 20 كيلو ولت به همراه 6
5,156979,640,00098,000,000 كيلوگرمسركابل و مفصل اسقاط

2-شركت هاى مجاز به حضور در اين مزايده عبارتند از :
الف)شركت هاى توليد كننده سيم و كابل داراى مجوز از شركت توانير

ــخاص حقيقى و حقوقى مجاز به حضور در اين مزايده نيستند و در صورت ارائه قيمت  ــاير اش تبصره 1)س
پاكت هاى مزايده عودت  مى گردد. 

3-مبلغ و نوع سپرده شركت درمزايده : مبلغ تضمين شركت درمزايده 1,436,000,000  ريال براى كل 
اقالم مزايده و جهت هر يك از اقالم به شرح جدول فوق مى باشد ،مزايده 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 امضا ،مشروط ،مخدوش وپيشنهادهايى كه بعد از انقضاى مدت مقرردرفراخوان 
ــپرده ،سپرده هاى مخدوش ،سپرده هاى كمتر از ميزان  ــنهادهاى فاقد س ــود وهمچنين به پيش واصل ش

مقرر ،چك شخصى ونظاير آن ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ــمتى از اقالم مزايده را دارند  ــنهاد قيمت جهت قس ــركت كنندگانى كه تمايل به ارايه پيش نكته مهم : ش

مى توانند ضمانت نامه شركت در مزايده خود را مطابق جدول ارايه نمايند . 
5-مهلت ومحل ومبلغ فروش اسناد : ازتاريخ درج آگهى نوبت دوم   به مدت 10  روزكارى 

ــعبه ميدان دارايى  ــيبا0105314217006 بانك ملى ش 6-مبلغ 200000ريال فيش واريزى در وجه س
به نشانى اراك ، خيابان امام موسى صدر، امور پشتيبانى شركت توزيع نيروى برق استان مركزى مراجعه 

و اقدام به خريد اسناد نمايند.
7-مهلت ومحل تحويل وبازگشايى اسناد مزايده : مهلت عودت اسناد مزايده تا ساعت 13 روز شنبه مورخ 

97/10/15 و زمان بازگشايى ساعت   15 روز يكشنبه  مورخ 97/10/16 مى باشد .
8-مبلغ برآوردى مزايده :   39,521,070,000  ريال مى باشد .

9-محل تحويل :اراك ،ميدان دارايى، خيابان امام موسى صدر، شركت توزيع نيروى برق استان مركزى 
امور تداركات .تلفن تماس 08632226033-08632228038 محل بازگشايى :  سالن كنفرانس شركت 

توزيع نيروى  برق استان مركزى
10-سايراطالعات وجزييات مربوطه دراسناد مزايده مندرج است.

ــر ــركت تواني ــالت ش ــانى معام ــالع رس ــبكه اط ــايت ش ــه س ــتر ب ــات بيش ــب اطالع ــت كس جه
ــايت پايگاه ملى مناقصات: http://iets.mporg.ir  وسايت شركت توزيع  www.tavanir.org.ir،س

نيروى برق استان مركزى:www.mpedc.ir  مراجعه فرماييد.
روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق استان مركزى

شركت توزيع نيروى برق استان مركزى
زيرمجموعه شركت توانير

وم
ت د

وب
ن

شـركت تهيه و توليد مواد معدني ايران در نظر دارد مزايده عمومي فروش 
ــماره 2 گل گهر سيرجان با  ــنگ آهن مگنتيت معدن ش 370 هزار تن كلوخه س
عيار ميانگين 38 درصد را از طريق سامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به 
شماره ثبت ستاد 100971028000034 و با جزئيات مندرج در اسناد مزايده 
ــت ميليارد) ريال  ــركت در مزايده به مبلغ 8,000,000,000 (هش با تضمين ش

(واريز نقدي و يا ضمانتنامه بانكي) برگزار نمايد.
تاريخ انتشار مزايده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 97/9/20 و مهلت زمان 
ــنبه مورخ 97/10/8 مي باشد.  ــاعت 17 روز ش ــنهادها حداكثر تا س ارائه پيش
ــركت در مزايده مي بايست جهت دريافت اسناد از سامانه مبلغ  عالقمندان ش
سيصد هزار ريال به حساب شماره 0105799359005 نزد بانك ملي ايران 
شعبه ايثار كد 179 به نام اين شركت، در بستر سامانه واريز نمايند. همچنين 
جهت ثبت نام و دريافت گواهي امضاي الكترونيكي با شماره هاي دفتر ثبت نام 
88969737 و 85193768-021 و مركز 27313131-021 تماس حاصل 

و يا به آدرس اينترنتي www.setadiran.ir مراجعه نمايند.

آگهي مزايده عمومي 
شماره 93-9/ 97ت

آگهـي مناقصـه عمومـي 
شماره  607/ك.م/9709

ــويي توسط  ــانتره كارخانه زغالش موضوع مناقصه: حمل و تخليه ليچه و كنس
سه دستگاه كاميون كمپرسي

دستگاه مناقصه گزار: شركت زغالسنگ البرز مركزي
مبلغ تضمين: 185,000,000 (يكصد و هشتاد و پنج ميليون) ريال

نوع تضمين: ضمانت نامه بانكي يا فيش واريزي در وجه شركت زغالسنگ البرز مركزي
ــزار ريال) واريز به  هزينـه خريد اسـناد مناقصه: 700,000 ريال (هفتصد ه

حساب شماره 0106122966008 بانك ملي شعبه آزادمهر
تاريخ فروش اسناد مناقصه: تا ساعت 12 روز چهارشنبه مورخ 97/09/28
آخرين مهلت ارائه پيشنهادها: تا ساعت 12 روز شنبه مورخ 97/10/08

تاريخ بازگشايي پاكتها: 97/10/08 رأس ساعت 13 در سالن اجتماعات شركت
محل فروش اسناد و تحويل پيشنهادها: مازندران، سوادكوه، كيلومتر 185 

محور سوادكوه شركت زغالسنگ البرز مركزي طبقه دوم، دفتر امور پيمانكاران
به پيشنهادهايي كه فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و بعد از مدت زمان تعيين شده 
ــود و همچنين پيشنهادهايي فاقد سپرده، سپرده مخدوش  در فراخوان واصل ش
ــاً ترتيب اثر داده  ــخصي و نظاير آن مطلق ــده، چك ش ــا كمتر از مبلغ تعيين ش ي

نخواهد شد.
مدت اعتبار پيشنهاد مالي: سه ماه

ـ متقاضي بايد تمام صفحات اسناد مناقصه و فرم پيشنهاد قيمت را مهر و امضا نمايد.
ـ در صورت داشتن سابقه، مدارك و مستندات مبني بر انجام قراردادهاي موضوع 

مناقصه ارائه گردد.
ـ ساير اطالعات، جزئيات و الزامات مربوطه در اسناد مناقصه درج شده است.

متقاضيان مي توانند براي كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن 01142424001-5 
ــنگ البرز مركزي تماس حاصل نموده و يا به سايت  ــركت زغالس داخلي 224 ش
ــاني www.cacco.ir و به پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات به  ــركت به نش ش

نشاني iets.mporg.ir مراجعه نمايند.
شركت زغالسنگ البرز مركزي

وم
ت د

وب
ن

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
شماره مناقصه 97-101-02-2-01-18

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

ــزر P103 كارخانه  ــتگاه آنالي ــد يك عدد دس ـ موضـوع مناقصـه: خري

آگلومراسيون
ــغ 300,000,000ريال  ـ مبلـغ و نوع سـپرده شـركت در مناقصـه: مبل

(سيصدميليون ريال) به صورت:
الف) ضمانت نامه بانكي

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

ج) وجه نقد واريز به حساب سيبا 0105181766009 نزد بانك ملي ايران 
شعبه آهنشهر كد3565

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

كليه بانكها
ــت اول از تاريخ 97/9/24  ــر آگهي نوب ـ زمان فروش اسـناد: از تاريخ نش

لغايت 97/10/13
ــين(ع) ـ ابتداي بلوار  ـ محل تحويل اسـناد مناقصه: يزد ـ ميدان امام حس

شهيد بهشتي ـ شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران ـ دبيرخانه 
كميسيون معامالت ـ تلفن تماس (035-36285630)

ــاعت14) مورخ  ــا پايان وقت اداري (س ـ زمـان تحويل اسـناد مناقصه: ت

97/11/6
ـ نحوه خريد اسناد: به صورت اينترنتي براساس شرايط مندرج در سايت 

WWW.ICIOC.ir
ــماره تلفن 035-31454442  ــب اطالعات بيشتر با ش ضمناً جهت كس

تماس حاصل نماييد.
شركت سهامي خاص سنگ آهن مركزي ايران

آگهي مناقصه شماره 84-97  و 97-85
صنايع هفتم تير اصفهان در نظر دارد تعدادي از فرآيندهاي كاري خود 
ــرايط (ترجيحاً داراي  ــرح زير از طريق مناقصه به پيمانكار واجد ش را به ش
گواهي نامه سمتا) واگذار نمايد. عالقه مندان به شركت در مناقصه، جهت 
ــب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد مربوطه مي توانند حداكثر ظرف  كس
ــتن  ــاعت اداري با همراه داش مدت 6روز كاري از تاريخ چاپ آگهي در س
رزومه كاري خود به آدرس: كيلومتر45 جاده اصفهان ـ مباركه ـ مديريت 

خريد صنايع ـ دايره برون سپاري مراجعه نمايند.
(هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد)

ــوراخكاري، پرسكاري، پليسه گيري و تست  ــينكاري، س 1ـ عمليات ماش
هيدرواستاتيك 60000عدد قطعات آلومينيومي

ــرز CNC چهارمحور) و  ــتفاده از ف ــات فرزكاري (با اس ــام عملي 2ـ انج
ــتوانه اي و مخروطي با ابعاد باالي 80سانتي متر  ــوراخكاري قطعات اس س

مجموعاً به تعداد 70 عدد
تلفن تماس: 33972224-031 يا 031-33972225

روابط عمومي صنايع هفتم تير اصفهان

ت اول
آگهي مناقصه شماره   5-97   نوب

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه1 غرب نزاجا
مديريت خريد و پيمان

اين فرماندهي در نظر دارد نيازمندي اقالم مشروحه زير جهت مصرف يگان هاي 
ــونده خود را از طريق ايجاد مناقصه عمومي در مورخه 97/10/9  تابعه و تدارك ش
ــركت در مناقصه دعوت مي شود حداكثر  خريداري نمايد لذا از كليه متقاضيان ش
ــنهادي به آدرس  ــناد مناقصه و ارائه نرخ پيش تا تاريخ 97/10/8 جهت دريافت اس
كرمانشاه ـ بلوار شهيد بهشتي مقابل بيمارستان شهدا فرماندهي آماد و پشتيباني 
ــه1 غرب نزاجا (مديريت خريد و پيمان) مراجعه نمايند. ضمناً هزينه چاپ  منطق

آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد. تلفن تماس: 08338357654
به مدت يك سال 1ـ عدس 
به مدت يك سال 2ـ آبليمو 
به مدت يك سال 3ـ لوبيا قرمز 
به مدت يك سال 4ـ مرغ منجمد01 
به مدت يك سال 5ـ كره در پك هاي 20 گرمي 
به مدت يك سال 6ـ پنير در پك هاي 30 گرمي 
به مدت يك سال 7ـ اجناس ريشه دار (سيب زميني، پياز، هويج) 
به مدت شش ماه 8ـ رب گوجه فرنگي 

فرماندهي آماد و پشتيباني منطقه1 غرب نزاجا

شماره مجوز : 3454 . 1397

« ما �عظ�م شأنك »
پيامبر اكرم شأن مؤمن و انسان را   از شأن كعبه معظم باالتر دانسته اند.
ــه ــم ك ــالم مي داري ــنايان اع ــتان و آش ــه دوس ــيله ب بدينوس

جناب محمد نخجوانپـور 
كه عمري را با تعهد و پايمردي در راه ايجاد يك زندگي سالم براي خود 
ــتان خود هموار داشتند در تاريخ 11 آذرماه 1397  و خانواده و دوس

خورشيدي در رحمت مستقيم پروردگار عالم آرامش يافتند. 
ــد  فرهمن ــيار  بس ــي  عالم و  ــل  فاض ــرد  م ــد  فرزن ــان  ايش

جناب آيت اهللا ميرزا محسـن نخجواني
ــاني مورد ستايش و قبول بزرگان سابق در نجف اشرف و در پي آن   انس
مورد احترام خالصانه بزرگان در مشهد مقدس بودند كه با علم توأم با 

عمل زندگي پرافتخاري از خود به يادگار گذاشتند.
ــنبه 26 آذرماه از  ــت مجلس ترحيم آن مرحوم روز دوش ــايان ذكر اس ش
ساعت 15/30 تا 17 عصر در مسجد جامع شهرك غرب برگزار مي شود.
خانواده هاي: نخجوانپورـ    مصطفوي ـ     فقيهي نژاد  و شاهرودي  

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

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

www.ketabettelaat.com : آدرس سايت فروشگاه اينترنتي *

با مـن به ماه بيـا
نوشتة �كت�ر ه�  . �. لوگو

ترجمة �كتر پريچهر صعو��
قطع رقعي ، 364 صفحه ، چاپ اول

ــاي روانكاوانه مطرح و پرطرفدار   « بـا من به مـاه بيا » يكي از رمان ه
ــان خوانندگان عالقه مند به مباحث مربوط به بيماري هاي رواني  درمي
ــه  ــخصيت اصلي رمان كه در يك مؤسس ــز» ش ــن رابين ــت. « آيلي  اس
حقوقي ـ مالياتي فعاليت مي كند، طرح هاي بلند پروازانه اي دربارة سفر 
ــاه دارد؛ ولي او در عين حال مبتال به بيماري دوقطبي (باي پوالر)  ــه م ب
ــود زماني در اوج افسردگي باشد و زماني ديگر در  ــت كه باعث مي ش اس
اوج كار و تالش و تحرك. اين اختالل دوقطبي، مشكالت فراواني براي 

او و خانواده اش به وجود مي آورد.
نويسنده رمان سعي مي كند در قالبي داستاني و با محوريت شخصيت 

رابينز بيماري دوقطبي و ويژگي هايش را براي خواننده شرح دهد...
بيماري دوقطبي از جمله بيماري هاي رواني قابل درمان است. در اين بيماري خرابي و اضمحالل رواني باعث صدمه 
به جامعه و فرد مي شود. بسياري از افرادي كه در سال هاي اخير در كشتارها و خودكشي ها نقش داشته اند، مبتال به 

اين بيماري بوده اند. 

�نتشا��� �طالعا� منتشر كر� : 

صفحه4
صفحه3

عكس از وحيد احمدی - تسنيم

گشایش موزه باستان شناسی تهران
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  سین اول
ساعت هنوز چند دقیقه ای به 
۹ مانده است؛ مهمان ها پیش از ورود 
به حسینیه پذیرایی می شوند؛ خیلی 
ساده: یک شیرینی گل محمدی و یک 
لیوان شیرکاکائو. اصراری هم نیست 
که حتماً هر نفر یک شیرینی بخورد! 
برای همین، آن های����ی که از راه دور 
آمده اند، چندنفر چندنفر نشسته اند 
و دارند به اسم صبحانه از خودشان 
حسابی پذیرایی می کنند! کمی جلوتر، 
خادم های حسینیه )اصرار دارم بگویم 

خادم، چون اینجا حس����ینیه است و 
هرکس خدمت می کند خادم( با ادب 

مهمان ها را راهنمایی می کنند.
روبه روی جایگاه، طبق معمول 
شلوغ تر اس���ت. بین رفت وآمدها و 
تاش مهمان ها برای پیدا کردن بهترین 
جا، اولین چیزی که خیلی به چش���م 
می آید »سادگی حسینیه« است. من فکر 
می کردم اینجا فقط زمینش ساده است 
)داستان همان زیلوهای معروف آبی 
رنگ که همیشه همه جا با آقا هستند(، 
ولی اینجا آسمانش هم همین شکلی 
است؛ خبری از لوسترهای آنچنانی و 
گچبری های خاص نیست. امپ های 
مهتابی قدیمی ب���ا ترتیبی از نظم و 
بی نظمِی کنار هم، آس���مان اینجا را 
روشن کرده اند. آری، اینجا »حسینیه  
امام خمینی« است؛ به همین سادگی، که 
گاهی اوقات ساده بودن قشنگ است!

* سین دوم
ستون به س����تون، جمعیت، 
آهسته آهس����ته صحن حسینیه را پُر 
می کند. پدران و مادران ش����هدا روی 
صندلی های ُدورتاُدور حسینیه، درست 
زیر پرچم های متب����رک به نام ائمه 
نشسته اند. کنار من پدربزرگی همراه 
با نوه  کوچکش ایستاده است. حدس 
زدم آن پدر باید پدر شهید باشد و آن 
پسر باید پسر شهید باشد. نوه اصرار 
داشت که جلوتر برود؛ همین طور هم 
شد و دست در دست پدربزرگ، از 
بین جمعیت، چند ستون جلوتر رفت؛ 
ولی آن قدر ازدح����ام بود که مجبور 
ش����دند چند قدمی برگردند و کمی 

جلوتر از ما بنشینند .
 بی����ن همهم����ه  جمعیت، 
هرکس با لهجه و البته شیوه  خاص 
خودش، صلوات چاق می کند. با هر 
صلوات، جمعیت نیم خیز می ش����ود 
ولی فعاً خبری نیس����ت. پسری که 
لباس رزم پدر شهیدش را پوشیده، 
هم ردیف محافظ ها، همسایه  جایگاه 
اصلی ایستاده است و سعی می کند 
بی حرکت، چشم در چشم ما، ادای 

محافظ ها را دربیاورد!

* سین سوم
سؤال پشت سؤال؛ پُرتکرارترین 
سؤال این لحظه ها پرسش از ساعت 
است. وسط جمعیت هر چند دقیقه 
یک نفر بلند می ش����ود و پاهایش را 
ماساژ می دهد. کاش یک نفر بود که 
می رفت پشت تریبون و شروع می کرد 
به نرم����ش دادن؛ مثل حیاط صحن 
باصفای دوکوهه، کنار حسینیه  حاج 
همت، و اسم شهدا را می خواند: یک 

دو سه، و همه با هم می گفتند شهید!
بچه ها جلوتر از همه، حوصله شان 

سر رفته اس����ت و مدام بین پدرها و 
مادرها، بین پدربزرگ ها و مادربزرگ ها 
دست به دست می شوند. همهمه ها 
خیلی بیشتر ش����ده است. صندلی و 
میز معروف آقا را که می آورند، انگار 
همه چیز جدی می شود و این می شود 

همه  دکور؛ به همین سادگی!
* سین چهارم

ساعت ۱۰ پرده کنار رفت؛ نه 
یک دقیقه زودتر نه یک دقیقه دیرتر! 
آرامِ دل خانواده های ش����هدا قدم به 
حسینیه گذاش����ت، همان جا بود که 
همه چیز به هم خورد؛ حتی آن پسری 
هم که می خواست ادای محافظ ها را 
دربیاورد، بی خیال شده بود و حاا رفته 
بود باای نرده ها. جمله  سردر جایگاه 
به صورت عملی تفسیر شد: »َفّضَل اهُ 
الُمجاهدین َعَلی القاِعدین اَجراً عظیماً«
 ما جلو رفتیم؛ یعنی خودمان که 
جلو نرفتیم، جمعیت ما را با خودش 
جلو برد. انگار ذات با امام بودن همین 
اس����ت که همه با هم رشد می کنند 
و جلو می روند! حتی همان پس����ر و 
پدربزرگ هم جلو آمدند. وقتی شنیدم 
پسر شهید به پدربزرگش گفت: »بابا 
اومد« یکهو دلم لرزید. آنجا بود که 
فهمیدم آقا چقدر دختر و پسر دارد 
و چقدر فرزندان شهدا دلشان برای 

پدرشان تنگ شده است!
* سین پنجم

سکوت، مثل نور آفتاب دل انگیز 
پاییزی، همه جای حسینیه پهن شد. 
جمعیت، همراه آقا نشستند و قاری 
قرآن شروع کرد به تاوت؛ از شهدا 
می خواند برای دل پدر و مادرها. آقا 
هم زیر لب آیات را زمزمه می کرد و 
با نگاهش به همه خوشامد می گفت؛ 
حتی به همان پسرهایی که روبه روی 
جایگاه، از دور دست تکان می دادند؛ 

آقا حواسش به همه بود.
 بین تاوت قرآن حواسم رفت 
به دوربین عکاس ها؛ یک قانون نانوشته  
اینجا همین اس����ت که عکاس ها که 
دوربین را باا می گیرند، عکس شهدا 
هم باا می آید. انگار همه می خواهند 

بگویند تنها نیامده اند؛ شهیدشان هم 
همراهشان آمده. اصاً این حسینیه با 

شهداست که قشنگ است.
صدای آش����نای مداِح مدیحه  
»عش����ق یعنی یه پاک« چشم ها را 
آسمانی کرد. ذکر »یا صاحب الزمان« 
حاج محمود کریم����ی که ُگل کرد، 
صدای گریه  مادران شهدا بلند شد. 
روضه به حضرت علی اکبر که رسید، 
پدران شهدا هم دیگر ساکت نماندند 
و آقا هم همراهش����ان شد؛ چقدر در 
این حسینیه ذکر »یا حسین« با شهدا 

می چسبد!
* سین ششم

ساعت ۱۰:۳۰ آقا صحبتشان را 
ش����روع کردند؛ نه یک دقیقه زودتر 
نه یک دقیقه دیرتر! اول خوش����امد 
گفتن����د، بعد هم ش����روع کردند به 
صحبت از قدر و منزلت ش����هدا. 
حسینیه، جغرافیای خاصی را تجربه 
می کرد؛ هم بوی شلمچه می آمد، هم 
بوی سوریه و سامرا، هم بوی مرز و 
شهدای مظلومش، هم عطر دل انگیز 
حریم حرم؛ از همه جا ش����هدا همراه 

خانواده هایشان آمده بودند!
میانه  صحبت، آقا از ۴۰ س����ال 
ایستادگی امت و خانواده های شهدا 
که گفتند، نگاهم گره خورد به نگاه 
حضرت ام����ام؛ که آنجا بود با همان 
عکس؛ با همان نگاه ساده؛ امامی که 
جمله  نصب شده از او در باادست 
مهمان ها، دل را آرام، قلب را مطمئن، 
روح را ش����اد و ضمی����ر را امیدوار 
می کرد: »ای ش����هیدان، در جوار حق 
تعالی آسوده خاطر باشید که ملت شما 
پیروزی شما را از دست نخواهد داد.«

»رهبر« در ادامه از یمن گفتند؛ 
از اشتباه دولت عربستان و نقشه های 
شوم شیطان بزرگ برای ایران و منطقه. 
تا آقا گفتند ان شاءاه به کوری چشم 
دشمنان، بیست ودوم بهمن ماه، جشن 
۴۰ سالگی انقاب با حضور مردم، 
پُرشورتر از همیشه برگزار خواهد شد، 

جمعیت یک صدا تکبیر گفتند.
بعد هم آقا فرمودند: پیام شهدای 
شما پیام بش����ارت است. شهدا مایه  
افتخارند. فرزندان شما ستون های این 
کشورند. اگر این شهدا نبودند، اگر 
 این صبرها نبود، ما چنین وضعیتی 

نداشتیم.
* سین هفتم

سام آخر؛ صحبت ها که تمام 
شد نه تنها آن س����ربازی که با لباس 
سربازی آمده بود، که همه شعارشان 
این ش����ده بود: »ما همه سرباز توایم 

خامنه ای ...«
 جلوی جایگاه که خلوت تر شد، 
از نگاه همان پس����ر که لباس پدرش 
را پوش����یده بود، خواندم که راه ادامه 
دارد. چند دقیقه  بعد، دیگر کسی در 
حسینیه نبود به جز شهدا که خانه زاد 
این خانه اند؛ خانه شان همین جاست. 
شاید برای همین است که همه  پدرها 
و مادرهایی که از شهرهای دور آمده 
بودند، این همه خوشحال و با انرژی از 
حسینیه بیرون می رفتند؛ دیدار پسر و 

پدر، پسر و مادر تماشایی بود!
محمد رسول  ماحسنی
نویسنده کتاب »یادت باشد« 
روایت زندگی شهید مدافع حرم 
حمید  سیاهکالی

هشت کشور اروپایی در بیانیه ای مشترک   
بر لزوم ادامه اجرای برجامتاکید ودرهمین حال  
نسبت به فعالیت های منطقه ای و برنامه  موشکی 

ایران ابراز نگرانی کردند.
به  گزارش  ایسنا، هشت کشور اروپایی شامل 
بلژیک، فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند، لهستان، سوئد 
و انگلیس پس از برگزاری نشست شورای امنیت 
سازمان ملل برای بررسی پایبندی ایران به قطعنامه 

۲۲۳۱یک بیانیه مشترک منتشر کردند.
در این بیانیه آمده است: ما به عنوان اعضای 
اروپایی شورای امنیت خواهان آن هستیم که بر 
تعهد و ادام���ه  حمایتمان از اجرای کامل و موثر 
برنامه جامع اقدام مشترک و قطعنامه ۲۲۳۱تاکید 

کنیم.
در ادامه  این بیانیه آمده است: همان طور که 
مورد تائید قرار گرفته است ایران به اجرای کامل 
تعهدات مرتبط هسته ای اش ادامه می دهد. برجام 
به شکلی موثر برنامه هسته ای ایران را محدود و 
تضمین می کند که این کشور به ساح هسته ای 
دست نمی یابد. این یک امر کلیدی برای امنیت 

اروپا ست.
کشورهای اروپایی در ادامه  تصریح کردند: 
هر چند برجام پس از خروج آمریکا و بازگرداندن 
تحریم های این کشور علیه ایران با چالش هایی 
بزرگ روبرو است و ما باز هم تاسف خود را از 
این مساله ابراز می کنیم؛ ا ما تا زمانی که ایران به 
اجرای کامل تعهداتش ادامه  دهد، اتحادیه اروپا نیز 
به طور کامل متعهد به اجرای کامل برجام است. 
این همان چیزی است که وزیران امور خارجه 
اتحادیه اروپا نی���ز بر آن تاکید کردند. همچنین 
مطابق با قطعنامه ۲۲۳۱تاش هایی تحت رهبری 
فرانسه، آلمان و انگلیس به طور فعال به تاش های 
بین المللی برای حفظ تجارت و کانال های مالی با 

ایران کمک کرده است.
این هشت کش���ور اروپایی همچنین در 
بیانیه خود در اظهاراتی مداخله جویانه آورده اند: 
به طور همزمان ما به شدت نسبت به یافته های 
دبیرکل سازمان ملل در باره فعالیت های منطقه ای 
ایران نگران هستیم، به ویژه  فعالیت های مرتبط با 
موشک های بالستیک  چون پرتاب موشک دارای 
قابلیت هسته ای و هر گونه انتقال موشک، فناوری 
موشک ها و اجزای آن که می تواند نقض قطعنامه 
شورای امنیت نیز باشد.  ما مجزا از برجام ،از ایران 
می خواهیم   از این فعالیت ها که بی اعتمادی را 
عمیق تر می کند  و تنش های منطقه ای را افزایش 
می دهد  و مغایر با قطعنامه ۲۲۳۱است پرهیز کند. 
ما از ایران می خواهیم تا از طریق گفتگو با بازیگران 
مربوطه به این مسائل رسیدگی کند.  ما از یک 
رویکرد جامع با ایران بر مبنای گفتگوی قوی و 
موثر و در صورت نیاز، فشار هدفمند با رویکرد 
رسیدگی به تمام نگرانی ها در باره فعالیت های 
منطقه ای، موشکی و هس���ته ای ایران حمایت 
می کنیم. این کشورهای اروپایی همچنین تاکید 
کردند که برجام یک نمونه از چند جانبه گرایی 
موثر و یک عنصر کلیدی در رژیم عدم اش���اعه 
است. این توافق موثر بوده و به هدف های مورد 
نظرش دست یافت است؛ بنابراین   از تمام جامعه 
بین الملل ای���ن را می خواهیم  به اجرای بر جام و 

قطعنامه ۲۲۳۱ادامه دهند.
دراین میان وزیر امور خارجه کشورمان در 
صفحه توییتر خود به اظهارات اخیر وزیر امور 
خارجه آمریکا در جلسه شورای امنیت سازمان 

ملل متحد علیه ایران واکنش نشان داد.
محمدجواد ظریف در صفحه توییتر خود 
در این زمینه نوشت:" وزیر امور خارجه آمریکا 
در تازه ترین سوءاستفاده مضحک خود از شورای 

امنیت سازمان ملل متحد:
- درباره نقض قطعنامه ۲۲۳۱شورای امنیت 
اف زده و از برنامه هایش برای نقض بیشتر آن 

)قطعنامه( گفت.
 -  تأیید کرد که آمریکا و متحدانش درباره 
موشک ها به مواد قطعنامه ملغی  شده ۱۹۲۹تکیه 

دارند.
-  آمریکای منزوی را به اولین عضو دائم 
شورای امنیت تبدیل کرد که کشورهای دیگر را 
به دلیل پایبندی به قطعنامه های شورای امنیت 

تنبیه می کند. 
وزیر امور خارجه کش���ورمان عصر روز 
پنجشنبه در صفحه توییتر خودهمچنین  با ارائه 

آمار هزینه های نظامی کشورهای منطقه نوشت:
"آمریکا و متحدانش باید از سخنان بی ربط 
و منافقانه شان در خصوص موشک ها و »رفتار« 
منطقه ای ایران، دس���ت بردارند. حقایق، خود 
گواهند. این، آنها هستند که صدها میلیارد دار 
ساح برای ساخی یمنی ها می فروشند. آنها و 
اذناب آنها -و نه ایران- مسئول رنج و بدبختی های 

منطقه از صدام تا داعش هستند."
بدون مردم ما هیچ هستیم

وزیر امور خارجه در چهارمین کنگره حزب 
ندای ایرانیان هم گفت: آنچه که ایران را بیش از 

هر چیزی قدرتمند تر کرد"مردم" است. مردم ایران 
مبنای قدرت ما هس���تند، لذا حفظ شان مردم و 
رعایت حقوق آنها یک ضرورت است وبدون این 

مردم ما هیچ هستیم.
به گزارش ایسنا،  محمد جواد ظریف افزود : 
به دلیل این که همواره در وزارت خارجه بودم، 
نمی توانستم فعالیت حزبی داشته باشم؛ اما محیط 
پر شور حزبی به من این اجازه را می دهد درباره 

موضوع سیاست خارجی صبحت کنم.
وی ادامه داد: سیاست خارجی حوزه منافع 
ملی اس���ت، حوزه تقابل جناحی نیست. امروز 
خوشحال شدم در این حزب از دبیران کل احزاب 
اصاح طلب و اصولگرا دعوت ش���ده است تا 
درباره ابعاد حوزه سیاست خارجه و منافع ملی 
صبحت کند. ظریف خاطر نشان کرد: ایران ما 
کشور قدرتمندی اس���ت،  به لحاظ جغرافیایی 
وتاریخی همواره تاثیرگذار بوده ایم و خواهیم ماند 

این یک واقعیت است .
وزیر امور خارجه با بیان این که قدرت ایران 

از مردم گرفته می ش���ود گفت: آنچه که ایران را 
قدرتمند کرده بیش از هر چیز مردم ایران است. 
مردم ایران  مبنای قدرت ما هس���تند. هرچه که 
می خواهید به عنوان مبنای قدرت در نظر بگیرید 
همسایگانمان در آن مبناها از ما جلوتر هستند؛ 
یکی عضو ناتو است، دو تا  از آنها ساح هسته ای 

دارند و امثال آنها. 
وی ادامه  داد: کل هزینه تسلیحاتی و بودجه 
تسلیحاتی ایران برای هر فرد در کل منطقه نسبت 
به سایر کش���ورها پایین ترین است؛ به استثتای 
مصر که آنها هم کم���ک خارجی می گیرند و 
هزینه تسلیحاتی اش را در بودجه لحاظ نمی کند.  
ظریف یادآور شد: عربستان سعودی 6۹ میلیارد 
دار هزینه خرید ساح کرده است؛ جمهوری 
اسامی با هر چه که درحوزه دفاعی دارد هزینه 
اش زیر ۱6 میلیارد دار است، پس چه چیز است 
که ما را قدرتمندترین کشور منطقه کرده است؟این 
مردم ما هستند که ما را قدرتمند کردند، لذا حفظ 
ش���أن مردم و رعایت حقوق آنها یک ضرورت 

است، بدون این مردم ما هیچ هستیم.
ظریف با اشاره به اظهارات اخیر یک سناتور 
آمریکایی در ارتباط با قدرت غالب ایران مقابل 
عربستان سعودی گفت: برای همین است که این 
سناتور  می گوید اگر ما پشت عربستان سعودی 
نبودیم ظرف یک هفته سعود ی ها مجبور بودند 
فارسی صبحت کنند.  ترامپ می گوید آنها دوهفته 
بدون ما نمی تواستند زندگی کنند، من به عنوان 
یک مسلمان شرم می کنم؛ به عنوان یک فردی که 
در این منطقه زندگی می کنم احساس خجالت 

دارم که در مورد همسایگان  ما چنین می گویند.
وی ادام���ه داد: همزمان هم افتخار می کنم 
۴۰ سال است که علیرغم همه فشارها ما آنچنان  
ایستاده ایم که اگر شما یک هفته فشارتان را بردارید 
فکر می کنید همسایگان ما فارسی حرف می زنند.

ظریف گفت: مردم در لحظات تاریخ ساز 
همواره درباره اقتدار هم فکری و ایثار کردند. باید 
این مردم را ما پاس بداریم و از این سرمایه بزرگ 
اجتماعی حفاظ کنیم، رعایت حقوق بشر برای 
جمهوری اسامی یک ضرورت برای ادامه حیات 

کشور است. 
 ظریف با بیان اینکه مش���کل ما این است 
که از طیف های مختلف فکریمان و کسانی که 
طرفدار تعامل با دنیا هستند تا کسانی که به عنوان 
دلواپس شناخته می شوند یک اشتباه دارند، گفت: 
آن اشتباه این  است که غرب را مرکز جهان می 
بینند. دنیای امروز ما دنیای پساغربی است. وزیر 
امور خارجه گفت: دنیا عوض شده و غرب مرکز 
عالم نیست، بنابر این سیاست نگاه به شرق معنی 
نمی دهد همان طور که سیاست نگاه به غرب هم 
معنی نمی دهد چون غرب به شرق و شرق به 
غرب نگاه می کند. وی افزود: دوران قدر قدرتی 
در جهان تمام شده و این به نفع ماست، اما نمی 

خواهیم باور کنیم.
وزیر امور خارجه با تاکید بر این که همه 
نگاهمان را در آمریکا متمرکز نکنیم و خیال نکنیم 

هر اتفاقی در دنیا یک سرش در  آمریکاست اظهار 
داشت: جمهوری اسامی موضوع کنش نیست، 
بلکه کنشگر است و ما می توانیم آینده خود را رقم 
بزنیم و باید با دید درست رقم زد چون اشتباه در 

دوران ما خیلی هزینه مند است.
وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از برخی 
رسانه ها گفت: چرا کیهان و صداوسیما بخش اول 
جمله اوباما را تیتر می کنند که »اگر می توانستیم یک 
پیچ ومهره از هسته ای ایران باقی نمی گذاشتیم« اما 
جمله بعد را که می گوید »اما نمی توانیم« سانسور 

می کنند؟
ظریف ادامه داد: چرا نمی خواهند غرور ملی 
ایرانیان حفظ ش���ود؟ باور کنید همه ما  در یک 
کشتی نشسته ایم و بپذیریم منافع ملی، مسائل 

جناحی نیست.
وی خاطرنشان  کرد: آنهایی که با ما دشمن 
هستند اصا توجه ندارند که چه کسی در ایران 
رئیس جمهوری است و چه کسی وزیر است. ما 

هم بپذیریم  که در یک کشتی نشستیم.

 پاسخ موسویان به ادعاهای مایک پمپئو  
ازسوی دیگر،سید حس���ین موسویان در 
مقاله ای در المانیتور به شش عامل مهم موثر بر 
سیاست های موشکی ایران در پاسخ به اتهامات 
و ادعاهای وزیر خارجه آمریکا در شورای امنیت 

سازمان ملل پرداخت.
به گزارش ایسنا،   موسویان نوشت: "شورای 
امنیت سازمان ملل  در ۱۲ دسامبر در مورد اجرای 
برجام تشکیل جلسه داد. در این جلسه وزیر امور 
خارجه آمریکا مدعی شد که سرعت فعالیت های 
موشکی ایران از بعد از برجام کاهش پیدا نکرده 
است  و ایاات متحده می کوشد   محدودیت های 
وضع ش���ده در قطعنامه ۱۹۲۹شورای امنیت را 
برگرداند. کشورهای اروپایی با فاصله گرفتن از 
موضع ایاات متحده اعام داشتند که آزمایش های 
موشکی با قطعنامه ۲۲۳۱که برجام را تایید کرد 
ناسازگاراست. چین و روسیه به صورت واضح 
اعام داشتند که این آزمایش ها نقض این قطعنامه 
محسوب نمی شوند. مقامات ایرانی، از جمله وزیر 
امور خارجه با رد هر گونه نقض این قطعنامه، 
تاکید دارند که قطعنامه ۲۲۳۱فعالیت های موشکی 

ایران را ممنوع نمی کند.
برنامه موشکی ایران یکی از بهانه های اعام 
ش���ده رئیس جمهوری آمریکا برای خروج این 
کشور از برجام بود. اندکی پس از خروج ایاات 
متحده،  وزیر امور خارجه این کشور مایک پمپئو 
نیز از ایران خواسته بود که برنامه موشکی اش را 
متوقف کند. در مقابل ایران مرتبا این درخواست ها 
را رد کرده و تاکید دارد که توانایی های دفاعی اش 
قابل مذاکره نیستند. عاوه بر این سپاه پاسداران 
انقاب اسامی، اخطار داده است که در صورت 
تهدید، تهران برد موش���ک هایش را به بیش از 

۲۰۰۰کیلومتر افزایش خواهد داد.
 شش عامل زیر سیاست های دفاعی موشکی 

ایران را شکل می دهند: 
یکم این ک���ه  از مهمترین فاکتورهایی که 
نقش مهمی در راهبرد دفاعی ایران بازی می کنند، 
خاطرات دهشتناک تجاوز عراق به ایران و کشته 
شدن صدها هزار نفر ایرانی در جنگی است که 
طی آن عراق از حمایت مالی عربستان و کویت 
برخوردار بود  و توسط قدرت های اصلی جهان 
از جمله آمریکا، فرانسه و شوروی سابق پشتیبانی 
می شد. این جنگ در خاطره سیاسی ایران تاثیری 
فراموش ناش���دنی به جای گذاشت و تردیدی   
نماند  که ای���ران باید به هر قیمتی برای بقایش 

بجنگد.
دوم این که اس���تفاده سیستماتیک عراق 
از موشک های اس���کاد برای حمله به شهرهای 
بی دفاع ایران، تهران را وادار به سرمایه گذاری در 
برنامه موشک های بالستیک کرد. در طول ۸سال 
جنگ تحمیلی، ارتش عراق ۵۳۳بار با موشک به 
شهرهای ایران حمله کرد که در نتیجه ۲۳۰۰نفر 
کشته)شهید( و بیش از ۱6۰۰نفر ایرانی مجروح 
شدند. در پایان جنگ و در سال ۱۹۸۸میادی، 
ش���هر تهران ۱۱۸بار مورد حمله قرار گرفت که 

در نتیجه آن، ۱6۰۰نفر کشته و مجروح شدند. 
برخورداری ایران از توان موشکی موجب شد 
که در هر جنگ احتمال���ی آینده، ایران بتواند از 
زرادخانه خود به عنوان یک قدرت بازدارنده در 

مقابل دشمن استفاده کند.
سوم این که تجربه استفاده گسترده صدام 
حسین از ساح های شیمیایی  و بی تفاوتی جامعه 
بین الملل نسبت به چنین تجاوزاتی ایران را متقاعد 
کرده است که نمی تواند به سازمان های بین المللی 
برای باز داش���تن و مجازات چنین تجاوزات 
آش���کاری اطمینان کند. یک سند از طبقه بندی 
خارج شده س���ازمان اطاعات مرکزی آمریکا 
)سیا( نشان می دهد که عراق از سال ۱۹۸۳شروع 
به استفاده از ساح های شیمیایی کرده ، و در سال 
بعد استفاده از آنها را گسترش داده بود. گزارش 
۱۱هزار صفحه ای عراق به شورای امنیت سازمان 
ملل نش���ان می دهد که ۱۵۰شرکت مختلف از 
آمریکا، فرانسه و آلمان به برنامه تسلیحات کشتار 

جمعی عراق کمک کرده اند.
چهارم این که عدم ت���وازن قوای نظامی 
متعارف در منطقه نقش مهمی در سیاست های 
موشکی ایران بازی می کنند، در حالی که ایران 
برای دهه ها تحت تحریم تسلیحاتی بوده، رقبای 
منطقه ای این کشور  به  ویژه عربستان سعودی 
یک چک س���فید برای خرید هرگونه ساح 
پیشرفته ای در اختیار دارند. عربستان سعودی با 
بودجه نظامی 6۹.۴میلیارد دار در سال ۲۰۱۷در 
رتبه اول واردکنندگان اسلحه در جهان قرار گرفت 
و این در حالی است که اسرائیل با بودجه نظامی 
۱۹.6میلیاردی خود، به پیشرفته ترین تجهیزات 
نظامی مجهز اس���ت. در مقایسه، بودجه نظامی 
ایران ۱۴.۵میلیارد دار است، که تنها کسری از 

بودجه نظامی همسایگانش را تشکیل می دهد.
ازم به ذکر اس���ت که اگرچه زرادخانه 
موش���کی ایران متنوع ترین از ن���وع خود در 
خاور میانه اس���ت، اما  به صورت داوطلبانه برد 
موش���ک های خود را به ۲۰۰۰کیلومتر محدود 
کرده  و این در حالی است که موشک های چینی 
عربستان س���عودی که از نوع دی-اف ۳و دی-  
اف ۲۱هستند دارای برد ۲۸۰۰کیلومتر هستند. 
برخی گزارشها  حاکی از آن است که برد آنها به 

۴۰۰۰کیلومتر نیز می رسد.
پنجم این که  ایران توسط نیروهای نظامی 
ایاات متحده و همچنین چند کشور دارای ساح 
اتمی مانند اسرائیل و پاکستان احاطه شده است. 
اسرائیل که روابط خصومت آمیزی با ایران دارد 
دارای ۲۰۰کاهک هسته ای است که می توانند 
توسط موشک های  بالس���تیک جریکو ۲ ) با 
برد ۳۵۰۰کیلومتر( ، جریکو ۳ ) 6۵۰۰کیلومتر(  ، و 

همچنین از طریق هوا و دریا پرتاب شوند. 
ششم این که  در طول ۴دهه گذشته ایاات 
متحده سعی کرده است با استفاده از جنگ های 
اقتصادی، سایبری و سیاسی تهران را ضعیف و 
منزوی کند  و برای تغییر رژیم در این کش���ور 
تاش کرده است. به عاوه، دولت ترامپ مصمم 
به ایجاد یک اتحاد سیاسی با شش کشور عرب 
حوزه خلیج فارس به اضافه مصر و اردن  برای 

مقابله  با ایران تحت عنوان ناتو عربی است.
با این وجود، نتایج بررس���ی اندیشکده 
»ان- تی- آی« به ریاس���ت وزیر سابق انرژی 
آمریکا- ارنس���ت مونیز- نشان می دهد که بین 
سال های ۲۰۰۵تا ۲۰۱۲که قدرت های جهانی 
جامع ترین تحریم ه���ا را علیه ایران وضع کرده 
بودند، تهران موش���ک های بالستیک با سوخت 
مایع تولید کرد و حداقل ۳۳بار آزمایش موشکی 
انجام داد  که بیش از ۲برابر ۲۰ سال پیش از آن 
است، اما از سال ۲۰۱۲که ایران و امریکا مشغول 
مذاکرات در س���طوح باا بودند تا زمان امضای 
برجام در جوای  س���ال ۲۰۱۵،  ایران فقط یک 
آزمایش موشکی انجام داد. به عاوه، بعد از شروع 
اجرای برجام، ایران شیوه آزمایش های خود را 
تغییر داده و با کاهش تعداد آزمایش ها، بیش���تر 
به موشک های کوتاه برد با سوخت جامع توجه 
نشان داده است. اما اخیرا روزنامه آلمانی زونتاگ 
ادعا کرده است که سازمان های اطاعاتی غربی 
باور دارند که ته���ران از زمان خروج ترامپ از 
 برجام تعداد آزمایش های موشکی اش را ۲برابر 

کرده است.
در چنین منطقه پر تنشی، یک چارچوب 
مورد قبول برای کاهش نگرانی ها باید خواست  های 
امنیتی مشروع تمامی طرفین را در بر بگیرد. چنان 
چارچوبی می تواند شامل یک قرارداد چند جانبه 
برای برقراری یک "منطقه عاری از ساح های 
کش���تار جمعی در خاور میانه"، به عاوه یک 
قرارداد منطقه ای "ترتیبات ساح های متعارف" 
باشد؛ در غیر این صورت، در شرایط فعلی  که 
کشورهای منطقه به سرعت مشغول مسلح کردن 
خود هس���تند، انتظار این که ایران ستون فقرات 
دکترین دفاعی خود را از بین ببرد، نا بخردانه به 

نظر می رسد.

روایتی از حاشیه های دیدار خانواده های شهدا با رهبر معظم انقاب

حمايت مجدد 8 كشور اروپايي از برجام خانه ات شهیدآباد است!

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم اانبیا )ص( ارتش  اعام 
کرد: برد موشک های پدافند هوایی 

صیاد- ۳ افزایش پیدا خواهد کرد.
امیر سرتیپ علیرضا الهامی  در 
گفتگو با ایرنا، افزو د:قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم اانبیا )ص( ارتش ساخت 
و تجهیز شبکه های جدید دفاعی را در 

دستورکار دارد.
جانشین فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم اانبیا )ص( ارتش اعام 
کرد: اکنون کارشناس قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم اانبیا )ص( و وزارت دفاع 
و پش���تیبانی نیروهای مسلح در حال 
ارتقای برد موشک صیاد ۳ هستند تا این 
موشک بتواند با توان بهتری دست به 

عملیات بزند.
تیر ماه سال گذشته خط تولید 
انبوه موشک صیاد-۳ توسط وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افتتاح و 
نخستین موشک ها از این نوع تحویل 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم اانبیا )ص( 

ارتش شد. بر اس���اس اعام وزارت 
دفاع، سامانه صیاد -۳ با برد عملیاتی 
حدود ۱۲۰ کیلومتر و ارتفاع پروازی 
۲۷ کیلومت���ر در مقاب���ل تهدیدات 
 هوایی در برد متوسط و بلند طراحی 

شده است. 
موشک صیاد ۳ بر اساس آخرین 
فناوری های روز دنیا طراحی شده و 
قادر است با انواع مختلف تهدیدات 
مانن���د هواپیماهای جنگن���ده رادار 
گریز، هواپیماهای بدون سرنش���ین، 
موش���ک های  کروز، بالگردها و انواع 
مختلف پرنده های مدرن دارای مانور، 
س���رعت و ارتفاع باا در محدوده 
عملیاتی خود درگیر شود. این موشک 
دارای هدایت ترکیب���ی و مجهز به 
جستجوگرهای پیشرفته فعال، نیمه 
فعال و همچنین مادون قرمز است و 
از قابلیت های پیشرفته مقابله با انواع 

جنگ الکترونیک بهره می برد.
 باور 373 رونمایی می شود

امیر الهامی افزود: همچنین سامانه 

پدافند هوایی »باور ۳۷۳« هم آخرین 
مراحل آماده شدن خود را سپری می 

کند و به زودی رونمایی می شود.
بر اساس اعام مدیران وزارت 
دفاع و پش���تیبانی نیروهای مسلح، 
 س���امانه موش���کی باور ۳۷۳ که به
» اس ۳۰۰« ایرانی معروف اس���ت، با 
برد بی���ش از ۲۰۰ کیلومتر و ارتفاع 
۲۷ کیلومتر از قابلیت های  بیشتری 
نسبت به سامانه اس ۳۰۰ روسی بهره 
می برد. مدیران وزارت دفاع و پشتیبانی 
نیروهای مسلح پیش از این اعام کرده 
بودند که باور ۳۷۳ آزمایش های خود 
را با موفقیت پشت سر گذاشته است.

 س��امانه پیامب��ر اعظم تجهیز 
می شود

وی همچنین اعام کرد: سامانه 
فرمانده���ی و کنت���رل کاما بومی 
پیامبر اعظم ق���رارگاه پدافند هوایی 
خات���م اانبیا )ص( ارت���ش هم در 
حال ارتق���ا و تجهیز به قابلیت های 
 جدید اس���ت که پس از نهایی شدن 

رونمایی می شود. سامانه پیامبر اعظم 
که از شهریور ماه سال ۹۴ رونمایی شد، 
نخستین سامانه فرماندهی و کنترل کاما 
بومی در کشور است که کار فرماندهی 
صحنه نبرد را به صورت متمرکز انجام 

می دهد.
س���امانه فرماندهی کنترل کاما 
بومی می توان���د هدایت، رهگیری 
اهداف، تصمیم سازی برای سامانه های 
موشکی، تخصیص نوع ساح و پیش 
بینی اهداف دش���من را در دستورکار 
خود قرار دهد و با این سامانه فرمانده 
نبرد به راحتی م���ی تواند با داده های 
سامانه فرماندهی و کنترل، تصمیم نهایی 

را اتخاذ کند.
 ارتقای رادارها 

جانشین فرمانده قرارگاه پدافند 
هوایی خاتم اانبیا ادامه داد: در رابطه 
با ارتقای ب���رد، ارتفاع و دقت رادارها 
هم اقداماتی در حال انجام است و در 
این زمینه هم دستاوردهایی را به زودی 
خواهیم داشت. امیر الهامی زمانی دقیق 

را برای رونمایی از تسلیحات دفاعی 
ذکر شده اعام نکرد.

 وی گفت: تمام تاش خود را به 
کار می گیریم تا این تسلیحات هرچه 
زودتر وارد چرخه عملیاتی شود.  الهامی 
در بخش دیگری از صحبت های خود 
به قدرت قرارگاه پدافند هوایی خاتم 
اانبیا )ص( برای حفاظت از آسمان 
کشور اشاره کرد و اظهار داشت: هیچ 
نقطه ای از آسمان کشور وجود ندارد 
که حداقل سه رادار به صورت همزمان 
آن را رصد نکند. جانش���ین فرمانده 
قرارگاه پدافند هوایی خاتم اانبیا تصریح 
کرد: با وجود چش���مان بیدار قرارگاه 
پدافند هوایی خاتم اانبیا)ص( ارتش 
هیچ پرنده ای نمی تواند بدون اجازه از 

آسمان کشور عبور کند.
 وی ادامه داد:ق���رارگاه پدافند 
هوایی خاتم اانبیا )ص( ارتش  چون 
س���ایر بخش های کشور برنامه های 
ویژه ای برای چهلمین سالگرد پیروزی 

انقاب اسامی دارد.

رئیس مرکز الگوی اسامی ایرانی پیشرفت، این الگو 
را راه حل اساسی توسعه دانست و گفت: پیشرفت، فقط با 
توجه به آرمان ها و افق مطلوب به دست نمی آید بلکه برای 

پیشرفت باید مسائل واقعی کشور را حل کرد.
 به گزارش ایسنا، دکتر صادق واعظ  زاده، صبح پنجشنبه 
در دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت با بیان این که الگوی 
اسامی ایرانی پیشرفت، نقشه  راه رسیدن به هدف های بلند 
ملت ایران و نیل به ایران پیشرفته درچارچوب اعتقادات و 
آرمان های اسامی است، گفت: اما پیشرفت، فقط با توجه به 
آرمان ها و افق مطلوب به دست نمی آید، بلکه برای پیشرفت 
باید مسائل واقعی کشور را حل کرد، زیرا حل مسائل، مقدمه 
هموار شدن راه برای حرکت به سوی هدف است. عاوه 
 بر آن، حل برخی از مس����ائل اساسی، خود به منزله هدف 

است.
وی ادامه داد: یکی از مسائل اساسی ایران، ضعف عزم 
تصمیم گیری برای تحقق عدالت است. این مساله یک ریشه 
نظری دارد که فقدان نظریه جامع عدالت است و یک ریشه 
عملی دارد که به هم تنیدگی و پیوستگی منابع قدرت و ثروت 
در جامعه است. این مساله، به همراه بعضی علت های دیگر، 
مش����کات بزرگی مثل توسعه نامتوازن مناطق، نابسامانی 
فضای کسب و کار و عدم بهره مندی متناسب از ظرفیت های 

منطقه ای و سرزمینی را موجب شده است.
 عدم بهره مندی از ظرفیت های منطقه ای

رئیس مرکز الگوی اس����امی ایرانی پیشرفت متذکر 
شد:عدم بهره مندی مناس����ب از ظرفیت های منطقه ای و 
سرزمینی خود یکی از مسائل اساسی ایران است. پیشرفت 
با فعال شدن ظرفیت های ملی انجام می شود، در حالی که 
مهمترین ظرفیت های کشور امروز به درستی بهره برداری 
نمی شود. یکی از ظرفیت های کشور، موقعیت جغرافیایی آن 
در چهار راه ارتباطی شرقی- غربی و شمالی- جنوبی است. 
این موقعیت منحصر به فرد، امکان برقراری ارتباطات زمینی، 
دریایی و هوایی سریعتر و ارزانتر نسبت به سایر گزینه های 
ارتباطی را دارد، اما بهره برداری نش����ده است. فقط حجم 
 مبادات تجاری چین و اروپا حدود ۳۰۰ میلیارد دار در سال 

است.
وی اظهار داشت: مبادات ژاپن و کره و هند و چند 
کش����ور دیگر با اروپا را هم باید به این مقدار اضافه کرد. 
ایران که برس����ر راه این مبادات است نقش موثری در آن 
ندارد. شاهراه های ازم در کشور ایجاد نشده است و بنادر و 
فرودگاه های بین المللی و توافق هاي ازم برای استفاده از آن ها 
فراهم نیست. ایران یکی از معدود کشورهایی در دنیا است 

که به خاطر وضع آب و هوایی اش انواع محصوات باغی 
پرکیفیت در آن به عمل می آید اما جایگاه مطلوبی در تولید 
و صادرات این محصوات و فرآورده های آن در دنیا ندارد. 
این مساله متأثر از ضعف نظام و حکمرانی منابع طبیعی و 
عدم شناخت و ارتقای نوآورانه مهارت های بومی و ضعف 
عزم عدالت در نظام تصمیم گیری است. این مساله منجر 
به توسعه نامتوازن منطقه ای، ضعف امنیت غذایی و مسائل 

وابسته به آن ها است.
واعظ زاده جایگاه و روابط نادرست نفت در اقتصاد را 
یکی از مهمترین مسائل اساسی ایران دانست و تاکید کرد: 
تبدیل نفت و دیگر مواد خام کشور به مشتقات و محصوات 
در یک زنجیره تولید ارزش افزوده کلید حل بیکاری است. 
مساله خام فروشی در کشور معلول نقص نظام نوآوری ملی و 
نابسامانی فضای کسب و کار و ضعف فرهنگ کار و تولید و به 
 هم تنیدگی و پیوستگی منابع قدرت و ثروت در جامعه شناخته 

شده است.
وی ادامه داد: یکی دیگر از مسائل اساسی ایران نقص 
 چرخه  و نظام نوآوری )علم تا ثروت( در کش����ور است. 
مواد خام کشور در نظام نوآوری ملی متشکل از دانشگاه ها، 
مراکز تحقیق و توسعه، شرکت های دانش بنیان، موسسات 
پولی و مالی و شرکت های تولیدی و بازرگانی باید به کاای 
پر ارزش تبدیل و صادر شود. بنابراین، فقدان نظام نوآوری 
ملی با جایگاه نادرست نفت و منابع طبیعی در اقتصاد ایران 

ارتباط قوی دارد. 
 رئیس مرکز الگوی اس����امی ایرانی پیشرفت اظهار 
داشت: مساله اساسی دیگر در حوزه عمل در ایران، ضعف 
نظام و حکمرانی منابع طبیعی، آب و محیط زیست است. 
این مساله متأثر از گس����تردگی نهادی – کارکردی دولت، 
در عین ضعف نفوذ دولت به مفهوم وسیع آن )حکومت( 
است. این نظام و حکمرانی ضعیف موجب شده است از 
ظرفیت های منطقه ای و سرزمینی کشور استفاده مناسب نشود 
و توسعه متوازن در کشور صورت نگیرد و امنیت غذائی 

کشور مطلوب نباشد.
وي ضعف خانواده محوری را آخرین مساله اساسی 
ایران در حوزه عمل دانس����ت که عوامل متعددی دارد و 
موجب افزایش ط����اق و کاهش ازدواج  و فرزندآوری و 
مسائل اجتماعی دیگر می شود و در پایان تاکید کرد: مسائل 
اساسی ایران ریشه های عمیق و مزمن در جامعه دارد و حل 
آن ها با کارهای زود بازده ممکن نیست و از عهده یک یا دو 
دولت برنمی آید، بلکه احتیاج به راه حل های طوانی مدت 
دارد. الگوی پیشرفت، راه حل این مسائل را ارائه داده است.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه با بیان اینکه تحریم های 
دشمنان هیچگاه برداشته نخواهد شد و باید آنها را بی اثر 
کنیم، گفت: همانگونه که در حوزه تسلیحاتی به ویژه در 
عرصه موش���کی با وجود تحریم های شدید، توانستیم با 
تاش شبانه روزی تحریم ها را به فرصت مبدل و آنان را 
بی خاصیت کنیم، در حوزه های اقتصادی نیز باید با عمل 

تکلیف مدارانه و هدفمند به این مهم دست یابیم.
به گزارش ایسنا، سردار س���رتیپ پاسدار امیرعلی 
حاج���ی زاده  در دیدار با جمع���ی از برگزیدگان آزمون 
سراسری سال ۹۷و نخبگان دانشگاهی در ستاد فرماندهی 
نیروی هوافضای سپاه گفت: نسل اول انقاب ایثارگرانه به 
تکلیف خود عمل کردند و با پشت سر گذاشتن چالش های 
مختلف، آزادی و اس���تقال را برای ملت ایران به ارمغان 
آوردند. جوانان و نخبگان جامعه نیز باید ادامه دهنده این راه 
و مسیر عزت بخش بوده و همه ما باید تاش کنیم تا ایران 
اسامی را از گزند توطئه های دشمنان واکسینه کرده و به 

نقطه قابل اتکایی در تمامی عرصه ها برسانیم. 

وی در ادامه با بیان اینکه س���رریز دس���تاوردها  و 
فعالیت های نظامی در بخش های غیر نظامی قابل استفاده 
اس���ت، افزود: به فضل الهی امروز در لبه تکنولوژی در 
عرصه های موش���کی، پهپ���اد، رادارو ... قرارداریم؛ این 
توانمندی ها  با اخاص و پشتکارجوانان غیور ایران اسامی 
در سایه ایمان و اتکا به خدا به دست آمده است؛ و  امروز 
در حوزه موشکی دشمنان اراده ای ندارند و به مدد باور توان 
و پتانسیل داخلی خودکفا  هستیم که می بایست به سایر 

حوزه ها نیز  تعمیم یابد.
سردار حاجی زاده در ادامه تصریح کرد: امروز دشمن 
به ضعیف ترین خاکریز ما که حوزه اقتصادی است، هجوم 
آورده و بخشی از مشکاتی که امروز در این حوزه شاهدیم، 
ناش���ی از برنامه ریزی و تشکیل قرارگاه های عملیاتی در 
آن سوی مرزها برای ضربه زدن به نظام اسامی و سلب 
آسایش از ملت ایران است که با بهره گیری بهینه از ظرفیت 
عظیم نس���ل جوان نخبه و پرشور ایران اسامی می توان 

نواقص و کاستی ها را رفع و از مشکات  عبور کرد.

یادداشت

شهرداری و توسعۀ انسانی -6

آموزش مردم و فرهنگ شهروندی

چگونه مي توان مردم را در یک ش��هر ب��زرگ مانند تهران تعریف و 
طبقه   بندي کرد؟ اگر نتوانیم به درستي و به صورت علمي، یعني بر اساس 
شناخِت عیني و به دست آوردن    آماري قابل اعتماد از تعداد ساکنان و توزیع 
شهروندان آگاه شویم، چگونه مي   توانیم نظم و انگیزه ایجاد و مردم را در کار 
توس��عه و بهبود زندگي مدني مدیریت کنیم    ؟ شهر به ما آموخته است که 
زندگي طبیعي و رفتارهاي غریزي یا اتفاقي نمي تواند با نظام دقیق و توازن 

زندگي در شرایط پیچیده شهرنشیني همگون باشد  .
شهروند باید آموزش ببیند و عاوه بر قوانین و خط قرمزهاي بازدارنده، 
اکثریت باید همزیستي و همکاري و بسیاري از رفتارهاي ضروري و سودمند 
را بیاموزند و حتي بارها بیازمایند تا بتوانند از شهر به عنوان دارایي عمومي و 

خانه مشترک خود و همسایگان و همشهریان دفاع کنند . 
در این زمینه سالها و بلکه دهه هاغفلت شده است. رشته امور در برخي 
موضوعات ابتدایي مثل شیوه رانندگي و تردد از دست همه خارج شده و 
گویي میدان مسابقه یا منازعه است، حال آن که مردم فقط راهي محل زندگي 
یا کارهایشان هستند. چه باید کرد و چه مي توان گفت جز آنکه این ترافیک و 
شیوه تردد و رفتارهایي که نتیجه خشم و تصادف و فرسایش عمر و اعصاب 

مردم شده، موجب اندوه و تأسف است . 
شاید برخي خوششان نیاید مقایسه کنیم، اما وقتي برخي از شهروندان 
سري به استانبول یا ایروان و باکو یا ابوظبي و دبي و کوااامپور مي زنند از 
نظم معمولي و ابتدایي در آن شهرها حیرت مي کنند؛ اما اگر به توکیو بروند 
که کانشهري غول آسا و هوشمند با مدیریت دقیق و زیرساخت هاي فوق 
العاده است، حسرت هم خواهند خورد؛ زیرا میان ما و آنان مگر چه تفاوتي 
است و آیا باید روزي میان تهران با کابل و مزارشریف جنگزده یا حاشیه هاي 
کلکته و بمبئي یا پیشاور مقایسه کنیم؟ یادمان نرفته باید به کجا مي رسیدیم 
و قرار این نبود. ایده ژاپن اسامي را مردم از یاد نبرده اند و نباید شهروندان 
و هم میهنانمان را با جنگزدگان و فقیرترین جوامع قیاس و مردم را دعوت 

به شکیبایي کنیم .
ورشکستگي آغاز وابستگي است و کشوري با منابع طبیعي و نیروي 
انساني و موقعیت ژئوپولیتیک ایران، اگر فقیر شود، ورشکسته و وابسته هم 
خواهد شد. استقال و مقاومت تنها از یک کشور ثروتمند و مقتدر برمي آید و 
تاریخ قرن بیستم نشان مي دهد کشورهاي توسعه یافته و ثروتمند ابرقدرت ها 
و تصمیم گیرندگان واقعي براي خود و جهان هستند. بقیه به اشاره قدرتمندان 
رأي مي دهند و موضع مي گیرند و بي آنکه اراده اي داش��ته باش��ند براي 
بلوک هاي قدرت کار مي کنند و حتي با توجیه و سرکوب و شعارهاي عجیب 
و غریب، منافع ملت و شهروندان خود را فداي قدرت برتر و بلوک مقتدري 

که بدان وابسته هستند مي کنند  . 
ایران در موقعیت خاصي است و باید آینده خود و منطقه و شهروندان 
را بر اساس مواعید و معیارهاي آرماني که براي سعادت و خوشبختي مردم 
ارائه کرده است، عملي سازد. 40 �50 روز دیگر چهلمین سالگرد پیروزي 
انقاب اسامي را بر نظام سلطنت خودکامه پشت سرخواهیم گذاشت. جشن 
و عید پیروزي باید با دادن آمار موفقیت و پیشرفت به مردم و تحقق آرمان هاي 
عموم تکمیل شود. شعار و سخن ناموافق با حقیقت و امور واقعي را مردم به 

راحتي درک مي کنند .
اس��تقال، آزادي و جمهوري اسامي، نه شرقي و نه غربي، نمادهاي 
اصلي براي الگوهاي مردم بود. عاوه بر آن، نهادِ سلطنت و این که قدرت 
مردم و قوانین کشور تنها بازیچه یک پادشاه باشد و آن پادشاه وابسته و فاسد 
براي سرنوشت دیگران هرتصمیمي مي گرفت و پاسخگوي هیچ فرد و نهادي 
به غیر از خود و هزار فامیل وابسته به منافع دربار پهلوي نبود، نشان مي دهد 
که انقاب بزرگ اسامي ایران چه اهمیتي داشته و درصدد پایان دادن بر چه 
ظلمي در تاریخ بوده است. این راه نمي تواند متوقف شود و 40 سال زمان 
مناسبي براي ارزیابي و مقایسه پیشرفت و اقتدار و توسعه اکنون با آن رژیم 

خودکامه و فسادها و بي قانوني و وابستگي حکومت مذکور خواهد بود . 

سید مسعود رضوي

مرتضی الویری، نماینده استان تهران در شورای عالی استان ها، برای بار دوم به 
ریاست این شورا انتخاب شد.

به گزارش پایگاه اطاع رسانی شورای عالی استان  ها، در انتخابات ریاست 
شورای عالی استان ها که در ساختمان قدیم مجلس برگزار شد، مرتضی الویری، 
نماینده استان تهران با کسب 6۲ رای از ۷۲ رأی مأخوذه، برای دومین سال پیاپی به 
ریاست این شورا نائل شد.  آرای این دوره الویری، از دور قبل بیشتر بود. عبدالرزاق 
موسوی نماینده استان فارس نیز با کسب ۴۸ رای، به عنوان نایب رئیس این شورا 
برگزیده شد. در این انتخابات همچنین طاها دشتی مطلق، نماینده استان بوشهر به 
عنوان سخنگوی شورا و علی محمود صالحی، نماینده لرستان به عنوان منشی اول 

انتخاب شدند.

رئیس دفت���ر رئیس جمهوري 
که عصر پنجش���نبه در رأس هیأتی 
اقتصادی- سیاسی برای دیدار و گفتگو 
با مقامات عالیرتبه ترکیه به منظور انجام 
مقدمات دیدار آتی رؤسای جمهوري 
دو کشور، به ترکیه سفر کرده است، 
با »رخسار پکجان« وزیر تجارت این 

کشور دیدار کرد.
به گزارش ایسنا، محمود واعظی 
در این دیدار با تأسف از وقوع حادثه 
تصادف قطار در ترکیه و ابراز تسلیت 
و همدردی دولت و ملت ایران با مردم 
و مسئوان این کشور، گفت: روابط 
ایران و ترکیه در سال های اخیر مثبت 
و روبه گس���ترش بوده است و باید 
در باره توسعه بیش از پیش مناسبات 
تهران-آنکارا تاش کنیم. وي با اشاره به 
برگزاری چهار دور نشست شورایعالی 
همکاری های راهبردی ایران و ترکیه 
در قالب دیدار رؤسای جمهوري دو 
کشور و توافق هاي انجام شده در این 
نشست ها، اظهار داشت: خرسندیم که 
در روزهای آتی پنجمین نشست این 
شورایعالی برگزار می شود و این در 
حالی  است که امروز فضای روابط دو 
کشور به گونه ای شکل گرفته است که 
می توان امیدوار بود با سرعت و تاش 
بیشتر به سطح مورد انتظار در مناسبات 
و تبادات تجاری و اقتصادی دو کشور 

دست پیدا کنیم. 
رئیس دفت���ر رئیس جمهوري 
افزود: توسعه همکاری ها و مناسبات 
همه جانبه با همسایگان برای ایران 
اهمیتی راهبردی دارد.  واعظی با اشاره 
به روابط دیرینه تجاری و اقتصادی 

ایران و ترکیه، خاطر نشان کرد: توافق 
رؤس���ای جمهوري دو کشور برای 
رسیدن به هدف ۳۰ میلیارد دار در 
تبادات تجاری و اقتصادی فی ما بین 
اهمیت بس���یار ویژه ای دارد و باید با 
تاش بیشتر در جهت دستیابی به آن 

گام برداریم.
وي تاکید کرد: باید در جهت رفع 
موانع از مسیر توسعه همکاری های 
فعاان اقتصادی و بخش  خصوصی 
ایران و ترکیه تاش کنیم. »رخس���ار 
پکجان« وزیر تجارت ترکیه هم در این 
دیدار با تقدیر از ابراز همدردی دولت 
و ملت ایران با سانحه دیدگان تصادف 
قطار در ترکی���ه، گفت: ایران همواره 
برای ترکیه یک شریک راهبردی بوده 
است و برای ما جایگاه ویژه سیاسی و 
اقتصادی داشته و خواهد داشت.  وزیر 
تجارت ترکیه   برگزاری پنجمین  نشست  
 ش���ورایعالی همکاری های راهبردی 
تهران - آنکارا  همزمان با سفر آتی دکتر 
روحانی به ترکیه را فرصتی مغتنم برای 
دستیابی به هدف   ۳۰ میلیارد داری 
در مناسبات و همکاری های دو کشور 
دانست و افزود: باید زمینه های توسعه 
سرمایه گذاری  و همکاری مشترک دو 
کشور را فراهم و در جهت گسترش 

آن تاش کنیم. 
وی با بیان این که هیچ مشکل 
و مانعی در مس���یر توسعه روابط و 
همکاری های همه جانبه ایران و ترکیه 
وجود ندارد، اظه���ار امیدواری کرد 
روابط و رایزنی بیشتر مسئوان عالیرتبه 
دو کشور موجب توسعه روزافزون 

مناسبات فی مابین شود.

  حجت ااسام و المسلمین سید محمود علوی وزیر اطاعات جمهوری 
اس����امی ایران دیروز  در س����فر به جمهوری آذربایجان با الهام علی اف رئیس 

جمهوری این کشور  دیدار کرد.
 به گزارش ایرنا، علی اف در این دیدار با اشاره به این که روابط جمهوری آذربایجان 
 و ایران با موفقیت توسعه می یابد گفت: مناسبات دو کشور اکنون هم  در سطح باا 
قرار دارد.  وی سفرهای متعدد خود به   ایران را خاطر نشان کرد و افزود: سفر های 
متقابل رئیس جمهوری و مقامات عالیرتبه ایران و آذربایجان در تقویت روابط دو 
کشور نقش مهمی دارد. رئیس جمهوری آذربایجان مشترکات تاریخی مردم دو 
کشور را مورد اشاره قرار داد و افزود:   روابط دو کشور دوست و برادر گسترش 
 یافته است .   علی اف یادآور شد: اسناد دو جانبه امضا شده میان جمهوری آذربایجان 
و ایران با موفقیت اجرا می شود.   وی ابراز اطمینان کرد که  سفر  وزیر اطاعات  

ایران به جمهوری آذربایجان به توسعه روابط دو کشور کمک می کند.

واعظی :توسعه روابط و همکاری  با همسایگان 
برای ایران اهمیتی راهبردی دارد

 دیدار وزیر اطاعات   
با رئیس جمهوری آذربایجان

سردار حاجی زاده: باید تحریم های دشمنان را بی  اثر کنیم

قرارگاه پدافند هوایی : برد موشک صیاد 3  افزایش می یابد

مدیرکل س���ازمان بیمه س���امت استان تهران، وضعیت 
بازنشستگی کارمندان دولت که بیمه سامت دارند را توضیح 

داد.
دکتر کوروش فرزین در گفت وگو با ایسنا،  درباره چگونگی  
بازنشستگی کارمندان دولت که بیمه سامت دارند، گفت: کارکنان 
دولت عمدتاً دو صندوق برای خدمات بیمه ای خود دارند، یک 
صندوق بیمه سامت است که برای بحث درمان کارکنان دولت 
اس���ت و حق بیمه درمان از حقوق آن ها کسر می شود و یک 
سهمی هم برای بازنشستگی و حقوق مستمری از حقوق شان 

کسر می شود.
وی افزود: س���همی که برای بازنشس���تگی از حقوق این 
کارکنان کسر می شود،  به صندوق بازنشستگی کل کشور واریز 
می شود. این در حالیست که در سازمان تامین اجتماعی این دو 
 موضوع یعنی حق بیمه درمان و سهم بازنشستگی، در یکدیگر 

ادغام هستند .
مدیرکل بیمه سامت استان تهران افزود: برای بازنشستگان 

بیمه سامت بعد از بازنشستگی، دفترچه بیمه سامت صادر 
می شود با این تفاوت که دفترچه از حالت شاغل به مستمری بگیر 

تغییر می کند.
فرزین همچنین با اشاره به قرارداد این سازمان بیمه گر با 
6هزار مرکز درمانی در استان تهران افزود: حدود ۱۰۴بیمارستان 
نیز با بیمه سامت قرارداد دارند که از این تعداد، ۵۳بیمارستان 
دولتی و مابقی خصوصی،  خیریه  یا دولتی غیردانشگاهی مانند 
بیمارستان های وابسته به نیروی مسلح یا تامین اجتماعی هستند. 
حدود ۳هزار پزشک نیز در تهران با سازمان بیمه سامت طرف 
قرارداد هستند که هزار تن از آنها متخصص و حدود ۲هزار تن 

نیز پزشک عمومی هستند.
 *صیانت مالی از بیماران

مدیرعامل س���ازمان بیمه سامت ایران هم گفت: طرح 
مراقب���ت در من���زل عاوه بر صیانت مالی و جانی از بیماران، 
مدیریت هزینه و ارائه خدمات هر چه بیشتر به مردم را به دنبال 

خواهد داشت.

 مهندس طاهر موهبتی در نشس���ت هم اندیشی با مراکز 
هوم کر)مراقبت در منزل( برای اجرای طرح پوشش بیمه ای به 
بیماران مزمن با اولویت بیمارانICUو نارسایی قلبی با اشاره به 
اینکه طرح هوم کر، مدیریت هزینه برای بیماران و سازمان های 
بیمه گر را در پی خواهد داش���ت، گفت: این اقدام از هدررفت 
منابع جلوگیری کرده و باعث می شود که به تعداد بیشتری از 

مردم خدمات ارائه شود.
وی ادامه داد: این اقدام مهم تر از مدیریت هزینه، می تواند 
مباحث عاطفی برای یک بیمار داشته باشد که موجب سامتی 

و تسریع در بهبود بیماری فرد می شود.
بنابر اعام روابط عمومی سازمان بیمه سامت، موهبتی با 
تاکید بر اینکه این طرح در کشور باید به نحوی اجرا شود که 
مردم احساس امنیت و آرامش داشته باشند، گفت: صیانت مالی 
و جانی از مردم از مهم  ترین وظایف سازمان بیمه سامت ایران 
است. به همین دلیل ما موظف هستیم درهر اقدامی که به ارتقای 

سامت جامعه کمک می کند، همراهی ازم را داشته باشیم.

چگونگی بازنشستگی کارمندانی که »بیمه سامت « دارند

واعظ زاده: الگوی پیشرفت راه حل مسائل اساسی ایران است

الویری بار دیگر  رئیس  شورای عالی استان ها  شد



آیین رونمایی از کتاب »هنر گره  س���ازی در معماری و 
درودگری» اثر مرحوم جواد شفائی به همت انجمن آثار و 
مفاخرفرهنگی و با مشارکت فرهنگستان هنر، چهارشنبه 21 

آذرماه درفرهنگستان هنر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی انجمن آثار و مفاخرفرهنگی، 
دراین مراسم علیرضا اسماعیلی، سرپرست فرهنگستان هنر 
، دکترحس���ن بلخاری قه���ی، رییس انجمن آثار و مفاخر 
فرهنگی، دکترسیدمحمدمهدی حجت، رئیس سابق سازمان 
میراث فرهنگی ،مهندس سیدمحمد بهشتی، عضو شورای عالی 
سازمان میراث فرهنگی و مهدیه شفائی دختر مرحوم شفائی 

مولف کتاب به ایراد سخن پرداختند.
علیرضا اسماعیلی سرپرست فرهنگستان هنر درابتدای 
این جلسه گفت: »یکی از مهمترین وظایف ذاتی فرهنگستان 
هنر حمایت و اشاعه هرچه بیشتر هنرهای سنتی ایران به ویژه 

در حوزه سنت معماری است.«
 او اضافه کرد:» وقتی دکتر بلخاری رییس محترم انجمن 
آثار و مفاخر فرهنگی به ما اطاع دادند که یک اثر ارزشمند 
درحوزه معماری اسامی –ایرانی تحت عنوان»کتاب هنر گره 
سازی در معماری و درودگری اثر مرحوم جواد شفائی« توسط 
این انجمن منتشر شده وپیشنهاد کردند که این اثر درفرهنگستان 
هنر رونمایی شود؛ ازاین پیشنهاد استقبال کردیم، این کتاب 
یکی از آثار ارزشمند در حوزه معماری اسامی است که به 

همت این انجمن منتشر شده است.«
اسماعیلی درپایان سخنان خود گفت:»تاش ما براین 
است که فرهنگستان هنر همواره پایگاهی باشد برای ارتباط 
و تعامل بیشتر با نهادها و موسساتی که درحوزه فرهنگ و 

هنر کشور فعالیت می کنند.«
محصول تئوری و تجربه 

درادامه این نشس���ت حس���ن بلخاری به ایراد سخن 
پرداخت و گفت:»از فرهنگستان هنر بسیار سپاسگزارم که این 
نشست فرهنگی را برگزار کردند واز خانواده مرحوم شفائی 
تشکر می کنم که باماهمراهی و همکاری کردند؛ امیدوارم که 
ارتباط علمی و فرهنگی میان انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

و فرهنگستان هنر دائمی و مستمر باشد.«
اودرادامه بااشاره به کتاب هنر گره  سازی در معماری و 

درودگری افزود: »موضوع این کتاب سه جلدی مرحوم شفائی 
که جلد اول آن در انجمن آثار ملی در سال 56 چاپ شده 
و جلد سوم آن در سال 97 در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 

چاپ شده است؛ محصول تئوری و تجربه است.
وی افزود: این کتاب مانند رویکردهای مرحوم لرزاده 
و پیرنیا است که دست شان در کار بود و ذهن شان در پرواز 
تا بین عمل و نظر، تألیف ایجاد کنند؛ چیزی که درحقیقت 
نقطه گمشده میان صنعت و هنر و فنون و مسائل تئوری و 

نظری در جامعه ماست.«
اس���تاد دانشگاه تهران در ادامه سخنان خود به تعریف 
»گره« در هندسه و جایگاه هندسه در عرصه هنرو معماری 
پرداخت و افزود:»درحقیقت »گره« از مولودات هندسه است. 
بنابرای���ن می توان گفت که »گره« از نتایج علم و حکمت 
هندس���ه است که در بخش های مختلف معماری و صنایع 

دیگر ما حضور موثری دارد.«
بلخاری ادامه داد:» نقشی که هندسه در هنر معماری و 
دیگر هنرهای ما دارد؛ شاید دیگر علوم نداشته باشند.درحقیقت 

هندسه دراین حوزه ها هم اثر ساختاری  داشته است و هم 
تاثیرزیبایی شناختی.«

وی گفت:»بنده در کتاب فلس���فه، هندسه و معماری 
تاش کرده ام تا جایگاه هندسه را در میان سایر علوم نشان 
بدهم. درحقیقت دانش���ی که می تواند ما را از محسوس به 
معقول برس���اند، هندسه است. از دیدگاه فاسفه وحکما، 
»هندسه« ربط و نسبت وثیقی با حکمت، فلسفه و مباحث 

عقلی خواهد داشت.«  
استاد دانشگاه تهران در پایان سخنان خود تاکید کرد:»با 
توجه به آنچه بیان شد، باید تاکید کرد که هنر و معماری اسامی  

بازتابی از عالم اعلی است و صرفا یک فرم نیست.«
توجه به اصطاحات و اسامی نقوش ایرانی 

سیدمحمد بهشتی شیرازی،دیگر سخنران این نشست 
بود که به ایراد سخن پرداخت، او گفت:» وقتی ما از هنرهای 
اسامی و آنچه که در آثار دانشمندان ایرانی دراین حوزه شاهد 
هستیم سخن می گوییم بیشتر به جنبه های زیبایی  شناختی و 
معنایی متوجه هستیم وپرواضح است که با این نگاه درعالم 

اسامی، هیچ کشوری به اندازه ایران در پدید آمدن آثار هنری 
نقش نداشته و فراوانی این آثار در ایران، باعث شده تا کشور 

ما،گوی سبقت را از دیگر کشورهای اسامی برباید.«
 اودرادامه با اشاره به کتاب مرحوم شفائی گفت:»آنچه 
درای���ن اثر اهمیت دارد، توج���ه مولف به اصطاحات و 
اس���امی خاص نقوش ایرانی است. حتی اصطاحاتی که 
نزد استادان مرسوم بوده نیز در این کتاب مورد توجه قرار 

گرفته است.«
 اهمیت روح معنوی حاکم برآثار هنری 

 س���یدمحمدمهدی حجت هم درای���ن آیین گفت:
»نتیجه ای که ازانتشار وتوجه به کتاب مرحوم شفائی حاصل 
می شود این است که ما به ثروت های ملی و بهره برداری 
و استفاده صحیح از آن بیشتر توجه کنیم.درحقیقت هنرمندان 
ما افرادی مجّهز به ساح اعتقادات بودند که با آن به خلق 
اثر هنری می پرداختند،از این روست که با مشاهده آثار هنری 
ایرانی می توانیم، هندسه حاکم بر آن را تجربه کنیم ؛ چیزی 
که کمتر در آثار هنری جهان به چشم می خورد و این مهم 
درحقیقت اوج جهان بینی معماری ایرانی - اسامی است.«

اواضافه کرد:»آنچه امروز در هنر، تفکر وگرایش ما در 
درک میراث فرهنگی کش���ورمان و کیفیت زیست در این 
سرزمین اهمیت دارد، توجه و عنایت به روح معنوی حاکم 
بر مجموعه آن فعالیت های هنری اس���ت که با هنر دیگر 

سرزمین ها متفاوت است.«
پیوند عمیق معماری با فرهنگ ایرانی

مهدیه شفائی دختر مرحوم جواد شفائی به عنوان آخرین 
سخنران این نشست ،ضمن تقدیر از حضور استادان معماری 
کشور و عاقه مندان به این حوزه دراین برنامه به معرفی آثار و 
افتخارات مرحوم شفائی پرداخت و گفت:»آنچه در اقدام پدرم 
در تألیف این کتاب اهمیت دارد این است که او به قدمت 
هنر معماری و درودگری در ایران و پیوند عمیق این هنر با 

فرهنگ ایرانی بسیار توجه و عنایت داشته است.«
در پایان این آیین با حضور سخنرانان و سید محمود 
دعایی مدیرمس���ئول روزنام���ه اطاعات و خانواده مرحوم 
شفائی، از مجموعه سه جلدی »هنر گره سازی در معماری و 

درودگری« رونمایی شد.

3 اخبار داخلي
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رونمایی  کتاب »هنر گره سازی در معماری و درودگری« اثر مرحوم جواد شفائى
کوتاه آموزشي

اختصاص هفته ای 3 ساعت از زمان اداری زنان فرهنگی به ورزش
وزیر آموزش و پرورش طی بخشنامه ای به دستگاه های ذیربط تکلیف 
کرد که س���ه س���اعت از زمان اداری هر هفته را به ورزش زنان فرهنگی 

اختصاص دهند.
به گزارش ایسنا، سیدمحمد بطحایی ، وزیر آموزش و پرورش  در راستای 
توسعه و تقویت جسمی، روحی و روانی زنان فرهنگی طی بخشنامه ای اباغ 
کرد: هفته ای سه ساعت از زمان اداری زنان فرهنگی، به ورزش اختصاص 
یابد. اختصاص زمان ورزش بانوان در سه روز هفته و روزی یک ساعت 

قابل اجرا خواهد بود.
همچنین طبق این بخش���نامه، شورای سیاس���تگذاری و اجرایی این 

دستورالعمل در سه سطح ستادی، استانی و منطقه ای باید تشکیل  شود.
ساعت درس قرآن کم نشده است

مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش گفت: ساعات درسی 
قرآن کم نشده است بلکه با اجرای طرح حفظ جز۳۰قرآن، اهمیت بیشتری 

یافته است.
محمدرضا مسیب زاده مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش 
در گفت وگو با فارس، اظهار کرد: اینکه عنوان می شود که ساعات درسی 

قرآن کم شده است چنین چیزی به هیچ عنوان صحت ندارد.
وی ادامه داد: ساعات درسی قرآن کم نشده است بلکه با اجرای طرح 

حفظ جزء ۳۰قرآن اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
مسیب زاده تصریح کرد:  هر فردی که مدعی این موضوع است که ساعت 
درسی قرآن کم شده است و همچنین مطالب و مستنداتی در این خصوص 

دارد، مطرح کند که ما پیگیری کنیم.
وی افزود: خدا را ش���اکریم وزیری در آموزش و پرورش عهده دار 
سکانداری تعلیم و تربیت است که اهتمام اولش قرآن، عترت و نماز است.

 سربازمعلمان تحت پوشش آموزش های تدریس قرار می گیرند
معاون توس���عه مدیریت و پش���تیبانی وزیر آموزش و پرورش گفت: 
س���ربازمعلمان از افراد تحصیلکرده دانشگاهی هستند و قبل از شروع سال 

تحصیلی، دو ماه تحت پوشش آموزش های تدریس قرار می گیرند.
علی الهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و 
پرورش در گفت وگو با فارس در واکنش به پرسش مخاطبان این خبرگزاری 
در سامانه »فارس من« درباره »تبعیض بین دانش آموزان دارای معلم مجرب و 
سربازمعلم«، اظهار کرد: حرف دانش آموزان کاما درست است و قبول دارم،  اما 
آموزش و پرورش در برنامه ریزی نیروی انسانی با مشکاتی مواجه است.

وی ادامه داد: کش���ور ایران پهناور و دارای اقلیم های مختلف است و 
از سویی پراکندگی جمعیت، خیلی زیاد است و از طرفی با توجه به اینکه 
می خواهیم در تمامی این مناطق مدرسه داشته باشیم، باید از نیروی انسانی 
اس���تفاده کنیم و با توجه به دور بودن مس���افت، خیلی به راحتی این کار 

امکان پذیر نیست.
الهی���ار ترکمن اضافه کرد:  ما دو گزین���ه داریم، اول اینکه بعضی از 
دانش آموزان در متوس���طه اول را به سمت شبانه روزی هدایت کنیم و دوم 
اینکه برای آنها سربازمعلم اعزام کنیم که در منطقه خودشان بدون اینکه آنها 

به شبانه روزی بروند، تحصیل کنند.
وی تصریح کرد: س���رباز معلم گزینه خوبی اس���ت و این افراد دارای 
تحصیات دانشگاهی هستند، ضمن اینکه دو ماه قبل از شروع سال تحصیلی، 
تحت آموزش های تدریس قرار می گیرند و س���عی می کنیم استانداردها را 
رعایت  کنیم؛ همچنین تعدادی از راهنماهای تعلیماتی با آنها ارتباط برقرار 

می کنند و اگر سؤال یا مشکلی باشد، برطرف می کنند.
  دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت علوم

 برگزار شد
دومین جلسه شورای راهبری توسعه مدیریت وزارت علوم با حضور 
وزیر علوم برگزار شد. دراین جلسه مقرر شد تفاهم نامه ای بین وزارت علوم 

و سازمان امور استخدامی تهیه شود و به امضای طرفین برسد.
به گزارش مهر به نقل از وزارت علوم، دومین جلسه شورای راهبری 
توسعه مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 97، با حضور 
 منصور غامی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، اعضای ش���ورا و دبیران 

کمیته های پنج گانه در محل این وزارت خانه  برگزار شد.
در این نشست با مرور اسناد باادستی و سوابق تشکیل شورای راهبری 
توسعه مدیریت، چگونگی اجرای ده برنامه تحول اداری برای ارزیابی سال 

97مورد بررسی قرار گرفت.
 اسامی 3۰دانشگاه برتر در بررسی پرونده متقاضیان جذب اعام شد

رئیس مرکز جذب وزارت علوم اسامی ۳۰دانشگاهی که بررسی پرونده 
متقاضیان جذب 97را آغاز کرده اند اعام کرد. این دانش���گاه ها در فرایند 

جذب هیئت علمی بهتر عمل کرده اند.
محم���د رض���ا رضوان طلب در گفتگو با مهر با اش���اره به فراخون 
 جذب هیات علمی ش���هریور 97، گفت: حدود ۳۰دانشگاه فرایند بررسی 
 پرونده ها را شروع کرده و حدود ۳1دانشگاه دیگر هنوز اقدامی دراین زمینه انجام 
نداده اند که  اگر این ۳1دانشگاه اقدامات ازم را انجام ندهند و به جدول 

زمانی اعام شده بی توجه باشند، اسامی آنها منتشر می شود.
وی اعام کرد: دانشگاه های شهید چمران اهواز، موسسه آموزش عالی 
غیردولتی کوشیار، شهید بهشتی، تربیت مدرس، هرمزگان، کردستان، تهران، 
خلیج فارس، یزد، ارومیه، بوعلی سینا همدان، اصفهان، مایر، زنجان، صنعتی 
شریف، شاهرود، بین المللی امام خمینی)ره( قزوین، شهرکرد، گلستان، صنعتی 
خواجه نصیر طوسی، شهید مدنی آذربایجان، هنر، علوم و فنون مازندران، 
هنر اسامی تبریز، اهل بیت، غیردولتی اقبال اهوری، غیردولتی نقش جهان، 
صنعتی اراک، غیردولتی راغب و پژوهش���گاه نیرو ۳۰دانشگاهی هستند که 

فرایند بررسی پرونده ها را آغاز کرده اند.
رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: در فراخوان شهریور سال جاری 
12هزار و ۴۰۸نفر شرکت کردند که در مجموع ۳2هزار و 72۳اولویت انتخاب 
کردند. از مجموع ثبت نام کنندگان، 1۰هزار و ۸21نفر دارای مدرک دکتری 

و یک هزار و 5۸۴نفر دارای مدرک کارشناسی ارشد بودند.
  زمان و نحوه ثبت نام نقل و انتقال دانشجویان فنی و حرفه ای

 اعام شد
دانشگاه فنی و حرفه ای زمان و نحوه ثبت درخواست متقاضیان انتقال 

و میهمان در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-9۸این دانشگاه را اعام کرد.
 ب���ه گ���زارش مهر، دانش���گاه فنی و حرفه ای در راس���تای ارتقاء 
کیفیت خدمات آموزش���ی و تس���هیل در امر انتقال و میهمان دانشجویان 
در نیمس���ال دوم س���ال تحصیلی 9۸� 97، از دانش���جویان خواست برای 
 نقل و انتقال دانش���جویی تا تاریخ یک دی ماه به س���امانه سماد به آدرس

 www.samad.tvu.ac.ir  مراجعه کنند.

 تفسیر ۱۰ جلدی »شمس« 
در خبرگزاری ایکنا رونمایی می شود

حجت ااس���ام والمسلمین مصطفی بروجردی، سفیر ایران در تونس 
تفس���یری 1۰ جلدی از قرآن کریم نگاش���ته است که در روز 25 آذر در 
خبرگزاری ایکنا به نشانی خیابان انقاب،خیابان قدس،بزرگمهر،شماره ۸5 

رونمایی خواهد شد.
 حجت ااسام والمسلمین مصطفی بروجردی، سفیر ایران در تونس 
در گفت و گو با ایکنا با اعام این خبر گفت: نگارش این تفسیر از سال ها 
پیش و قبل از آغاز مسئولیت من به عنوان سفیر ایران در تونس، آغاز شده 

و اکنون مراحل پایانی برای چاپ و انتشار را می گذراند.

وی افزود: این تفسیر »شمس«)شرح معارف ُسَور( نام دارد و به زودی 
در قم چاپ و منتش���ر می شود. بروجردی تصریح کرد: انتشارات »بوستان 
کتاب« قم تفس���یر ش���مس را منتشر خواهد کرد و »ابوالفضل طریقه دار« از 
ویراستارهای این انتشارات که نمونه کارهایش را می پسندم، ویراستار این 

تفسیر است.
حجت ااسام مصطفی بروجردی ادامه داد: نام شمس برای این تفسیر با 
وسواس و حساسیت خاصی از بین فهرست بلندباایی از اسامی که جمع آوری 

کرده بودم، انتخاب شده و برای این نام حتی استخاره هم کردم.
وی گفت: امیدوارم این کار ذخیره آخرتم قرار بگیرد و در نظر دارم 
در آینده این اثر به زبان های مختلف ترجمه شده و در اختیار عاقمندان در 
خارج از کشور قرار بگیرد. سفیر ایران در تونس همچنین تأکید کرد: تمام 
تاشم را به کار می گیرم که مترجمان برجسته، ترجمه تفسیر شمس را بر 

عهده بگیرند و ترجمه ای فاخر و ماندگار از این اثر ارائه شود.

2۰۰۰میلیارد تومان برای رتبه بندی معلمان

گشایش مرکز اسناد و عکس تهران در کاخ گلستان 

گشایش موزه باستان شناسي تهران
وزیر آموزش و پرورش جزئیات جدید اجرای طرح رتبه بندی معلمان 

را اعام کرد و گفت: چهار رتبه در این طرح تعریف شده است. 
سیدمحمد بطحائی در گفت وگو با ایسنا اظهارکرد: یکی از مسائلی که از 

دیرباز در آموزش و پرورش مورد توجه بوده رتبه بندی معلمان است.
وی اف���زود: به عنوان عضوی از دولت در فراز و فرودهای بودجه ای 
دولت قرار داشته ام و به محدودیت های مالی دولت و تهدیداتی که بودجه 
ما در سال آینده با آن مواجه است اشراف پیدا کرده ام. با این حال دولت 
و شخص رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بوجه اهتمام زیادی 
دارند تا اعتباری را برای رتبه بندی معلمان در بودجه سال آینده بگنجانند. 
از رئیس جمهوری و سازمان برنامه و بودجه که چنین مسیری را گشودند، 

قدردانی می کنم.
وزیر آموزش و پرورش با اعام این خبر که برای رتبه بندی در ایحه 
بودجه پیشنهادی دولت به مجلس دقیقا 2۰۰۰میلیارد تومان پیش بینی شده 
اس���ت، اظهارکرد: چندی پیش ایحه پیشنهادی ما برای اجرای رتبه بندی 
معلمان به دولت ارس���ال شد، حسب رویه ها در کمیسیون اجتماعی مورد 
بررس���ی قرار گرفت و در نهایت در ش���ش ماده به تصویب رسید و اکنون 

در نوبت کار هیات دولت قراردارد و امید است در جلسات آتی بررسی و 
قبل از نهایی شدن بودجه، مصوب و به مجلس ارسال شود.

بطحائی ادامه داد: در واقع دولت ایحه را به مجلس می فرستد و پس 
از تصویب در مجلس، آیین نامه ای را تهیه می کند و اجرای طرح رتبه بندی 

معلمان آغاز می شود.
وی با اش���اره به اینکه در یکی از جداول بودجه، اعتبار رتبه بندی در 
ردیفی مستقل پیش بینی شده است، درباره میزان افزایش حقوق فرهنگیان 
پس از اجرای رتبه بندی گفت: هدف اصلی طرح رتبه بندی معلمان افزایش 
حقوق نیست بلکه ارتقای شایستگی هاست، منتها یکی از آثار اجرای رتبه بندی 

اصاح نظام پرداخت هاست.
وزیر آموزش و پرورش در پایان اظهارکرد: در طرح رتبه بندی معلمان، 
چهار رتبه و برای احراز هر رتبه معیارهایی را تعریف می کنیم که بر اساس 
آن سطح شایستگی معلمان تعیین و متناسب با آن رتبه، افزایش فوق العاده 
ش���غلی منظور خواهد ش���د. پس آثار اجرای رتبه بندی در گام اول بهبود 
کیفیت نظام آموزش و پرورش و نیروی انسانی و در گام دوم بهبود نظام 

پرداخت ها برای معلمان خواهد بود.

همزمان با آغاز هفته پژوهش، 
مرکز اسناد و عکس تهران در مرکز 
اس���ناد کاخ گلستان تهران گشایش 

یافت .
به گ���زارش ایرن���ا در این 
 مرک���ز که جمعه همزمان با برنامه 
تهران گردی احمد مسجدجامعی 
عضو ش���ورای اسامی شهر تهران 
افتتاح شد، نقشه دارالخافه که در 
تاریخ 1275 هجری قمری توسط 
آگوست کریشیش به صورت گام به  

گام تهیه شده، قرار دارد.
همچنین از دیگر اسناد موجود 
در این مرکز نقشه گشتال )از اتباع 
آلمانی اصل روسیه تزاری( پنجمین 
نقشه تهران است که از سال 1296 
قمری تا سال 1۸۸۰ تهیه و تکمیل 

شد .
نقش���ه محل نشستن شاه و 
همراهان در ضیافت شام سلطنتی در 
سفر ناصرالدین شاه به فرانسه، متعلق 
ب���ه 1۳۰7 هجری قمری، عهدنامه 
فینکن اش���تاین بین ایران و فرانسه 
متعلق به سال 1222 هجری قمری، 
سند یادبود بازدید ناصر الدین شاه از 

شهر لیورپول سال 1۳۰6 ه ق از دیگر 
اسناد موجود در این مرکز است .

دفترچه نت موسیقی به همراه 
طراحی فرانسوی، تاریخ 1۳2۰ ه ق 
در ابعاد ۴1 در 5/۳۰ ، نمونه هایی 
از نامه ها و سربرگهای رسمی اداری 
و برخ���ی تصاویر قصرهای تهران 
در دوره قاجار از دیگر اس���نادی 
 اس���ت که در این مرکز نگهداری

 می شود .
نس���رین خلیلی مسئول مرکز 

اسناد کاخ گلستان در گفت و گو با 
ایرنا اظهار داشت: 1۸ سند و تصویر 
تاریخ���ی ویژه تهران در این مرکز 

نگهداری می شود .
احمد مس���جد جامعی عضو 
ش���ورای اسامی ش���هر تهران در 
خص���وص این مرک���ز گفت: در 
این مرکز برخی نقش���ه های سفر 
ناصرالدین شاه وجود دارد و جالب 
است که در نقشه ها دریای خزر را 

دریای خضر عنوان کرده اند.

وی افزود: در این مرکز نقشه 
هوایی که اطراف تهران را مشخص 
می کند ، وجود داش���ته و اطاعات 
این اسناد برای نخستین بار است که 
عرضه می ش���ود . وی درباره اصل 
س���ند معاهده فینکن اشتاین که در 
این مرکز نگهداری می شود، گفت: 
این سند که سند معاهده بین ایران 
و فرانس���ه است، 16 بند است در 
حالیکه در مقاات به 1۴ بند آن اشاره 

شده است . 

موزه باستان شناسي تهران در 
موزه ایران باس���تان که در آن اشیاء 
کشف ش���ده از محدوده تهران به 
نمایش گذاش���ته شده است افتتاح 

شد. 
پیروز حناچي شهردار تهران 
در حاشیه افتتاح این موزه در جمع 
خبرنگاران در پاسخ به این سئوال 
که با توجه ب���ه تعداد باای آثار 
باستانی موجود در تهران آیا برنامه 
ای برای افتتاح موزه تهران دارید، 
اظهار داش���ت: نمایشگاهی که می 
بینی���د به این دلیل اهمیت دارد که 
قدمت تمدن را در منطقه عمومی 
تهران تا هشت هزار سال پیش نشان 
می دهد. این عدد یک تخمین نیست 

و شناسنامه اشیا این را می گوید.
وی با بیان این که در نظر داریم 
فضایی را به عنوان شناسنامه میراث 
باستانی تهران در نظر بگیریم، ادامه 
داد: در اسناد رایج، قدمت شهر تهران 
به عنوان تمدن را می توانیم حداکثر 
تا زمان قبل از طهماسبی ثابت کنیم، 
اما این اش���یا نشان می دهد که در 
تهران تا هشت هزار سال پیش تمدن 
وجود داشته و منطقه تولید تمدن 
بوده است، چرا که این اشیا، موارد 

ساده ای نیستند.
شهردار تهران با اشاره به قیمت 
بلیت موزه میراث باستانشناسی تهران 
گفت: در این رابطه سازمان میراث 

باید تصمیم بگیرد.
حناچی در پاسخ به این سئوال 
ک���ه چه تعداد آثار در موزه میراث 
باستانشناسی تهران به نمایش درآمده 
اس���ت، بیان کرد: تعداد اشیایی که 
از این منطقه، اینجا قرار داده شده 
حدود دویس���ت مورد است که در 
کاوش های رسمی کشف شده اند. 
ممکن است در کاوش های بعدی 
هم که در حفاری های همیش���گی 
داریم چیزه���ای دیگری هم پیدا 

شود.

شهردار تهران ادامه داد: به دنبال 
آن هستیم تا فضایی را پیش بینی کنیم 
که به عنوان موزه تهران فعالیت کند 
و تاری���خ این منطقه را به نمایش 

بگذارد.
وی در ادامه درباره اشیائی که 
در حفاری های مترو کشف می شود، 
توضیح داد: من تا به حال گزارشی 
در ای���ن زمینه دریافت نکردم، اما 
حساسیت در این مورد را افزایش 
خواهیم داد. ش���هرهای تاریخی 
همیشه این مش���کل را دارند؛ در 
شهر »رم« با وجود قدمت و امکان 
کشف شی باستانی در هر حفاری 
کوچک، باز هم به فکر توسعه مترو 
هستند و سعی کردند این دو موضوع 

را با هم پیش ببرند.
حناچی در پاسخ به پرسشی 
درباره وصول بخشی از بدهی های 
دولت به ش���هرداری، گفت: هنوز 
این کار به طور قطعی تمام نشده، 
سازمان حسابرسی در حال بررسی 
است و مرحله به مرحله اعام می 
شود، اما اصل این کار بسیار پسندیده 
اس���ت و زمان زیادی هم به تعویق 

افتاده است.
ش���هردار تهران در پایان در 
پاس���خ به این سئوال که آیا وجود 
کمیته پنج نفره انتصابات در شهرداری 
صحیح است، خاطرنشان کرد: کمیته 
انتصابات چیز جدیدی نیس���ت و 
از قدیم هم وجود داش���ته است. 
تمام کس���انی که معرفی می شوند 
باید شرایط احراز پست را برمبنای 
قواعد شورا و معاونت منابع انسانی 
داشته باش���ند و امتیازات ازم را 
کس���ب کنند. وي تصریح کرد: در 
شورای انتصابات هم اعضای محترم 
بای���د برمبنای این قواعد نظر خود 
را درباره هر شخص اعام کنند تا 

انتصاب به نتیجه برسد.
 شهردار تهران صبح پنجشنبه 
با حضور در جم���اران به همراه 

محسن هاش���می از خان���ه  موزه 
آیت اه هاش���می رفسنجانی  دیدن  
کرد. محسن هاشمی در این دیدار 
بخش���ی از خاطرات و فرازهای 
زندگی آیت اه هاشمی رفسنجانی را 
برای   شهردار تهران بازخوانی کرد.   
شهردار  تهران تاکید کرد که اشیای 
باس���تانی تهران حاکی از آن است 
که قدمت تمدنی در این منطقه تا 

هشت هزار سال است.
  پیروز حناچی شهردار تهران 
صبح پنجشنبه در برج میاد حاضر 
شد و به همراه زهرا نژادبهرام، عضو 
هیات رئیس���ه شورای شهر تهران 
از آثار ش���رکت کنندگان در مسابقه 
بازآفرینی محور ش���هری بازدید و 
در جلسه مرحله اول داوری شرکت 
کرد.گفتنی اس���ت؛ در این مسابقه 
1۰5 اث���ر به منظور طراحی فضای 
فوقانی تونل راه آهن تهران - تبریز 

با یکدیگر رقابت می کنند.
  ش���هردار  تهران همچنین در 
حاش���یه مراسم افتتاح و بازدید از 
یازدهمین نمایشگاه ارگانیک تهران 
با حضور در جم���ع خبرنگاران 
تأمین محصوات غذایی سالم برای 
شهروندان را یکی از وظایف اصلی 

حاکمیت ها دانست.
به گزارش شهرنوشت:پیروز 
حناچی در مراسم افتتاح و بازدید از 
یازدهمین نمایشگاه ارگانیک تهران 
ک���ه با حضور چند تن از اعضای 
شورا و مدیران شهرداری در بوستان 
گفتگو برگزار ش���د، با حضور در 
جمع خبرنگاران در پاس���خ به این 
سئوال که ش���هرداری برای تداوم 
پدیده غذای س���الم و ارگانیک چه 
خواهد کرد؟ با اش���اره به این که 
تامین محصوات غذایی سالم یکی 
از وطایف اصلی حاکمیت هاست، 
گفت: موضوع محصوات ارگانیک 
چند دهه اس���ت که در دنیا مطرح 
شده و تاثیرات زیست محیطی ناشی 

از اس���تفاده از س���موم و آفات از 
دایل اصلی وجود این محصوات 
است.وی ادامه داد: خوشبختانه در 
نمایشگاهی که دوستان ترتیب دادند 
می بینیم با توجه به گواهی هایی که 
صادر می شود، اگر این محصوات 
کنترل کیفی ازم را از سر بگذرانند 
به این معناست که حتی قابل عرضه 
به سایر کشورها هم هست. ما در 
شهرداری تهران و سازمان میادین 
و میوه وتره بار این مسیر را تعقیب 
خواهیم کرد چون هیچ موضوعی 
مهمتر از  س���امت ش���هروندان 

نیست.
حناچی در پاس���خ به سئوالی 
دیگ���ر مبنی بر این ک���ه چرا این 
نمایش���گاه دائمی نیست، تاکید 
ک���رد: هدف اصل���ی از برگزاری 
نمایش���گاه اطاع رسانی است که 
چنین محصواتی وجود دارد و این 
نمایشگاه پیش از آن که محل عرضه 

باشد، محل معرفی است.
 شهردار تهران گفت: ان شاءاه 
س���ازمان میادین و میوه وتره بار این 
موضوع را جدی تر از پیش تعقیب 
خواه���د کرد. موضوع محصوات 
غذایی ارگانیک هم پدیده نس���بتا 
جدیدی اس���ت و البته با توجه به 
چرخه غذایی موجود، توجه به آن 

هم بسیار ضروری است.
حناچی در جواب این پرسش 
که آیا محصوات ارگانیک در تمامی 
میادین میوه وتره بار عرضه خواهد 
شد، با تاکید بر این که حالت ایده آل 
این اس���ت، بیان کرد: از آنجا که 
محصوات ارگانیک قیمت بیشتری 
دارد، بای���د کاری کنیم در تمامی 
میادین به اندازه نیاز شهروندان وجود 

داشته باشد.
 نمایشگاه محصوات ارگانیک 
تهران با شعار »یلدای ارگانیک« تا ۳۰ 
آذر ماه سال جاری در محل بوستان 

گفتگوی تهران دایر است.

ترانه سرای »مهتاب« درگذشت

»اتاق تاریک« روح اه حجازی بهترین فیلم جشنواره »کراا« شد

پایان پنجمین جایزه همایون خّرم با نوازندگی هنرمندی 9 ساله
ناصر رستگارنژاد، ترانه سرا و 
آهنگساز، زاده ۳ اردیبهشت 1۳1۸در 
گذش����ت ،22آذر 1۳97در کالیفرنیا 

درآستانه نود سالگی درگذشت.
ن����ام او با ترانه های »ش����انه«، 
»مهت����اب« و »رقیب« پیوند خورده 

است.
ناصر رس����تگارنژاد در سوم 
اردیبهشت سال 1۳1۸در شهر رشت 
متولد ش����د. او فراگیری موسیقی را 
از سال های کودکی آغاز می کند. از 
1۴سالگی نزد کریم سرخوش و پس 
 ßاز او نزد پسرش ابراهیم سرخوش

آموزش موسیقی را پی می گیرد.
در 17 سالگی اولین ترانه خود 
را برای احمد ابراهیمی از خوانندگان 
آن زمان رادیو می س����ازد. پس از آن 
با تشویق استادش آهنگ شب های 
میگ����ون را برای قوانلو با نام هنری 
غزال س����اخت. سپس به ساخت 
ترانه های بیش����تری در رادیو نیرو 
هوایی و رادیو ایران ادامه داد و عضو 
شورای نویسندگان رادیو ایران شد. او 
طی مدت کوتاه فعالیت هنری خود 
در حدود ۳۸۰ترانه تصنیف کرد که 
توسط بسیاری از خوانندگان مشهور 

آن دوران اجرا شد.
رس����تگارنژاد دوست صمیمی 
خانواده هنری شاپوری، آهنگ ساز 
و س����ازنده چند ترانه مشهور مانند 
نیلوفر خزر، طلیعه، افسونگر، شانه و 
شب بود، بیابان بود. از دیگر آثار وی 
م����ی توان به  ترانهß مهتاب، رقیب، 
ش����انه، به خاط تو، گلی به جمالت 

و اشاره کرد..
در اوای����ل ده����ه 6۰ میادی 
فستیوال موسیقی ملل در ایران و در 
تاار رودکی برگزار ش����د. از جمله 
مدعوین، پروفسور هنری کاول رئیس 
بخش موسیقی دانشگاه کلمبیا بود. 
ناصر رستگارنژاد به خاطر آشنایی 
با زبان انگلیسی عهده دار میزبانی او 
می شود. هنری کاول شیفته کارهای 
رستگارنژاد و اطاعات او در زمینه 
موسیقی می شود. از او درخواست 
می کند تا برای تدریس و سخنرانی به 
آمریکا بیاید. مدتی بعد وی به علت 
درگیری با یکی از مقامات آن روزگار 
جای وطن می کند و به اتریش و نزد 

لوریس چکناوریان می آید.
ناصر رستگارنژاد عاوه بر آنکه 
سنتور می نواخت، به غزل سرایی 
نیز می پرداخت و با نام »رس����تی« 

تخلص می کرد. 
اکثر ترانه های ناصر رس���تگار 
نژاد تجس���می و تصویری است و 
به راحتی می توان آن ها را مجس���م 

کرد.

 بیس���ت و س���ومین دوره 
جش���نواره فیلم »کراا« با اهدای 
جای���زه بهترین فیل���م به »اتاق 
تاریک« ساخته روح اه حجازی 

به کار خود خاتمه داد .
ب���ه گزارش مه���ر به نقل 
از سایت جش���نواره، بیست و 
س���ومین دوره جش���نواره فیلم 
»ک���راا« با اهدای جایزه بهترین 
فیلم به »اتاق تاریک« س���اخته 
 روح اه حج���ازی به کار خود 

خاتمه داد.
در این دوره جایزه بهترین 

کارگردانی جش���نواره به لیخو 
خوزه پالیسری کارگردان هندی 
 »Ee.Ma.Yau«ب���رای فیل���م 

رسید.
نش���ان ویژه هیات داوران 
جش���نواره را نیز فیلم »سکوت« 
ساخته بئاتریز سیگنر از آن خود 

کرد.
ریاست هیات داوران بخش 
بین الملل این دوره جش���نواره 
فیلم »ک���راا« را مجید مجیدی 
 کارگ���ردان ایرانی ب���ر عهده 

داشت.  

 هنرمندان 5تا 1۴س����اله در 
آیین پایانی پنجمین جشنواره و 
جایزه همایون خرم )نوای خرم( 
22 آذر روی صحنه تاار وحدت 
رفتند تا با تشویق حاضران، راهی 
که در پیش گرفته اند را با انرژی 

بیشتری ادامه دهند.
در این بخش از محس����ن 
ابوالقاسم مدیر آموزشگاه »ترنم 
مهر« شهریار، محمد عابدی مدیر 
آموزش����گاه »ط����رز« دولت آباد 
اصفهان، سید عطاه حسینی مدیر 
»خانه هنر نگین دشتی« خورج و 
مربی کانون پرورش فکری کودکان 
و نوجوانان بوشهر، محمود بالنده 
مدیر آموزشگاه »سارنگ« کرج، 
جاوید رضایی مدیر آموزش����گاه 

»هزار دستان« رشت، محمدرضا 
توس����لی مدیر آموزشگاه »هشت 
بهشت«  کرج، نیلوفر روحی مدیر 
آموزش����گاه »عارف« بابل، مهدی 
پاک نیا مدیر آموزشگاه »چاوش« 
همدان، هستی قمری زنگنه مدیر 
آموزشگاه »آوادیس« کرج، مجتبی 
ش����ریفی مدیر آموزشگاه »فراز« 
نجف آباد اصفهان، آذینوش آذری 
مدیر مدرس����ه »آفتاب آذرین« از 
تهران و آذر آفاقی مدیر مدرس����ه 
»مهر آسا« تهران، در بخش مدیران 
آموزش����گاه ها و مدارس تجلیل 

شد.
همچنی���ن زهرا پوراحمدی 
دانش���جوی رش���ته نوازندگی 
موس���یقی ایرانی دانشگاه گیان، 

ثن���ا رجب علی  دانش���جوی 
رشته نوازندگی سازهای جهانی 
 دانش���گاه هن���ر، محمدصدرا 
پیش دادی دانش���جوی رش���ته 
نوازندگی موسیقی ایرانی دانشگاه 
گیان، س���ارا نادری دانشجوی 
رش���ته نوازندگی سازکاسیک 
دانش���گاه جامع علمی کاربردی 
واحد ۴6 تهران ، علیرضا محرابی 
دانش���جوی رشته نوازندگی ساز 
ایران���ی دانش���گاه جامع علمی 
کاربردی فرهن���گ وهنر واحد 
۴6تهران، مسیح شرکت العباسیه 
دانش���جوی رش���ته آواز ایرانی 
دانش���گاه جامع علمی کاربردی 
فرهنگ و هنر واحد ۴6تهران، سید 
محمد صادق سجادیه دانشجوی 

نوازندگی موس���یقی ایرانی از 
دانش���گاه تهران، ع���ادل اصغر 
زاده دانش���جوی رشته نوازندگی 
سازهای کاسیک دانشگاه جامع 
علم���ی کاربردی فرهنگ و هنر 
واحد ۴6تهران، علی امیریان فرد 
دانش���جوی نوازندگی موسیقی 
ایرانی موسس���ه آموزش عالی 
غیرانتفاعی غیردولتی »س���پهر« 
و علی وطن خواه دانش���جوی 
رشته نوازندگی ساز ایرانی مرکز 
آموزش علمی کاربردی فرهنگ 
و هن���ر واح���د 11تهران، که از 
شرکت کنندگان دوره های پیشین 
جش���نواره موسیقی »نوای خرم« 
بودند، جوایز خود را از س���تاد 

جشنواره دریافت کردند.
مراسم اختتامیه با تک نوازی 
پیان����وی یکی از اس����تعدادهای 
جش����نواره نوای خرم و شاگرد 
اس����تاد انوشیروان روحانی هوای 
دیگری پیدا کرد. آرمین ابرقویی 
که 9سال دارد قطعه »راز و نیاز« از 
ساخته های همایون خرم را اجرا 
کرد. از دیگر برنامه های پر اجرای 
مراسم اختتامیه این دوره نی نوازی 
بابک قلی زاده با آهنگ »سرگشته« 
از ساخته های استاد همایون خرم 
و اجرای گروه موسیقی »پژواک« 
از ش����هریار به سرپرستی ساسان 
فواد پنجه با اجرای آهنگ »نغمه 
 نوروزی« از س����اخته های استاد

 روح اه خالقی بود.

نمایش» بی سرپرست« در خانه نمایش 
مهرگان روی صحنه می رود

 نمایش »بی سرپرس���ت« به طراحی و کارگردانی امیر عبادی از 25 
آذرماه در خانه نمایش مهرگان به روی صحنه می رود.

به گزارش روابط عمومی خانه نمایش مهرگان, نمایش "بی سرپرست" 
به نویسندگی بهنام سرلک و طراحی و کارگردانی امیرعبادی از یکشنبه 25 
آذرماه ساعت 17:۳۰ اجراهای خودرا در خانه نمایش مهرگان آغاز خواهد 
کرد. در نمایش بی سرپرست بهاره گودرزی، امیر عبادی، بهنام سرلک، مژگان 
اخاقی، سینا توکلی، فاطیماه سمائی و میثم پیرمحمدی به ایفای نقش خواهند 
پرداخت . از دیگر عوامل این اثر نمایشی می توان به: موسیقی: فراز شجاعی, 
 مش���اور رسانه ای: سیدمحمدصادق سیادت, مدیر روابط عمومی: ارسان 
گل محمدی, دستیار کارگردان: حسین مقامی, منشی صحنه: نازنین همتی, 

گریم: صالح عبداللهی و ساخت تیزر: ماهان قیصری اشاره کرد.
در خاصه داستان نمایش بی سرپرست آمده است: اان این ما نیستیم 

که تصمیم می گیریم، این شرایط است که برای ما تصمیم می گیره.

نشست های تخصصی نقطه قوت  
همایش » ۱۰روز با عکاسان ایران« 

 هفتمین همایش » 1۰روز با عکاسان ایران« به پایان راه خود نزدیک 
ش���د و در این روزها مهم ترین نقطه قوت آن نشس���ت های تخصصی و 

مطالب مطرح شده در آنها بود.
به گزارش مهر، از 1۰روز گذشته خانه هنرمندان ایران میزبان رویداد 
مهمی در حوزه عکاسی بود که باعث شده در هر گالری شاهد بازدید تعداد 

زیادی از دانشجویان و عکاسان در بخش های مختلف باشیم.
اگر به گالری استاد ممیز سر بزنید عکس های متنوع با ابعاد مختلفی 
خواهید بود که هر یک به فرهنگ، موقعیت و شرایط جغرافیایی و حتی 
پوشش استان های کشور اشاره دارند. از تصویر چهره زن بختیاری تا کوه 
سیاه بوشکان، قلعه سب سیستان و بلوچستان و معدن نمک گرمسار همه 
عکس های دیدنی هس���تند که تصویری چش���م نواز در معرفی ایران ارائه 

می کنند.
کمی آنطرف تر اما عکس هایی را به تماشا می ایستیم  که دانشجویان 
گرفته  و در قالب همایش » 1۰روز با عکاس���ان ایران« برای نخس���تین بار 
فرصت نمایش آثارشان را پیدا کرده اند. از نظر دانشجویانی که برای بازدید 
از گالری میرمیران به خانه هنرمندان آمده اند نمایش این آثار مایه دلگرمی و 
تشویقی برای دوستداران عکاسی است. در میان دانشجویان رشته آنچه را 
که می توان نظر مشترک معرفی کرد اثبات استعدادهایی است که به واسطه 

این نمایشگاه کشف شده است.
در گالری روبه رو، آثار انجمن عکاس���ان تبلیغاتی و صنعتی یکی از 
شلوغ ترین بخش های نمایشگاه است. در گالری پاییز 52 تابلوی عکس به 
دیوار آویخته شده است که هر یک کار تبلیغاتی درباره زیورآات، انواع 
خوراکی ها، هفت س���ین و... است. آنچه باعث جذب بیشتر این عکس ها 
در نگاه عکاسان و بازدیدکنندگان می شود ایده هایی است که در پس هر 

عکس نهفته است.
ج���دای از جذابیت ه���ای بصری که عکس ها با موضوعات مختلف 
 برای بازدیدکنندگان به ارمغان می آورد، یکی دیگر از دستاوردهای همایش

 » 1۰روز  با عکاسان ایران« بار علمی و آموزشی آن است. در این دوره 
از همایش 1۰۰برنامه تدارک دیده شده بود که به طور تقریبی شامل روزانه 
1۰نشست و کارگاه متنوع می شود.  آنچه در هر کارگاه به هنرجویان آموزش 
داده می ش���د اصول و نکات تخصصی اس���ت که هر عکاس باید در حین 

عکاسی در نظر داشته باشد.

معرفی برگزیده جایزه شعر »شاملو« 
برگزیده و شایستگان تقدیر چهارمین دوره جایزه شعر »احمد شاملو« 

معرفی شدند.
به گزارش ایسنا، در مراسم پایانی چهارمین دوره این جایزه که چهارشنبه، 
در کانون زبان پارسی برگزار شد مجموعه شعر »خط سیاه، متروی لندن« 

سروده علیرضا آبیز )کتاب فانوس( به عنوان برگزیده معرفی شد.
همچنین »اسفندیاری در چشم چپ« سروده آنا رضایی )نشر هشت(، 
»نامه هایی از کازابانکا« س���روده ش���هریار بزرگ مهر )انتشارات آنیما( و 
»بی نظمی« سروده آرمین یوسفی )نشر چشمه( به عنوان آثار شایسته تقدیر 

معرفی شدند.
نشر آموت صاحب یک کتاب فروشی می شود
کتاب فروشی »آموت« در بلوار مرزداران افتتاح می شود.

به گزارش ایسنا، یوسف علیخانی - نویسنده و مدیر نشر آموت - در 
این باره نوشته است: خبرِ آخر را همین اول می دهیم: کتاب فروشی آموت 

چهارشنبه  هفته  آینده یعنی بیست وهشتم آذرماه افتتاح می شود.
افتتاحیه  کتابفروشی آموت ساعت پنج چهارشنبه بیست وهشتم آذرماه 

هست تا هر ساعتی طول بکشد.
 تهران - بلوار مرزداران - نبش خیابان آریافر - ساختمان دوهزار - طبقه 

همکف شمالی
»انتوری« در چین توقیف شد!

فیلم سینمایی »انتوری« برای اکران به یک کمپانی چینی واگذار شده 
بود و برنامه ریزی نمایش آن انجام ش���ده بود، اما اداره سانسور چین مانع 
از نمایش این فیلم شده است. به گزارش ایسنا، اداره سانسور چین علت 
عدم اجازه به نمایش  »انتوری« را  »ایه های پررنگ دینی فیلم« دانسته 
و صراحتا اعام کرده اس���ت از آنجا که انتوری فیلمی دینی است اجازه 

نمایش نخواهد داد. 

کوتاه فرهنگی

به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و فرهنگستان هنر برگزار شد 



4 اخبار داخلی
شنبه 24 آذر  1397ـ  7 ربيع الثانی 1440ـ   15 دسامبر 2018ـ   سال نود و سومـ   شماره 27171

روند کاهش قیمت نرخ ارز که از حدود ۳ 
هفته پیش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد 
ولی اغلب کااهایی که ظرف 8 ماه گذشته به 
دلیل نوسانان نرخ ارز با جهش قیمتی روبرو 
شده اند، کماکان در برابر بازگشت به نرخ های 

سابق و کاهش قیمت مقاومت می کنند.
 به گزارش خبرنگارما، در بازار معامات 
ارز قیم���ت هر دار آمریکا که هفته اول مهر 
به 19 هزار و 350 تومان رس���یده بود، ظرف 
دو ماه اخیر به حدود 13 هزار تومان کاهش 
یافت و طی سه هفته اخیر با نزول مجدد به 

حدود 10 هزار تومان رسید.
هر یورو اتحادیه اروپایی هم که هفته اول 
پاییز 22 هزار و 730 تومان معامله شده بود، 
ظ���رف دو ماه اخیر به حدود 14 هزار تومان 
کاهش یافت و طی س���ه هفته اخیر با نزول 

مجدد به حدود 11 هزار تومان رسید.
این گزارش حاکیست: دیروز )جمعه( با 
وجود تعطیلی مراکز عمده معامات ارزی، انبوه 
فروشندگان ارز در حوالی بازار تهران و چهارراه 
استانبول به دنبال خریدار می گشتند و اینک 
بهای هر دار آمریکا به 10 هزار و 400 تومان 
و ن���رخ هر یورو اتحادیه اروپایی به 12 هزار 
و 200 تومان رسیده است ولی با تصمیماتی 
که بانک مرکزی برای ایجاد ثبات قیمت ها در 
بازار ترسیم کرده است، کسی جرأت خرید و 

انباشت ارز را ندارد.
گزارش خبرنگار ما می افزاید: در بازار 
طا هم ریزش قیمت ها ش���دت گرفته و 
خریداری برای مصنوع���ات این بازار پیدا 
نمی ش���ود.به طوری که هر گرم طای 18 
عیار بدون مزد ساخت که هفته اول پاییز 557 
هزار و 700 تومان معامله شده بود، دیروز در 
بازار تهران با وجود قیمت 318 هزار و 200 
تومان بی مشتری ماند. قیمت سکه بهار آزادی 
هم اگرچه در هفته نخست مهر 5 میلیون و 
580 ه���زار تومان بود ولی اکنون به کمتر از 
3 میلیون و 600 هزار تومان رس���یده است.
کارشناسان اقتصادی و فعاان صنفی معتقدند 
اکنون فضای هیجانی حاکم بر بازار که طی 
8 ماه گذشته به دلیل عوامل غیر اقتصادی و 
مسائل روانی ایجاد شده بود، سپری شده است 
و قیمت ها به سمت کاهش و ثبات منطقی 

پیش می رود.
به گفته این گروه از کارشناسان، پایش 
بانک مرکزی و تمهیدات برای ش���فافیت در 

ثبات بازار ارز موثر بوده است. 
این گزارش حاکیست: با وجود تغییرات 
مثبت در بازار ارز و طا که منجر به کاهش 
قیمت ها در این حوزه شده، هنوز هیچ اتفاقی 
در بازار س���ایر کااها رخ نداده و قیمت ها 

همچنان بااست.
بهای فلزات سنگین، تجهیزات الکترونیک، 
مصالح ساختمانی، مواد پاستیکی، مصنوعات 
پلیمری، فرآورده های سلولزی و سایر کااهای 
پایه در بازار که ظرف 8 ماه اخیر به واس���طه 
نوسانات ارزی بین 50 تا 250 درصد افزایش 
یافته، همچنان صعودی است و در برابر کاهش 

قیمت مقاومت می کند.
مردم می گویند: چرا دولت و دستگاه های 
نظارتی در برخورد با گرانفروشان و بازگشت 
قیمت ها به سابق عاجز مانده اند و توانایی ایجاد 

ثبات و تعدیل در سایر بازارها را ندارند.
دربازار لوازم خانگی و کااهای الکترونیک 
که قیمت ها به سبب نوسانات ارزی ماه های 
گذش���ته حداقل 100 درصد افزایش داشته، 
ظرف 3 ماه اخیر با وجود س���قوط نرخ ارز 
هیچ اتفاقی نیفتاده و تولیدکنندگان همچنان از 
عرضه کاا با نرخ های تعدیل شده خودداری 

می کنند.
نرخ مقاطع ف���وادی و فرآورده های 
پتروشیمی که ماده اولیه اغلب صنایع محسوب 
می ش���وند و تأثیر قابل توجهی در قیمت 
نهایی کاای ساخته شده دارند، همچنان نسبت 
به ابتدای امس���ال 75 درصد افزایش دارد و 
اتفاق���ات اخیربازار ارزی هیچ تأثیری بر آنها 

نداشته است.
 اصناف توزیعی و عرضه کنندگان عمده 
کاا در بازار معتقدند که در ش���رایط فعلی 
هیچ تولیدکننده ای حاضر به کاهش قیمت 
محصوات خود نیست. اغلب تولیدکنندگان 
هنوز به تداوم ثبات در بازار ارز و تأمین نیازهای 
ارزی خود با قیمت های جدید اعتماد ندارند، 
به همین دلیل راضی نمی شوند، کاایی را که 
با مواد اولیه گران قیمت ساخته اند، ارزان به 

بازار عرضه کنند.
به اعتقاد عرضه کنندگان کاا، تداوم گرانی 
ها محصول احتکار یا تخلف در شبکه توزیع 
نیست. اینک اطاعات موجودی تمامی انبارهای 
بزرگ و کوچک و قیمت عمده فروشی و خرده 
فروشی اغلب کااها بطور کاما دقیق در اختیار 
دولت و دستگاه های نظارتی قرار دارد و هیچ 

کاایی امکان انباشت،احتکار یا گرانفروشی را 
ندارد. آنچه که اکنون مانع تعدیل قیمت ها در 
بازار شده و اجازه نمی دهد تأثیر کاهش نرخ 
ارز روی قیمت س���ایر کااها احساس شود، 
فقط نگرانی تولیدکنندگان از تداوم برنامه بانک 
مرکزی و تأمین نیازهای ارزی تولیدکنندگان 

است. 
دکتر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی پریشب در واکنش به نگرانی فعاان بازار 
از ادامه برنامه کاهش نرخ ارز و احتمال بازگشت 
به نوسانات گذشته اعام کرد: بانک مرکزی به 
دور از هیجانات غیر ضروری و با تدبیر ازم 
بازار ارز را مدیریت و هدایت می کند.وی در 
صفحه اینستاگرام خود درباره وضع حاکم بر 
بازار ارز نوش���ت: آنچه که امروز در بازار ارز 
شاهد آن هستیم روند طبیعی تعدیل تدریجی 

قیمت ارز در مسیر واقعی شدن آن است.
وی اظهار داش���ت: اق���دام های بانک 
مرکزی در تامین و تسهیل عرضه اسکناس و 
حواله توسط فعاان بازار و گشایش تدریجی 
کانال های مالی با کشورهای هشتگانه و اتحادیه 
اروپا ثبات ازم در بازار در مسیر هدف تعیین 

شده را بوجود خواهد آورد.
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه 
بازار در کنترل بانک مرکزی اس���ت و نحوه 
دخالت در بازار بخشی از برنامه مدیریت بازار 
است، به مردم توصیه کرد: با توجه به ریسک 
بازار، مردم عزیز مراقبت ازم را داشته باشند 
و در دام نوس���ان گیری و سفته بازی داان 

ارز قرار نگیرند.
گزارش خبرنگار ما می افزاید: یکی دیگر 
ازدایل مقاومت بازار در برابر کاهش شدید 
ن���رخ ارز و ایجاد تعادل کامل در بازار ارزی، 
مقاومت صادرکنندگان در برابر پیمان سپاری 
و بازگشت ارز حاصل از صادرات به شبکه 

بانکی است.
رضا ترکاش���وند دبیرکل کانون صرافان 
ایرانیان با اشاره اینکه پیمان سپاری ارزی اجتناب 
ناپذیر اس���ت، اعام کرد: پیمان سپاری ارزی 
برای جلوگیری از خروج سرمایه و اطمینان از 
بازگشت ارز انجام شده است زیرا اکنون در 

شرایط خاص اقتصادی هستیم.
وی درباره انتقاد صادرکنندگان به پیمان 
س���پاری ارزی برای بازگشت ارز حاصل از 
صادرات به سیستم بانکی گفت: بهتر است این 
اختاف نظر میان صادرکنندگان و دولت در 

فضای گفتگو حل شود؛ دولت حرف همه را 
بشنود و ببیند که دایل صادرکننده برای امتناع از 
بازگرداندن ارز حاصل از صادرات چیست؟

دبیرکل کانون صرافان ایرانیان با تاکید بر 
اینکه پتروشیمی ها تاکنون بیشترین همکاری 
را با دولت در عرضه ارز نیمایی داش���ته اند، 
افزود: یکی از مشکات این است که برخی 
از صادرکنندگان هنوز بلد نیستند با سامانه نیما 
کار کنند و باید وزارت صنعت در این حوزه 

فعالیت بیشتری داشته باشد.
وی تاکید کرد: مشکل دیگر صادرکنندگان 
این است که تصور می کنند با عرضه ارز در نیما، 
در زمینه محاسبه نرخ مالیات ساانه به مشکل 
برخورد می کنند در حالی که دولت ابزارهای 
ازم را برای رصد کااهای صادر ش���ده دارد 
و اگر ارز در نیما عرضه نشود، می تواند در 
قالب »مالیات علی الراس« از آنها مالیات بگیرد 

که شاید حتی به ضرر آنها شود.
گزارش خبرنگارما حاکیست: اتفاق هشت 
ماهه اخیر و تعدد قوانین، بخشنامه ها و مقررات 
محدودکننده از سوی دولت موجب کاهش 
اعتماد فعاان اقتصادی به برنامه های حمایتی 
دولت از تولید ملی شده و همین فضای بی 
اعتمادی س���بب می شود تا صادرکنندگان و 
تولیدکنندگان تمایلی به همراهی با برنامه های 
اخیر تعدیل نرخ ها نداشته باشند.ترکاشوند 
درباره اینکه چرا صادرکنندگان مایل نیستند ارز 
خود را از طریق نیما بفروشند، گفت: بخش 
خصوصی این احساس را می کند که دولت 
با آنها نه تنها سر رفاقت ندارد بلکه با ابزارهای 
خود که همان دستورالعمل ها و مقررات ارزی 
و تجاری اس���ت، در مسیر آنها سنگ اندازی 
می کند؛از این رو برای حل این بی اعتمادی 
ابتدا باید دولت اثبات کند که با تولیدکنندگان 

و صادرکنندگان رفیق است.
وی گف���ت: تولیدکننده همواره با انبوه 
مشکاتی روبه رو بوده که بخش اعظم آنها 
ناشی از تغییر مکرر قوانین دولتی است. در واقع 
تولید کننده همیشه خود را تنها دیده و وقتی با 
زحمت بازاری را برای خود دست و پا کرده به 
یکباره با مقررات شبانه و محدودزایی روبه رو 
شده که عرصه را برای وی تنگ تر می کرد. 
طبیعی است که در چنین شرایطی به ادامه یا 

ثبات برنامه های ارزی اعتماد نداشته باشد.
 غامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی، 
صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در تایید بی 

اعتمادی ایجاد شده میان فعاان اقتصادی نسبت 
به عملکرد حمایتی دولت گفت: تصمیم های 
خلق الساعه در اقتصاد مانع اصاحات اقتصادی 
کشور و موجب نگرانی تولیدکنندگان شده 

است.
وی در شش���مین همایش ملی توسعه 
پایدار اعام کرد: به طور حتم مشکاتی که 
فعاان اقتصادی امروز با آن دست به گریبان 
هس���تند، تماماً از تحریم ها تأثیر نمی پذیرد و 
عموماً محصول ناکارآمدی های مدیریتی در 

داخل کشور است.
شافعی به چالش های فعاان اقتصادی در 
مواجهه با قوانین و بخشنامه های خلق الساعه 
پرداخت و گفت: منطق می گوید که در شرایط 
تحریم، باید سازوکارهای حمایتی از بخش های 
مول���د اقتصادی فراهم آید و فعاان اقتصادی 
تس���هیاتی را دریافت کنند اما به جای آن 
شاهدیم که مکرر با وضع قوانین و بخشنامه های 
جدید بندهای تازه ای را به پای فعال اقتصادی 

می بندیم.
وی گفت: دولت به فعاان اقتصادی بارها 
لقب افسران و سربازان اقتصادی را داده است 
اما به محض ناکارآمدی بخشنامه ها و مقررات 
ارزی، از عملکرد فعاان اقتصادی انتقاد و آنها 
را متهم به خروج ارز از کشور می کند. چگونه 
است همین افسران و سربازان اقتصادی متهم 
 شوند که ارز را می برند و برنمی گردانند. این 
دوگانگ���ی برای بخش خصوصی قابل درک 
نیست و زمینه نااعتمادی متقابل به برنامه های 

دولت را ایجاد کرده است.
گزارش خبرنگارما حاکیست: برخاف 
روند نزولی قیمت ارز و سکه در بازار که بطور 
منطقی باید منجربه کاهش قیمت سایر اقام 
در بازار شود، بررسی ها نشان می دهد برخی 
از تولیدات همچنان گران هستند یا قیمت آنها 

روبه افزایش است.
همین هفته قبل بود که وزیر صنعت، معدن 
و تجارت با افزایش بهای برخی خودروهای 
تولید داخل موافقت کرد. این تصمیم با نارضایتی 
مردم از عملکرد دولت در حمایت از مصرف 
کنندگان و همراهی با موج کاهش قیمت ها 

روبرو شد.
قیمت لبنیات و مواد پروتئینی هم که تحت 
تأثیر گرانی نهادهای دامی و باارفتن نرخ ارز 
واردات آنها، ظرف ماههای گذشته چندین مرتبه 
باا رفته است، همچنان روندی صعودی دارد و 

برخاف وعده وزیرجهاد کشاورزی، تمایلی به 
کاهش قیمت در بازار دیده نمی شود.

وزیر جهادکش���اورزی پریروز با توجه 
به کاهش قیمت تمامی عوامل تولید، قیمت 
مناس���ب برای عرضه گوشت مرغ را حدود 
10 هزار تومان اعام کرد که در سایه غفلت 
سازمان حمایت قیمت این ماده پروتئینی در 
بازار هم اینک به 12 هزارو 550 هزار تومان 

رسیده است.
فع���اان این بازار، کاهش جوجه ریزی 
و عرضه مرغ به کش���تارگاه و تاخیر دو ماهه 
در بارگیری نهاده های دامی را از دایل اصلی 

افزایش قیمت مرغ می دانند.
مرغداران همچنین در نامه ای سرگشاده 
برای رئی���س جمهوری، قیمت های اعامی 
کارگروه تنظیم بازار برای مرغ را غیرکارشناسی 

و دستوری خواندند.
ب���ازار محصوات لبنی هم که قرار بود 
با تعیین نرخ خرید شیر از دامداران با کاهش 
قیمت ها مواجه شود، ظرف یک هفته اخیر 
کاماً نسبت به تذکرات دولت بی اعتنا بوده و 
همچنان با قیمت های جهش یافته اخیر به کار 

خود ادامه می دهد.
علی اصغر ملکی رئیس اتحادیه گوشت 
گوس���فندی هم دیروز با توجه به ادامه روند 
افزایش نرخ گوش���ت در بازار گفت: بهای 
هرکیلوگرم شقه بدون دنبه برای مصرف کننده 
به حدود 70 هزارتومان رسیده که قاچاق بی 

رویه و کمبود دام دلیل این امر است.
وی گفت: ظرف دو ماه اخیر هر هفته 
سه مرتبه با افزایش قیمت گوشت گوسفندی 

مواجه بوده ایم.
از ط���رف دیگر گ���زارش خبرنگار ما 
حاکیست: با وجود کاهش قابل ماحظه نرخ 
ارز، مصطفی تنها سخنگوی انجمن صنفی تولید 
کنندگان تایر هم از افزایش قیمت اس���تیک 
خودرو با باا رفتن قیمت مواداولیه این کاا 

در کشور خبر داد.
وی گفت : ظرف روزهای اخیرقیمت 
تای���ر رادیال 20 درصد و تایرهای نخی 32 

درصد افزایش یافته است.
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان 
تایر گفت: قیمت نهاده های تولید تایر از قبیل 
نخ، دوده، کائوچو مصنوعی و غیره طی سال 
 جاری به طرز عجیب و غریبی افزایش یافته

 است. 

با ش���روع صدور پروانه بهره برداری شهرک 
حمل و نقل تهران برای فاز یک از پس فردا بخشی 
از مشکات شرکت های حمل ونقل و کامیونداران 

رفع می شود.
حسین احمدی زاده  رئیس هیأت مدیره انجمن 
صنفی کارفرمایان، مؤسسات و شرکت های حمل 
ونقل کاای برون شهری با بیان این مطلب به فارس 
گفت: یکی از مشکات کامیونداران در استان تهران، 
نبود تسهیات رفاهی در پایانه های بار بود؛ ضمن 
آنکه جایگاه قبلی شرکت های حمل و نقل در شأن 
و اندازه آنها نبود.وی با بیان اینکه ش���هرک حمل 
و نقل تهران در چند فاز در حال احداث اس���ت، 
بیان کرد: پل دسترسی به شهرک تا امروز تکمیل 
خواهد شد، ضمن آنکه فاز نخست شهرک حمل 
و نقل هم به مناسبت هفته حمل و نقل پس فردا 

به بهره برداری می رسد.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان، 
مؤسس���ات و شرکت های حمل ونقل کاای برون 
شهری اظهار داش���ت:  امیدواریم این موضوع در 
نهایت به نفع ش���رکت های حمل ونقل ش���ده و 
یکی از مشکات بزرگ کامیون داران در ارتباط با 
شرکت های حمل و نقل رفع شود.  ارتباط و تعامل 

مناسب رانندگان با مؤسسات و شرکت های حمل 
ونقل یک���ی از ضرورت های صنعت حمل ونقل  

محسوب می شود که باید مورد توجه باشد.
وی ادامه داد: در بخش���ی که مربوط به رفع 
مش���کات کامیونداران در حوزه مرتبط با ما بود، 
تاش بر این ش���د تا تس���هیاتی برای رانندگان 
کامیون ها فراهم شود که یکی از آنها احداث خوابگاه 
و امکانات رفاهی برای کامیون داران در شهرک حمل 

و نقل تهران است. 
نامبرده اظهار داش���ت: طبق برنامه ریزی انجام 
ش���ده،  در محل دفاتر  شهرک حمل و نقل تهران 
امکانات  اسکان و پذیرایی از رانندگان فراهم شده 
است؛ ضمن اینکه در طرح توسعه شهرک، احداث 

هتل هم پیش بینی شده است.
وی با اشاره به اینکه این شهرک حمل ونقلی 
در زمینی به مساحت 300 هکتار در سه فاز طراحی 
شده است  و ظرفیت پذیرش روزانه 10 هزار کامیون 
را خواهد داشت، ادامه داد: در طراحی و مکان یابی 
شهرک حمل و نقل تهران طوری برنامه ریزی شده 
است که دسترسی به آزادراه  ها  و محورهای شریانی 
بدون ایجاد ترافیک انجام ش���ود و امکان دسترسی 
آسان به شهرک از طریق بزرگراه ها و کمربندی های 

موجود در اطراف پایتخت فراهم ش���ده است و 
کامیون هایی که از  شمال ، جنوب، شرق و غرب وارد 
پایتخت می شوند در همه ساعات  شبانه روز امکان 

ورود به شهرک و تخلیه و بارگیری را دارند.
احمدی زاده با اشاره به اینکه شهرک حمل و 
نقل تهران 320 شرکت حمل ونقل فعال و مؤسسه 
مرتبط در شهر تهران را در خود جای خواهد داد، 
افزود:  در فاز نخست  79 شرکت و در فازهای دوم 
و س���وم 230 شرکت و موسسه حمل و نقل کاا 

در این شهرک مستقر خواهند شد.
وی ادامه داد: فازهای دوم و س���وم شهرک 
حمل و نقل هم در حال احداث است و پیشرفت 
فیزیکی مناسبی دارد و عملیات تسطیح اراضی فاز 

سوم این شهرک هم به پایان رسیده است.
رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایان، 
مؤسس���ات و شرکت های حمل ونقل کاای برون 
شهری با اشاره به انجام زیرساخت های آب، برق و 
خطوط تلفن در شهرک حمل و نقل، اضافه کر د: 
 شهرک حمل و نقل تهران نخستین شهرک حمل 
و نقلی در کش���ور است که به صورت ترکیبی با 
الگوی س���نتی و مدرن حمل و نقل ایران طراحی 

شده است.

خطی���ب  جمعه تهران گفت: 
لیبرال دموکراسی که فریبکارانه بیش 
از ی���ک قرن دنیا را فریب داده بود، 

امروز به پایان رسیده است.
به گزارش ایرنا، حجت ااسام 
و المس���لمین کاظم صدیقی   در 
خطبه ه���ای نماز جمعه تهران اظهار 
داش���ت: ع���ده ای از اول انقاب 
منتظر سقوط نظام هستند، لیبرال ها، 
غربگراها، سکوارها، اومانیست ها، 
از خدا بی خبرها، غیرمعتقدین به بقای 
دین و مدده���ای غیبی مرتب می 
گوین���د که این نظام  نفس های آخر 

را می کشد.
وي با اشاره به حضور مدافعان 
حرم در جبهه های مقاومت و انسجام 
بسیج کشورهای مقاومت و تشکیل 
س���د آهنینی که شاخ های آمریکا و 
قدرت های بزرگ را شکاند، افزود: 
این دلیل روش���نی است که انقاب 
طراوت خودش را دارد و ش���هیدان   
روز های انقاب اگر امروز بودند، در 
کنار همین شهیدان قرار می گرفتند 
و این جوان های ما هم اگر آن روز 
بودند، در کنار آن ش���هیدان بودند و 
این دلیل بر استحکام انقاب و نظام 
ماست.خطیب نماز جمعه تهران ادامه 
داد: دنیا از روز اول بنایش بر این بود 
که با اس���لحه کفر و تکفیر این نظام 
توحیدی و وایی را درهم بش���کند 
اما فرماندهی نایب امام زمان خودش 
یک ظرفیت غیبی اس���ت که دشمن 
نمی تواند، آن را تحلیل کند. دشمن 
هرگز عقلش نمی رسد و دجالی است 

که تنها یک چشم دنیا بین دارد.
وی یادآور شد: آنها نه وایت فقیه 
و نه وایت معصوم و نه ش���هادت 
ش���هید را نمی توانند، ارزیابی  کنند؛ 
ای���ن وایت متصل به قدرت ایزال 
خداس���ت  و از این نظر آن که به 
او فرمان داده اس���ت که پرچم را به 
دس���ت بگیرد ، با امدادهای غیبی او 
را هدایت م���ی کند و حرف هایی 
می زند که ورای حرف هایی است که 
کارشناسان و مستشاران و مغزهای 
سیاسی و کانون های فکری مشورت 

می دهند.
  صدیقی خاطرنشان کرد: البته 
ایش���ان اهل مشورت هستند و هر 
مس���اله ای را که مقام معظم رهبری 
بخواهند در سطح جامعه برای نظام 
و مردم القا کنند، مشورت های ازم 
را از افراد مورد اعتماد و صاحب نظر 
دارن���د  . اجتهاد علومی را ازم دارد 
اما هرکسی به این علوم دست یافت، 
اجتهاد پیدا نمی کند؛ اجتهاد یک قوه 
قدس���ی است و این تکیه ولی فقیه 
به آس���مان اس���ت و آسمانی ها و 
سماواتی ها در خواب و بیداری هوای 

بندگان صالح را دارند.
وی با بیان این که مساله شهادت 
تجلی قدرت خداست، اظهار داشت: 
شهید با شهادت خود هم برای همیشه 
از چنگال مرگ خاص شده است و 
به حیات ابدی نائل شده و هم جامعه 
را با قدرت خدا مقتدر کرده است.

خطیب جمعه ته���ران افزود: 
تعبیری که حضرت امام )ره( به زبان 
آوردن���د و خلف صالح آن بزرگوار 
ام���ام فعلی ما در دیدار خانواده های 
ش���هدا به روایت از امام بیان کردند، 
این اس���ت که ملتی که شهادت دارد 
اسارت ندارد.وی یادآور شد: دنیا از 
اول بنای تجزیه کش���ور را داشت و 
جنگ قومیت ها را راه انداخته بود و 
بنا داشت کشور را قطعه قطعه کند اما 
خون شهدا انسجام ایجاد کرد و تفرقه 
و تکفی���ر و کفر را به زانو درآورد و 

وحدت ایجاد کرد.
صدیقي گفت: 40 سال است 
عوامل انگلیس با شعار تفرقه بینداز و 
حکومت کن همچنان مشغول هستند 
تا ایجاد شکاف کنند. روسای شیاطین 
نقشه کشیده بودند که با تحریم ظالمانه 
غیرقانونی و بی س���ابقه مردم ما را 
آنچنان تحت فش���ار قرار دهند که 
آهی نداش���ته و قدرت دیدن دشمن 
و مصاف با دشمن را نداشته باشند 
و به جان هم بیفتند و گروه هایی در 
خیابان ها در مقابل هم قرار بگیرند.

وی افزود: اما دیدیم دفاع از حرم 
و شهدا هم   اتحاد بین المللی جهان 
اسام را به عنوان یک الگو کلید زد، 
هم تکفیر و کفری که می خواس���تند 
س���وریه و عراق را تجزیه کنند و 
لبن���ان و مقاومت را از بین ببرند، از 

بین رفتند.
خطیب جمعه تهران اضافه کرد: 
از این طرف نیروهای ش���هید داده 
معتقد به وایت و شهادت همچنان 
ایستادگی می کنند و می گویند همه 
مشکات را در 40 سال تحمل کردیم، 
دستاوردهای عظیمی داشتیم و قدرت 
بزرگ منطقه ش���دیم و در همه عالم 
آوازه پیدا کردیم. ما دل های عالمیان را 
فتح کردیم و در داخل آمریکا چالش 
ایجاد کردیم. ما انگلیس را در مسائل 
سیاسی و اجتماعی به زانو درآوردیم 
و اول سخن را در عالم می گوییم و 
کسانی که از استعمار و استبداد خسته 
شدند فوج فوج ام القرای فکریشان و 

نهضتشان ایران است.
 خطی���ب  جمعه تهران گفت: 
آنها نقشه کشیده بودند و می گفتند 
تابستان گرمی خواهید داشت اما ما 
تابس���تان خوبی را با همه مشکات 

پشت سر گذاشتیم. 
وی خاط���ر نش���ان کرد: این 
سنگرها، این اجتماعات و این احیاها 
و اربعین ها و عاشوراها، 22 بهمنی 
که ان شاءاه در پیش است، خواهیم 
دید به کوری چشم دشمنان اسام، 
مل���ت همچنان در صحنه حاضر و 
شجاعانه با روحیه انقابی مرگ بر 
آمریکا می گویند و حضورش���ان در 
جشن چهلمین سال پیروزی انقاب 
شکوهمند انقاب مایه بهت دشمنان و   
خشنودی قلب امام زمان خواهد بود.

صدیقی تصریح کرد: باید به جوانان 
کش���ور مسئولیت داد و از نیروهای 
انقاب���ی که برای انقاب، اقتصاد و 

علمشان شهید دادند، استفاده کنید.
وی افزود: ما ش���هید هسته ای 
داریم، شهید راه استقال و شهید راه 
سیاست دادیم. ما امروز مواجه با خیل 
جوان هایی هستیم که عاشق استقال 
و ع���زت و حاکمیت خدا و آوردن 
امام عصر به صحنه هستند. شما برای 
ظرفیت های داخلی و اقتصاد مقاومتی 
گام جدی تری بردارید. ملت هم در 

کنار شما کمک می کنند.
دغدغه فقر، بیکاری و ازدواج 

جوانان
  خطیب نماز جمعه همچنین   
ب���ا بیان این که در اعتقاد و اخاق، 
نیازمند تقوا هستیم، گفت: افرادی که 

دغدغه فقر، بیکاری و ازدواج جوانان 
را دارند، برای کمک به رفع آن شغل 

ایجاد می کنند.
  صدیقی گفت: تقوا هم دنیاست 
و هم آخرت. تقوا مایه نزول برکات 
آسمان و جوشش برکات زمین است، 
وعده خدا حق اس���ت و اگر جایی 
گرفتار بی برکتی ش���دیم، بدانید که 
وظایف خودمان را عمل نکرده ایم.

وی افزود: باورها خراب است 
که اخاق   خراب شده است، باورها 
مشکل دارد که حرکت تهاجمی از 
یک نظام الهی و وایی به حرکت های 
انفعالی در برابر دش���من تبدیل می 

شود.
امام جمعه موقت تهران با تاکید 
بر این که عقیده ها را باید درست کرد، 
گفت: امروز دشمن با ابزار مختلف 
از شبکه های اجتماعی، ماهواره ها 
و حتی در مدارس و دانش���گاه ها 
نفوذی های���ی دارد که اعتقادات  و 

وایت فقیه را بمباران می کند.
  صدیق���ی با بی���ان این که 
وایت فقیه باید برای همه روش���ن 
باشد و قابل تردید نباشد، ادامه داد: 
در قرآن کریم سرچشمه همه خوبی 
ها تقواس���ت، بنابراین خدای متعال 
تقوا را در تقارن »بر« قرارداده اس���ت 
و اف���رادی که دغدغه فقر، بیکاری 
جوان���ان و ازدواج را دارند، کمر می 
بندند برای کمک به آنها و ش���غل 

ایجاد می کنند.
وی اظهار داش���ت: نیکوکاری 
ب���دون تقوا توطئه اس���ت. برخی 
شبکه های سیاس���ی،   مردم فریبی 
می کنند اما وقتی تقوا نیس���ت »بر« 

فایده ندارد.
صدیقی با بیان این که باید عدل 
بر مبنای تقوا باش���د، گفت: با عدل 
زندگی کنید، زیرا عدل س���نگر امن 
است. باید به این مساله رسید که تقوا 

با عدالت قرین شود.
وی تاکید کرد: تجاوز به حقوق 
رعیت از س���وی مسئوان، منشا بی 

عدالتی و ناامنی است.
خطیب  جمعه تهران بیان کرد: 
اگر مس���ئوان با برنامه های غلط، 
درک موقعیت و اس���تفاده ظرفیت 
داخلی باعث درماندگی ملت شوند، 
این ناامنی چ���اره ای ندارد. برخی 
افراد حریص هستند، حتی اگر همه 
مملکت را بخورند  سیر نمی شوند 
و تمام خزائن را برای خود و وارثان 

خود می خواهند.
به گفته وی، کسی که تقوا داشته 
باشد، خود و جامعه اش را اصاح می 
کند، به ثبات ایمان و توحید می رسد 
و هی���چ نگرانی و حزنی در زندگی 
باعث به هم ریختگی او نمی ش���ود.
صدیقی در ادامه سخنان خود با اشاره 
به ازدواج جوانان، گفت: قرآن کریم 
ه���م از تقوا به عنوان لباس یاد کرده 
و هم زن و مردی که با هم ازدواج 
می کنن���د را لباس یکدیگر معرفی 

کرده است.
 صدیقی افزود: حجاب زینت 
و شخصیت اس���ت و برهنگی در 
تمام جوامع سرافکندگی است و آدم 
اجتماعی نمی تواند در اجتماع برهنه 
بیاید و این به عنوان خطری است که 

جامعه را گرفتار کرده است.
خطیب جمعه  تهران تاکید کرد: 
ازدواج نک���ردن با تنگ نظری ها، 
پرخاش���گری و بزهکاری ها رابطه 
مس���تقیم دارد، بنابراین همه برای 
ازدواج جوان���ان باید طرح بدهند تا 
جامعه رنگ غرب نگیرد و برهنگی و 

زندگی غیراجتماعی ترویج نشود.

 بنیاد مس���تضعفان تصمیم گرفته است برای اقشار 
کم درآمد و دهک های پایین جامعه مسکن ارزان قیمت 

تولید کند. 
مهندس منوچهر خواجه دلویی معاون توسعه ساختمان 
بنیاد مس���تضعفان در گفتگو با خبرنگاران با اش���اره به 
تغییر ماموریت های این نهاد در حوزه س���اخت و ساز، 
گفت: س���اخت مسکن برای اقشار متوسط به پایین یکی 
و  از برنامه های راهبردی بنیاد اس���ت که جای "مال ها" 

مجتمع های لوکس را در برنامه ما گرفته است.
وی گفت: در بخش مس���کن قبا بنیاد مجتمع های 
تجاری و لوکس را در هر جایی که زمین داشت، می ساخت. 
مجتمع های لوکس هم عمدتا مورد استفاده برند های خارجی 
بود؛ به این جمع بندی رسیدیم که شان بنیاد این است که 
ساخت و ساز را به سمت مردم سوق دهد. بر این اساس 
برنامه بنیاد به سمت پروژه های انبوه رفت که مخاطبان آن 

اقشار متوسط به پایین هستند.
معاون توس���عه ساختمان بنیاد مستضعفان با اشاره 
ب���ه اینکه در حال حاضر حدود یک میلیون مترمربع در 
هلدینگ عمران مسکن زیربنا در حال تولید است که به 
طور مرتب پروژه به این کار ها اضافه و واگذار می شود، 
از آغاز ساخت یک مجموعه 800 واحدی در اسامشهر 
)واوان ونک پارک( خبر داد و اظهار کرد: زمانی که پیشرفت 

فیزیکی پروژه به 35 درصد برسد، مجوز های پیش فروش 
صادر شده و با یک قیمت کارشناسی که به تایید کمیته ای 

در بنیاد مستضعفان رسیده، عرضه می شود. 
خواج���ه دلویی با بیان این که در ش���یراز پروژه ای 
1200 واحدی در منطقه متوسط به پایین در حال ساخت 
اس���ت، گفت: در مشهد، کرمانشاه، یزد، اصفهان و.. هم 
پروژه های بزرگ ساخت واحد های مسکونی برای اقشار 
متوسط به پایین و در شان و جایگاه بنیاد مستضعفان در 

حال اجراست. 
وی تاکید کرد: در این بخش روی صدور اس���ناد 
تاکید ویژه ای داریم؛ رعایت حقوق ذی نفع یکی از س���ر 
لوحه های شرکت های زیرمجموعه بنیاد است. مهم ترین 
ذی نفع هم خریداران هستند. در این راستا طی سه سال 
اخیر در بخش واگذاری ها بالغ 6400 س���ند به مردم داده 
شده است. در حال حاضر هم برنامه ریزی به گونه ای شده 
که از زمان تحویل خانه حداکثر پس از یکسال باید سند 

و پایان کار آن گرفته شود. 
وی با اشاره به ساخت 185 واحد مسکونی در قالب 
طرح نیلوفر در جنوب شرق تهران، گفت: این واحد ها به 
اتمام رسیده و به ذی نفعان واگذار شده است و در حال 
تهیه اسناد و پایان کار هستیم. این پروژه کل جنوب شهر 

تهران و تعریف این منطقه را متحول کرده است.

خطیب  جمعه تهران: دوران  لیبرال دموکراسی 
به پایان رسیده است

سرویس شهرستانها: امام جمعه موقت قم گفت: فرانسه 
و آمریکا و کش���ورهاي غربي مدعي حقوق بشر که در 
بحرین و یمن روي جادان تاریخ را سفید کرده اند، ااقل 
در خیابان هاي پاریس و نیویورک و براي مردم خودشان 

حقوق بشر را رعایت کنند. 
  آیت اه علیرضا اعرافي در خطبه هاي نماز جمعه شهر 
مقدس قم با اشاره به ناآرامي هاي اخیر فرانسه افزود: ما به 
غربي ها مي گوییم که قرن ها ستم به مظلومان جهان گریبان 
شما را مي گیرد و اینها نخستین نشانه هاي قیام ملتهاست 
و امروز یا باید تسلیم شوید یا این همه ظلم و جنایت را 
جبران کنید.  مدیر حوزه هاي علمیه سراسر کشور با اشاره 
به قطعنامه هاي سناي آمریکا علیه عربستان، آن را اعتراف 
به 4 سال ظلم و جنایت علیه مردم مظلوم یمن دانست 
و گفت: در قطعنامه دیگر ولیعهد این کش���ور به عنوان 
صادرکننده دستور قتل خاشقجي معرفي شده است، اما این 
موضوع هم به خود آنها بازمي گردد.  وي در ادامه افزود: 
آمریکایي ها سالهاست که با حمایت از ظالمان در کشورهاي 
اسامي شریک دزدها و جنایتکاران بوده اند و هنگامي که 
درمانده اند، به این جنایات اعتراف مي کنند، اما این اعترافات 

و قطعنامه ها نفاق آلود و دیرهنگام است.  
او در بخش دیگري از س���خنان خود با اش���اره به 
فرارس���یدن وفات حضرت فاطمه معصومه)س(، یادآور 
شد: شهر مقدس قم به عنوان خاستگاه انقاب اسامي و 
پایگاه علم و اجتهاد، باید در همه شاخص هاي فرهنگي و 

اجتماعي در تراز کریمه اهل بیت)ع( باشد.  
وي با بیان اینکه همه مردم و مسئوان استان قم باید 
حرمت این خطه مقدس را رعایت کرده و در امور فرهنگي 
و معنوي الگوي دیگر شهرها باشند، اضافه کرد: شهر قم باید 

از بسیاري انحراف ها و آسیب هاي فرهنگي و اجتماعي و 
مظاهر آزاردهنده مفاسد اجتماعي مصون باشد و این مطالبه 

جدي از همه ما به ویژه مسئوان وجود دارد.  
خطیب جمعه قم همچنین ضمن گرامیداشت هفته 
وحدت حوزه و دانشگاه، همگرایي و تعامل این دو نهاد 
بزرگ و تأثیرگذار در مسیر دستیابي به آرمان هاي بزرگ 
اس���ام و انقاب را ضروري دانس���ت و گفت: ما امروز 
به شدت نیازمند مشارکت و همدلي حوزه و دانشگاه به 
ویژه در عرصه علوم انساني و اجتماعي و تعامل نخبگان 

حوزوي و دانشگاهي هستیم.  
وي با اشاره به دستاوردها و برکات فراوان وحدت 
حوزه و دانشگاه از ابتداي انقاب اسامي، گفت: حوزه هاي 
علمیه براي ارتباط و تعامل هرچه بیش���تر با قشر جوان 
دانشگاهي سینه اي گشاده دارد و امروز محورهاي زیادي 
براي این همکاري و همگرایي در مسیر خدمت به مردم 

و نظام اسامي وجود دارد.  
خطیب جمعه قم با اشاره به فرارسیدن هفته پژوهش، 
دستیابي به میزان 4 درصد تولید ناخالص ملي در قلمرو 
پژوهش را بس���یار مهم ارزیابي کرد و گفت: کشورمان با 
اهداف تعیین ش���ده در این عرصه بسیار فاصله داشته و 
همه باید تاش کنند تا در مسیر رشد و پیشرفت علمي 

گام هاي اساسي و بزرگتري برداشته شود.  
وي در پایان با بیان اینکه حوزه هاي علمیه نیز باید 
در مس���یر تحقیق و پژوهش فعالیت هاي بیشتري داشته 
باش���د، اضافه کرد: در مصاي شهر مقدس قم نمایشگاه 
آثار پژوهشي 60 مرکز تحقیقاتي و پژوهشي حوزوي برپا 
مي شود و 4 هزار اثر علمي در قلمرو علوم انساني با نگاه 

اسامي عرضه خواهد شد.  

خطیب جمعه قم:  غربي ها حقوق بشر را ااقل براي مردم 
خودشان رعایت کنند

گزارش خبريـ   تحلیلي اطاعات 

بازار ارز آرام گرفت؛كااها در برابر ارزاني  مقاومت مي كنند

اتحادی���ه اروپا در نظر دارد با 
راه ان���دازی کانال مالی ویژه، دار را 
از مبادات اقتصادی با ایران حذف 

کند.
رئیس  خانم "تاریا کرونبرگ" 
هیأت روابط پارلمانی اتحادیه اروپا 
که به ایران س���فر کرده بود، پس از 
دیدار با غامحس���ین شافعی رئیس 
ات���اق بازرگان���ی، صنایع، معادن و 
کشاورزی ایران اعام کرد: مسئوان 
این طرح در اروپا با تاش ش���بانه 
روزی بن���ا دارند آن را هرچه زودتر 
اجرایی کنند. به گفته وی، این دور از 
تحریم های ایاات متحده آمریکا علیه 
ایران با دوره های پیشین تفاوت دارد، 
آمری���کا از طریق کنترلی که بر دار 
به عنوان مرجع اصلی تبادات مالی 
دارد، شرکت های اروپایی را هم تحت 
کنترل خود درآورده است. به همین 
دلیل بسیاری از شرکت های بزرگ 
اروپایی از تبعات این دوره از تحریم ها 
ترسیده اند و همین ترس مانع تداوم 

فعالیت آنها با ایران شده است.
رئیس هی���أت روابط پارلمانی 
اتحادیه اروپا با اشاره به تاش اتحادیه 
اروپا برای راه اندازی SPV)نهاد های 
واسط مالی( به عنوان کانال ارتباط مالی 
میان ایران و اروپا گفت: این تجربه 
ه���م برای ایران و هم اتحادیه اروپا 
کامًا جدید اس���ت و همین تازگی 
باعث شده تاکمی تأخیر درروند کار 

پیش بیاید.
ب���ه گفته وی، با راه اندازی این 

سازوکار مالی، عاوه بر جلوگیری از 
به کار بردن دار در مبادات اقتصادی 
دو طرف، فضایی شفاف برای توسعه 
تجاری و مبادات اقتصادی میان ایران 
و اروپا به صورت متعادل ایجاد خواهد 
شد؛ آن هم شبیه سیستمی که قبًا در 

مبادات کاا با کاا وجود داشت.
"کرونبرگ" ضم���ن محرمانه 
تلق���ی کردن جزئیات راه اندازی این 
کانال ویژه مالی، افزود: وزرای اقتصاد 
به خصوص  اروپایی  کش���ورهای 
انگلیس، فرانسه و آلمان در حال کار 
روی این راه حل هستند و جزئیات 
به زودی نهایی ش���ود. تنها می توانم 
بگویم سازوکارهای جدیدی درراه 
است که شرکت ها، هم شرکت های 

ایرانی و هم ش���رکت های اروپایی، 
باید برای اس���تفاده از آن ها آموزش 

ازم را ببینند.
وی اضافه کرد: امیدواریم که این 
راه حل همان طور که فدریکا موگرینی 
هم اش���اره کرد تا آخر امسال نهایی 
ش���ود؛ که این نهایی شدن بیشتر به 
بخش های فنی و مس���ائل تکنیکی 
SPVمربوط اس���ت؛ اما قطعاً برای 

اینکه شرکت ها بتوانند رسماً از این 
کانال مالی اس���تفاده کنند به زمان 

بیشتری نیاز داریم.
رئیس هی���أت روابط پارلمان 
اروپا با ایران ادامه داد: شرکت هایی 
که بیش���ترین نفع را از این سازوکار 
مالی ویژه خواهند برد، شرکت های 

کوچک و متوسط هستند که در دوران 
تحریم ها تأکید بسیاری بر همکاری 
آنها از سوی مقام های ایرانی و اروپایی 
می شود. عاوه بر این در تاشیم تا 
از این س���ازوکار در صنایع غذایی و 
دارویی که مشمول تحریم ها نیستند، 

استفاده کنیم.
وی اضافه کرد: برجام تنها در 
مورد منافع اقتصادی نیس���ت، بلکه 
در مورد اهداف سیاسی و همکاری 
مشترک ایران با کشورهای دیگر و 
اروپاست؛ بنابراین  فکر می کنم هم 
ایران و هم اروپا باید خوشحال باشند 
که توانسته اند در چارچوب این توافق 
بین المللی به این ارتباط دوطرفه دست 

پیدا کنند.

حذف دار از مبادات اقتصادی ایران با اروپا

آغاز فعالیت رسمی شهرک حمل ونقل تهران از پس فردا 

تاکنون در دولت برای س���همیه بندی یا تغییر قیمت 
سوخت تصمیمی گرفته نشده است.

ای���ن مطلب را مهندس بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت 
در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما اعام کرد 
افزود: بر اساس برآوردها، صاحبان حدود 10 میلیون خودرو 
و موتورسیکلت فاقد کارت سوخت هستند و تاکنون یک 
میلیون و 200 هزار نفر برای صدور کارت سوخت مراجعه 

یا ثبت نام کرده اند.
وی گفت: طرح کنونی برای صدور کارت سوخت با 
هدف مشخص شدن وضعیت سوخت خودروهاست و تا 
کنون برای سهمیه بندی یا تغییر قیمت سوخت در دولت 
تصمیم گیری نشده است.وزیر نفت درباره زمان الزامی شدن 
استفاده از کارت سوخت برای سوخت گیری در جایگاه های 
عرضه گفت: زمان آن در صورت هماهنگی با دولت به زودی 

اعام خواهد شد
وی درباره منافع معافیت ایران نسبت به مستثنا شدن از 
توافق کاهش تولید نفت در نشست 175وزیران نفت و انرژی 
اوپک و پنجمین نشست وزارتی مشترک اوپک و غیراوپک 
در وین گفت: نشست 175اوپک نشست بسیار سختی بود 
که دو روز به طول انجامید. البته بیشترین مسئله ای که باید 
راجع به این نشست بگویم، این است که این جلسه زیر 
فشارهای شدید آمریکا بود. ایاات متحده آمریکا پیش از 
این نشست ناشی گری کرد ؛چنانکه پیش از نشست آقای 
ترامپ در حساب کاربری توئیتر خود پیامی منتشر کرد با 
این عنوان که از اوپک می خواهم تولید خود را کاهش ندهد 
و اجازه دهد قیمت ها به همین منوال پایین بیاید؛ پس از آن 
آقای برایان هوک که مسئول تحریم ها در وزارت امور خارجه 
آمریکاست یک روز پیش از نشست وزارتی اعضای اوپک با 

برخی اعضای این سازمان در وین ماقات داشت.
این عضو کابینه دولت ادامه داد: عربستانی ها بافاصله 
ماقات با آقای هوک را تکذیب کردند و چند دقیقه پس از 
آن، وزارت امور خارجه آمریکا تکذیب عربستان را تکذیب 
کرد و اعام کرد این ماقات انجام شده است؛ در واقع یک 
دستپاچگی به وجود آمد و این بحث مطرح شد که آمریکا 
در مقابل یک س���ازمان مستقل )اوپک( چه کاره است که 
دخالت می کند؟ زیرا اوپک هنوز بخشی از وزارت انرژی 

آمریکا نشده است.
وی درباره روند کاهش تولید نفت کشورهای عضو 
اوپک، اظهار کرد: من از بدو ورود به وین به دایل زیادی 
که از جانب بیشتر اوپکی ها هم قابل قبول بود گفتم تا زمانی 
که تحریم ها علیه ایران برقرار است، این کشور باید از هر 

گونه کاهش تولید مستثنا شود.
زنگنه با اشاره به نامه  های ارسالی به اوپک در ماه های 
ژوئن و مه، توضیح داد: ما در نامه ها به اوپک تاکید کردیم 
که در نخستین فرصت که مشکات ایران رفع شود تولید 
خود را به س���طح تولید پیشین می رسانیم. من بر موضوع 
معافیت ایران از توافق کاهش تولید نفت اوپک اصرار کردم 
و این موضوع سرانجام پذیرفته شد و ایران از قطعنامه یا 

مصوبه کاهش تولید نفت اوپک مستثنا است.
وی درباره مقدار قاچاق س���وخت در کشور گفت: 
قاچاق س���وخت به هیچ وجه مطابق با ارقام اعامی در 
رسانه ها از جمله قاچاق 40میلیون لیتر روزانه نیست، زیرا 
اگر قرار باشد روزانه 40میلیون لیتر سوخت که رقمی معادل 
روزانه 30هزار تن س���وخت در کشور است، قاچاق شود، 
باید روزانه یک هزار و 500کامیون 30هزار لیتری به صورت 
دائم تردد کنند که عددی منطقی نیست، مگر مقدار مصرف 

کشورهای همسایه چقدر است.
وزیر نفت با بیان این که من فکر نمی کنم قاچاق روزانه 
سوخت )گازوئیل و بنزین( از حدود 4تا 5میلیون لیتر بیشتر 
باشد، گفت: افزایش 50درصدی مصرف سوخت در برخی 
شهرها و افزایش تقاضا در نقاط مرزی نشان دهنده افزایش 
حجم قاچاق در این نقاط است که متاسفانه سبب مشکات 

اجتماعی و اقتصادی فراوانی در این نقاط می شود.
وی در ادامه با اش���اره به تکمیل طرح های توس���عه 
میدان گازی پارس جنوبی گفت: از مجموع 27 فاز طراحی 
شده برای این میدان گازی تا پارسال 21 فاز به مدار آمد و 
ظرف سه ماه آینده هم 3 فاز دیگر به ظرفیت 800 میلیون 
مترمکعب عملیاتی می شود.زنگنه درباره سرنوشت طرح 
توسعه فاز 11پارس جنوبی با خروج توتال گفت: پس از 
خروج توتال شرکت چینی طبق قرارداد امضا شده باید بیاید 
و اگر وارد کار نشود تخلف به شمار می آید و طبق مفاد 
قرارداد عمل خواهیم کرد.وی در ادامه به احداث هش���ت 
پاایش���گاه در سیراف اشاره کرد و گفت: اقدام های اولیه 
برای احداث این پاایشگاه ها انجام شد و زمانی که قرار بود 

فاینانس ها به نتیجه برسد دچار تحریم ها شدیم.
این مقام مسئول ادامه داد: هم اکنون بسته ای برای تامین 
منابع مالی پاایشگاه ها، پتروپاایشگاه ها و پتروشیمی ها در 
نظر گرفته شده که تامین منابع مالی برای تکمیل طرح فراگیر 

پاایشی سیراف هم در آن بسته دیده شده است.
وی همچنین از عملیاتی شدن 6طرح برای جمع آوری 
گازهای همراه نفت خبر داد و افزود: با اجرای این طرح  ها، 
موضوع جمع آوری گازهای همراه نفت در خش���کی پایان 
خواهد یافت.وزیر نفت اظهار کرد: ان جی ال 3100در هلران 

و ان جی ال 3200در غرب کارون از جمله طرح هایی است 
که کمتر از دو سال آینده عملیاتی خواهد شد.

وی با اش���اره به طرح ان جی ال بهبهان به نام طرح 
پاایش گاز بیدبلند خلیج فارس گفت: این طرحی بزرگ 
است که 50میلیون متر مکعب گاز را شیرین سازی و تفکیک 
می کند و بخشی از آن خوراک پتروشیمی ها و بخش دیگر 

وارد شبکه گاز خواهد شد.
زنگنه ادامه داد: در چند ماه اخیر 2قرارداد با پتروشیمی 
مارون و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس امضا شد که 
تقریبا هرچه گاز در مناطق خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 
وج���ود دارد را جمع آوری می کند و به عنوان خوراک در 
اختیار پتروشیمی  ها قرار دهد، قرارداد این طرح بیع متقابل 

است و تا دو سال آینده عملیاتی خواهد شد.
وی ضمن اشاره به اینکه امیدواریم با اقدام های انجام 
شده تا 2سال آینده شاهد سوزاندن گاز در اطراف شهرها 
و مناطق خوزستان نباشیم، از تکمیل فاز سوم ستاره خلیج 
فارس در دی  امسال خبر داد و گفت: پتروشیمی کاوه هم 
به عنوان بزرگترین متانول دنیا که توسط بخش خصوصی 
با ظرفیت 7 هزار تن احداث ش���ده، در بهمن وارد مدار 
تولید می ش���ود. همچنین یک طرح استفاده از اتان داریم 
که ظرف یک ماهه آینده تمام می شود. یک واحد تولید 
گازهایی که گاز طبیعی را بودار کند هم در عسلویه وارد 

مدار تولید می شود. 
وزیر نفت با اشاره به اینکه با پاایشگاه ساختن و سالی 
10 درصد به مصرف بنزین اضافه کردن تراز بنزین در کشور 
درست نمی شود، افزود: معتقدم تراز مصرف بنزین را باید 

در اصاح صنعت خودروسازی کشور دید.
وی همچنین گفت: ما طرحی را از پارسال داشتیم که 
اوراق مشارکت انتشار دهیم. البته اول قصدمان این بود که 
معادل ارزی باشد. یعنی بگوییم مثا آن موقع که قیمت ارز 
4000 تومان بود، هر کسی 4000 تومان بدهد ما یک دار 
به او بدهکار می شویم و با نرخ بهره کم 5-4 درصد به 
قیمت ارز در زمان بازپرداخت، معادل ریالی آن را می دهیم. 
ولی چون قضیه ارز بهم ریخت، دیگر نمی شد این کار را 
کرد. البته قرار اس���ت که ریالی اوراق می فروشیم و اولین 

بخش اوراق به زودی فروخته می شود.
زنگنه با اشاره به اینکه این اوراق که در قالب اجرای 
33 طرح نفتی دیده شده است،گفت: مناقصه 10 فقره از این 
طرح ها به ارزش 850 میلیون دار به اتمام رسیده و ظرف 
هفته آینده امضا می شود. در این چارچوب پیمانکاران این 
طرح ها هم مشخص شده است که برای اجرای آنها 75 
تا80 درصد هزینه های این طرح ها از محل درآمد ناشی 

از فروش این اوراق تامین می شود.
وی اف���زود: در بورس نفت اجازه عرضه یک میلیون 
بشکه نفت خام را داشتیم که به پایان رسید و در تاشیم تا 
با گرفتن مجوز مقدار بیشتری برای مدت شش ماه بار دیگر 

بورس نفت را فعال کنیم.
وزیر نفت با بیان اینکه در چند سال اخیر در فصل 
سرما قطعی گاز در واحدهای تولیدی نداشتیم، گفت: پیش 
بینی می کنیم امسال در فصل سرما به مصرف 800 هزار 

مترمکعب گاز در روز برسیم.
 وی افزود: ضرورتی برای تشکیل صندوق سرمایه گذاری 
نفت در کش���ور وجود ندارد و سازوکارهای موجود برای 

تامین منابع مالی جوابگو خواهد بود.
 زنگنه درباره بهینه سازی مصرف سوخت در کشور 
گفت: متاس���فانه هدررفت انرژی در بخش نفت و گاز در 
کشور بسیار بااست و نیروگاه ها هم بزرگترین مصرف کننده 
گاز کشور هستند.به طوری که نیروگاه ها ساانه 70تا 80میلیارد 
مترمکعب گاز مصرف می کنند، در حالی که با نیمی از این 
مقدار امکان اداره آن ها وجود دارد و متاس���فانه این بحث 
هدررفت انرژی در خودروها و بخش های خانگی هم مشهود 
است. البته بازدهی نیروگاه ها در صورتی افزایش می یابد که 

سرمایه  گذار ی  های ازم در این بخش انجام شود.
به گفته وی، این که امروزه چرا صنایع گاز و نیروگاهی 
ادغام می  شوند به این خاطر است که رقمی بالغ بر 37درصد 
مصارف گاز کشور در بخش نیروگاهی است و حال آن که 
ای���ن میزان در بخش خانگی 25درصد و در بخش صنایع 

اعم از پتروشیمی ها و ... 30درصد است.
وزیر نفت در ادامه به موضوع گازرس���انی به مناطق 
روستایی اشاره و آن را از جمله طرح های بزرگی دانست 
و اظهار داشت: گازرسانی به مناطق روستایی سبب شد که 

صادرات فرآورده های نفتی کشور افزایش یابد.
 وی با بیان این که وزارت نیرو نباید بازار خرید گاز 
را بر هم بریزد، گفت: بس���یاری از کشورها به ویژه عراق 
برای مصرف نیروگاه های خود از ما گاز خریداری می کنند 
و این گاز مصرفی را تبدیل به برق می کنند و سرانجام آن 

را می فروشند.
زنگنه ادامه داد: در این شرایط اگر وزارت نیرو وارد 
عرصه شده و گاز مجانی را که برای مصارف نیروگاه ها از 
ما دریافت می کند به برق تبدیل کند و به دیگر کش���ورها 
بفروشد، در عمل بازار خرید گاز کشور را بر هم خواهد 
ریخت، زیرا در این شرایط دیگر کسی حاضر نیست از ما 

گاز خریداری کند.

زنگنه: دولت در پي سهمیه بندي یا افزایش نرخ سوخت نیست 

س���رویس اقتصادي � طبق 
آمار ساعت شمار جمعیتي مرکز 
آمار ایران، جمعیت کش���ورمان 
شب گذش���ته از مرز 82 میلیون 

نفر گذشت. 
این ساعت شمار جمعیتي، 
بر اس���اس نرخ رشد جمعیت 
کشورمان که 1/24 درصد است، 
لحظه به لحظه تغییرات جمعیتي 

کشور را ثبت مي کند. 
خبر دیگ���ر اینکه جمعیت 
جه���ان در س���ال 2018 از مرز 
هفت میلیارد و 444 میلیون و 443 

هزار و 881 نفر گذشت. 
در س���ال 2018 چی���ن با 
ی���ک میلیارد و 413 میلیون نفر 
پرجمعیت ترین کشور جهان بود 
و هند با یک میلیارد و 350 میلیون 

نفر در رتبه دوم قرار دارد. 
ايــران هفدهمین كشــور 

پرجمعیت جهان 
ای���ران در س���ال 2018 با 
جمعیت کمت���ر از 82 میلیون 

نفر در رتبه هجدهمین کش���ور 
پرجمعیت دنیا قرار داش���ت و 
پیش بیني مي ش���ود تا پایان سال 
2018 ب���ا عبور از آلمان در رتبه 
هفدهمین کشور پرجمعیت جهان 

قرار گیرد. 
ب���ه این ترتی���ب جمعیت 

ایران از همه کشورهاي اروپایي 
بیش���تر خواهد بود و فقط دو 
کشور در آمریکاي اتین شامل 
برزیل و مکزیک، یک کشور در 
)ایاات متحده(  آمریکاي شمالي 

نه کش���ور در آسیا شامل چین، 
هند، اندونزي، پاکستان، روسیه، 

بنگادش، ژاپن، فیلیپین، ویتنام 
و چهار کش���ور در آفریقا شامل 
نیجریه، مص���ر، اتیوپي و کنگو 

جمعیتي بیشتر از ایران دارند. 
گفتني است در سال 1375 
ایران بیس���ت و سومین کشور 
پرجمعیت جه���ان بود که طي 
22 سال اخیر 6 پله صعود کرده 

است. 
طبق آمار رس���مي سازمان 
ثبت احوال کش���ور سال گذشته 
یک میلی���ون و 487 هزار و 913 
واقعه تولد در کش���ور رخ داد و 
طي همین م���دت 376 هزار و 
731 واقع���ه فوت اتفاق افتاد. به 
این ترتیب در سال گذشته یک 
میلیون و 111 هزار و 182 نفر به 

جمعیت کشور افزوده شد. 
همچنین طب���ق آمار ثبت 
احوال از آغاز امس���ال تا دیروز 
یک میلی���ون و 135 هزار نفر در 
کش���ور متولد و 276 هزار نفر 

فوت کردند. 

جمعیت ایران از مرز 82 میلیون نفر گذشت 

بنیاد مستضعفان برای اقشار کم درآمد مجتمع های مسکونی می سازد 

خانم »كرونبرگ« رئیس هیأت پارلمانی اتحاديه اروپا پس از ديدار با رئیس اتاق ايران: كانال مالی ويژه با ايران هرچه زودتر اجرايی مي شود

جدول تغییرات جمعیتي كشور 
جمعیت سال 
18/9 میلیون نفر 1335
25/7 میلیون نفر 1345
33/7 میلیون نفر 1355
49/4 میلیون نفر 1365
60 میلیون نفر 1375
70/4 میلیون نفر 1385
79/9 میلیون نفر 1395 
82 میلیون نفر 1397

*مأخذ: مركز آمار ايران 



 سرزمين پهناور ايران به واسطه موقعيت جغرافيايي 
ويژه خود، محل تالقي بســـياري از پديدههاي طبيعي با 
جنبههاي اثرگذاري مثبت و منفي بر زندگي ساكنان آن 

ميباشد.
 از يكســـو قرارگيري در جنـــوب منطقه معتدله 
آبوهوايي و در ادامه خط ســـير بيابانهاي دنيا، داراي 
آبوهواي خشك و بياباني و مقادير كم ريزشهاي جوي 
است و از ســـوي ديگر اين شرايط خشن طبيعي به مدد 
جايگاه رشته كوههاي البرز و زاگرس و همچنين درياي 
خزر در شمال و خليج فارس و درياي عمان در جنوب رو 

به تعديل ميرود.
 به جهت اين شرايط خاص جغرافيايي و آبوهوايي، 
همواره در ايران شاهد نقشآفريني پديدههاي طبيعي از 
دو منظر پديدههاي مخرب و همچنين پديدههاي مفيد در 
اقصي نقاط اين سرزمين هستيم. اما انسان و فعاليتهاي آن 
با دستكاريهاي سودجويانه خود نظم موجود در شرايط 
طبيعي را به هم زدهاست. فعاليتهايي در سطوح گسترده كه 
فقط با هدف بهرهكشي از منابع طبيعي بدون توجه به نظام 
اكوسيستم منطقه، موجب تشديد اثرات مخرب پديدههايي 

نظير تغييرات اقليمي در مقياس كالن شده است.
 بروز خشكساليهاي بلندمدت به انضمام بيتوجهي 
و سوءمديريت در خصوص توزيع و حفظ منابع آب كشور 
زياني جبرانناپذير را همراه داشته است تا جايي كه به عقيده 
بسياري از متخصصان حوزه اقليم، ايراِن امروز در مركز 
شرايط بحران تنشزا ازمنظر كمبود منابع آب و پوشش 

گياهي قرار گرفته است.
 اين در شرايطي اســـت كه راهكارهاي پيشگيرانه 
متخصصان آبوهواشناسي براي جلوگيري از ورود به 
شرايط بحران از منظر مواجه با پديدههايي نظير خشكسالي 
در بهترين حالت در كتابخانههاي مراكز دانشـــگاهي و 

آموزشي در حال خاك خوردن است!
 پژوهشهاي كاربردي حوزه اقليمشناسي كه هريك 
حاوي اطالعات و نتايج راهگشا براي گذر از شرايط بحراني 
در مواجهه با اثرات تغييرات اقليمي نظير خشكساليهاي 
پياپي دركمبود بارشها درسرزمين ما ميباشد. براين اساس 
لزوم ورود متخصصان آبوهواشناسي در چنين شرايطي 
به عنوان نســـخه درمان براي شرايط بحران طبيعي حائز 
اهميت است. به همين منظور مصاحبهاي با «پروفسور دكتر 
حسين عساكره» اســـتاد آب و هواشناسي و عضو هيأت 
علمي دانشگاه زنجان در خصوص نقش دانش آبو هوا 
و متخصصان اين حوزه در ارتباط با شـــناخت مسائل و 
مشكالت پيرامون سرزمين ايران در مواجهه با بحرانهاي 
طبيعي و همچنين جايگاه علوم اقليمشناسي به منظور لزوم 
آيندهنگري و مديريت صحيح در شـــرايط قبل از وقوع 

بحرانهايي نظير خشكسالي، صورت گرفته است.
1- حوزة اصلي پژوهــش و فعاليتهاي اصلي 

اقليمشناسان چيست؟
 هر پژوهش (و نيز پژوهـــش آب   و هوايي) يك

محصول برآمده از چند مرحله است. اين فرايند گوياي 
مراحل نظام  دار (سيستماتيك) با ابزارها و داده  هاي مشخص 
است كه حاصل ديدگاه پژوهشگران و منتهي به رديابي 
مسأله يا مسائل موردنظر پژوهشگر ميشود كه بعضاً به 
«روش» موسوم اســـت. اين فرايند «سيستماتيك» است؛ 
يعني مراحل مختلف آن با يكديگر مرتبط بوده، به مثابة 
مجموعة ايستگاه  هاي پلكاني است كه طي نمودن هر يك

وابسته به طي كردن پلة قبلي است. «منظم» بودن نيز گوياي 
اين واقعيت است كه توالي مراحل از نظم و پي  آيي تبعيت 
مي  كند. بنابراين نمي  توان مراحل را بدون ترتيب تعيين  شده 
طي كرد. عالوه بر آن، اين فرايند بايد به  صورت «دقيق»، 
يعني بر اســـاس واقعيت  ها و با كمينة خطا حاصل شود. 
بديهي اســـت كه نتايج حاصل از پژوهش  هاي متعدد در 
شرايط مشـــابه، بايد تفاوت معني  دار با هم نداشته  باشند؛ 
ازاين  رو «نتايج قابل اثبـــات» از ضرورت  هاي پژوهش به 
شمار مي  آيد. مي  دانيم كه پژوهش  هاي آب  وهوايي بر اساس 
داده  هاي بلندمدِت ثبت  وضبط  شده، انجام مي  گيرد؛ درنتيجه 
هر پژوهش در هر مكان و براي هر بازة زماني مشخص 
قابل تكرار است. قابليت تكرار هر پديدة مورد پژوهش، 

روشي براي اثبات آن است. 
 پژوهش آب   و هوايي دو گستره به شرح زير را در 

بر مي  گيرد:
 گسترة نخست در حيطة نظري و به  منظور شناخت و 
كشف روابط «موضوع آب   و هوا»، يعني اجزاء (هواسپهر، 
آبسپهر، سنگسپهر و زيست سپهر)، عناصر (تابش و دما، 
رطوبت و بارش، فشار و باد) و عوامل آب  وهوايي (ارتفاع، 
طول و عرض جغرافيايي، پوشش گياهي، دوري و نزديكي 
به دريا و...)، در بستر زمان و مكان صورت مي  گيرد. روش 
اصلي در مطالعات آب  وهوايي جمع  نگري (كلي  نگري) و 
نگرش تركيبي است. ازاين  رو است كه در پژوهش آب   و 
هوايي، فهم عناصر و عوامل به  صورت يكجا ارائه ميشود. 
توضيح اين كه آب  وهوا خـــود حاوي زيرمجموعه  هاي 
مرتبط با هم اســـت و مطالعة جامع و كامِل آن هنگامي 
ممكن است كه همة اجزا و عناصر آن يكجا و در ارتباط 
با يكديگر مطالعه شود. عناصر و فرايندهاي اقليمي، عمدتًا
اموري پيچيده و از عوامل متفاوتي متاثر شده و بر عوامل 
مختلفي تأثير ميگذارند. بنابراين شناخت هر يك از عناصر 
و فرايندهاي اقليمي نيازمند شناخت عوامل يادشده است. 
از طرف ديگر، به دليل تنوع اين فرايندها، الزم اســـت به 
تفاوت ميان آنها نيز توجه شـــود. اين توضيح الزم است 
كه بدون توجه بـــه تفاوت  ها و تغييرپذيري اين پديده  ها 
نمي  توان روابط و قوانين موجود در آب  وهوا را كشف كرد 
و اگر تفاوت  هاي يادشده را نپذيريم، اصوالً دليلي براي 
پژوهش وجود نخواهدداشت. عموماً وجود ناهماهنگي  ها 
و تفاوت  هاي مكانـــي و همچنين آهنگ تغييراِت زماني 
است كه اقليم  شناسي را به پژوهش و كشف روابط ترغيب 
مي  كند. بنابراين آب  وهوا پديده  اي است كه حاوي تنوع 
مكاني و دگرگوني زماني (در گسترهها و بازه  هاي مختلف) 
است؛ درنتيجه توجه به تفاوت  ها و شباهت  هاي زمانيـ

مكاني از مهم  ترين جنبه  هـــاي پژوهش آب   و هوايي به 
شمار مي  آيد. ازاين  رو آب  وهوا در امتداد زمان- مكان مورد 
توجه آب  وهواشناسان بوده  است و از اين منظر است كه 
«پراكنش» و «دگرگوني (تغيير)» در آب   و هوا مفهوم مي  يابد 
و پژوهش  هاي آب   و هوايي در جهت حل مسائل زماني- 
مكاني شكل مي  گيرد. در جمع  آوري داده  هاي آب   و هوايي، 
به تمامي عناصر آب   و هوايي به  صورت مجموعة مرتبط 
و كليت مكان و دورة زماني طوالني اهميت داده  مي  شود و 
پردازش و تبيين آب   و هوا بر اساس روابط و آثار متقابل اين 

داده  ها انجام مي  گيرد. 
 گسترة دوم در عرصة عملي-كاربردي معنا و مفهوم 
مي  يابد. در اين زمينه، جهت  گيري آب  وهواشناسي تغيير 
مي  كند و به اقتضاي نوع كاربرد، قيود بيشتري، به  ويژه در 
حل مسائل و يا بهره  گيري از امكانات آب  وهوايي را در 
نظر ميگيرد. ازآنجاكه در آب  وهوا به شـــرايط درازمدت 
عناصر جوي توجه ميشود، كاربرد آب  وهوا در حل مسائل 
مربوط به آن، اصوالً بر اساس دانسته  هاي مربوط به هواي 
يك دورة كوتاه، عملي نيست؛ بنابراين مطالعات به شرط 
امتداد يافتن بُعد زمان توجيه  پذيرخواهد بود. ازطرف ديگر، 
اعتقاد بر اين است كه توزيع مكاني عناصر آب   و هوايي، 
پديده  اي تصادفي نيست؛ ازاين  رو آب   و هوا بدون مكان 
معني و مفهوم ندارد. مدل  هاي مكاني (فضايي) نيز به   منظور 

روشن  كردن قوانين توزيع مكاني تكوين يافته  اند. 
 آب   و   هوا نقش مهمي در پراكنش عرصههاي زنده 
و غيرزنده داشـــته و تمدن  هاي بشري را به شدت متأثر 
كردهاست. همچنين شاخه  هاي متعددي از دانش بشري 
به يافته  هاي اين شاخه از علوم وابسته است. به  عنوان مثال 
آب  و  هوا اثر مستقيم در عوامل سازندة محيط غيرزنده به  جاي 
مي  نهد؛ به  طوري كه قادر به تعيين نوع، پراكندگي، حجم و 
كيفيت خاك و منابع آب است. به همين دليل، بسياري از 
اشكال ناهمواري  ها، تحت تأثير شرايط آب  و  هوايي تكوين و 
تغيير مي  يابند. ازاين  رو آب  و  هوا در علومي نظير زمين  شناسي 
و زمين  ريخت  شناسي، به  عنوان عاملي مؤثر در دگرگوني 
پديده  هاي مورد مطالعة اين علوم، در كانون توجه بودهاست. 
شدت و ضعف هوازدگي و فرسايش خاك در محيط  هاي 
خشك و مرطوب، ســـرد و گرم و نيز در مناطق حاره و 
برونحاره، تحت تأثير شدت و ضعف عناصر آب  و  هوايي، 

به  ويژه دما و بارش، متفاوت و متنوع است. بنابراين بررسي 
تشكيل و تكوين خاك و نيز ماندگاري و جابه  جايي آن، 
بدون توجه به آب   و   هوا، مشـــكل و در بسياري مواقع 

غيرممكن است.
 اگر دســـتگاه چرخة آب را به سه بخش درون  داد 
(ورودي يا داده  ها)، ميان  داد (جريان) و برون  داد (خروجي 
يا ستانده  ها) تقسيم كنيم، در تمامي مراحل و بخش  هاي 
مذكور، هيچ مديريت يا برنامه  ريزي مرتبط با منابع آب 
(برنامه  ريزي و مديريت توليد، توزيع، مصرف يا ذخيره)، 
بدون توجه به آب   و   هوا، ممكن و ميسر نيست. بنابراين 
بي هيچ شكي پژوهشهاي آب و هواشناسي در گسترة 

آب  شناسي نيز انجام ميشدهاست. 
 از ديرباز نقش آب   و   هوا بر جوامع انساني معلوم 
و آشكار بوده است. يكي از جالبتوجه  ترين نظريه  ها را 
در زمينة ظهور، پيشرفت يا نابودي و عقبماندگي تمدن  ها
هوا را يك عامل  هانتينگتون ارائه كردهاســـت. وي آب   و
تعيينكننده در توان فردي و اجتماعي بشر مي  دانست. براي 

مثال خشونت آب  و  هوايي (توفان، سيالب، خشكسالي، 
موج گرما، يخبندان و...) ميليون  ها ساعت تالش و كوشش 
گروه  هاي انساني را بهكلي نابود و مختل مي  كند. سمپل 
و مونتســـكيو با تعابير ديگر، حتي خصيصه  هاي مليـ 

قومي و مذهبي را به آب  وهوا منسوب مي  كنند. ازاينرو 
آب  و  هوا براي يك باستان  شـــناس نمايه  اي مناسب براي 
رديابي تمدن  هاي ديرين به  شمار مي  رود. زيان  هاي حاصل 
از خشـــونت آب   و   هوايي طي چند سال گذشته حتي و 
به  ويژه در كشورهاي بسيار پيشرفته، نمودي آشكار از تداوم 

آثار عميق و مؤثر آب  و  هوا بر جوامع بشري است.
 از نظر دانشمندان علوم كشاورزي، آب   و   هوا بنيادي 
ضروري براي اجـــراي كلية فعاليت  ها و عمليات زراعي 
است؛ زيرا اقليم بر سرعت نشو و نمو، شدت دگرگشت 
(سوختوساز)، طوالني يا كوتاه شدن عمر جاندار، تعداد 
نسل و طرز فعاليت ساالنه و رفتار گونه  ها، پراكنش و تمركز 
و عمدتاً انتشارِ جغرافيايِي گونه  ها، پيدايش گونه  هاي مهاجر 
همراه با تغيير عادات و رفتار گونه  هاي بومي يك ناحيه، 
تغييرات ريخت  شناســـي، تجزية گونه به واريته و نژاد و 

باألخره پيدايش گونه  هاي جديد مؤثر است. از اين طريق 
آب   و هوا بر پوشش گياهي و حيات جانوري آثار درخور 
توجهي به جا مي  نهد و موجب تحوالت زيستي مهمي 
مي  شود. به اين دليل پژوهشهاي آب و هواشناختي در 

عرصه  هاي زيست  شناختي نيز انجام ميشدهاست.
 آب  و  هوا اثر انكارناپذيري بر انســـان، فعاليت  ها و 
محيط طبيعي اطراف وي بر جاي مي  گذاشتهاست. بسياري 
از مسائل و مشـــكالت محيطي كه براي انسان به وجود 
آمدهاست، حاصل بيتوجهي به اين مفهوم است. بنابراين 
انســـان در معرض آب  و  هوا قرار دارد. ازاين  رو مي  توان 
آب  و  هوا را پديده  اي مرتبط با حركت انسان جهت تحقق و 
تحرك در دستيابي به پاره  اي از خواسته  هاي خويش دانست 
و به اين دليل مي  توان آب   و   هوا را پديده  اي به  شمار آورد 
كه در دريافت مفاهيم و گسترش شناخت و تفكر بشر 
مؤثر بوده است. ازاينرو است كه براي مثال، گستره  هاي 
مختلف كشتوكار، الگوهاي متفاوت ساخت   و  ساز و... 
تكوين مي  يابد. اين امر گوياي تالش انسان در برقراري 

نوعي ارتباط با آب  و  هواست. اين ارتباط گاهي به شكل 
سازگاري، بهره  برداري و يا مقابله، نمود مي  يابد و در قالب 
مديريت و برنامه  ريزي آب   و   هوايي تعبير ميشـــود. در 
تمامي اين نوع ارتباطات، انسان فضاي كالبدي متناسب با 
شرايط آب  و  هوايي ايجاد مي  نمايد و يا به تعبير ديگر، انسان 
با الهام از شـــرايط محيطي و از جمله آب   و   هوا، محيط 
زيست خود را طراحي مي  كند. به اين دليل مي  توان پژوهش 
آب   و   هوايي را زمينه  اي براي تعيين نوع فعاليت و يا حل 

بسياري از مسائل و مشكالت محيطي قلمداد كرد. 
 با توجه به آنچه گفته شد، اطالعات آب   و   هوايي 
اهميت شايان توجهي در دســـتيابي به اهداف علمي و 
اقتصادي دارد. با توجه به اين امر اســـت كه پژوهش در 
آب  و  هواشناسي كشف و تبيين رفتار طبيعي جو و راه  هاي 
بهره  برداري از آن در جهت منافع انساني تعبير شدهاست. 
ازاينرو، پژوهش  هاي   آب  و  هوايي جايگاه ويژه  اي در دانش 
بشري يافته است. بنابراين هدف نهايي پژوهش آب  و  هوايي 
توصيف، تبيين، پيش  بيني، مديريت و برنامه  ريزي بر مبناي 

دانسته  هاي آب  و  هوايي است.

 با عنايت به آنچه كه گفته شـــد، آب  و  هوا، به  عنوان 
يك پديدة محيطي، در ارتباط متقابل با ديگر عناصر سازندة 
محيط است. به اين دليل آب  و  هواشناسان براي شناخت 
آب   و   هوا به  صورت منفرد و نيز به  صورت مرتبط با محيط، 
تالش  هاي درخور توجهي كرده  اند. شناخت آب    و   هوا 
به  صورت منفرد، «پژوهش  هاي بنيادي» را بنا نهاده و در 
صدد كشف و شـــناخت قوانين و فرايندهاي حاكم بر 
آب  و  هوا و شـــناخت رفتار آن است. شناخت آب و هوا 
در ارتباط با پديده  هاي محيطـــي به «پژوهش كاربردي» 
موسوم است. در اين رويكرد، آب  و  هوا به لحاظ تأثير بر 
پديده  هاي محيطي و يا بر فعاليت  هاي انساني مورد توجه 
قرار مي  گيرد. بديهي اســـت كه نوع و رويكرد پژوهش 
در گرو عوامل پرشـــماري نظير مسائل، نيازها، كمبودها 
و... است. به  عنوان مثال، يكي از مسائل مهم در كشور ما 
شناخت ناقص از آب  و  هواي ايران زمين است. اين مسأله 
موجب شدهاست كه بسياري از آب  و  هواشناسان كشورمان 
اقبال و استقبال بيشتري به پژوهش  هاي بنيادي نشان دهند. 

كمبود داده  ها و اطالعات در زمينة مطالعات كاربردي نيز از 
عوامل بازدارندة محققان در اجراي پژوهش  هاي كاربردي 
بودهاست. به  طوركلي در پژوهش  هاي آب   و   هوايي تالش 
بر اين است كه روابط متقابل آشكار و نهان آب   و   هوا را در 
درون خود آب   و   هوا، در عرصه  هاي زيستي و غيرزيستي 
محيط طبيعي، كشف و بررسي و به  صورت قانونمند عرضه 
كنند. در اين راستا، روابط دروني و توأم عناصر، عوامل و 
اجزاي آب  و  هوا موجب شكل  گيري پژوهش  هاي نظري و 
روابط بيروني آن  ها موجب اجراي پژوهش  هاي كاربردي 
شده است. در نهايت براي انجام هريك از اين پژوهشها، 
ابزار و شگردهايي بهكار گرفته شده و توسعه يافته است 
كه منجر به ظهور و گسترش پژوهشهاي توسعهاي شده 
است. بنابراين مطالعه و تعيين پيامد رويداد آب و هوايي 
(رويدادهايي نظير خشكسالي) بر جوامع و زيستبومها 
به همراه فهم الگوي زمانيـ  مكاني آن ميتواند ما را در 
مديريت و محافظت در برابر آن و كاستن از آثارش ياري 
دهد. براي مثال واكاوي خشكسالي براي شناخت و حل 
مسائل مرتبط با طراحي مهندسي و مديريت خطر بسيار مهم 

و حياتي است. توضيح اين كه بيشتر سامانههاي مديريت 
منابع آب و نيز زيرساختهاي مرتبط، با فرض تغييرپذيري 
آبوهوا حول ميانگين ثابت طراحي ميشوند؛ درحاليكه 
اين امر با واقعيتهاي طبيعي همخواني ندارد. دانستهها 
دربارة بزرگي، تداوم و فراواني خشكسالي، براي طراحي 
ساختارهاي حمل آب و حفاظت زيرساختهاي آبي شهرها 
نظير فاضالب، كانال و...، تعيين ظرفيت آبگذري كانالها، 
ظرفيت ايستگاههاي پمپاژ و... و نيز بهمنظور دستيابي به 
اهداف كشاورزي، ضروري است. بدينترتيب باال بردن 
استانداردهاي امنيتي در طراحي زيرساختها و تجهيزات و 
ساختمانها، و افزودن بر عمر مفيد آنها امكانپذير خواهد 
بود. رشد سريع و روزافزون مراكز جمعيتي طي دهههاي 
اخير موجب افزايش آســـيبپذيري اين مراكز و فزوني 
ضرورت اينگونه مديريت شدهاست. بنابراين انگيزة اصلي 
واكاوي خشكساليها، فهم الگوي رفتار زمانيـ  مكاني 
آنها بهمنظور شناسايي پهنههاي خطر است. به همين دليل 
شناخت رفتار خشكساليها، امكان و فرصت آماده شدن 
براي اتخاذ تدابير مديريتيـ  برنامهريزي و استراتژي مقابله، 
ترميم، تقويت، بازسازي و يا ســـازگاري با اين پديده را 

فراهم ميكند. 
 در بسياري از واكاويهاي مهندسي بويژه موارد 
مربوط به روشهاي منطقي برآورد بارشـ  رواناب، شدت، 
تداوم، فراواني و توزيع زماني آنها از اهميت برخوردار است. 
اينگونه آگاهيها در بسياري مواقع مفيد است و ميتواند 
آثار مخرب ماليـ جاني و اكولوژيكي را كاهش داده، از 
جمعيت در معرض اين رويدادها محافظت كند. همچنين 
تغيير خشكســـاليها در تناوب با بارش سيالبي موجب 
مختل شدن شبكههاي تأمين آب ميشود. ازاينرو ارزيابي 
خشكسالي - سيالب بنيادي مهم براي فهم فرايندهاي آتي 
و استراتژيك مديريت خطر خشكسالي- سيالب است. به 
اين دليل رفتار خشكسالي- سيالب، توسط اقليم شناسان با 

دقت بسيار رديابي مي  شود. 
2- بهطوركلي اصليترين عوامل خشكســالي 

كداماند؟ و براساس چه پارامترهايي محاسبه ميشوند؟
 همانگونه كه در باال اشـــاره شـــد، جنبههايي از 
آبوهواشناسي به عنصر بارش به لحاظ درونداد دستگاه 
چرخة آب ميپردازد. يكي از شرايط جوي كه آبوهوا را 
شكل ميدهد و خود نيز تحت تأثير آن است، «رويدادهاي 
فرين» عناصر آب و هوايي، بهويژه «بارش» ميباشد. فرين 
آب و هوايي عموماً بـــه رويدادهايي غير معمول اطالق 
ميشود كه موجب خســـارات مالي يا جاني گردد و از 
گذشتة خيلي دور در يك محل رخ نداده باشد. براي مثال 

خشكسالي از اين قبيل رويدادهاست. 
 خشكسالي از پديدههاي مخرب و مؤثر بر تأسيسات 
و زيرساختهاي انســـاني است. به همين دليل شناخت 
ميزان، نوع، زمان، روند، تواتر- تناوب و گسترة بارش و 
خشكسالي زمينههاي پژوهشي وسيع و جالبي در آب و 
هواشناسي خشكساليها بهويژه در حوضههاي رودخانهاي 

يا پهنههاي آب و هوايي خاص ايجاد كردهاست. 
 در برخي نواحي آب و هوايي، دورههاي ناهنجار 
و طوالني خشكســـالي موجب كاهش منابع آب و متأثر 
شدن پوشش گياهي شدهاست. تداوم خشكسالي در تغيير 
زيستبومها بسيار تعيينكننده است. همچنين چگونگي 
تداوم و پيآيي خشكساليها از عوامل تعيينكننده در جهت 
و شدت عمل آن است. براي مثال يك بهار خشك پس 
از زمستان مرطوب اثر و خطر متفاوتي با بهار مرطوب بعد 
از يك زمستان كم رطوبت دارد. در عرصههاي غيرزيستي، 
رويداد خشكسالي بويژه در زمينة تغيير سطح و كاربري زمين 
و نيز بيابانزايي مورد توجه است. عالوه بر اين از مهمترين 
پيامدهاي خشكسالي، تغييرتناوب چرخههاي آب و در 
نتيجه تغيير رژيم جريان رودهاست. خشكسالي دربسياري 
اوقات، تأثير منفي و سريع بر جمعيتهاي انساني، منابع 
مالي و زيرساختها ميگذارد. خسارات، تلفات، پيامدها و 
ناهنجاريهاي حاصل از خشكسالي در بسياري نقاط جهان 
افزايش يافتهاست. به دليل خشكساليها مجموع فصلي 
بارش كاهش يافته و تأمين آب آشاميدني در بسياري مناطق 
با مشكالت پرشماري مواجه بوده است. آبوهواشناسان 

معتقدند كه افزايش دماي سطح زمين سبب فزوني تبخير و
افزايش گنجايش رطوبتي جو و تسريع چرخة آبشناختي
ميشود. ازاينرو بسياري بر اين باورند كه گرمايش جهاني
منتهي به تغيير چرخة آب، بارشـ  رواناب و... شده است.
بسياري دانشمندان و آب وهواشناسان، اين گرمايش را
حاصل فعاليتهاي انساني ميدانند. البته برخي ديگر از
دانشمندان اين رويداد را در زمرة فعاليت چرخة طبيعي آب

و هوا بهشمار ميآورند. 
 بهمنظور آشكارسازي خشكسالي ميتوان از روشهاي
متعدد نظير روش مطالعة بيالن آبي، روش واكاوي جريان
و روش واكاوي بارندگي استفاده كرد. شرايط جوي توام
با خشكسالي بهعنوان يكي از مهمترين ويژگي محيطي از
اهميت زيادي در بررسيهاي آب و هوايي برخوردار است.
مطالعة رابطة خشكسالي و عوامل مؤثر بر آن، رابطة بين
توزيع مكاني و شدت آن با شرايط محيطي و سامانههاي
جوي مؤثر برآن از مطالعات محيطي آب و هواشناســـان
است. در بررسيهايي از اين قبيل كه واكاويهاي همديد
بهشمار ميآيند، واكاويهاي احتماالتي جايگاههاي ويژهاي
دارند. در اين راستا نمايههاي متعددي نظير نماية بارش
استانده (SPI)، نماية دهك هاي بارش (DPI) نماية معيار
بارندگي ساالنه (SIAP)، نماية درصد بهنجار بارندگي
(PNPI)، نماية شدت خشكسالي پالمر (PDSI)، نماية
(EDI) نماية خشكسالي مؤثر ،(CMI) رطوبت محصول
و... طراحي شدهاست. عالوه براين، بهرهگيري از دادهها و
روشهاي سنجش از دور ماهوارهاي قادر است مطالعات

همديد را به ميزان زيادي پشتيباني كند. 
3- خشكسالي امروز پهنة ايران از چه سالي آغاز

شده است؟
 طبق آمار موجود و در دسترس و براساس نگرش
كلي بر ميزان بارش كل كشـــور، دورة خشكساليهاي
كنوني حاكم بر كشور، از اواخر دهة 70 و اوايل دهه 80
هجري شمسي (اواخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و
يكم ميالدي) آغاز شده است. به اين ترتيب اين دورة كم
سابقه از خشكسالي نزديك به دو دهه است كه بر كشور ما

حاكم شده است. 
4- نقش كدام يك از عوامــل مطروح در بروز
خشكساليهاي ايران (طبيعي و انســاني) تا به امروز

پررنگتر بوده است؟
 يكي از ويژگيهاي آب و هـــوا رابطه دروني آن
در مناطق مختلف است. به عبارت ديگر آب و هوا تابع
مرزهاي سياسي نيست. بدين دليل نواحي مختلف اثرات
نهان و آشكاري بر اطراف نزديك و دور دست خود بجا
مينهند. از اين رو تغيير هرچند كوچك در آب و هواي
يك محل ميتواند اثـــرات كوچك و يا بزرگي بر آب و

هواي نواحي ديگر بجا گذارد. 
 از آنجا كه جوامع انساني در مقياسهاي مختلف،
محيط طبيعي را دستخوش تغيير نمودهاند و به تبع آن آب
و هوا در نواحي مختلف زمين تغيير كرده است، مناسبات
و روابط دروني آب و هـــواي نواحي مختلف نيز دچار
دگرگوني شده است. به تعبير ديگر و براي مثال، افزايش
جمعيت شهري موجبات تغيير كاربري زمين شده است و
در نتيجه سطوح زمين به لحاظ دريافت و پس داد انرژي
دريافتي از خورشيد، نسبت به گذشته و شرايط طبيعي
دگرگون شـــدهاند. از طرف ديگر مصرف سوختهاي
فسيلي نيز تركيب جو را مختل كرده است بهطوري كه
نقش جو نيز در نگهداشت و پس داد انرژي دريافتي از
زمين و جو متفاوت شده است. بدين ترتيب بيالن (داد و
ستد) دمايي در سياره زمين متفاوت از قبل شده است. همان
طور كه قبًال گفته شد، اين تغيير دما بر تكوين و تركيب
سيستمهاي بارانزا تأثيرگذار است. از اين رو سيستمهاي
باران زا به لحاظ شدت، مســـير عبور، زمان عبور و نيز
تداوم شان دگرگون شدهاند. بنابراين با اطمينان بسيار بااليي
ميتوان استنباط كرد كه طي حداقل نيم سدة اخير نقش
انسان در تكوين خشكساليها بسيار موثرتر از نقش نظام

طبيعي سيارة زمين بوده است.
  مرصاد جعفري  
دانشجوي دكتري آبوهواشناسي دانشگاه شهيد بهشتي
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بحث درباره سوره حشر به  اشاره:
اينجا رسيد كه «كبر» معادل «كبريا»ست.  
«خالق» و «بارئ» يك معنى دارند؛ اما 
خلق، آفرينش و ابداع است، ولي در 
بارئ، ابداع لحاظ نميشود. «المصّور» 
يعني او شكل ميدهد، چون بىشكل 
است. «لُه االسماُء الُحسنى» همه اسماي 
خدا نيكوست. درنتيجه عالم نيكوى 

مطلق است. اينك ادامه سخن: 
جمله پاياني آيه اين اســت كه: 
«يُســبُّح لُه ما فى السموات و االرض و 

هو العزيز الحكيم».
حال كه چنين است و خداوند 
صاحب اين اسماءالحســـنى است و 

فياض علياالطالق است و مصور است و عطاى مطلق دارد، مستلزم 
تسبيح است. وقتي خداوند چنين است و چنين ميكند، ما بايد تسبيح 
بگوييم يا نفهم باشيم؟ اگر بفهميم كه «مصور» همه حقتعالى است و 
صور عالم و عالم هستى، جز شكلى كه او بخشيده است، شكلي وجود 

ندارد، تسبيح ميگوييم. 
چه بسا خود اين فهم تسبيح باشد.

 خود فهميدن عين تســـبيح و نهايت تســـبيح است، چه بر زبان 
بياوريم، چه بر زبان نياوريم. اصال سخن «فهم» است ولو اينكه به لفظ 
نباشد. حال اگر به لفظ آورديد كه فنعم المطلوب. هر آنچه در زمين و 
آسمان است، او را كه «عزيز» و «حكيم» است، تسبيح ميگويند؛ يعنى 

هر آنچه هست و در هر كجا كه هست، تسبيح حق را ميكند.
موجودات به ميزان استطاعت و استعدادشان تسبيح ميكنند...

بله به ميزان استطاعتشان. و گفتيم كه «عزت» به معناى وااليى است. 
اين وااليى در عين حكمت اســـت، وااليى حكيمانه است. «حكمت» 
هم از «استحكام» و «حكم» ميآيد، يعنى علمى كه خطا در آن نيست 
و آگاهى كه خطاناپذير است. خطا به علم خداوند راه پيدا نميكند و 

اين معناي «حكيم» بودن خداست.

خواندن به نام «رب»
بر اساس متون تاريخي و كالمى، آيات مطلع سورة َعَلق، اولين آياتى 
است كه بر پيامبر اكرم(ص) نازل شده است. آنهم  در غار حرا. نقل كردهاند 
پيامبر(ص) صدايي ميشنود، بدون اينكه گوينده را ببيند. صدا ميگويد: «اقرأ» 
يعني بخوان. پيامبر(ص) نميداند چه چيزي بخواند. صدا تكرار ميشــود و 
آيات وحي ميشــود: اقرأ باســم ربك الذى خلق. خلق االنسان من علق. 
.(5 إقرأ و ربُك االكرم. الذى عّلم بالقلم. علم االنسان ما لم يعلم (علق، 1ـ

اين سوره درصدد بيان چه چيزي است؟ چرا با «اقرأ» شروع شده است؟ 
«باسم ربك» يعنى چه؟ و...

اين كه چرا وحي يا سوره با «اقرأ» شروع شده، دليلش روشن است، 
چون همه چيز با «قرائت» شروع ميشود. منظور از قرائت اين نيست 
كه شما چيزي را با صداى خوش بخوانيد. «قرائت» در اصل، يعنى نگاه 
كردن و فهميدن، و خواندن و شنيدن. من قرائت را حتي به شنيدن هم 
تعميـــم ميدهم، هرچند كه ترجمه تحتاللفظى قرائت همان خواندن 
است. چه چيز را انسان مىخواند؟ قرائت در عرف ما خواندن چيزى 

است كه مكتوب است. پس قرائت كن، يعني مكتوبي را بخوان!
پس «اقرأ» معنايش اين خواهد بود كه: كتاب را بخوان.

بله، چون بناست ما به ظواهر الفاظ وفادار بمانيم. «اقرأ» قرائت است 
به معناى خواندن. خواندن هم نه آواز خواندن، بلكه نوشتهاي را خواندن. 
چيزي مكتوب را ميتوان خواند. قرائت يعنى نوشتهاي را خواندن. در 
اينجا اين پرســـش مطرح ميشود كه حضرت ختمى مرتبت(ص) سواد 
نداشـــت و خواندن و نوشـــتن نمىدانست.  چرا به كسى كه خواندن 
نمىداند، از جانب حق تعالى دستور داده ميشود كه: «بخوان»! خدا كه 
مىدانست او اهل خواندن نيست و قدرت خواندن ندارد. پاسخ من اين 
است كه: درست است كه حضرت محمد(ص) در ظاهر سواد خواندن و 
نوشتن نداشت و به قول حافظ: «نگار من كه به مكتب نرفت و خط 
ننوشت»، او خط ننوشته بود و خطي هم نخوانده بود؛ ولى خواندن كه 
خواندن هر چيز مكتوب است، اين مكتوب ميتواند در يك صفحه 
كاغذ باشد، يا امري ديگر در شكاف يك كوه باشد يا خواندن امري 

بر يك ديوار باشد، يا خواندن امواج يك دريا باشد...
يا خواندن چيزي بر لوح دل باشد.

آفرين! خواندن، خواندن اســـت. لوحى را بايد خواند. اين لوح 
كاغذ باشد، ميتواند دامنه كوه يا موج دريا باشد  ميتواند صفحه يك
و ميتواند هر لوح ديگرى باشد كه چيزى به عنوان خط بر آن نگاشته 
ميشـــود و آنگاه قرائت ميشود. «قرائت» علىاالصول خواندن چيزى 
است. اين مكتوب و اين لوح ميتواند در بيرون انسان باشد يا همراه 
موج به گوش برســـد و در كوه به انســـان الهام شـــود. يا درون خود 
انسان مكتوب باشد. پس درست است كه پيامبر(ص) مكتب نرفته بود و 
خط نوشتن و خواندن خطوط مرسوم را نمىدانست و نمىنوشت و 
نمىخواند؛ اما او مكتوبات باطن خودش را كه ميتوانست به خوبي 

بخواند، كما اينكه همين مكتوبات را بر بشريت خواند.
جنبه امري بودن «اقرأ» را هم بايد در نظر گرفت. او موظف به خواندن 

شد و بايد به مأموريتش عمل ميكرد. 
درست است. به حضرتش امر شد كه بخواند؛ آن مكتوب هم لوح 
ضمير او بود؛ چه، باطن او مكتوب به چه كتابتهايى بود! او مشحون 
از كتابتهايى بود كه هيچكس نمىدانست و نتوانست بخواند. حضرت 
از طرف خدا مأمور شـــد كه مكتوب ضمير و باطن خودش يا همان 
لوح ضمير خودش را كه مكتوب خدا بود، بخواند. وقتى آن نوشتهها 
را خواند، همين آيات آغازين سوره علق بود. مسائل اين سوره و خود 
آيه زياد است. جبرئيل به پيامبر اكرم(ص) گفت: چيزى را قرائت كن كه 
در لوح ضميرت نوشته شده است يا ما نوشتهايم، تو بخوان. قلم الهى 
اســـت، همچنان كه خط، خط الهى اســـت. لوح، لوح ضمير حضرت 
ختمىمرتبت اســـت، قارى هم خودت حضرت(ص) است. امر ميرسد 

كه: لوح ضميرت را بخوان. 
تا اينجا معنى روشن است. بعد از آن، بىدرنگ اشاره ميشود كه 
حضرت(ص) چه چيزي را بخواند: «إقرأ باسم ربك الذى خلق». ميفرمايد: 
اسم را بخوان. چرا «اسم» را بخوان و نمىگويد «خط» را بخوان؟ چرا 
نگفت: هرچه را كه نوشته شده است، بخوان؟ چرا در بين تمام چيزهاى 
عالم، خداوند به پيامبرش فرمود كه فقط «اسم» را بخواند؟ اين «اسم» 
چيســـت؟ تمام حرف آيه در كلمه «اسم» نهفته است. شما در ادبيات 
عربي خواندهايد كه كلمات عربى بر سه قسم است: اسم، فعل و حرف. 

يك مهمتر است؟  از اين سه كلمه كدام
اســم اســت، چون مسند و مســنٌد اليه؛ و همچنين مبتدا و خبر واقع 
ميشود، در حالي كه فعل فقط مسند است. حرف هم هيچ نقشى ندارد و 

صرفا رابط است.
پس آن چيزى كه نقش دوگانه ايفا ميكند (هم مسند واقع ميشود، 
هم مسندٌ اليه، و به تعبيرى هم «مبتدا» ميشود و هم «خبر» و گزاره 
تشكيل ميدهد)، اسم است. اصل فهم، تصديق است كه همان گزاره 
است. اگر تصديق نباشد فهمى در عالم نيست. اگر شما يك سلسله 
تصورات بدون تصديق داشتيد، آيا فهمى داشتيد؟ خير. آيه شريفه خطاب 
به پيامبر ميفرمايد: به اسم بخوان، نه به حرف. «اسم»، اسم كسى است 
كه رب اســـت و ميآفريند. حاال ببينيم كه اســـم واقعى، صرفنظر از 
صرف و نحو و ادبيات، به چه معناست. قدر مسلم اين است كه: عالم 
مظهر اسم «رب» است و ظهور خدا در اسماست. خداوند در اسماء 

و صفاتش ظاهر ميشود. 
از نظر من، اسم و صفت هيچ فرقى ندارند؛ به لحاظ بساطت، اسم 
است و به لحاظ تركيب، صفت است؛ مثال «ضارب» اسم فاعل است 
و «ضرب» كه مصدر است اسم است. فرق بين «ضرب» و «ضارب» 
در اين است كه ضرب، بسيط است و ضارب، مركب است. حقتعالى 
فرموده اســـت: «إقرأ باســم ربك». اين اسم، صفت هم هست. خداوند 
در اســـم و صفت ظاهر ميشـــود، نه در ذات. در يك قاعده عرفاني 
گفته ميشـــود: ظهور حق تنها در اســـم و صفت است. پس وقتي امر 
ميشود كه حق را بخوان، در جايى است كه حق ظهور داشته باشد. 
در جايي كه حق ظاهر نشود، نمىتوان او را خواند. خداوند ميفرمايد: 
بخوان! چه چيزي را ميتوان خواند؟ آنچه ظاهر است ميتوان خواند، 
يا آنچه ظاهر نيست؟ ظاهر را بايد خواند و آنچه ظاهر است، همان 

اسم و صفت است. 
ذات ظاهر نيست و ظهور ندارد. 

به همين جهت هم آيه نمىگويد: ذات را بخوان. ذات هيچ ظهورى 
ندارد. پس دستور به خواندن اسم و صفت حقتعالى است و حقتعالى 
هم به اسم ظاهر شده است. اين عالم هم مظاهر اسم و صفات اوست. 
به همين جهت، فرمود: «باسم ربك». فرمود: به اسم بخوان. همه عالم 
هستى و عالم ممكنات، مظهر اسم و صفت است. اگر اسم و صفت 
نباشد، عالم وجود نخواهد داشت. پس، هرگز نمىتوان مظاهر اسم و 
صفت را خواند، ولى از خود اسم و صفت غافل بود. پيامبر چه چيزي 

را ميتوانست بخواند كه «اسم اهللا» نباشد؟ 
هيچ چيزي، به دليل شمول اسم و مظهريت حق...

ادامه دارد

اشاره: آنچه در پي ميآيد، بخشهايي از سخنان آيتاهللا 
فاضل لنكراني در درس خارج است در توضيح مطالبي 
كه به اجمال در همايش سالگرد مرحوم آيتاهللالعظمي 
موســـوي اردبيلي، پيرامون «فقـــه نظامات» مطرح كرده

بودند. 
ترديدي نيست كه به بركت انقالب اسالمي، تحولي 
در فقه ايجاد شد، فقه ما، يا در سطح كالن «دين»، براي 
اداره جامعه به صحنه زندگي بشـــري درآمد، يا ميتوان 
گفت از اركان و اهداف اصلي اين نظام بود، هر كدام را 
تعبير كنيم امري است كه واقع شد. مجموعه دين به صحنه 
اجتماع درآمد و مدعي اداره جامعه بشري شد؛ مدعي شد 
كه خود دين حكومت دارد و باالتر آنكه حكومت اساس 
دين است، همان تعبيري كه در روايات است: «بُني االسالُم

على َخمس: الّصاله و الّزكاه و الحج و الّصوم و الواليه. و لم 
تُناد بشئ ما نُودي بالواليه». ديگران اين واليت را «واليت 
معنـــوي» اميرالمؤمنين و اوالد طاهرينش(ع) معنا كردهاند؛ 
همان واليت باطني كه از ناحيه خداوند بر مردم دارند؛ اما 

به نظرم اولين بار واليت 
در اين روايات و حتي 
واليت مطرح در غدير 
را امام راحل(ره) به معناي 
«حكومت دين» مطرح 

فرمودند.
ايـــن مطلب از 
ابداعـــات و ابتكارات 
امام(ره) ميباشد كه فقيه 
بسيار برجستهاي است. 
اين واليت را كه ديگران 
به عنوان يك امر معنوي 

و اعتقادي تفسير ميكردند، امام به عنوان حكومت معنا 
فرمـــود. البته نه اينكه بخواهنـــد آن معناي اعتقادي را 
ناديده بگيرند، بلكه فرمودند آن معناي اعتقادي مســـّلم 
است. قبل از غدير اعتقاد به آن واليت معنوي در مورد 
اميرالمؤمنين(ع) وجود داشت، اما آنچه در غدير اتفاق افتاد، 
اعالن رسمي حكومت اميرالمؤمنين بود. در تعابيري كه 
در خطبه غديرية پيامبر اكرم(ص) هست، قرائن زيادي بر 

اين مدعا وجود دارد. 
امام مســـئله حكومت را با تعابير گوناگوني مطرح 
كردند؛ در كتابالبيع ميفرمايند: «االســـالم هي الحكومه 
بشؤونها»: اسالم يعني حكومت با جميع شئوني كه يك

حكومت به آن نياز دارد. اين خود پايهگذاري بســـيار 
عميق و جديد در خود دين است و نه فقط در فقه. از 
آثار اين مبنا اين اســـت كه ما احكام دين را در عرض 
حكومت قرار ندهيم، نگوييم اسالم اجزائي دارد كه يك

جزء آن حكومت و يك جزء آن نماز يا روزه يا حج يا 
زكات يا جهاد و امر به معروف و نهي از منكر است، نه؛ 
ايشان اصال حقيقت غدير و روايات مربوط به واليت را، 
حكومت ميدانند و احكام دين را به عنوان يك ابزار و 
مطلوب ثانوي و بالعرض براي دين ميبينند. به دنبال اين، 
گاهي تعبير ميكنند: «حكومت فلسفة عملي فقه است»، 
يا «فقه تئوري اين حكومت است»، يا «فقه تئوري اداره 
انسان از گهواره تا گور است». اينها همه تعابيري است كه 
روي آن مبناي بسيار مهم مترتب كردهاند، مخصوصا در 
اواخر عمر شريفشان خيلي تأكيد داشتند كه: «حكومت 
در عرض ســـاير احكام نيست.» و يكي از نقاط افتراق 
مرحوم امام با مرحوم شهيد صدر در همين است. مرحوم 
آقاي صدر منطقهالفراغي را كه براي فقيه تصوير كردهاند، 
در چارچوب احكام اسالمي است؛ اما امام آن را خيلي 
وسيعتر دانسته و ميفرمايد: احكام اسالمي در چارچوب 

حكومت قرار ميگيرد.
جوهرة دين

اين موضوع بحث بســـيار مهمي است كه متأسفانه 
در حوزهها به آن توجه شايد و بايد نشده، در حالي كه 
جوهر و حقيقت و روح نظام اسالمي را همين موضوع 
تشـــكيل ميدهد و تا اين مبنا حل نشود، مسئله واليت 
فقيه حل نميشود. تا ما نگوييم اسالم حكومت دارد و 
باالتر از آن، اسالم عين حكومت است، نوبت به بحث 
واليت فقيه نميرســـد. شما وقتي ميگوييد اسالم يعني 
حكومت، آنگاه ميتوانيد بگوييد در زمان رسول خدا(ص)

ايشان حاكم بود، بعد هم اميرالمؤمنين و ائمه معصومين(ع). 
سپس ميگوييم اسالم براي زمان غيبت چه فكري كرده؟ 
نيست؟ اگر هست،  آيا در زمان غيبت اســـالم هست يا
بايد حكومت هم باشـــد. اگر حكومت نباشد كه اسالم 
معنا ندارد و فقط اسمي از اسالم است. بر مبناي امام(ره)، 
اســـالم بدون حكومت يك اسالم لفظي، صوري و غير 

واقعي است.
بنيه و جوهره دين، حكومت اســـت و اين احكام 
عنوان مطلوب بالعرض را دارد. از بركات اين نظام و افكار 
بلند فقهي امام(ره) بود كه دين در صحنه اجتماع وارد شد. 
ما هم از طرفداران محكم اين نظريه هســـتيم و معتقديم 
فقه منحصر به احكام و مسائل فردي نميشود، فقه ابعاد 
گســـتردهاي دارد. به دنبال طرح مباني افكار امام در باب 
حكومت، آرام آرام فقه سياسي در حوزهها مطرح شد و 
بعد هم به تناسب گسترش نيازهاي نظام اسالمي، فقههاي 
مضاف مطرح گرديد و اين نتيجه حاصل شد كه اساساً در 
كنار «فقه فردي»، «فقه اجتماعي» وجود دارد. موضوع اين 

دو فقه مختلف است. فقه اجتماعي قواعد خاصي دارد و 
آثاري هم بر آن مترتب است. در مورد فقه اجتماعي ترديدي 
وجود ندارد. امروز نميتوان فقيهي را يافت كه طعم فقه 
را چشيده باشد، اما بگويد ما چيزي به نام فقه اجتماعي 
نداريم. موضوع فقه اجتماعي «جامعه» است، نه شخص 
مكّلف. يكي از مصادق اين فقه اجتماعي، «فقه حكومتي» 

است؛ يعني آن احكامي كه حكومت نياز دارد.
خاتميت؛ جامعيت

 يكي ديگر از مباني امام راحل در اجتهاد كه نسبت 
به آن بسيار تأكيد داشتند و بعد از ارتحالشان هم كنگرهاي 
براي تبيين اين نظر امام برگزار شـــد، بحث تأثير عنصر 
«زمان» و «مكان» در اجتهاد است؛ ولي متأسفانه بسياري 

از مقاالتي كه همان زمان راجع به اين موضوع مطرح شد، 
ُكنه نظرية امام را متوجه نشده بودند كه من همان موقع به 
مرحوم حاج احمدآقا كه اين كنگره را برگزار كرده بود، 
گفتم خيلي از اين مقاالت نه تنها در راستاي تحكيم نظريه 

امام نيست، بلكه برخي در نقطه مقابل آن است!
با توجه به اين قضيه، فقيهي كه نگاه عميقي به فقه 
دارد، دين را يك مجموعه جامع مييابد. اصوال وقتي قائليم 
كه دين ما دين خاتم است، «خاتميت» مستلزم «جامعيت» 
است. جامعيت دين يعني دين براي همه احتياجات بشر 
در امور فردي و اجتماعي، حكومت، سياســـت، اقتصاد، 
قضا، در همه موارد دســـتور دارد. اين ميشود جامعيت 

دين. خاتميت دين هم مساوي با جامعيت است. 
فقيهي كه به دين چنين نگاهي داشته باشد، بايد با مورد 
توجه قرار دادن مسائل زمان و مكان عصر خود و توجه 
به مباني و منابع، حكم مناسب زمانش را از همين متون 

و منابع دين استخراج كند، لذا بعد از انقالب به «فقههاي 
مضاف» توجه شد و به لطف پروردگار، «مركز فقهي ائمه 

اطهار عليهمالسالم» از بنيانگذاران فقه مضاف است.
از آن روز كه مرحوم والد ما اين طرح بسيار بديع 
و مؤثـــر را در مركز فقهي پايهريزي و مطرح كردند، به 
دنبال اين هســـتيم. حال كه فقه اين مقدار گسترش پيدا 
كرده، الزم اســـت فقهايي كه به مرحله اجتهاد رسيدهاند، 
عدهاي متخصص در «فقه سياسي» يا «فقه پزشكي» يا «فقه 
اقتصادي» يا «فقه امنيت» يا شاخههاي ديگر بشوند. بحمداهللا 
در مركز فقهي تحقيقات گسترده انجام ميشود. امسال براي 
اولين بار در حوزه علميه قم دورة آموزشي «فقه پزشكي» 
راهاندازي شد، بعد از اينكه حدود ده سال كارهاي پژوهشي 
فقه پزشكي انجام شده است. اينها ضرورت نظام ماست 
و نميشود فقيهي بگويد ما به پزشكي چكار داريم؟ فقيه 
بايد قواعد مربوط به پزشـــكي را با توجه به سؤاالت و 
نيازهاي روز مورد تجديدنظر قرار دهد و استنباط عميقي 

بكند. فقه در مسائل مستحدثه پاسخگوست.
اگر كسي تنها قائل به فقه فردي باشد، بايد دور مسائل 
مستحدثه را خط قرمز بكشد، بگويد مسائل مستحدثه به 
ما چه ربطي دارد! در حالي كه فقيه و فقه ما پاسخگوي 
مسائل مستحدثه است. يكي از مسائل مهم نظام اسالمي ما 
فقه اجتماعي و فقه حكومتي است. فقه حكومتي مطالبهاي 
اســـت كه رهبر معظم انقالب (دام ظله العالي) از همان 
اوايـــل رهبري خود از حوزههاي علميه نمودهاند. گرچه 
تقاضاي ما طلبهها اين است كه ايشان به عنوان يك فقيه 
متصدي نظام، ابعاد فقه حكومتي را به حوزههاي علميه 
ارائه بدهند و حوزهها روي اين ابعاد كار كنند. باألخره 
در زمان ما آشناترين فرد به حكومت، ايشان است. ايشان 
متصدي اجراي حكومت اسالمي و سكاندار نظام است و 
اين از الطاف بزرگ الهي است كه فقيهي متصدي اين نظام 
است. ايشان از حوزه مطالبه فرمودهاند، تقاضاي حوزه هم 
از ايشان اين است دستور بدهند افكار و انظار خودشان 
را در فقه حكومتي مدون كنند و به حوزهها ارائه نمايند 
تـــا حوزهها روي همان كار كنند. به هر حال امام راحل 
فرمودند: االسالم هي الحكومه؛ فرمودند: احكام اوليه در 
طول حكومت است نه در عرض آن. اين يك مبناست 

كه متأسفانه حوزهها روي اين مبنا كار نكردهاند.  
فقه نظامات؛ فقه موضوعات!

مدتـــي قبل مقالهاي تحت عنوان «فقه حكومتي از 
منظر شـــهيد صدر» به دستم رسيد. ديدم خيلي ادعاهاي 
عجيبي در آن مقاله شـــده اســـت. آمدهاند در مقابل فقه 

موجود، فقهي تصوير كردهاند به نام «فقه نظامات» و اسم 
فقه موجود را «فقه موضوعات» گذاشـــتهاند! من هر چه 
اين مطلب را خواندم، يك حرف اساسي، صناعي، علمي، 
براي اين ادعا پيدا نكردم! ما چيزي به نام «فقه نظامات» 
نداريم. فقه موجود ما نقصاني ندارد؛ يعني هر آنچه براي 
مسائل فردي، اجتماعي و حكومتي الزم است، مبانياش 
در همين فقه وجود دارد. من كه ميگويم نقصان وجود 
ندارد، يعني از حيث مباني. متأسفانه يكي از چيزهايي كه 
خلط ميشود، اين جمله امام(ره) است كه فرمود: «اجتهاد 
رايج و مصطلح در حوزه پاســـخگوي عصر ما نيست.» 
اين فرمايش بسيار تمامي است. اگر امروز فقيهي بخواهد 
موضوعي را با قطع نظر از عناوين عارض بر آن موضوع 
ـ از حيث اجتماع يا از حيث حكومتـ  در نظر بگيرد و 
فتوا بدهد، اين كافي نيست. فقيه در زمان ما اگر ميخواهد 
موضوعي را مورد فتوا قرار بدهد، بايد همه ابعاد مرتبط 

به آن را در نظر بگيرد و با توجه به همه آن ابعاد، حكم 
را استنباط كند؛ اما اجتهاد رايج با فقه موجود فرق ميكند. 
امام بر «فقه جواهري» و «فقه سنّتي» بسيار تأكيد ميكردند 

و مكرر سفارش آن را به حوزهها ميفرمودند.
از ديدگاه امام(ره) فقه موجود ما هيچ نقصاني ندارد؛ 
اما در اجتهاد ما نقصان وجود دارد. در بسياري از زمينهها 
بايد كارهاي اجتهادي كنيم كه نكردهايم، ولي فقه ما هيچ 
نقصاني ندارد. با همين فقه ميتوانيم مســـائل فردي و 
حكومتي را كه جامع مسائل سياسي، اجتماعي، پزشكي و 
حكومتي است، پاسخگو باشيم. فقه حكومتي يعني نيازهاي 
فقهي جامعه را در ابعاد مختلف سياسي، اقتصادي، نظامي 
و قضايي از ديد حكومت و با نگاه كالن حكومت حل 

معتقديم اين فقه چنين تواني را دارد. كنيم. ما
امام(ره) «واليت فقيه» را از كدام فقه استخراج كرد؟ آيا 
اول فقه نظامات درست كرد، بعد واليت فقيه را استخراج 
كرد؟ اصال فقه نظامات نه تنها از نظر علمي ثابت نيست، 
بلكه يك امر خيالي دستنيافتني است و نه تنها خدمت 
به فقه نيست، بلكه توقفگاهي براي فقه خواهد بود. امام 
از همين فقه و اصول موجود، حكومت را استخراج كرد 
نه فقه نظامات. البته سر لفظ دعوا ندارم؛ اما آقايان براي 
«فقه نظامات» موضوع مســـتقل، مكّلف مستقل، روش 
استنباطي مستقل، ثواب و عقاب مستقل تصوير كردهاند! 
اين در كجاي دين و فقه ما وجود دارد؟ ما كه به اختيار 
خود نميتوانيم با يك سلســـله عبارات چشم و گوش 
پر كن و جذاب را به فقه نسبت دهيم تا كسي اينها را 
ببيند يا بشنود، بگويد: عجب! چه چيزهايي هست كه تا 

حاال ما خبر نداشتيم!
اگر چنين فقهي بود، اُولي اين بود كه زودتر از ما 
امام به آن برسد. انتقاد كردهاند: «آيا اگر امام به آن نرسيد، 
معنايش اين است كه نيست؟» اوال من اين را دليل قرار 
ندادم؛ ولي باالخره آن امامي كه عمرش را براي حكومت 
اســـالمي، براي عظمت اسالم و براي فهم دين گذاشت 
(كه مرحوم والد ما تصريح ميكرد: در تاريخ روحانيت، 
امام نظير ندارد نه اينكه كمنظير اســـت، منتهي قرابت و 
معاصرت زمان نميگذارد خيلي توجه به عمق اين مرد 
بزرگ پيدا كنيم)، امامي كه اينهمه مباني در فقه ايجاد 
كرد، خصوصا آن مبناي «خطابات قانونيه»اش كه به منزلة 
مبناي حركت جوهرية مالصدراست و موجب تحول از 
اول تا آخر فقه ميگردد، اگر ايشان معتقد به فقه نظامات 

بود، بايد در يك جايي بدان اشاره ميفرمود.
به يك موضوع وقتي نگاه فردي بشود، داراي يك

حكمي اســـت؛ اما اين موضوع وقتي بيايد در اجتماع، 
حكم ديگري مييابد. اتفاقا رهبري معظم انقالب(دام ظله 
العالي) هم در سال 74 كه به قم تشريف آوردند، به اين 
مطلب تصريح كردند و به «ماءالحمام» مثال زدند كه در 
فقه اگر به آن نگاه فردي بشود، يك حكمي دارد، ولي 
وقتي از منظر اجتماع ديده شود، حكم ديگري مييابد. 
براي ما طلبههاي تربيتشـــدة امام و شاگردان امام، اين 
مسئله خيلي روشن است، مگر كسي ميتواند اين را انكار 
كند؟ مگر كسي ميتواند منكر اين شود كه هر موضوعي 
به عنوان فردي يك حكمي دارد، اما اين موضوع وقتي 
در روابـــط اجتماعـــي و در حكومت قرار گيرد، حكم 

ديگري پيدا ميكند.
ادعاي ما اين است موضوعاتي در فقه فردي هست 
(مثل مالكيت خصوصي) كه اگر از ديدگاه فقه فردي به 
آن نگاه شود، يك حكمي دارد، اما همين موضوع وقتي 
در عرصه اجتماع آمده و قيودي به آن اضافه شود، حكم 
ديگر پيدا ميكند. اگر مالكيت خصوصي شخصي موجب 
اضرار به مسلمين باشد، حاكم بايد رأي ديگري بدهد. قضيه 
«الضرر» همين است. البته من نميخواهم بگويم الضرر 
يك حكم حكومتي بود، هرچند امام(ره) و مرحوم والد ما 
قائل بودند كه اين حكم حكومتي بود. اگر درخت فردي 
امنيـــت خانوادهاي را به هم زده و مالك درخت به هيچ 
طريقي حاضر نيست با آن خانواده كنار آيد، پيغمبر(ص) به 
صاحـــب آن خانه ميفرمايند: «برو آن درخت را بكن و 
دور بينداز.» هر موضوعي اگر هر قيدي يا شرايطي پيدا 

كند، حكم مناسب با آن قيد و شرط را مييابد.
در گذشـــته فقهاي ما به اين جهت كه چنين زمينه 
حكومتي براي آنها پيش نيامده بود، اظهار نظري نكردهاند، 
نه اينكه منكر اين باشند. و اّال اگر به صاحب جواهر و 
عالمه نيز اين را بگوييد، همين حرف را ميزنند. كدام 
فقيهي است كه بگويد اگر قيدي در موضوعي كم و زياد 
شد، حكمش تغيير نميكند؟ ما در فقه مسلما چيزي به 
نام «فقه نظام قضايي» نداريم؛ به اين معنا كه بگوييم غير 
از اين احكام و قواعد قضائي، يك نظام قضايي با يك
موضوع و روش اســـتنباطي ديگر وجود دارد. نه اينكه 
من در اين مطلب تشكيك داشته باشم. در همين مسائل 
قضائي، مثال اگر جرمي در جامعه اتفاق بيفتد، يك وقت 
از منظر فردي به آن نگاه ميشـــود؛ مثل آنكه سارقي از 
خانهاي دزدي كرده و آسيب شخصي به فردي رسانده، 
اين يك عقوبتي دارد؛ اما اگر اين دزد با سرقت يا اختالس 
خـــود امنيت اقتصادي جامعه را چنان مختل كند كه به 
ميليونها نفر آسيب برساند، قطعا حكم ديگري دارد، اين 
كالمي كامال قابل قبول اســـت؛ ولي به اين معنا نيست 
كه ما چيزي به نام «فقه نظام قضايي» داريم. «نظام» را با 
«حكومت» اشتباه نگيريد! مقصود ما اين نيست كه اسالم 
براي مسائل اجتماعي و حكومتي حرف ندارد! عرضمان 

اين است كه فقهي به نام نظامات نداريم. 
رياست محترم قوه قضائيه انتقادي كردهاند كه معلوم 
است مطلب ما براي ايشان روشن نشده، و اال ايشان خود 
يك عالم فاضل هستند. اگر از ايشان سؤال كنيم: وراي اين 
فقه موجود، آيا ما فقهي با موضوع جديد، حكم جديد، 
روش استنباطي جديد به نام فقه نظامات و فقه نظام قضايي 

داريم؟ تصور نميكنم قائل به آن باشند.

بلـــه، يك وقتي ميگوييم موضوعي قيودش كم و 
زياد شـــده، حكمش هم فرق ميكند، آن را مســـلم ما 
قائليم؛ ولي ادعاي اوليه داعيهداران فقه نظامات اين است 
كه ميگويند: «تمام موضوعات مســـائل فقهي را يك جا 
جمع كنيد، مجموعـــهاي كه از اينها اعتبار ميكنيد، آن 
مجموعه داراي يك حكم جديدي است.» ما اين ادعا را 
قبول نداريم و هر چه در فقه كار كردهايم، به اين مطلب 
نرســـيدهايم! شما اگر مدعي هستيد چنين چيزي وجود 

دارد، دليل بياوريد.
آقايـــان مدعي فقه نظامات چنيـــن ادعايي دارند، 
مقاالتي را كه نوشتهاند، ببينيد. ميگويند: «در فقه موجود، 
موضوعات فردنگر و جزءنگر هستند؛ ولي در فقه نظامات، 
تمام موضوعات منفصله نظاممند ميشـــوند.» ميگوييم 
نظاممنـــد يعني چه؟ ميگويند يعني از تمام اينها ما يك

امر كلي و مركبي را اعتبار ميكنيم. اصال چيز مبهمي را 
وســـط انداختهاند و متأسفانه به نظريه شهيدصدر مرتبط 
كردهانـــد، درحالي كه آن مقداري كه ما از «اقتصادنا» و 
كتب ديگر شهيد صدر ديدهايم، ايشان اصال چنين ادعايي 

نداشته است.
ميگويند ما در اقتصاد چند موضوع داريم: مالكيت 
خصوصي، بيع، ربا، مكاسب محرمه و.... اينها را كه جمع 
كنيد، مثال به صد يا هزار موضوع بالغ ميگردد. فقه موجود 
ما اينها را تك تك بررســـي كرده، لذا ميگويند: «اينها 
فقه موضوعات است (كه اين تعبير هم خود جفايي بر 
فقه موجود ماست)، اما در فقه نظامات همه موضوعات 
مجموعا در ضمن يك كلي اعتبار ميگردد» و قائلند به 
اين كه «تمام موضوعات به هم ربط دارند و فقيه بايد بر 
پايه اين ربط، تمام موضوعات را به يك عنوان اعتباري 
مركب برگرداند كه آن ميشود فقه نظام اقتصادي يا فقه 
نظام قضايي يا...» گاهي اوقات هم ميگويند: «فقه حكومتي 

كه امام ميگويد، همين است.»
عين عبارتشـــان كه يادداشـــت كردهام، اين است: 
«موضـــوع در فقه نظامات، مبتني بر منطق مجموعهنگر 
اســـت كه سعي دارد موضوعات يك نظام را در ارتباط، 
تعامل و تقّوم با يكديگر مالحظه كند و در نهايت به يك

ترتيب هماهنگ دست يابد و يك كل منسجم را طراحي 
كند. در فقه موضوعات موضوع فردي و ُخرد اســـت؛ 
اما در فقه نظامات، كالن اســـت و كالننگر. طبق نگاه 
مجموعهنگر در يك نظام هر موضوع داراي مجموعهاي 
از ارتباطات زماني و مكاني است كه از طريق آن با ساير 
موضوعات مرتبط گشته و جايگاهش در نظام مشخص 
ميشود، به نحوي كه ماهيت و كاركرد آن موضوع متقوم 

بر موضوعات ديگر بوده.»
ادامه دارد

يك  را  دين  دارد،  فقه  به  عميقي  نگاه  كه  فقيهي 

مستلزم  «خاتميت»  مييابد.  جامع  مجموعه 

«جامعيت» است. جامعيت دين يعني دين براي 

همه احتياجات بشر در امور فردي و اجتماعي، 

اقتصاد، قضا، در همه موارد  حكومت، سياست، 

دستور دارد. اين ميشود جامعيت دين. خاتميت 

دين هم مساوي با جامعيت است

نماز بـــركات و آثار 
فروانـــي در زندگي و در 
سلوك معنوي انسان دارد و 
از جمله، موجب نابودي و 
حبط گناهان ميشود. سلمان
نقل ميكنـــد كه با پيامبر 
اكرم(ص) زير درختي بوديم. 
آن حضرت، شاخة خشكي 
از درخـــت كندند و تكان 
دادند تا برگهايش ريخت. 
ســـپس فرمودند: «هنگامي 
كه مسلمان وضوي خود را 
بهخوبي گرفت و نمازهاي 
پنجگانه را به جاي آورد، گناهانش ميريزد، چنانكه اين برگها 
بـــر روي زمين ريخت.»1 در برخي از روايات ديگر نيز نماز، 
البته در اين مجال اشاره به دو  كفارة گناهان شمرده شده است.2

نكتة اساسي حائز اهميت است:
نكتة اول اينكه نمازي ميتواند موجب ريزش گناهان شود 
كه به معناي حقيقي، نماز باشـــد؛ يعني خضوع به معناي ادب 
ظاهري و خشوع، به معناي ادب باطني در آن مراعات گردد. 
نماز اول وقت، با جماعت و در مســـجد كه همراه با حضور 
قلب و توجه باطني باشد، آدمي را متوجه حضور در محضر 
خدا ميكند و اين توجه و بيداري، حالتي شبيه به حالت توبه 
براي او پديد ميآورد. اساس منزل توبه، رسيدن به حالت خشوع 
در برابر خداست و چنين حالتي در نماز همراه با حضور قلب 
و در نماز حقيقي براي انسان پديدار ميگردد؛ حالتي كه انسان 
خود را در مقابل خداي متعال، ذليل و حقير بيابد و در پيشگاه 

او احساس شرمندگي نمايد.
نكتة دوم كه نبايد از آن غافل شـــد، اين اســـت كه نماز، 
خودبهخود انســـان را به راه مستقيم هدايت ميكند و او را از 
انجـــام معاصي بـــاز ميدارد: «و أقم الصاله إن الصاله تنهي عن 
الفحشــاء و الُمنكر: نماز را برپا دار، كه نماز از كار زشـــت و 
ناپسند بازمى دارد.» (عنكبوت، 45) هنگامي كه انسان در راه هدايت 
قدم بگذارد و مرتكب گناه نشود، يعني به انجام اعمال صالح 
مبادرت ورزد، به طور ناخودآگاه مسير حركت به سوي خداي 

تعالي را طي ميكند.
كه همان اصالح عملي استـ  ركن چهارم  «عمل صالح»ـ 
منزل توبه اســـت كه توبه با آن تحقق مييابد؛ يعني كسي كه 
توبه ميكند، پس از احساس و اظهار ندامت و تصميم بر ترك 
معاصـــي، بايد به انجام اعمال صالح بپردازد. قرآن ميفرمايد: 
«حسنات» و در رأس آن، «نماز»، موجب محو گناهان است. به 
بيان ديگر، كسي كه عملش صالح است و به انجام اعمال نيك 
و حسنات ميپردازد، همان كسي است كه در راه مستقيم و به 

سوي خدا حركت مي  نمايد.
كســـي كه پيوسته به انجام كارهاي نيك بپردازد و بر آن 
مداومت ورزد، تدريجا از گناه و معصيت دور ميشود و به جايي 
ميرسد كه ديگر گناهي از او سر نخواهد زد و شايد اين معنا 
را نيز براي آية شريفه بتوان در نظر گرفت كه: انجام حسنات، 
موجب ميشود پس از مدتي انسان مرتكب گناه نشود، از اين 
جهت فرموده اســـت كه حسناْت گناهان را از بين ميبرد. در 
واقع «حسنات» باعث دستيابي به توفيق ترك معاصي و فاصله 
گرفتن از گناه ميشود و همين امر عالوه بر اينكه مانع افتادن 
انسان به ورطة گناهان جديد ميشود، گناهان قبلي او و گناهان 
و خطاهاي فراموش شده يا لغزشهايي كه از آن توبه نكرده 

است را از بين ميبرد.
افزون بر اين، اگر ســـيئات را در مقابل كبائر و فواحش 
كه در آيات ديگر قرآن بيان شـــده اســـت، به معني گناهان و 
لغزشهـــاي كوچك، درنظر بگيريم، ميتوان گفت كه گناهان 
بزرگ و اعمال زشت، قطعا نياز به توبه و جبران دارد و سيئات 
كه همان گناهان كوچك هستند، با انجام اعمال نيك، از بين 
ميروند. در روايات آمده اســـت: هنگاميكه انسان قصد انجام 
«سيئه» ميكند، اگر انجام ندهد، گناهي برايش ثبت نميكنند. 
ولي اگر انجام دهد، تا هفت ساعت به وي مهلت ميدهند و 
فرشتة موكل «حسنات»، به فرشتة موكل «سيئات» كه در طرف 
چپ اســـت، ميگويد: براي نوشتن گناه او شتاب مكن، شايد 
كار نيكي انجام دهد كه آن ســـيئه را محو سازد. زيرا خداوند 
عزوجل فرموده است: «إن الحسنات يُذهبن السيئات»،  و اگر تا 
هفت ساعت، حسنهاي انجام ندهد و استغفار نيز ننمايد، گناهش 

نوشته ميشود و ثبت ميگردد.3
كلمه «سيئه»، در قرآن كريم در مقابل كبيره بيان شده است 
و بسيار بعيد است گناهان كبيره و اعمال زشت، با انجام حسنه 
از بين برود. اما به هر تقدير بايد دانست كه انجام اعمال نيك، 
جزو سلسلة اسباب و علل آمرزش است و ممكن است خداوند 
متعال كبائر را نيز با آن ببخشـــد، هرچند ما به عمق علت آن 
دست نيابيم. البته در اين صورت نيز نبايدكسي خود را بينياز 
از توبه بداند و جرأت گناهكردن پيدا كند؛ زيرا هيچكس اطمينان 

ندارد كه همه گناهان او با «حسنات» زدوده شود.
3. عقوبت در دنيا

عامل ســـومي كه موجب آمرزش انسان ميشود، عقوبت 
و گرفتاري دنيوي اســـت. خداوند متعال در خصوص برخي 
از بندگان، اراده ميفرمايد كه گناهان آنان در همين دنيا محو 
شود و از اين رو با ايجاد گرفتاري يا عقوبت دنيوي، آنان را 
در همين دنيا به كيفر اعمالشان ميرساند تا در آخرت، سختي 
و عذابي نداشته باشد. اين لطف خداوند تعالي معموال شامل 
كســـاني ميشـــود كه افراد صالحي بودهاند، اما گناهاني نيز از 

آنان سرزده است.
در بسياري از موارد، باليا و گرفتاريهاي دنيوي از قبيل 
بيماري، اشـــتغال به اموري كه رنج بدني به همراه دارد، فقر، 
غم، اندوه، ترس، هراس و ابتال به مرگ سخت، كفارة گناهان 
آدمي به شمار ميآيد و اثر معاصي او را از بين ميبرد و باعث 
ميشود انسان، پاك و پاكيزه وارد عالم قبر و برزخ شود. چنانكه 
در برخـــي از مـــوارد نيز خداوند متعال، راحتي دنيا و فراخي 
رزق را نصيب و روزي بعضي از افراد ميكند، تا بدينوسيله 
اندك اعمال نيكي كه داشتهاند، جبران شود و در قيامت صرفا 
دچار عذاب الهي گردند. در قرآن كريم، آيات متعددي در اين 
خصوص آمده است؛ از جمله: «ألم تر الى الذين اوتوا نصيبا من 
الكتاب يشترون الضالله و يُريدون أن تضلوا السبيل: آيا به كسانى
كه بهرهاى از كتاب يافتهاند ننگريستى؟ گمراهى را مى خرند و 

مى خواهند شما [نيز] گمراه شويد.» (نساء، 44)
در حديث قدسي نيز چنين وارد شده است كه خدا فرمود: 
«به عزت و جاللم سوگند، من بندهاى را كه بخواهم بيامرزم، 
از دنيا بيرون نميبرم تا اينكه گناهانش را به وسيلة بيمارى در 
تنـــش، يا به تنگى در روزياش، يا با ترس و هراس در امور 
دنيـــوي پاك كنـــم. و اگر باز هم چيزى بماند، مرگ را بر او 
سخت ميكنم. و بهعزت و جاللم سوگند، بندهاى را كه بخواهم 
عذاب كنم، از دنيا بيرون نبرم تا عوض هر كار نيكى را كه انجام 
داده به او بدهم؛ يا به فراخى در روزياش، و يا به ســـالمت 
در تنش، و يا به آسودگى خاطر در امور دنيوي، و اگر باز هم 

چيزى باقى ماند، مرگ را بر او آسان ميكنم.»4
البته بايد دانست كه اين امور، كليت و عموميت ندارد و 
نميتوان گفت: هركس گرفتار اســـت، انسان شايستهاي است 
و گرفتاري او مقدمة ورود به بهشـــت است و هركس از نعم 
دنيوي برخوردار است، حتما به جهنم خواهد رفت؛ از اين رو 
كســـي حق ندارد با سطحينگري، به قضاوتهاي عجوالنه و 

بيمبنا و خالف اخالق نسبت به ديگران بپردازد.
نكتهاي كه بايد بدان توجه شـــود، اين است كه برخي از 
اوقات، گرفتاريهاي دنيوي براي ارتقاي درجه و مقام انســـان 
است. اهلبيت(ع) بيشترين و بزرگترين مصائب را تحمل نمودند 
و در دنيا گرفتاريهاي بسياري داشتند، اما مصائبشان به جهت 
زدوده شدن گناه و معصيت و حتي لغزش نبود، بلكه به جهت 
ارتقاي درجه و مقام نزد پروردگار بود. البته در اين خصوص 
داليل ديگري نيز نظير دالئل توبة اخصالخواص ميتوان تصور 

و مطرح كرد كه در اينجا مجال پرداختن به آن نيست.
ادامه دارد

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

3. الكافي، ج2، ص429 2. ر.ك: الكافي، ج3، ص266
4. الكافي، ج2، ص444

در روزنامـــه اطالعات از قول 
برخي نوانديشـــان محترم كه داعيه 
اصالح دينـــي دارند، خوانديم كه 
الزم است در احكام اجتماعي اسالم 
دگرگونـــي پديد آيد؛ زيرا آنچه در 
كتاب خدا و سنت پيامبر(ص) از اين 
باب آمده، مربوط به دوران گذشته 
بـــوده و امروز چندان اعتبار عملي 
ندارد و اينك ما بايد به عرف عقالء 

رجوع كنيم!
اين ادعا بس سنگين است و از 
ديدگاه بيشتر مسلمانان، غريب ميآيد. 
جا دارد پرسيده شود: به نظر نويسنده 
محترم تا چه زماني احكام اجتماعي 
اســـالم اعتبار عمل داشته و از آن 
پس منسوخ شده است؟ و اگر اين 
حادثه تاريخي پيش آمده، چرا قرآن 
و سنت آنرا پيشبيني نكردهاند؟ چرا 
مثال قرآن كريم نفرمودند كه احكام 
اجتماعي اسالم تنها سيزده قرن اعتبار 
عمل دارند و پس از آن منسوخند تا 

تكليف مسلمانان روشن باشد؟!
چرا قرآن، خود را آييني پايدار 
(الدين القيّم؛ روم: 30) معرفي نموده و 
به استمرار و دوام دعوتش در طول 
تاريخ تصريح ميكند و ميفرمايد: «و 
اوحي الي هذا اقرآن الندركم به و من 

بلغ، بگو اين قرآن به من وحي شده تا 
شما (معاصران) و هركس را كه قرآن 

بدو رسد، هشدار دهم». (انعام،19)
آيا در قـــرآن كريم نيامده كه 
ايـــن كتاب در زمان خود و نيز در 
آينده، ابطالپذير نيست: اليأتيه الباطل 
من بين يديه و ال من خلفه (فصلت:42) 
اگـــر قرار بود كه دوران احكام قرآن 
به سرآيد، الزم ميآمد به دليل اصل 
لزوم نبوت، پيامبر جديد با احكامي 
تازه به ظهور رسد. پس چرا قرآن از 
ختم نبوت سخن ميگويد (احزاب، 
40) و پيامبر مكرم اسالم(ص) از «النبي 

بعدي» خبر داده است؟!
وانگهي به كـــدام عرف بايد 
رجوع كرد: عرف مسلمانان متشرع 
كـــه با كتاب و حكم خدا مخالفت 
نميورزنـــد. ناچـــار بايد به حكم 
غيرمسلمان در غرب متمدن رجوع 
كنيم و احـــكام اجتماعي جديد را 
از عرف آنـــان اخذ نماييم، اما اين 
عرف دچـــار انحرافهاي گوناگون 
شده است و به عنوان نمونه: چيزي 
نمانده كه «همجنسگرايي» در غرب 
امري عرفي به شـــمار آيد، چنانكه 
بســـياري آن را از لوازم «آزادي بشر» 
ميشمارند! خانواده در غرب استحكام 

ديرينه را ندارد. بســـياري از جوانان 
به «ازدواج ســـفيد» روي آوردهاند و 
زن و مرد بدون قبول مسئوليت الزم، 
زندگي جنســـي با هم دارند. آيا ما 
بايد قوانين زناشويي اسالمي را ترك

كنيم و بدين رســـوم عرفي غربيها 
تن دردهيم؟!

ما مســـلمانان عقيده داريم كه 
ديانت اســـالم در تشريع خود براي 
بشر، دو بعد را رعايت فرموده بعد 
ظاهر و بعد باطن و قانونگذاري را با 
عنايت به آندو، ترتيب داده است. از 
اينرو مثال اگر مسلماني زكات خود 
را به دولت اسالمي يا به فقيري دهد 
و قصد رياكاري داشته باشد، عمل 
وي به نّص قرآن، باطل اســـت: «ال 
تبطلوا صدقاتكم بالمن و االذي كالذي 
ينفق ماله رئاء الناس(بقره، 264)؛ ولي در 
عرف غربي چنانچه كسي مالياتش را 
مرتب به دولت بپردازد، به هر قصد 
كه باشد (هرچند رياكارانه) تشويق 

هم ميشود! چگونه ميتوان چنين 
عرف دنيانگري را جانشـــين احكام 
اسالمي نمود؟ تحريم رباخواري در 
اســـالم تنها به اعتبار زيان اقتصادي 
آن صـــورت نگرفته، بلكه اين كار، 
عملي غيراخالقي شمرده شده است. 
در كجـــا عرف غربي اين اعتبارات 
را در قانونگذاري خود به حســـاب 
آورده تا ما آنرا جاشـــين شريعت 

خداوند كنيم؟! 
البته در حقوق اسالمي قواعدي 
چون قاعده «الضرر» و «الحرج» و 
«اضطرار» و امثال اينها همـ  چنانكه 
نويسنده محترم ياد كردهاندـ  تشريع 
شده است، ولي حقوقدانان آگاهند كه 
اين قواعد براي رفع و حل مشـــكل 
اســـت، نه براي نسخ قانون اصلي و 
از اينرو چون مثال دشواري اضطرار 
يا حرج رفع شـــود، قانون به اصل 
خود باز ميگردد و اين غير از نسخ 

قانون است. 

در خاتمه يادآور ميشـــوم كه از 
ميان احكام شـــرعي چند مورد ديده 
ميشود كه منتقدان بيشتر بر روي آنها 
دست نهادهاند: يكي مسئله «خونبهاي 
زن» است كه در روايات، نصف ديه مرد 
تعيين شده و اين حكم (برخالف پندار 
نقادان) به نفع زنان به شمار ميآيد، زيرا 
اگر زني كشته شود، خونبهاي كمتري 
را به شـــوهر و فرزندان (يا وارثانش) 
ميدهند؛ اما اگر مردي كشته شود دو 
برابر خونبهاي مزبور به همســـر و 
فرزندانش تعلق ميگيرد. در حالي كه 
برخي از فقهاي شيعه خونبهاي مرد و 

زن را مساوي دانستهاند. 
ديگر مســـئله حق طالق است 
كه به مردان داده شده، ولي اگر زني 

از شوهر خود جدا طالق بخواهد و 
مهريهاش را آزاد كند، بر زوج است 
كه وي را طالق دهد و اين را «طالق 
خلع» گويند كه در قرآن مجيد بدان 
اشارت رفته و ميفرمايد: «فالجناح 
عليهما فيما اقتدت به» (بقره، 299). 

ديگر مســـئله ميراث است كه 
ســـهم پسر به دليل مخارج بيشتري 
كـــه در خانواده بـــر عهده دارد، دو 
برابر دختر تعيين شـــده: «للذكر مثل 
حفظ االنثيين»، ولي اگر پدر و مادري 
بخواهند فرزندانشان ـ  از پسر و دخترـ
بهگونهاي مساوي از اموال آنها نصيب 
داشـــته باشند، شريعت اسالم راه را 
بر آندو مسدود نفرموده است، آنان 
ميتوانند در ايام حيات خود، اموالشان 
را به طور برابر به فرزندان ببخشند به 
شرط آنكه مادامالعمر حق بهرهوري 
از آن اموال را داشـــته باشند. در اين 
صورت پس از وفاتشـــان اموال آنان 
به مساوات ميان فرزندانشان تقسيم 
ميگردد. مسائل ديگري وجود دارد 
كه جاي تفصيل آنها در اينجا نيست. 
همين اندازه بايد يادآور شـــوم كه 
براي رفع مشكالت اجتماعي راههاي 
گوناگوني در شريعت اسالم وجود 

دارد.  

نقصاني  هيچ  ما  موجود  فقه  امام(ره)  ديدگاه  از 

در  دارد.  ما نقصان وجود  اجتهاد  در  اما  ندارد؛ 

بسياري از زمينهها بايد كارهاي اجتهادي كنيم 

كه نكردهايم، ولي فقه ما هيچ نقصاني ندارد. با 

همين فقه ميتوانيم مسائل فردي و حكومتي را 

اجتماعي، پزشكي و  كه جامع مسائل سياسي، 

حكومتي است، پاسخگو باشيم



7 اقتصادى

دريافت پول نفت از مشتريان ايران موضوعى است كه بهصورت 
مستقيم تحت تاثير تحريمهاى آمريكا عليه ايران قرار گرفته و از آنجاكه 
آمريكا روابط بانكى ايران را تحريم كرده، ممكن است در اين فرايند 

محدوديتهايى ايجاد شود. 
البته مذاكره ايران و اروپا براى تاســـيس كانال بانكى در جريان 
است و چنانچه به نتيجه برسد، اين مساله با چالش كمترى روبهرو 

خواهد بود.
به گزارش ايســـنا، از زمانىكه آمريكا از برجام خارج شـــد و 
ترامـــپ اعـــالم كرد قصد دارد ميزان صادرات نفت ايران را به صفر 
برساند، رسانهها گرد و خاك به پا كردند و كارشناسان و تحليلگران 
هياهـــو؛ اما مردان نفتـــى ترجيح دادند با تاكيد بر ناتوانى آمريكا در 
حذف نفت ايران از بازارهاى جهانى ســـكوت پيشـــه كنند .اين 
ســـكوت شـــامل حال موضوع نحوه دريافت پول نفت از مشتريان 

هم شد. 
البته در آن سوى ماجرا و در عرصه بينالملل مشتريان پيشنهادهاى 
خود را براى نحوه پرداخت پول نفت به ايران مطرح مىكردند كه از 
ميان آنها، عراق و هند كه پيشنهاد كردند پول گاز و نفت ايران را به 

دينار و روپيه پرداخت كنند، قابل توجه است.
ماجـــراى نحـــوه پرداخت پول گازى كه از ايران به عراق صادر 
مىشود، سر دراز دارد و حتى پرونده دريافت غذا در ازاى پول گاز 

هم در اين ماجرا باز شد.
 پروندهاى كه در هالهاى از ابهام قرار دارد و اگرچه سيدحميد 
حسينى عضو هيات نمايندگان اتاق ايران آن را تكذيب كرد، اميرحسين 
زمانىنيا معاون بين الملل وزارت نفت درباره اخبارى مبنى بر اينكه 
عراق در ازاى پول گاز به ايران اقالم بشردوستانه و غذا بدهد، توضيح 

داد: اين حرف درست نيست. 
البته در اين حد درست است كه عوايد حاصل از فروش نفت 
و احتماال منابع ديگرى كه در خارج از ايران مىماند، بعيد نيست با 
محدوديتهايى براى مصرف مواجه شود و اين فقط محدود به اقالم 
انساندوســـتانه كه شامل غذا هم مىشود، نيست و چيزهاى ديگرى 

هم شامل خواهد شد.
البتـــه طبـــق قرارداد، عراق بايد پـــول گاز را با دينار پرداخت 
كند اما به نظر مىرســـد رئيس بانك مركزى اين كشـــور با پرداخت 
يورو موافق نيســـت و درحالى عراقىها پيشـــنهاد دينار را مطرح 
كـــرده بودند كه چندى پيش اعالم شـــد حتـــى اين موضوع هم 
در عراق درحال بررســـى اســـت. در اين راســـتا، يك منبع آگاه در 
وزارت نفـــت گفت: اين موضـــوع هنوز بين ايران و عراق برطرف

 نشده است.
به گفته اين منبع، اينكه گفته مىشود عراق نمىخواهد پول گاز 
ايران را دينار پرداخت كند، صحت ندارد. در هر حال، اكنون صادرات 
گاز به عراق از دو مسير نفتشهر - بغداد و شلمچه - بصره انجام 

مىشود.
از ســـوى ديگـــر، پيش از اين، هند هـــم پول نفت را پيشتر 
45درصـــد بـــه روپيه و 55درصد به يورو پرداخت مىكرد كه بعد از 
اعمال تحريمهاى نفتى، هندىها پيشنهاد پرداخت پول نفت با روپيه 
را مطرح كردند. موضوعى كه اوايل مهر على كاردر مديرعامل پيشين 
شـــركت ملى نفت ايران درباره آن گفت: اين موضوع هنوز قطعى 
نشده است و هندىها در حال حاضر پول نفت را به يورو پرداخت 

مىكنند.
درباره اين موضوع هم طبق گفته اين منبع آگاه، هند پول نفت 
را با روپيه پرداخت خواهد كرد و ايران قرار اســـت اين موضوع را 

بپذيرد.
 طبق آخرين اخبار، هند پيش از تحريمها 560هزار بشـــكه در 
روز در فاصله ماههاى ژانويه تا اكتبر سال 2018از ايران نفت خريد 
كه بعد از تحريمها با معافيتى كه آمريكا به آنها اعطا كرد، مىتوانند 

حداكثر 300هزار بشكه در روز از ايران نفت بخرند.
بر اســـاس اين گزارش، اين مباحث درحالى مطرح مىشود كه 
چندى پيش همتى رئيس كل بانك مركزى از دريافت خبرهايى مبنى 
بر باز شدن كانالهاى مالى با كشورهايى كه نفت ايران را در اين برهه 

برداشت مىكنند، خبر داد. 
مذاكرات براى گشايش اين كانال ادامه دارد و آنطور كه زمانىنيا 
توضيح داده اســـت، احتماال اين كانال در فرانسه تشكيل شود و در 
مرحله اول، براى اقالم غيرتحريمى و از اواسط سال 2019براى اقالمى 

كه شامل تحريم مىشود هم مورد استفاده قرار بگيرد.

دينار و روپيه جاى يورو را مىگيرند؟

 بانك مركزى تا ابتداى خرداد سال آينده به 
بانك ها و موسسه هاى اعتبارى مهلت داده كه 
رمزهـــاى پويا را جايگزين رمزهاى ثابت كنونى 
در كارت هاى بانكى مشـــتريان كنند تا به اين 
ترتيب كالهبردارى هاى اينترنتى از حساب افراد 

به صفر ميل كند.
به گزارش ايرنا، بانك مركزى ابتداى شهريور 
امســـال «الزامات رمزهاى پويا در تراكنش هاى 
مبتنى بر كارت هاى بانكى» را به شـــبكه بانكى 
كشـــور ابالغ و دو بازه زمانى براى اجراى آن 

در نظر گرفت.
براساس اين بخشنامه، از ابتداى آذر امسال 
مسئوليت جبران خسارت مال باختگان ناشى از 
هك شدن كارت يا كالهبردارى اينترنتى به بانك 
يا موسسه اعتبارى منتقل شده است اما در عين 
حـــال بانك ها مى توانند همزمان خدمات خود 
را با استفاده از رمز دوم پويا و ايستا به مشتريان 

ارايه كنند.
در بازه زمانى دوم كه ابتداى خرداد ســـال 
آينده در نظر گرفته شده است، ديگر امكان ارايه 
خدمات بانكى با استفاده از رمزهاى ايستا و ثابت 
از بين مى رود و همه تراكنش هاى مشتريان بايد 

براساس رمزهاى پويا باشد.
دليل اصلى تهيه و ابالغ اين بخشنامه كاهش 
كالهبردارى هاى اينترنتى و هك شدن كارت هاى 
بانكى مشتريان است كه به گفته سردار سيد كمال 
هاديان فر رئيس پليس توليد و تبادل اطالعات ناجا 
(فتا)، برداشت هاى غيرمجاز از حساب هاى بانكى 

در صدر جرايم سايبرى كشور قرار دارند.
به گفته وى، برداشـــت هاى غير مجاز از 
حساب بانكى افراد در سال 96 نسبت به سال 95

بيش از 61 درصد افزايش داشته است.
اهميـــت اين كار زمانى كه بدانيم بيش از 
400 ميليون كارت بانكى در كشور وجود دارد و 
به طور متوسط هر شهروند صاحب پنج كارت 
بانكى است، بيشتر مى شود؛ زيرا اغلب هموطنان 
رمـــز ثابتى را براى همه كارت هاى بانكى خود 
در نظر مـــى گيرند كه مى تواند محملى براى 

سودجويان و كالهبرداران باشد.
 رمز پويا چيست

براساس بخشنامه بانك مركزى، رمز پويا به 
رمز اول يا دوم كارت گفته مى شـــود كه متغير 
بوده و پذيرش آن توســـط مؤسسه اعتبارى در 
خدمات بانكدارى و پرداخت الكترونيك مبتنى 
بر كارت در يك بازه زمانى مشخص، تنها يكبار 

صورت پذيرد.
البته برخى از بانك ها نظير سامان، ملت و 
پاسارگاد از سال هاى گذشته استفاده از رمزهاى 
پويا را براى مشـــتريان خود آغاز كرده بودند اما 
اين روش الزام قانونى نداشت اما با بخشنامه اخير 
اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى، اكنون همه 
بانك ها و موسســـه هاى اعتبارى ملزم هستند 
كه اين شـــيوه را اجرا و براى فرهنگسازى ميان 

مشتريان خود بكوشند.
پيگيرى از بانك هاى كشور نشان مى دهد 
بسيارى از آنها به دليل آنكه طى بيش از دو دهه 
پيش در زيرســـاخت هاى بانكدارى الكترونيك 
سرمايه گذارى كرده اند، امكان اجراى رمزهاى 
پويا و يكبار مصرف را دارند اما اجراى آن زمان 
بر است.چنانكه در همين ارتباط و پس از ابالغ 
بخشنامه اخير بانك مركزى، بانك ملى ايران اعالم 

كرد كه زيرساخت هاى اين كار را فراهم كرده 
است و مشتريان مى توانند با استفاده از سامانه 
طراحى شده، رمزهاى يكبار مصرف تهيه كنند.

محمدرضا جمشـــيدى دبيـــركل كانون 
بانك هاى خصوصى و موسســـه هاى اعتبارى 
با تاييد اينكه بســـيارى از بانك ها هنوز آمادگى 
اجراى اين بخشنامه را در مدت كوتاه تعيين شده 

تا ابتداى خرداد ســـال آينده ندارند، مى گويد: 
در گذشته برخى بانك ها رمزهاى پويا را براى 
مشتريان خود اجرايى كردند؛ هرچند الزامى در 
كار نبود و براى امنيت بيشتر به صاحبان كارت 
مى گفتند كه بهتر اســـت از رمزهاى دو يا چند 

عاملى استفاده كنند.
وى مى افزايد: بخشنامه اخير بانك مركزى 
يك الزام براى شبكه بانكى ايجاد كرده كه هرچند 
هدف اصلى آن مقابله با كالهبردارى اينترنتى است 
امـــا مى توان در كنار آن مباحثى چون مبارزه با 
پولشويى، احراز هويت صاحبان حساب و رصد 

تراكنش هاى بانكى را هم پيگيرى كرد.
جمشـــيدى تصريح مى كند: از ابتداى آذر 
مسئوليت جبران خسارت ناشى از هك كارتهاى 
بانكى توسط كالهبرداران برعهده بانك ها نهاده 
شده است، در حالى كه بانك ها درخواست دارند 

مهلت بيشترى به آنها داده شود.
وى اضافه مى كند: درصدديم در نامه اى به 
بانك مركزى مهلت بيشترى براى بانك ها بگيريم 

تا بتوان با موفقيت اين طرح را اجرا كرد.
اين مدير بانكى با اعالم اينكه برخى بانك ها 
از دستگاه هاى او.تى.پى (OTP) براى توليد رمز 
پويا استفاده مى كنند، اظهار مى دارد: اگر بانكها 
بخواهند با اين شيوه رمز پويا براى مشتريان توليد 
كنند، مستلزم هزينه براى بانك و مشترى است 
و شايد حتى نياز باشد اين دستگاه ها از خارج 

از كشور تهيه شود.
وى ادامه  مى دهد: البته در ســـند الزامات 
استفاده از رمز پويا روش هاى ديگرى چون تلفن 
همراه هم براى ارســـال رمز پويا در نظر گرفته 
شـــده اما در اين ســـند گفته شده كه بانك تنها 
زمانى مى تواند از شماره تلفن همراه به عنوان 
يكى از عوامل احراز هويت اســـتفاده كند كه از 
تطابـــق اطالعات مالك تلفن همراه با اطالعات 
دارنده كارت اطمينان يابد.جمشيدى مى گويد: 
هيچ سامانه اى براى تطبيق اطالعات مالك شماره 
تلفن همراه و دارنده كارت بانكى نداريم و اين 

كار امرى زمان بر است.
مرتضى تبريزى مدير امور فناورى اطالعات 
بانك ملت درباره ويژگى هاى اين كار مىگويد: 
در سال هاى گذشته بانك ها با معضل سايتهاى 
جعلى مشـــابه تارنماى خـــود مواجه بودند كه 
كالهبرداران با هدف «فيشينگ» طراحى كرده و 
با اين كار شـــماره كاربرى و رمز عبور فرد را 

سرقت مى كردند.

وى مى افزايد: افزايش "فيشـــينگ"، برخى 
بانك ها را بر آن داشـــت تا مشكل را از طريق 
دستگاه هاى او.تى.پى يا توليدكننده رمزهاى پويا 
حل كنند؛ اين كار بويژه براى حواله هاى اينترنتى 

با مبالغ بزرگ بسيار كاربردى بود.
اين كارشناس بانكدارى الكترونيك با اعالم 
اينكه بخشـــنامه بانك مركزى بر ايمن ســـازى 

پرداخـــت هاى اينترنتى تاكيد دارد، تصريح مى 
كنـــد: با توجه به اينكه امروزه همه بانك ها به 
ابزارهـــاى نوين پرداخت بويژه بانكدارى تحت 
تلفن همراه مجهز شـــده اند، مى توانند رمزهاى 

پويا را اجرايى كنند.
تبريزى تاكيد مى كند: نيازى نيست رمز دوم 
و يكبار مصرف حتما با دســـتگاه او.تى.پى براى 
مشـــترى توليد شود زيرا اين كار براى بانك و 
مشترى هزينه داردو مى توان از طريق اپليكيشن 

موبايل بانك براى فرد پيامك كرد.
وى با بيان اينكه در بانك ملت روزانه بيش 
از 15 ميلييون تراكنش بانكى انجام مى شود، اظهار 
مى دارد: توسعه تجارت الكترونيك در كشور كه 
سبب شده حتى از طريق پيام رسان هاى داخلى 
و خارجى افراد به معامله كاال و خدمات بپردازند، 
توسعه زيرساخت هاى امن براى پرداخت هاى 

ايمن را اجتناب ناپذير كرده است.
مدير امور فناورى اطالعات بانك ملت اضافه 
مى كند: در اجراى رمزهاى پويا بايد به گونه اى 
عمل كرد كه هم كار براى كاربران عادى سخت 

نشود و هم روش امن باشد.
تبريزى يادآور مى شـــود: تاييد پرداخت و 
استفاده از رمزهاى يكبار مصرف از روش هاى 
مرسوم بانك ها در اغلب كشورهاى جهان است 
و حتى برخى بانك ها براى تاييد انتقال پول به 
صاحب حســـاب رايانامه ارسال مى كنند تا در 

صورت تاييد مشترى، انجام شود.
در همين زمينه مجيد خادم الحسينى كارشناس 

ارشـــد بانكدارى الكترونيك يكى از بانكهاى 
خصوصى هم درباره اهميت اين بخشنامه اظهار 
مى دارد: در دنياى امروز ســـودجويان به راحتى 
مىتوانند با اســـتفاده از شـــگردهاى اطالعاتى 
رمزهاى ايســـتاى كارت هاى بانكى را استخراج 
كنند و با اســـتفاده از دســـتگاه هاى خودپرداز، 
پايانههاى فروشگاهى و حتى صفحات اينترنتى 

برداشت غيرمجاز انجام دهند.
وى با اشـــاره به اينكه مشكل اينجاست كه 
اغلب افراد رمز ثابت يكســـانى را براى چندين 
حساب خود در نظر مى گيرند كه كار كالهبرداران 
را آســـان تر مى كند، مى گويد: در دستورالعمل 
بانك مركزى سه عامل «دانستنى، داشتنى و ويژگى 
ذاتى» براى احراز هويت اشخاص در نظر گرفته 
شده كه براى داشتن رمزهاى پويا بايد در كنار 

عامل دانستنى، از عوامل داشتنى يا ذاتى 
هم استفاده كرد تا احتمال هك 

شدن افراد كاهش يابد.
اين كارشناس 

حوزه بانكدارى 
نيك  و لكتر ا
فـــه  ضا ا
مى كند: 

در صورتـــى كه فرد از رمز پويا اســـتفاده كند، 
احتمال هك شدن كارت وى به صفر مى رسد 
مگر اينكه خود فرد با بى توجهى اطالعات خود 
را نزد ديگران افشـــا كند يا در دسترس ديگران 

قرار دهد.
خادم الحسينى اظهار مى دارد: رمز پويا فقط 
بـــراى 60 ثانيـــه كاربرد دارد و پس از آن ديگر 
قابل استفاده نيست و فرد بايد براى هر تراكنش 
و اقدامى رمز جديد بگيرد كه همين كار سبب 
مى شود ديگران نتوانند به راحتى به حساب فرد 

دسترسى يابند.
وى دربـــاره اينكه آيا براى فعال شـــدن 
رمز پويا نياز اســـت كه هرمشـــترى به دستگاه 
توليد رمز (OTP) مجهز باشـــد، مى افزايد: در 
ســـند ابالغى بانك مركزى روش هاى متنوعى 
ديده شـــده كه يكى از آنها دســـتگاه او. تى. 
پى اســـت و مى توان بـــا ابزارهايى چون نرم 
افزارهاى موبايل اين رمزها را در اختيار مشترى

 قرار داد.
بـــه گزارش ايرنا، آمار شـــركت شـــبكه 
الكترونيك پرداخت كارت (شاپرك) در شهريور 
امســـال بيانگر آن است كه بيش از 244 هزار و 
800 ميليارد تومان از نقدينگى كشور با استفاده 
از نظـــام هاى پرداخت و با انجام بيش از يك 
ميليارد و 842 ميليون تراكنش جابجا شده است 
كه  در اين ميان سهم ابزارهاى پرداخت اينترنتى 
از اين رقم 5/12 درصد، تلفن همراه 6/12 درصد 
و كارتخوان هاى فروشگاهى 88/76 درصد بوده 

است.
با توجه به اينكه پايانه هاى فروشـــگاهى 
ســـهم عمده اى از اين تراكنش ها را در اختيار 
داشـــته و اغلب با رمزهاى اول كارت ها ســـر 
كار دارند، اعمـــال رمزهاى پويا در اين بخش 
هم ضرورى اســـت. از اين رو در سند ابالغى 
بانك مركزى به بانك ها توصيه شـــده است كه 
درخصـــوص تراكنش هاى «با مخاطره زياد» در 
خدماتـــى كه از «رمـــز اول» كارت هاى بانكى 
اســـتفاده مى كنند، از رمز پويا با مشـــخصات 
مندرج در اين ســـند به جاى رمز اول استفاده 

كند.

 رمزهاى پويا، تحولى براى مقابله با جرايم اينترنتى
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*بانك مركزى تا ابتداى خرداد سال 

آينده به بانك ها و موسسه هاى 

اعتبارى مهلت داده كه رمزهاى پويا 

را جايگزين رمزهاى ثابت كنونى در 

كارتهاى بانكى مشتريان كنند تا به 

اين ترتيب كالهبردارى هاى اينترنتى 

از حساب افراد به صفر ميل كند

*رمز پويا به رمز اول يا دوم كارت گفته 

مى شود كه متغير بوده و پذيرش آن 

توسط مؤسسه اعتبارى در خدمات 

بانكدارى و پرداخت الكترونيك مبتنى 

بر كارت در يك بازه زمانى مشخص، 

تنها يكبار صورت پذيرد

*رمز پويا فقط براى 60 ثانيه كاربرد دارد و پس از آن ديگر قابل استفاده

 نيست و فرد بايد براى هر تراكنش و اقدامى رمز جديد بگيرد كه همين 

كار سبب مى شود ديگران نتوانند به راحتى به حساب فرد 

دسترسى يابند

كابل 25+25+95+95*3 خودنگهدارموضوع مناقصه

971010666شماره مناقصه

100,000مقدار ( متر )

شرايط مناقصه گران جهت 
شركت درمناقصه

1-ارائه گواهينامه احراز حداقل استانداردهاي توليدي براي كابل خودنگهدار فشارضعيف از شركت توانير الزامي مي باشد.
2-ارائه گواهينامه احراز حداقل استانداردهاي توليدي براي كابل خودنگهدار فشارضعيف پنج يا شش رشته بامقطع حداقل 70

از شركت توانير الزامي مي باشد.

مبلغ ضمانتنامه شركت در 
هرمناقصه  ( ريال )

1,840,000,000

از تاريخ 97/09/24  لغايت 97/09/28مهلت فروش اسناد

تاريخ دريافت اسناد مناقصه از 
مناقصه گران

تا ساعت 10صبح روز چهارشنبه مورخ 97/10/12

داردارزيابى كيفى

ساعت 13 روز شنبه مورخ 97/10/15تاريخ بازگشايي 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 بازگشايى: سالن جلسات

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اى نوبتدوم

http moamelat tbtb ir

www tavanir org ir
http iets mporg ir

http moamelat tbtb ir

آگهى دعوت به مجمع عمومى عادى ساليانه شركت كارگزارى سهام پژوهان شايان
 ( سهامى خاص )ثبت شده به شماره 110440 و شماره شناسه ملى 10101541678

دستور جلسه :1-
-3 -2

-4

هيات مديره شركت

آگهى دعوت به مجمع عمومى فوق العاده شركت كارگزارى سهام پژوهان شايان
 ( سهامى خاص )ثبت شده به شماره 110440 و شماره شناسه ملى 10101541678

دستور جلسه :

هيات مديره شركت

آگهى مزايده عمومى  امالك
شركت كارخانجات پارس الكتريك(سهامى عام)

قيمت پايه مزايده 
(ريال)

اعيانى
(متر مربع)

مساحت
 (متر مربع)

آدرس نوع ملك رديف

120،000،000،000 802 419/27
خيابان مطهرى 

تقاطع خيابان مطهرى
خيابان شهيد نقدى پالك24

ادارى 1

 _

 _

_

–

_

 _

 _
 _

 –  –  –  –  –

– –

 –  –  –

 –

 –

آگهى مناقصه عمومى دومرحله اى
2-97/03/ن-م

www cio museums org
 –

شركت معدني آهككاوه قلعه گنج

kpars ir



سهامداران باشگاه مشتريان كارگزارى بانك پاسارگاد به 
صورت يكجا در سامانه سجام ثبت نام كردند. 

به گزارش روابط عمومى ســـمات، در راه ثبت نام 
سهامداران بازار سرمايه در سامانه سجام، سهامداران باشگاه 
مشتريان كارگزارى بانك پاسارگاد به صورت يكجا در اين 
سامانه ثبت نام كردند تا تعداد ثبت نام كنندگان درسامانه 

سجام از مرز 550 هزار نفر عبور كند.
همچنين شـــركت سپرده گذارى مركزى مذاكراتى را 
با باشـــگاه مشتريان ســـاير نهادهاى مالى فعال در بازار 
ســـرمايه انجام داده اســـت تا سهامداران هر چه سريعتر 
عضو اين سامانه شوند. بر اساس اين گزارش، همه فعاالن 
بازار ســـرمايه كشور (بازار اوراق بهادارو بورسهاى كاال) 
اعم از اشـــخاص حقيقى و حقوقـــى، ايرانى و خارجى 
مكلف هســـتند ظرف شـــش ماه با مراجعه به نشـــانى

https://dara.csdiran.com/Sejam و بـــا ورود 
اطالعات خواســـته شده نسبت به ثبت نام در اين سامانه 

اقدام كنند.
ثبت نام در اين سامانه جايگزين ارائه تمامى مدارك و 
اطالعات ضرورى خواهد بود كه اشخاص موظفند هنگام 

دريافت خدمات نسبت به ارائه آنها اقدام كنند.
ثبت نام در ”سـجـام“ يكبار براى هميشه و يكبار براى 
كليه اركان بازار از جمله تشكل هاى خود انتظام ، نهادهاى 
مالى، خريداران واحدهاى صندوقهاى ســـرمايه گذارى و 
ناشرانى خواهد بود كه در بازار سرمايه اقدام به ارائه خدمات 
مى كنند. ثبت نام كنندگان پس از احراز هويّت، از ارائــه 
اطالعات مجدد و مكرر در بازار سرمايه بى نياز بوده و با 
يكبار ثبت نام به همه خدمات بازار سرمايه ايران دسترسى 

خواهند داشت.

با توجه به استقبال شركتكنندگان در آزمونهاى 
حرفهاى بازار ســـرمايه و تصويب هيأت مديرة شركت 
اطالعرســـانى و خدمات بـــورس، ظرفيت آزمونهاى 

الكترونيكى بازار سرمايه افزايش يافت.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى بازار سرمايه (سنا)، 
رئيس مركز آموزش سازمان بورس و اوراق بهادار،گفت: 
به منظور پاسخ به نياز بازار سرمايه به دارندگان مدارك 
حرفهاى و همچنين كوتاه نمودن زمان امكان شـــركت 
در آزمونها توســـط داوطلبين، مقرر شـــد تعداد شش 
دورة 70 نفـــرى جديد به دورههاى قبلى اعالم شـــده 
براى آزمون اصول بازار ســـرمايه در ســـه ماهة چهارم

اضافه شود. 
الزم به ذكر اســـت با اين افزايش ظرفيت، حدود 
720 نفر جديد هم مىتوانند در آزمونهاى اصول بازار 

سرمايه در سه ماهة چهارم ثبت نام كنند.
شـــاهين احمدى تأكيد كرد: هم اكنون داوطبين 
مىتواننـــد در آزمونهاى جديد يا باقى ماندة دورههاى 
قبلـــى ثبت نام و پس از انجام مراحل الزم و پرداخت 

هزينه در موعد مقرر در آزمون شركت كنند. 
وى همچنين گفت: با توجه به اينكه بســـيارى از 
متقاضيان از ثبت نام در آزمونها جا مانده بودند، مقرر شد 
فقط افرادى كه نتوانستهاند در آزمونهاى سه ماهة چهارم 

ثبت نام كنند، امكان ثبت نام را داشته باشند.
 لـــذا براى افرادى كـــه در حال حاضر در آزمون

ثبت نام كردهاند، امكان جابجايى وجود ندارد.
بـــراى آگاهى از زمانبنـــدى آزمونهاى حرفهاى 
بازار ســـرمايه و سرفصل آزمونها مي توان به سايت

http://icmc.seo.ir مراجعه كرد.

8 اقتصادى

كاربرد سيستمهاى هوشمند در معامالت بازار سرمايه زمانى موثر و مفيد 
واقع مىشود كه فرهنگسازى و اطالعرسانى مفيدى در باره كليت اقتصاد و 
بازار سهام بوجود آمده و عالوه بر ثبات اقتصادى، رفتار معاملهگران در بازار 

سهام از هيجانزدگى به دور باشد.
آن طور كه در تاريخ نوشـــته شـــده، واژه ”الگوريتم“ از نام رياضيدان 
و ستارهشـــناس و جغرافـــىدان نامى ايرانى، ابوجعفر محمد بن موســـى 

خوارزمى(الخوارزمى) گرفته شده است. 
اين دانشمند ايرانى كه در خوارزم يكى از شهرهاى آن دوران ايران بزرگ(و 
البته از شـــهرهاى امروزه ازبكستان) زاده شده، رسالهاى در قرن نهم ميالدى 

Algoritmi de” به عربى نگاشته بود كه بعدها در قرن 12 به التين با نام
numero Indorum“ و بـــا عنوان الگوريتمى در مورد اعداد هندى ترجمه 
شد. البته گويا الگوريتمى نام الخوارزمى بود كه مترجم در تبديل به التين نام 

وى را جلوى نام اصلى كتاب آورده بود.
آنطور كه موخان نوشتهاند الگوريتم يا الگوريسم معناى مختلفى از جمله 
حساب كردن با كمك اعداد عربى دارد؛ يعنى فن انجام اعمال حسابى پايه 
مانند جمع و ضرب با قرار دادن اعداد در زير هم و اعمال قواعدى خاص، كه 
جايگزين بهكارگيرى اعداد رومى و استفاده از چرتكه شد حتى برخى روش 

انجام دستى تقسيم و جذر گرفتن (راديكال) را هم الگوريسم ناميدهاند. 
با وجود اين در قرن 19 اين كلمه در فرانسوى به algorithme تغيير 
شكل پيدا كرد و طولى هم نكشيد كه اين كلمه وارد زبان انگليسى شد و 
رفته رفته در اواخر قرن 19 ميالدى بود كه معناى عامتر امروزىاش را يافت 
و به ”هر مجموعه قواعدى براى انجام يك رويه محاسباتى يا روال رايانهاى 

به كار رود“ الگوريتم گفته شد.
بر اين اساس بايد گفت ”الگوريتم“ مجموعهاى متناهى از دستورالعملها 
است كه به ترتيب خاصى اجرا مىشوند و مسئلهاى را حل مىكنند به عبارت 

ديگر يك الگوريتم، روشى گام به گام براى حل مسئله است.
بنابراين يك الگوريتم بايد خصوصياتى هم داشته باشد از جمله اين كه 
الگوريتم بايد يك يا چندين پارامتر را به عنوان ورودى بپذيرد (ورودى)؛ بايستى 
حداقل يك كميت به عنوان خروجى(نتيجه عمليات) توليد كند(خروجى)؛ 
دستورهاى الگوريتم بايد با زبانى دقيق، و بىابهام بيان شوند(قطعيت) و همچنين 
يك الگوريتم بايد داراى شـــروع و پايان مشـــخصى باشد، به نحوى كه اگر 
دستورهاى آن را دنبال كنيم، براى تمامى حاالت الگوريتم پس از طى مراحل 
خاتمه يابد به عالوه، زمان الزم براى خاتمه الگوريتم هم بايد به گونهاى معقول 

و كوتاه باشد (محدوديت).
اين در شرايطى است كه عوامل مختلفى هم در ارائه يك الگوريتم موثر 
هستند كه از جمله اين موارد مىتوان به مقادير معلوم(اطالعات اوليهاى كه در 
اختيار ما قرار مىگيرد و با استفاده از آنها به ارائه راهحل مىپردازيم)، خواسته 

مسئله و عمليات محاسباتى اشاره كرد.
بنابراين بايد بدانيم براى هر الگوريتم تعريف متغيرها و طراحى مرحله به 
مرحله بسيار مهم است؛ چرا كه الگوريتم بايد بداند بر روى چه متغيرهايى، 
چـــه اعمالـــى را انجام دهد و نتيجه را در غالب چه متغيرها يا پارامترهايى 

نشان دهد.
اين پيچيدگىها و معادالت حاال جاى خود را در همه امور از جمله 
دادوستدهاى بازار سهام در حال باز كردن است، بويژه زمانى كه بحث خريد 
و فروش سهام و كسب سود در تاالر شيشهاى در ميان باشد؛ اين در شرايطى 
اســـت كه برخى كارشناســـان بر اين باورند كه كار به جايى رسيده كه اين 
روزها موضوع از كسب سود فراتر رفته است و بازارگردانى الگوريتمى نقشى 
حياتى در سالمت و كارايى بازارهاى مالى دارد و در كنار كاهش هزينههاى 
مربوط به اجراى معامالت، استفاده از الگوريتم در دادوستدهاى بازار سرمايه 
باعث كاهش نوسانات و هيجانات، بهبود فرآيند قيمتگذارى و كيفيت در 

معامالت شده است. 
اين كار به نوعى از شفافيت بازار حمايت مىكند و باعث افزايش رضايت 
سهامداران از هر معامله مىشود؛ و عالوه بر اين، معامالت الگوريتمى كاربرد 
گستردهاى در شركتهاى تامين سرمايه، صندوقهاى بازنشستگى و صندوقهاى 

سرمايهگذارى مشترك هم پيدا كردهاند.
بر اين اساس در تعريف معامالت الگوريتمى بايد گفت اين نوع معامالت 
يا به قول خارجىها ”Algorithmic Trading“ در بازارهاى مالى به معناى 

استفاده از برنامههاى كامپيوترى براى ورود سفارشهاى معامالتى است. 
در اين رابطه يك يا چند الگوريتم در انتخاب و اعمال اين سفارشها 
از جنبههاى مختلف مانند زمانبندى، قيمت يا حجم بدون دخالت انســـان 

تصميمگيرى و اجرا مىشود.
* مهدى حاجىوند:كارشناس بورس

يكى از ابزارهاى مالى مورد دادوستد در بورسهاى اوراق بهادار وارانت 
(Warrant) اســـت. اين ابزار مالى از شـــانس بااليى براى حضور در بازار 

سرمايه يكى از كهنترين تمدنهاى بشرى برخوردار است. 
بررسىها براى راهاندازى وارانت در بورس اوراق بهادار تهران از چندى 
پيش آغاز شده و مراحل طرح آن در كميته فقهى سازمان بورس به خوبى 
پيش رفته است اين ابزار مالى با وجود برخى تفاوتها از شباهتهاى بسيارى 

با اختيار معامله (Option) برخوردار است. 
وارانت ابزارى مالى اســـت كه بر اساس آن ناشر اوراق (فروشنده) در 
مقابل دريافت مبلغى كه قيمت وارانت (Premium )ناميده مىشود، متعهد 
اســـت در صورت درخواســـت خريدار در تاريخ مشخص مقدار معينى از 
دارايـــى پايـــه را به قيمت معين معامله كند. بنابراين وارانت يك تعهد براى 
ناشر (فروشنده) و يك حق براى دارنده (خريدار) ايجاد مىكند؛ حق معامله
دارايى مشخصى با قيمت معين تا سررسيدى مشخص، از اين بابت وارانت 

ابزارى همچون اختيار معامله است. 
وارانت خريد (call warrant) اين حق را به دارنده آن مىدهد كه دارايى 
پايه را با قيمت معين و در تاريخ مشخص از ناشر وارانت خريدارى كند. 
از طرف ديگر وارانت فروش (put warrant)به دارنده آن، اين حق 
را مىدهد كه دارايى پايه را با قيمت معين و در تاريخ مشـــخص به ناشـــر 

وارانت بفروشد. 
وارنت انواع گوناگونى دارد زيرا ابزارى استاندارد نيست اين خود البته 

يكى ديگر از تفاوتهاى وارانت و اختيار معامله است؛ تفاوتى اثرگذار. 
اختيار معامله به عنوان ابزارى استاندارد توسط بورسها و در چارچوبى 
مشخص تعريف و منتشر مىشود وارانت اّما، نه فقط توسط شركتهاى معتبر 
منتشر مىشود كه توسط آنها و بر اساس نيازشان و با توجه به بازارسنجى 
كه انجام دادهند، منتشر مىشود ازاين رو وارانت ابزارى متنوع است اما شايد 

بتوان انواع اصلى آن را در دو گونه زير جاى داد:
وارانت ســاختاريافته (Structured Warrant): ناشـــر وارانت 
ساختاريافته بايد نهاد مالى يا بانك معتبرى باشد. وارانت ساختاريافته كه وارانت 

Covered) يا وارانت پوششدادهشده (Derivative Warrant) مشـــتقه
Warrant) هم ناميده مىشود به خريدار اجازه مىدهد در تاريخ مشخص يا تا 
تاريخ مشخص، مقدار معينى از دارايى پايه را با ناشر به قيمت معينى معامله 

كند. وارانت ساختاريافته مىتواند وارانت خريد يا فروش باشد.
وارانت شــركتى (Company Warrant): اين نوع وارانت فقط 
توسط شركت ناشر سهم پايه منتشر شده و به دارنده آن حق خريد سهم 
پايه از ناشر را مىدهد.وارانت شركتى فقط به صورت وارانت خريد منتشر 
مىشود.در اين نوع از وارانت شركت حق خريد سهم خودش را با قيمتى 

مشخص و در تاريخى مشخص به خريدار وارانت واگذار مىكند. 
مزاياى وارانت: وارانت همانند قراردادهاى آتى و اختيار معامله به دارنده
آن، اين فرصت را مىدهد كه از نوسانات قيمت دارايى پايه بدون التزام به 

تملك آن استفاده كند.
برخالف قراردادهاى اختيار معامله، وارانت نياز به حساب وجهتضمين 
و بنابراين اخطاريه كسرى وجهتضمين ندارد و از سازوكار مديريت ريسك 

آسانترى برخوردار است.
امكان كسب سود از نوسانات بازار در هر دو حالت صعودى و نزولى 
براى ســـرمايهگذاران وجود دارد چراكه وارانت خريد به ســـرمايهگذار اين 
امكان را مىدهد تا از افزايش قيمت دارايى پايه سود كسب كند و همچنين 
ســـرمايهگذار با خريد وارانت فروش مىتواند از كاهش قيمت دارايى پايه 

منتفع شود.
معامالت وارانت داراى اهرم مالى اســـت به اين معنى كه سرمايهگذار 
براى خريد وارانت پول كمترى نســـبت به ارزش كل قرارداد مىپردازد. به 
بيان ديگر قيمت وارانت ارزشى به مراتب كمتر از ارزش كل قرارداد دارد از 
اين رو سودهاى بهدست آمده از معامالت وارانت مىتواند بسيار بيشتر از 
سودهاى بهدست آمده از معامالت دارايى پايه وارانت باشد خبر خوب اينكه 

زيان وارانت همچون اختيار معامله به ميزان قيمت وارانت محدود است.
ابزار مالى وارانت براى دارايىهاى پايه بسيار متنوعى از جمله سهام، 
اوراق بهادار با درآمد ثابت، ســـبد سهام، واحد سرمايهگذارى صندوقهاى 

سرمايهگذارى، شاخص، كاال يا ارز منتشر مىشود.
وارانت مىتواند به عنوان ابزارى براى پوشش ريسك مورد استفاده ناشر 
و ســـرمايهگذار قرار گيرد به اين معنى كه ناشـــر در صورتى كه خود مالك 
دارايى پايه باشد و احتمال دهد قيمت دارايى در آينده كاهش خواهد يافت، 
مىتواند اقدام به انتشار و فروش وارانت خريد (Call Warrant) كند. 
*رضا كيانى - مدير تحقيق و توسعه بورس تهران

وارانت، ابزارى براى مديريت ريسكپديده جديد معامالت در بازار سرمايه

معامـــالت الگوريتمـــى آخرين روش
 داد و ســـتد در بازار ســـرمايه كشور هاى 
پيشرفته محسوب مى شود و بازارسرمايه ايران 
بـــه تقويت اين نـــوع معامالت نياز دارد، اما 
آنچه اهميت دارد اين است كه بايد از طريق
 فرهنگ سازى به فراگير شدن ابزار هايى از 

اين دست كمك كنيم.
 در چند سال گذشته فرآيند داد و ستد 
در بازار ســـرمايه تغييرات قابل توجهى داشته
و اكنون به واسطه سيستم هاى الكترونيك و 
پيچيده شدن بازار هاى مالى، نحوه معامالت 
از حالت ســـنتى به سمت روش هاى نوين 

حركت كرده است. 
در اين مســـير بهره گيرى از معامالت 
الگوريتمـــى منجر بـــه انجام بهتر و دقيق تر 
اســـتراتژى هاى معامالتى ســـرمايه گذاران 
مى شود در اين روش سفارش ها (هم براى 
طرف خريدار هم طرف فروشنده) بدون دخالت 
عامل انسانى از طريق سيستم ها ثبت مى شود 
با اين حال به رغم فراهم شدن بستر هاى الزم 
معامالت الگوريتمى در بازار ســـرمايه كشور، 
صاحب نظران مى گويند همچنان فرهنگ سازى 

در اين زمينه امرى ضرورى است.
ســـيد مصطفى رضوى معاون اجرايى 
سازمان بورس و اوراق بهادار در باره اهميت 
توسعه معامالت الگوريتمى در بازار سرمايه به 
پايگاه خبرى بازار سرمايه (سنا) گفت: امروز 
بخش عمده اى از فعاليت هاى بازار سرمايه 
از حالت دستى خارج شده و الكترونيك انجام 
مى شـــود. عضو هيات مديره سازمان بورس 
و اوراق بهادار با بيان اينكه يكى از مهمترين 
متد ها در مســـير بازار ســـرمايه الكترونيك 
معامالت الگوريتمى است، افزود: در اين روش 
بر اســـاس فاكتور هاى دقيق تصميم گيرى و 
رفتار هاى مبتنى بر شايعه و هيجان از فرآيند 

داد و ستد حذف مى شود. 
ســـيد مصطفى رضوى بـــا تاكيد بر 
اينكه معامالت الگوريتمى به علمى شـــدن

 تصميـــم گيرى ها در بورس كمك مى كند، 
گفت: در معامالت الگوريتمى ما شاهد افزايش 
شفافيت هستيم و بازيگران با اطمينان، ايمنى 
و ريسك كمترى داد و ستد مى كنند به رغم 
پيشرفت در توسعه معامالت الگوريتمى اما هنوز 
عموم سرمايه گذاران با ساز و كارهاى اجرايى 
اين روش آشـــنايى ندارند و در نتيجه در اين 

مسير به فرهنگ سازى نياز داريم.
ســـعيد اسالمى بيدگلى دبير كل كانون

 نهاد هاى سرمايه گذارى مهمترين تحوالت 
بازار ســـرمايه در سال هاى آتى را مبتنى بر 

فن آورى اطالعات دانست و گفت: معامالت 
الگوريتمى ابزارى آى تى محور اســـت و اگر 
مسير آن به درستى هدايت شود حتما به توسعه 

بازار سرمايه كمك مى كند. 
عضو شورايعالى بورس افزود: در صورتى 
كـــه فرهنگ ســـازى الزم و صحيح در باره 
معامالت الگوريتمى انجام شود شاهد افزايش 
حجم معامالت، تسهيل فرآيند نقد شوندگى و 

افزايش كارايى بازار خواهيم بود. 
وى بـــا اشـــاره به نتايـــج مثبت ليگ 
ستارگان بورس، گفت: در اين مسير برگزارى 
رويداد هايى همچون ليگ ســـتارگان بورس 
كمك مى كند نخبگان جوان حوزه آى تى با 
عالقه به بازار سرمايه وارد شوند و مسير ورود 

آنها به بورس هموار شود.
على امين تفرشـــى عضو هيئت مديره 
شـــركت بورس اوراق بهادار تهران هم بيان 
كرد: معامالت الگوريتمى در بازار سرمايه به 
معناى استفاده از برنامه هاى رايانهاى و ماشين 
به جاى انسان، در خريد و فروش سهام است 
در اين نوع داد و ستد، سيستم ها با استفاده از 
داده ها، زمان بندى، قيمت و حجم سفارشات 

را ثبت مى كنند. 
عضو هيئت مديره شركت بورس اوراق 
بهادار تهران ادامه داد: در دنيا درصد قابل توجهى 
از معامالت با اين روش انجام مى شـــود و 
آمار هاى شركت بورس تهران نشان مى دهد 
در بازار سرمايه ما هم معامالت الگوريتمى رشد 
بســـيار خوبى داشته است.  وى ادامه داد: با 
اين حال بازار سرمايه ما جوان است و توسعه 
امكانات جديد همچون معامالت الگوريتمى به 

فرهنگ سازى نياز دارد و برگزارى مسابقات، 
فضايى براى آشـــنايى عموم بـــا ابزار ها و 

روش هاى نوين ايجاد مى كند.
ياسر فالح مديرعامل شركت اطالع رسانى 
و خدمـــات بورس با اشـــاره به اينكه لزوم 
توسعه ابزار هاى مالى بر كسى پوشيده نيست، 
گفت: صاحب نظران توافق جمعى دارند كه 
با توســـعه ابزار هاى مالى بازار سرمايه كشور 
كاراتر مى شود و اين موضوعى است كه طى 
دو سال گذشته مورد توجه نهاد تصميم ساز 

هم بوده است. 
مديرعامل شركت اطالع رسانى و خدمات 
بـــورس، ادامه داد: با توجه به نفوذ آى تى در 
حوزه هاى اقتصادى، بهره بردارى از ابزار هاى 
مبتنى بر فن آورى اطالعات در بازار سرمايه 
ما هم به يك ضرورت تبديل شده و معامالت 

الگوريتمى يكى از همين موارد است. 
به گفته ياســـر فالح، آنچه اهميت دارد 
اين است كه بايد از طريق فرهنگ سازى به 
فراگير شدن ابزار ها كمك كنيم به همين منظور 
”مسابقه معامالت الگوريتمى بازار سرمايه“  با 
مشـــاركت شركت اطالع رسالنى و خدمات 
بورس و با همـــكارى بخش هاى مختلف 
ســـازمان بورس و اوراق بهادار و ساير اركان 
بازار سرمايه و نهادهاى مالى طراحى شده است 
و اميدواريم برپايى اين مسابقه به توسعه فرهنگ 
سرمايه گذارى و بسط مفاهيم مالى كمك كند. 
حسين فهيمى مديرعامل شركت سپرده گذارى 
مركزى اوراق بهادار و تسويه وجوه (سمات) 
هم گفت: در معامالت الگوريتمى سيستم ها بر 
اساس اطالعات به جاى فرد تصميم گيرى مى 

كنند و نتيجه آن نقد شوندگى بازار و روانى 
داد و ســـتد در بازار ثانويه است.  از آنجا كه 
توسعه بازار اوليه وابسته به ايجاد بازار ثانويه اى 
مدرن و روان است و معامالت الگوريتمى نقش 
مهمى در روان سازى معامالت و نقد شوندگى 
دارد از اين رو به يكى از ابزار هاى ضرورى 
و اجتناب ناپذير بازار سرمايه بدل شده است.  
وى با بيان اينكه معامالت الگوريتمى بايد فقط 
در اختيار افراد حرفه اى قرار بگيرد و در غير 
اين صورت ممكن است به بازار آسيب وارد 
كند، تاكيد كرد: براى استفاده از اين ابزار فرهنگ 

سازى صحيح ضرورى است.
غالمرضا خليل ارجمندى مديرعامل گروه 
مالى سامان، با بيان اينكه تنوع شركت ها در 
بورس افزايش پيدا كرده، گفت: تنوع صنايع، 
تنوع شـــركت ها و همچنين تنوع ابزارهاى 
مختلف، بازار ســـرمايه را پيچيده مى كند و 
سرعت داد و ستد در بازار را افزايش مى دهد 

در نتيجه ريسك ها نيز زياد مى شود. 
عضو هيات مديره بانك ســـامان افزود: 
معامالت الگوريتمى اين فرصت را مى دهد كه 
سهام داران ريسك خود را توزيع كنند و خريد 

و فروش آنها در زمان درستى انجام شود. 
وى ادامه داد: احساس مى كنم معامالت 
الگوريتمى امكان خوبى براى بازار ســـرمايه 
فراهم و در توسعه بازار  نقش موثرى را ايفا 
مى كند، اما بهره بردارى از نتايج مثبت آن به 
فرهنگ سازى نياز دارد و رويداد هايى مشابه 
ليگ ستارگان بورس و رقابت الگوريتمى ابزار 

مناسبى براى فرهنگ سازى است. 
ابوالفضل شـــهرآبادى معاون تامين مالى 

لوتوس پارسيان در باره اهميت توسعه معامالت 
الگوريتمـــى گفت: از ســـال ها پيش روش 
معامالت الگوريتمى در جهان مطرح شده و در 
حال حاضر حجم زيادى از داد و ســـتد هاى
 بازار هاى سرمايه پيشرفته به اين متد اختصاص 
دارد و توسعه اين تكنولوژى جديد در بورس 
ايـــران يك قدم مهم به جلو محســـوب مى 

شود. 
كارشناس ارشد بازار سرمايه تاكيد كرد: 
كاهـــش هزينه ها، افزايش حجم معامالت و 
افزايش ســـرعت در داد و ستد ها محصول 

معامالت الگوريتمى است. 
معاون تامين مالى لوتوس پارسيان ضمن 
بيان اينكه دخالت انســـان در فرآيند بازار با 
اين تكنولوژى حذف مى شود افزود: توسعه 
معامالت الگوريتمى مستلزم استفاده از همه 
امكانات در مسير فرهنگ سازى مستمر است و 
برگزارى رقابت الگوريتمى مى تواند در توسعه 

اين روش معامالتى موثر باشد.
سيدرضا علوى مديرعامل كارگزارى بانك 
توســـعه صادرات هم با بيان اينكه معامالت 
الگوريتمـــى در دنيا حجم زيـــادى از داد و

 ستد ها را به خود اختصاص داده، گفت: توسعه 
معامالت الگوريتمى عامل پويايى بازار سرمايه، 
تسهيل نقد شوندگى و افزايش شفافيت است 

و حجم معامالت را افزايش مى دهد. 
وى ادامه داد: هرچند ما براى بهره بردارى 
كامل از معامـــالت الگوريتمى نياز داريم تا 
عمق بازار ســـرمايه كشور را افزايش دهيم، 
اما در مجموع توســـعه اين روش معامالتى 
امرى ضرورى اســـت. مديرعامل كارگزارى 
بانك توسعه صادرات تاكيد كرد: البته اگر هم 
زمان با توســـعه معامالت الگوريتمى فرهنگ 
ســـازى الزم انجام نشود و افراد بدون آشنايى 
الزم از اين روش اســـتفاده كنند دچار زيان 
مى شوند و رقابتى مشابه ليگ ستارگان بورس 
گامى مهم براى آشـــنايى جامعه با داد و ستد 

الگوريتمى است.
عليرضا تاج بر مديرعامل كارگزارى تامين 
سرمايه نوين هم بيان كرد: شكل بازار استفاده 
از معامالت الگوريتمى را اجتناب ناپذير كرده 
اما ما اكنون در ابتداى مسير هستيم.  در حال 
حاضـــر معامالت انجام شـــده در اين قالب 
بيشتر شرطى است تا الگوريتمى و اميدوارم با 
ظرفيت هايى كه سازمان ايجاد مى كند شاهد 
آينده بسيارى خوبى براى معامالت الگوريتمى 
باشيم و قطعا رقابت هايى شبيه ليگ ستارگان 
بورس مى تواند سطح آگاهى فعالين آى تى 

در مورد بازار سرمايه را افزايش دهد.

توسعه معامالت الگوريتمى از نگاه كارشناسان بورس
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متالشي شدن شبكه جعل اسناد و مدارك 
در ماكو

ســـرويس شهرستانها: هنگ مرزي ماكو يك شبكه جعل اسناد، 
مدارك و صورت حســـاب هاي مسافري در اين شهرستان را كشف و 

متالشي كرد. 
سرهنگ حاجي زاده فرمانده هنگ مرزي ماكو از توابع آذربايجان 
غربي دراين باره گفت: در پي كسب اخباري مبني بر فعاليت شماري 
از افراد سودجو در اين شهرستان اعم از جعل اسناد و مدارك، ماموران 
اطالعات هنگ با انجام اقدامات فني محل كار اشـــخاص مورد نظر 

را شناسايي كردند.
وي ادامه داد: ماموران، متهمان را كه در پوشـــش دفتر خدمات 
كامپيوتري فعاليت داشتند، شناسايي و پس از هماهنگي با مقام قضايي 

سر شبكه اصلي و اعضاي جعل اسناد را دستگير كردند.
فرمانده هنگ مرزي گفت: اعضاي اين شبكه ، با جعل اسناد و 
صورت حساب هاي شركت هاي مسافربري بصورت غير قانوني اقدام 

به قاچاق در قالب جابجايي مسافر از مرز مي كردند.
حاجـــي زاده افـــزود: از دفتـــر كار متهمـــان،اوراق مربوط به 
صورتحساب هاي مسافربري، مهر پليس راه شهرستان ماكو و چند پليس 
راه ديگر اســـتانها، يك عدد شماره زن، يكدستگاه كامپيوتر،يكدستگاه 
چاپگر رنگي و انواع ذخيره ســـاز هارد ديسك اكسترنال و چند عدد 

فلش مموري كشف شد.
فرمانده هنگ مرزي گفت: در اين خصوص شش نفر به عنوان 

متهم دستگير و تحويل مراجع قانوني شدند.

ضرورت كسب درآمد پايداربراي حمايت از 
خانواده زندانيان زرين شهر

زرين شـــهرـ  خبر نگار اطالعات: انجمـــن حمايت از زندانيان 
شهرستان لنجان بايد در كنار كمك هاي خيرين، به دنبال ضرورت كسب 

درآمد پايدار براي حمايت از خانواده زندانيان  زرين شهر باشد.
فرماندار لنجان در نشســـت با اعضاي انجمن حمايت از زندانيان 
اين شهرســـتان با اعالم اين مطلب افزود: در شهرستان لنجان ظرفيت 
وپتانسيل هاي بالقوه وجود دارد كه مي توان از آنها جهت ايجاد درآمد زايي 
و راه اندازي مشاغل گوناگون استفاده كرد و الزم است انجمن در كنار 
كمك هاي خيرين، به دنبال كسب درآمد پايدار براي حمايت از خانواده 
زندانيان باشد. مهدي صفر خانلو در ادامه بر موضوع مهم اشتغال براي 
مددجويان اشاركرد و گفت: با مشاركت هرچه بيشتر دستگاه ها و خيرين 
زمينه اشتغال مناسب و كسب درآمد براي مددجويان و خانواده هاي آنان 

لحاظ شود.  
فرماندار لنجان به وضع زندان كنوني شهرستان اشاره كرد و افزود: 
با پيگيري هاي انجام شده در آينده نزديك شاهد ساخت ساختمان جديد 

زندان اين شهرستان خواهيم بود.  

 سارقان مسلح طالفروشي مشهد دستگير شدند 
 نيشـــابورـ  خبرنگار اطالعات: فرمانده انتظامي خراسان رضوي 
از دســـتگيري سارقان مسلح طالفروشي خيابان امامت مشهد در سه 
عمليات غافلگيرانه و ضربتي در شهرســـتان هاي نيشـــابور، مشهد و 

دامغان خبر داد.   
 ســـردار محمدكاظم تقوي گفت: در پي وقوع يك فقره سرقت 
نافرجام مســـلحانه طالفروشي در خيابان امامت مشهد و فراري  شدن 
ســـارقان، شناسايي و دســـتگيري متهمان به طور ويژه در دستور كار 

كارآگاهان پليس قرار گرفت .
 وي اظهار داشت: ماموران انتظامي پليس راه آهن شهرستان نيشابور 
با اشراف اطالعاتي و تحقيقات به عمل آمده يكي از اين سارقان مسلح 
را در راه آهن اين شهرستان شناسايي كردند و از محل تردد وي مطلع 
شدند  .   ماموران در ادامه  و پس از هماهنگي با مقام قضايي، متهم را 
در يك عمليات ضربتي در حالي كه قصد فرار داشت دستگير و در 
بازرسي از وسايل همراه وي يك قبضه سالح كلت كمري به همراه 

يك عدد پوكه، 3 هزار دينار و 2 عدد گوشي كشف كردند  .
 تقوي با اشاره به انجام دو عمليات موفق ديگر توسط كارآگاهان 
پليس آگاهي اســـتان، گفـت: در اين دو عمليات يگان هاي عملياتي 
پليس آگاهي با اشراف اطالعاتي موفق شدند يك نفر از متهمان  را 
در مشهد و متهم ديگر را كه قصد فرار از استان را داشت در پليس 
راه جنـــدق دامغـــان به همراه يك قبضه كلت كمري و 4 تير جنگي 

دستگير كنند .
 وي با بيان اينكه در تحقيقات فني به عمل آمده توســـط پليس، 
متهمان به ســـرقت نافرجام مسلحانه طالفروشي خيابان امامت مشهد 

اعتراف كردند، تاكيد كرد: تحقيقات درباره اين پرونده ادامه دارد .

سرويس شهرستان ها: وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي گفت: 
خوشبختانه عليرغم همه مسائل و مشكالت در جامعه ايراني، 

هنوز خانواده يك ركن مستحكم است. 
  سيد عباس صالحي در نخستين همايش تجليل از حاميان 
خانواده در آمفي تئاتر دانشگاه علوم پزشكي كاشان افزود: بر 
اساس آمارها و پيمايش هاي اين وزارتخانه، پرسشي در مورد 
رضايت مردم در سال 94 نشان داد كه هنوز باالترين رقم ها 

به حوزه خانواده و شريك زندگي بر مي گردد. 
وي تاكيد كرد: مقوله هاي ديگري مانند سالمت با فاصله 
بسيار در جايگاه بعدي قرار مي گيرد و هنوز در جامعه ايراني 
خانـــواده باالترين ركن قوام بخش و رضايتمندي از زندگي 
است. وي ادامه داد: با بررسي پيمايش سال 94، خانواده هنوز 
باالترين گروه مرجعيت اجتماعي است و با فاصله بسيار از 
ساير گروه ها قرار مي گيرد كه نشان مي دهد خانواده هنوز در 

جامعه ايراني اصالت دارد. 
صالحي اضافه كرد: اگر بخواهيم در اين جهان پر آشوب 
كه ركن خانواده مورد تهديد قرار گرفته است، به نقطه اي اتكا 
كنيم كه در آن اميد به آينده وجود داشته باشد، پاينده و پوينده 

بودن خانواده در جامعه ايراني است. 
وي افـــزود: نگراني هايي مانند طالق هم البته در بحث 
آســـيب هاي اجتماعي وجود دارد كه به رغم فاصله اش با 
آمارهـــاي جهاني، همين ميزان هم براي نهاد مقدس خانواده 
زيان دارد و بايد در كاهش آن كوشيد. وزير فرهنگ و ارشاد 
اسالمي گفت: آمارها معيارهاي متفاوتي دارد، مانند نسبت طالق 
به ازدواج كه در اين آمار در چند دهه گذشته روند افزايشي 
داشتيم، اما بايد ساير معيارهاي اثرگذار مانند ميزان طالق نسبت 
به تعداد متاهالن يا ميزان طالق نسبت به جمعيت نيز مورد 

توجه قرار گيرد، كه البته در آنها شرايط بهتر است. 
به گفته وي باال رفتن سن ازدواج از نگراني هاي ديگر 
در بحث خانواده است؛ بدين معني كه خانواده ها دير شكل 
مي گيـــرد و ايـــن براي يك جامعه و يك نگاه ارزش مدار و 
فرهنگ مـــدار كه ازدواج را مكمل ديانت و وجود مي داند، 
عالمت خوبي نيست. صالحي اضافه كرد: آمارهاي سال 1394 
نشـــان مي دهد كه ميانگين سن ازدواج پسران نزديك به 28 
سال و دختران 23/5 سال است كه البته در برخي از شهرها 
مانند تهران، اين آمار براي پسران بيش از 30 سال و دختران 

بيش از 26 سال است. 
وي در زمينـــه كاهش بُعد خانوار از افزون بر 5 نفر به 
نزديك 3 نفـــر گفت: خانواده هاي ايراني به تدريج كوچك 
و كوچكتر شـــده اند و طبيعي اســـت كه اين امر عارضه ها و 

آسيب هايي براي جامعه به همراه داشته باشد. 
  نيكوكاران در اين همايش پرداخت 10 ميليارد ريال براي 
تحكيم بنيان خانواده ها را متعهد شدند كه يك ميليارد ريال آن 

از سوي وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي تقبل شد. 
 * خطر خاطره زدايي از شهرهاي تاريخي 

  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در آيين گشايش نخستين 
جشنواره بين المللي كتاب كودك و نوجوان در كاشان گفت: 
جلوگيري از آلزايمر شهرها بيش از آلزايمر انسان ها اهميت 
دارد، چـــرا كه بي توجهي به اين امر مي تواند بر آگاهي هاي 

نسل آينده از داشته هايشان اثرگذار باشد. 
  صالحي افزود: شهرهايي كهن مانند كاشان با چند هزار 
سال پيشـــينه، اتصالي تاريخي دارند كه هيچگاه اين اتصال 
قطع نشده و پيوسته در فرهنگ و تمدن ايراني نيز تاثيرگذار 

بوده است. 
وي اضافه كرد: تركيبي در حوزه دين، علوم انساني، ادبيات 
و هنر با شاخص هاي گوناگون مانند صنايع سنتي و نوين به 
وجود آمده كه نقاطي مانند كاشان را در عرصه فرهنگ و تمدن 
ممتاز و متمايز كرده است كه مجموع آنها وظيفه هاي ويژه اي 

براي مردم و مسئوالن اين خطه ايجاد مي كند. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي با تاكيد بر جلوگيري از 
آلزايمر شهرها گفت: خاطره زدايي يكي از مواردي است كه 
اين شهرهاي تاريخي را در معرض تهديد قرار مي دهد، چرا 
كه از دســـت دادن خاطره ها به معناي گسست هاي ذهني و 

ارتباط هاي تاريخي و فرهنگي است. 
وي اضافه كرد: معنا زدايي از ديگر تهديدها براي شهرهاي 
تاريخي و فرهنگي بشمار مي رود و چنانچه شهرهاي تاريخي 

معناي خود را از دست بدهند، از روح تهي خواهند شد. 
صالحي ادامه داد: شهرهاي تاريخي مي توانند با گذشت 
زمان در معرض سياليت سريع قرار بگيرند كه البته در كاشان 
توجه خوبي به موضوع شده است و اين اميدواري را ايجاد 
مي كند كه عناصر حفاظت از هويت شهر، مصون بمانند. وي 
افزود: بايد تالش كنيم فضاهاي كالبدي ارزشـــمند شهرهاي 
تاريخي مانند كاشـــان به عنوان نقطه اتصال فرهنگ ها حفظ 
شـــود، چرا كه اين اثرها و بناها متعلق به يك فرد، خانواده 

يا شهر نيست. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي اضافه كرد: فرهنگ و هنر به 
عنوان روح شهر جريان دارد و در رويدادهاي آن اثرگذار است 
و اگر بتوان روح تاريخي نقاطي مانند كاشان را در شهر جريان 

دهيم، آن هنگام شاهد اتفاق هاي خوبي خواهيم بود. 
وي با اشـــاره به ايـــده راه اندازي ميدان ها و گذرهاي 
فرهنگ و هنر در كشور افزود: اين طرح كه از يزد آغاز شده، 
با همين رويكرد شكل گرفته است كه روح شهرها را به كالبد 
آنها پيوند دهد و بر اين اســـاس 10 شهر ديگر در سال هاي 

پيش رو ميزبان اجراي طرح خواهند بود. 
صالحـــي ادامه داد: ايجاد ميدان ها و گذرهاي فرهنگ و 
هنر بر پايه مردم استوار است، زيرا فرهنگ را مردم مي سازند و 
راه اندازي اين نقاط، فرصتي براي نمايش نوآوري هاي هنري 

شهرها و تقويت اقتصاد فرهنگ و هنر است. 
وي با اشاره به برگزاري نخستين جشنواره بين المللي 

كتاب كودك و نوجوان در كاشان گفت: اين رويداد مي تواند 
پيوند خاصـــي بين كتاب به عنوان قديمي ترين، نافذترين، 
ماناترين و موثرترين رســـانه بشري و كودكان و نوجوانان به 
عنوان آينده سازان و موثرترين و اصلي ترين عضو خانواده ها، 

برقرار كند. 
وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي، انتخاب كاشان به عنوان 
چهارمين پايتخت كتاب ايران در ســـال 97 را يادآور شد و 
افزود: جشـــنواره كتاب كودك و نوجوان با توجه به مســـير 
مردمي پايتختي كتاب ايران، مي تواند چشم انداز پرافتخارتري 

را براي اين خطه پديد آورد. 
نخســـتين جشنواره بين المللي كتاب كودك و نوجوان 
كاشان كه در ميدان فرهنگ و هنر كمال الملك آغاز شده، با 
حضور افزون بر 60 نويسنده و تصويرگر تا امروز در 100 نقطه 

اين شهر به عنوان چهارمين پايتخت كتاب ايران ادامه دارد. 
  * سهم اندك فرهنگ و هنر از بودجه كشور  

  وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي درحاشيه جشنواره كتاب 
كودك و نوجوان گفت: سهم حوزه فرهنگ و هنر از بودجه 
كشور در فضايي كه طي شده، همواره كمتر از 2/5درصد و 
بسيار اندك بوده است.   صالحي در مورد شرايط بودجه حوزه 
فرهنگ افزود: احساس مي شود كه اعتبارهاي حوزه فرهنگ در 
بودجه كشور تناسب كافي با ظرفيت ها، نوآوري ها و كاركردهاي 

اين بخش نداشته است. 
وي اضافه كرد: فضاي بودجه ريزي با آن چه كه بايد 
در فرهنگ و هنر و بخش هاي مرتبط با آن رقم بخورد، بسيار 
تفاوت داشته است و انتظار مي رود كه با توجه به ظرفيت هاي 
اين حوزه، نظام بودجه ريزي كشور در دولت و مجلس سهم 

واقعي تري براي اين بخش در نظر بگيرند. 
وزير فرهنگ و ارشـــاد اسالمي درباره بودجه فرهنگ 
و هنر استان ها و شهرهاي كشور و بخش هاي مرتبط با اين 
بخش اضافه كرد: رويكرد اين وزارتخانه دريافت بودجه توسط 

استان ها و شهرها متناسب با ظرفيت هايشان است. 
  وي امضاي تفاهم نامه اي با بيمارستان آيت اهللا يثربي 
كاشـــان را از ديگر برنامه هاي سفر يك  روزه خود به كاشان 
ذكر كرد و گفت: بر اين اســـاس اهالي قلم اين شهرستان از 
ســـوي اين مركز درماني به صورت رايگان معاينه و درمان 

خواهند شد. 

 * بهره برداري ازگذر فرهنگ و هنر در كاشان  
دومين گذر فرهنگ و هنر كشـــور به منظور اســـتقرار 
هنرمندان صنايع دســـتي و رونق كسب و كارهاي فرهنگي، 
باحضور وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در بافت تاريخي كاشان 
به بهره برداري رســـيد. رئيس اداره فرهنگ و ارشـــاد اسالمي 
شهرستان كاشان در اين باره گفت: طرح گذر فرهنگ و هنر 
«آب انبارخان» كه با اعتبار 31 ميليارد ريالي به اجرا درآمده، 
پس از گذر فرهنگ و هنر مازاري هاي يزد در كشور به بهره 

برداري رسيده است. 
ميثم نمكي افزود: محور مسجد آقا بزرگ، كوچه آشتي 
كنان، گذرهاي آب انبارخان و درب باغ، بابا ولي و گذر پانخل 
تا ميدان كمال الملك، از جمله مسيرهاي مشخص شده در 

گذر فرهنگ و هنر كاشان است. 
وي بيان كرد: بهســـازي، زيبا ســـازي، مرمت، تنظيف، 
كف فرش و شست و شو از جمله اقدام هاي صورت گرفته 
براي آماده سازي گذر فرهنگ و هنر آب انبارخان براي استقرار 
هنرمندان است و با توجه به اينكه كاشان چهارمين پايتخت 
كتاب ايران است، نقاشي هاي ديواري اين گذرها با موضوع 

معرفي كتاب و ترويج فرهنگ كتابخواني اجرا شد. 
  * جوهره انقالب اسالمي حوزه فرهنگ است 

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمي در ديدار با نماينده ولي فقيه 
و امام جمعه كاشـــان گفت: جوهره انقالب اسالمي، حوزه 
فرهنگ بوده و اين امر نقطه تمايز انقالب ايران با ساير انقالب ها 
در جهان است.   صالحي اضافه كرد: انقالب اسالمي يك انقالب 
صرفاً سياسي يا اقتصادي نبود، بلكه هويت فرهنگي جانمايه 
آن قرار گرفت و سپس شعاع هاي نور خود را در ساير حوزه 
گستردانيد. وي افزود: انقالب اسالمي با همين نگاه به پيروزي 
رسيد و اساس نگاه كالن مقام معظم رهبري و ساير مسئوالن 
ارشد نظام بر اين پايه استوار است، چنان كه دشمنان از اين 

مسير چشم طمع به اين خاك دارند. 
وزير فرهنگ و ارشـــاد اسالمي افزود: ايران سرزميني 
است كه با هويت فرهنگي تعريف شده است و گذشته اي 
پر از علم و مفاخر دارد كه البته برخي نقاط مانند كاشان با 
ويژگي هايي خاص متمايز مي شـــوند. وي اضافه كرد: كاشان 
از نخستين شهرهاي شيعي ايران و كانون ترويج انديشه هاي 
اهل بيت اســـت كه با برخورداري از ظرفيت هاي ديني و 
علمي در رشته ها و شاخه هاي گوناگون و از جمله فرهنگ 
و هنر، مرجعيت، علوم انســـاني، فلســـفه و عرفان اتصال و 
استمرار تاريخي داشته است. صالحي تاكيد كرد: بايد تالش 
شـــود تا گذشـــته و حال نقاطي مانند كاشان با برخورداري 
از جوهره هـــاي فرهنگـــي، هنري، ادبي و صنعتي، به آينده 
متصل شوند و اين مسير پر افتخار همچنان ادامه يابد. وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمي اجراي طرح مروجان كتابخواني را 
يادآور شـــد و اضافه كرد: فرهنگ و هنر روح و كالبد دارد 
و بايد به توليد معنا و تامين معيشـــت كمك كند و بر اين 
اساس، حوزه اقتصاد فرهنگ و هنر مورد توجه قرار گرفته

 است. 
وي با اشاره به طراحي سامانه اي براي مديريت هوشمند 
كانون فرهنگي هنري مساجد گفت: بيش از يك ميليون نفر با 
كارت ملي عضو شبكه كانون فرهنگي هنري مساجد شده اند 
و ســـازمان اوقاف نيز با نـــگاه جديد تالش دارد كه وقف 
و امـــور خيريه را به عنوان منبع اصلي فعاليت هاي فرهنگي 

قرار دهد. 

اظهارات سرپرست استانداري البرز درباره وزير ارشاد: خاطره زدايي،شهرهاي تاريخي را تهديد مي كند  
تعريض بزرگراه تهرانـ  كرج

كرجـ  خبرنگار اطالعات: سرپرســـت استانداري البرز با اشاره به 
اين كه دولت تدبير و اميد نگاه ويژه به توسعه راه ها دارد، گفت: با توجه 
به خواســـت و نياز مردم براي تســـهيل در رفت و آمدهاي ورودي و 
خروجي استان، درصدد اتخاذ تدابيري ويژه براي تسريع در بهره برداري از 

پروژه هاي راهسازي استان هستيم.
دكتر شـــهبازي در بازديد از پروژه تعريض آزادراه تهرانـ  كرجـ  
قزوين با اشاره به اين كه 15 كيلومتر اين طرح اكنون در دستور كار استان 
البرز مد نظر اســـت، افزود: اين پروژه كه از گرمدره آغاز شده است و تا 
حصارك ادامه دارد، تدبيري موقت براي گره گشايي از ترافيك ورودي 
البرز است. اين پروژه در قالب 4 قطعه تعريف شده و اكنون براي 3 قطعه 
آن با پيمانكار قرارداد منعقد شده است. اعتبار اوليه اين پروژه نيز حدود 

22 ميليارد تومان پيش بيني شده است.
وي افزود: تعريـــض آزادراه، به طور موقت موجبات رفاه مردم در 
ترددهاي اين محدوده را تا بهره بـــرداري از پروژه هاي بزرگي همچون 
جاده آبيكـ  چرمشـــهر و ادامه بزرگراه همت و كمربند شمالي كرج، 
فراهم مي كند.دكتر شهبازي اضافه كرد: مهمترين بخش در طرح تعريض 
آزادراه، از گرمدره به فرديس به طول 5 كيلومتر است كه بر اساس تعهد 
پيمانكار 18 ماه زمان نياز دارد، ولي در صورت تأمين منابع مالي اين زمان 

كاهش مي يابد.
او ياد آورشد: استان البرز بار تردد 12 استان كشور در شرق، غرب، 
شـــمال و شـــمال غربي را بر دوش دارد و از اين رو طبق برآوردهاي 
صورت گرفته حدود 20 درصد بار ترافيك كشـــور نيز در اين محدوده 

اندك است.
سرپرست اســـتانداري البرز افزود: با جديت درصدد روان سازي 
مشـــكالت ترافيكي استان البرز هستيم و از اين رو در نظام بودجه بندي 

استان در سال 98 توسعه راه ها جزو اولويت ها است. 

برنامه ريزي براي كاهش آسيب رسيدن به 
درختان در زمان بارش برف در كرج

* برنامه ريزي هاي الزم براي كاهش آســـيب رسيدن به درختان  و 
فضاي سبز كرج در زمان بارش برف و بروز بحران  انجام شده است. 

رئيس سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري كرج در 
حاشيه مانور عمليات زمستاني اين شـــهرداري افزود: براي حضور در  
شرايط سخت  زمستاني  امسال، از سوي شهرداري كرج برنامه ريزي هايي 
صورت گرفته است و سازمان سيما، منظر و فضاي سبز شهري شهرداري 

كرج، آماده تر از سال هاي قبل به استقبال زمستان مي رود.
بضاعتي پور در اين جلســـه كه با حضور مسئوالن و مديران ارشد 
عمليات زمستاني شـــهرداري كرج برگزار شد، گفت: امسال برگزاري 
كارگاه هاي آموزشـــي همچون دوره هرس درختان ويژه كارشناسان و 
ناظرين شـــركت توزيع برق استان البرز و مانورهاي عملياتي به صورت 
ويژه مورد توجه دستگاه هاي خدمات رسان مجموعه مديريت شهري قرار 
گرفته اســـت و اميدواريم با استمرار اين برنامه ها بتوانيم به هنگام وقوع 

بحران، خسارت هاي مالي و جاني را در حد امكان كاهش دهيم.
وي با بيان اين كه در زمســـتان امسال، تمامي امكانات براي  آسيب 
نرسيدن به درختان و فضاي ســـبز شهر به كار گرفته خواهد شد اظهار 
داشـــت: برنامه ريزي براي بسيج امكانات و تهيه ابزار و ادوات مورد نياز 
عمليات برف روبي معابر در  پارك ها و بوستان ها با هدف تسهيل در رفت 
و آمد شهروندان و سبك ســـازي سرشاخه هاي درختان، صورت گرفته 
است تا در صورت بارش برف سنگين غافلگير نشويم و بتوانيم حافظ 

درختان و فضاي سبز شهري باشيم. 

بهره مندي 2560 معلول از خدمات توانبخشي 
بهزيستي دامغان 

دامغانـ  خبرنگار اطالعات: 2560 معلول از خدمات توانبخشـــي 
بهزيستي در شهرستان دامغان بهره مند شدند. 

رئيس اداره بهزيستي شهرستان دامغان با اعالم اين مطلب افزود: اين 
معلولين كه شامل جسمي حركتي، ذهني، بينايي، اعصاب و روان، شنوايي 
و گفتار و زبان هستند، از خدمات توانبخشي چون حمايت هاي درماني، 
ويلچر، عصا، سمعك، وســـايل مخصوص نابينايان، خدمات پزشكي، 

تسهيالت اشتغالزايي و غيره... بهره مند هستند. 
محمود زحمتكش اضافه كرد: در شهرستان دامغان 5 مركز نگهداري و 
توانبخشي معلولين و سالمندان روزانه و شبانه روزي مشغول خدمات رساني 
هستند كه يك مركز حرفه آموزي معلولين ذهني پسران باالي 14 سال و 

يك مركز حرفه آموزي دختران باالي 14 سال خدمات ارائه مي دهند. 

يزدـ  خبرنگار اطالعات: معاون هماهنگي 
امور عمراني فرماندار يـــزد از جمع آوري 
سرعتكاه  هاي غيراصولي و فاقد مجوز در معابر 

روستايي اين شهرستان خبر داد. 
محمدجواد آقايي در نشست شوراي 
هماهنگي ترافيك شهرســـتان يزد كه با 
محوريت رفع گره هاي ترافيكي روستاهاي 
بخش مركزي و زارچ برگزار شـــد، افزود: 

در مناطقي از شهرســـتان يزد و به ويژه در 
روستاها، مشكالت عبور و مرور بسيار است و 
اقدامات انجام شده، تناسبي با بافت روستايي 
ندارد. وي با بيان اينكه بافت روستايي، سنتي 
و متفاوت با شهر است، افزود: الزم است 
مصوباتي كه در كميته فني ترافيك روستاها 
براي حل مشكالت عبور و مرور ساكنان اين 
مناطق اتخاذ مي شود، متناسب با بافت هاي 

سنتي و شرايط روستا باشد. براي اينكه عبور 
و مرور در معابر ايمن شود، بايد ايمني آن ها 
ارتقاء پيدا كند تا حوادث و سوانح نيز كاهش 
يابد، اما نبايد به بهانه آن بافت هاي ســـنتي 

روستاها دگرگون شود.
آقايي با تأكيد بر لـــزوم جمع آوري 
ســـرعتكاه هاي بدون مجوز و غيراصولي 
در معابر روســـتايي، بر ضرورت نصب 

دوربين هاي نظارتي ثبت تخلف تاكيد كرد 
و بيان داشت: اين دوربين ها مي تواند كاهش 
تصادفات را به دنبال داشـــته باشد و جلوه 

بهتري به روستاها ببخشد. 
آقايي اســـتفاده از فضاي سبز به جاي 
ايجاد موانع در روســـتاها را به عنوان يكي 
از روش هاي كاهش ســـرعت مطرح كرد 
و يادآور شد: در بسياري از معابر روستايي 

مي توان به جاي ايجاد موانع، با بهره گيري از 
فضاي سبز ضمن كنترل سرعت خودروها، 
مسير را براي رفت و آمد ساكنان زينت داد. 
وي همچنين خواستار استفاده از آجر و 
كاهگل براي مرمت، احداث و تزئين معابر 
روستايي شد و گفت: آجر و كاهگل بايد 
جايگزين مصالحي شود كه هيچ تناسبي با 

بافت روستاها ندارد. 

سرعتكاه هاي غيراصولي در معابر روستايي يزد جمع آوري مي شود

شماره نمابرنيازمنديها22224963-22224886

پروانه بهره برداري دامداري روستايي 
به شماره 0792012232034730 
به نام محمود رمضاني مفقود و از درجه 

اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز سواري ام .وي.ام110 
مدل1378 به شماره انتظامي 879س17 ـ 

ايران76 به نام سعيد كاظم زاده جيرسر 
بهمبري مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

سند كمپاني، شناسنامه مالكيت و كسري بنچاق كيا 
اپتيما مدل2016 به شماره پالك 62ـ597ص47 
و شماره موتور G4KEFH173818 مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط گرديده است. (ساري)

برگ سبز خودروي سواري پرايد به ش انتظامي 
821د27 ـ ايران72 مدل82 به ش موتور 

 S1412282965476 00507746 ش شاسي
مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

برگ سبز خودروي نيسان تيپ 2400 مدل89 
آبي روغني به شماره پالك 195ج95 ـ ايران32 
و شماره موتور 546961 به نام وحيد قاسمي 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

سند كمپاني، شناسنامه و كارت خودروي سواري پژو 
پارس به ش انتظامي 155س25 ـ ايران32 مدل84 به 
ش موتور 12484158073 ش شاسي 19326347 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

مدرك كارشناسي ارشد رشته 
فيزيوتراپي به نام غالمرضا گنج آبادي 

به شماره ملي: 0383524105 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

 LX سند كمپاني و برگ سبز و كارت خودروي پژوپارس
 139B0070819 مدل1393 پالك 48ـ273ج95 موتور

شاسي NAAN11FC5EK688479 به نام حسين 
عماديان خوب مفقود و از درجه اعتبار ساقط است. دهدشت

شناسنامه مالكيت و كليه مدارك سواري 
پرايد مدل1381 به شماره پالك 869م18 ـ 

ايران78 موتور 00300229 شاسي 
S1412281765316 مفقود شده و اعتبار ندارد.

كارت دانشجويي پارسا خليچياني به 
شماره 9715052104 دانشگاه 
كردستان رشته علوم مهندسي آب 
مفقود و از اعتبار ساقط است. سنندج

گواهي موقت كارشناسي اينجانب ندا 
مومن در رشته رياضيات و كاربردها 

صادره از دانشگاه صنعتي شريف مفقود 
گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

كارت سبز خودرو سواري پاترول مدل 1372 شماره پالك 96 ـ 
ايران 525د22 شماره موتور Z24016451Z شماره شاسي 

PNK15Z210262 كدملي 460972451 به نام عباس عربي 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

پروانه بهره برداري سنگ بري نگارستان به شماره 1220 
و شناسه كسب و كار 319934862043 متعلق به اين 

جانب رحمت اهللا مشكاني با كدملي 0794228739 
مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت كيشوند اينجانب 
ابوالفضل زمان فشمي به شماره 
159035/01 مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط مي باشد.

كارت ماشين و  تفويض وكالت فروش خودرو پرايد141 
مدل1387 به شماره پالك 56 ـ ايران112م76 به شماره 

موتور 23091 به شماره شاسي S1482287244413 مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط است. لنگرود

سند كمپاني وكارت شهرباني موتورسيكلت ساوين200 به شماره 
شهرباني 43184ـ524 به شماره موتور 5130570 و شماره شاسي 

8902309 به رنگ مشكي به نام آقاي حسين كاظم پور دودانگه مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط مي باشد. مدل 1389

اينجانب گل اصالن بهرواقبالغ رستم مالك 
سواري پژوآردي مدل1384 به شماره 
شاسي 13444336 و شماره موتور 
11784041262 به شماره انتظامي 

249د62 ـ ايران91 به علت فقدان اسناد 
فروش سند كمپاني تقاضاي رونوشت 
(المثني) اسناد مذكور را نموده ام لذا 

چنانچه هركس ادعايي در مورد خودروي 
مذكور را دارد ظرف مدت ده روز به دفتر 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع 

در پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه 
نمايد. بديهي است پس از انقضاي مهلت 
مزبور طبق مقررات اقدام خواهد شد. 

اردبيل

اينجانب عبدالحسين ارشادي مالك خودرو 
سمند رنگ بژ متاليك انتظامي 211ب13 ـ 

ايران11 با شماره بدنه 82257050 و شماره 
موتور 12482052045 مدل 1383 به علت 

فقدان اسناد فروش سند كمپاني تقاضاي 
رونوشت اسناد مذكور را نموده ام لذا چنانچه 
هركس ادعايي در مورد خودروي مذكور دارد 

ظرف 10روز از نشر آگهي به دفتر حقوقي 
سازمان فروش شركت ايران خودرو واقع در 

پيكان شهر ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق ضوابط 
مقرر اقدام خواهد شد. همچنين شناسنامه 

مالكيت خودرو (برگ سبز) و كارت مشخصات آن 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط است.

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب 
منوچهر گرشاسبي فرزند حرمت اله 

به شماره شناسنامه 23385 
صادره از تهران در مقطع كارشناسي 

رشته مهندسي معدن صادره از 
واحد دانشگاهي محالت با شماره 

158420000310 مفقود گرديده 
است و فاقد اعتبار مي باشد. از 

يابنده تقاضا مي شود اصل مدرك 
را به دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
محالت به نشاني: استان مركزي ـ 
شهرستان محالت ـ بلوار آيت اهللا 
خامنه اي ـ دانشگاه آزاد ـ كدپستي 

84815ـ119 ارسال نمايند. 

اينجانب تيارا ساروتي مالك خودرو پژو 
206هاچ بك شماره انتظامي 628م63 ـ 
ايران19 با شماره بدنه 10870187 

و شماره موتور 13085044129 
مدل 1385 به علت فقدان اسناد 

فروش سند كمپاني تقاضاي رونوشت 
اسناد مذكور را نموده ام لذا چنانچه هر 
كس ادعايي در مورد خودروي مذكور 

دارد ظرف 10روز از نشر آگهي به 
دفتر حقوقي سازمان فروش شركت 

ايران خودرو واقع در پيكان شهر 
ساختمان سمند مراجعه نمايد. بديهي 
است پس از انقضاي مهلت مزبور طبق 

ضوابط مقرر اقدام خواهد شد.

برگ سبز خودرو سواري 
پرايد به رنگ نوك مدادي 

مدل1386 و به شماره پالك 
63ـ313ص27 و به شماره 

موتور 2025045 و به شماره 
  S1482286214975 شاسي

به نام بهجت ناصري 
اسماعيل آبادي مفقود گرديده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

برگ سبز خودرو سواري 
پيكان مدل1383 به رنگ 

سفيدروغني به شماره پالك 
74ـ462ق55 و شماره 

موتور 11283007889 و 
شماره شاسي 83404764 
به نام محمدرضا يزدان پناه 

مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط است.

نوبت دّوم
گواهي نامه پايان تحصيالت دوره 
متوسطه شاخه نظري رشته علوم 
تجربي و گواهي نامه پايان دوره 
پيش دانشگاهي و پاسپورت 
اينجانب محمد باقري زاداعظم 

فرزند اكبر به شماره ملي 
5060098613 مفقود گرديده و 
فاقد اعتبار مي باشد. (عجب شير)

 ROA سند و برگ سبز سواري پژو
نوك مدادي متاليك مدل1386 به 
شماره موتور 11686052958 

شاسي 61365607 
پالك33ـ117ن13 مالك محرم  

پورشعبان كلويري مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط است.

الرستان

كارت هوشمند خودرو 
بنز ده تن كمپرسي 

به شماره 2104381 
و شماره شهرباني 

825ع76ـ ايران63 
مفقود گرديده از درجه 
اعتبار ساقط مي باشد. 

ني ريز

كارت خودرو پيكان وانت 
تيپ1600i رنگ سفيد 

مدل1386 به شماره انتظامي 
843ل21ـ ايران22 شماره 

موتور 1128000950 شماره 
شاسي 30517801 به مالكيت 

حميدرضا علي اكبري فرزند 
لطف اله مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

سندكارخانه و برگ سبز سواري 
جيپ شهباز خردلي روغني 

مدل64 پالك29ـ753ب35 
شماره موتور 307C27 شماره 

شاسي 8320206 به نام 
نمامعلي كاظمي احمدآبادي 

فرزند علي ش ش193 
كرمانشاه مفقود از درجه اعتبار 

ساقط است. گرگان

برگ سبز و سند كمپاني 
پژو206 مدل1390 به 

شماره انتظامي 829ب69 ـ 
ايران46 به شماره شاسي 

NAAP31EG5Bj249155 و 
شماره موتور 1490044391 

به نام خديجه ناصري كرين 
مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

است.

برگه كمپاني ـ برگه 
سبز و سند مالكيت 
چري شماره موتور 

 MVME4G15BABG001034
شاسي

 NATFCANH0H1001149 
پالك 363ص85 ـ ايران10 
مفقود و از درجه اعتبار 

ساقط است.

سند كارخانه و برگ سبز 
 206TU5 سواري هاچ بك پژو

سفيد روغني مدل93 پالك 
59ـ816د75 به شماره موتور 

163B0108643 شماره شاسي 
NAAP13FE3Ej502253 به نام 
مهيار محبي فرزند علي اكبر كدملي 
2110671734  گرگان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط است. گرگان

برگ سبز سواري پژو روآ 
مدل1387 به شماره پالك 

17ـ915س65 و شماره موتور 
11687068147 و شاسي 

 NAAB21AA09H038924
به نام محمدباقر مجيدي مفقود 
گرديده از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.
اروميه ـ محمدباقر مجيدي

برگ سبز و سند كمپاني و سند 
دفترخانه موتورسيكلت سيوان 

مدل1394 به شماره پالك 
375/51583 و شماره موتور 

0149NDR048826 و شماره تنه
 NDR***150F9441161 به 
نام حسين قلي پورآزادقلقاچي 
مفقود گرديده اعتبار ندارد. 

اروميه ـ حسين قلي پورآزادقلقاچي

سند كمپاني و برگ سبز خودرو 
سواري پژوپارس مدل1392 به 

شماره پالك 69ـ527س41 و شماره 
موتور 124K0071086 و شاسي 
NAAN21CA0CK154533 به 

نام آقاي علي حاجيلري مفقود گرديده 
از درجه اعتبار ساقط مي باشد. 

اروميه  ـ علي حاجيلري

(برگ سبز تراكتور فرگوسن 
شماره ايران19ـ931ك32 

مدل1393 و برگ زرد 
سوخت گازوئيل و برگ 
خريد كمپاني و مقداري 
مدارك به نام احمدعلي 
عسگري زردآبي مفقود 

شده و از درجه اعتبار ساقط 
است) 

پروانه وكالت شماره 
224 تاريخ 88/12/13 

صادره از كانون وكالي 
دادگستري استان 

گلستان به نام حسن 
فرزانگان فرزند رمضان 
كدملي 2121722475 
گرگان مفقود و از درجه 
اعتبار ساقط است. گرگان

برگ سبز و سند كمپاني و سند 
دفترخانه سواري پرايد مدل1392 

به شماره پالك 17ـ995ل78 به 
شماره موتور 4808345 و شاسي 

NAS411100D4910626 به نام 
حسين قلي پورآزادقلقاچي مفقود 

گرديده از درجه اعتبار ساقط است. 
اروميه ـ قلي پورآزادقلقاچي

برگ سبز سند كمپاني و سند 
دفترخانه سواري پژو405 
مدل1385 به شماره پالك 

17ـ535ل17 و شماره موتور 
12485202226 و شاسي 
13249863 به نام جاويد 

منصورقصريك مفقود گرديده 
اعتبار ندارد. 

اروميه جاويد منصورقصريك

سند وانت پيكان 1600 سفيد 
شيري روغني مدل1391 شماره 
موتور 11491006347 شاسي 
 NAAA46AA2CG340926

پالك 83ـ513م26 مالك 
زنده علي دريابار مفقود گرديده از 

درجه اعتبار ساقط است.
 الرستان

كارت هوشمند باري به 
شماره 2374322 بنز 

خاور808 به شماره پالك 
54ـ629ع62 به سال 

ساخت 1354 و به شماره 
موتور 10023776 و 

شماره شاسي 14128888 
مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط است.

سند كمپاني، سند مالكيت 
(برگ سبز) پژوپارس 
مدل1387 به شماره 

پالك 51ـ427د93 موتور 
12487023661 شاسي

 NAAN01SA58E703381 
به نام عبداهللا بكخاني مفقود و 

از اعتبار ساقط است.
سنندج

برگ سبز اتومبيل 
سواري سايپا131 با 

شماره پالك 64ـ ايران 
475د59 و با شماره موتور  
M13/5981155 و شاسي 

 NAS411100H1055837
مفقود شده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

برگ سبز كاميونت ون 
مدل1390 به شماره پالك 
ايران15ـ174ن33 و به 
شماره موتور 554708 و 

شماره شاسي
 NAZPL140TFP004810 

به نام شركت آذر اتصال 
مفقود شده و از درجه اعتبار 

ساقط است. (تبريز)

شناسنامه مالكيت 
دووسي يلو مدل1379 

به شماره انتظامي 
667د19ـ ايران71 و 

شماره موتور 775234 
و شماره شاسي 

 IR78165011736
مفقود گرديده اعتبار 

ندارد. (شهركرد)

برگ سبز و سند كمپاني خودرو 
سواري پرايد رنگ سفيد 

معمولي مدل 80 شماره پالك 
23ـ ايران398هـ81 شماره 

موتور 236793 شماره شاسي 
S1412280708389 به 

نام مريم بكراني باالني مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط 

مي باشد.

كليه مدارك مربوط به 
موتورسيكلت هوندا 

200سي سي مشكي رنگ 
مدل93 به ش موتور 

0196NBG216133 بدنه 
 NBG***200T9326244
مفقود گرديده از درجه اعتبار 

ساقط مي باشد.

«مفقودي مدارك خودرو»
برگ سبز خودرو سواري تيبا 
به شماره پالك: 964ط79ـ 
ايران16 به شماره موتور: 

8114938 و شماره شاسي: 
 NAS811100E5768025

مفقود گرديده و از درجه 
اعتبار ساقط است. 

«قم»

برگ سبز ميني بوس 
كارسان مدل2007 به 
شماره پالك ايران 15ـ 

268ع32 و به شماره موتور 
DY64G50561 و شماره 
شاسي 740107400067 
به نام رسول عبدالهي مفقود 
شده و از درجه اعتبار ساقط 

است. (تبريز)

رش آگهي روزنامه اطالعات در  تهران و ساير مراكز استانها دفاتر رسمي پذ
(با يك تماس تلفني به گسترده ترين شبكه توزيع مطبوعات كشور بپيونديد)

آذربايجان شرقي
35552590-041تبريز

آذربايجان غربي
32224743-044اروميه

اردبيــــل
33243346-045اردبيل

اصفهــــان
3-32224001-031اصفهان

البـــــرز
2222500-0263كرج

ايـــــالم
3332442-0841ايالم

بـــوشهــر
33536630-077بوشهر

چهار محال و بختياري
32222727-038شهركرد

خراسان جنوبي
32222700-056بيرجند

خراسان رضوي
38419595-051مشهد

خراسان شمالي
32226006-058بجنورد

خوزستــان
33386152-33388047-061اهواز

زنجــــان
33365045-024زنجان

سمنــــان
33332440-023سمنان

سيستان و بلوچستان
33220243-054زاهدان

فـــــارس
32334494-071شيراز

قــــزوين
33222974-028قزوين

قــــــم
37703534-025قم

كردستـــان
33236487-087سنندج

كرمــــان
32223936-034كرمان

كرمانشــاه
38359172-083كرمانشاه

كهگيلويه و بويراحمد
33223939-074ياسوج

گلستــــان
32222123-017گرگان

گيـــــالن
33324511-013رشت

لرستــــان
33302200-066خرم آباد

مازنـــدران
33322206-011ساري

مركــــزي
32226966-086اراك

هــرمـزگان
32227800-076بندرعباس

همـــدان
5-38271814-081همدان

يـــــزد
37256027-035يزد

پذيرش آگهي براي روزنامه اطالعات و مجله اطالعات هفتگي

ايميل پذيرش آگهي ها:
agahi.ettelaat@yahoo.com

sazeman@ostan.org

ا تان اكزا اي ا ت هاطالعاتد زنا اشآگ پذ

اعتماد مردم،

 پشتوانه92 سال انتشار بي وقفه روزنامه اطالعات

تهــــران

دفتر مركزي

 (ميرداماد)

  22258014-17
        22223694
       29994509

29994249

3311241109124370268الله زار65150071مارليك

6646728509191576254ابوريحان6670761009121886934ولي عصر

509123198085-77136720نارمك
آزادي

66935043

88720001091231909306693998609192098997يوسف آباد6650270709123970324شهر آرا

3374206409127707311بهشت زهرا2260589109122567663قلهك5590219909123830830شهر ري

76504088رودهن2286669109385164151سيدخندان2271218909121787843شميران

اعالم مي دارد كه قبض ســـپرده وجوه گمركي به شـــماره 

607657 به مبلغ 1/022/804/796ريال متعلق به شركت 

نانوفناوران دارويي الوند (ســـهامي خاص) به شـــماره ثبت 

416281 و شناســـه ملـــي 1032067919، جهت كوتاژ 

 شـــماره 22853183 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط

 مي باشد.

آگهى تغييرات  شركت تهويه سهامى خاص
 به شماره ثبت 9510 و شناسه ملى 10100395127 

به استناد صورتجلسه هيات مديره مورخ 1397/03/29 و اجازه مجمع 
عمومى فوق العاده مورخ 1396/11/25 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه 
شـــركت از مبلغ 21337500000 ريال به مبلغ 178832400000 
ريال منقسم به 1788324 سهم 100000 ريالى با نام كه 23000 سهم 
ممتاز و 1765324 سهم عادى ميباشد كه تماما پرداخت شده از طريق 
مطالبات حال شده واندوخته طرح و توسعه تامين گرديده افزايش يافت و 
ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذيل ثبت از لحاظ افزايش 

سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(289760)

آگهي مفقودي
برگه الحاقيه شمارة 92/4418 رص مورخ 92/2/29 شركت عمران شهر جديد هشتگرد 

كه الحاقيه بر قرارداد شـــمارة 88/6657 مورخ 84/5/25 آقاي عليرضا بهادري (وكالتاً 

آقاي حميد رحيمي) به شماره وكالتنامه هاي شـــمارة 6762 مورخ 80/12/5، شماره 

 C23 12771 مورخ 92/2/9 مربوط به 6دانگ از قطعه زمين مســـكوني وياليي شماره

ثبتي 605 واقع در فاز3 محله9 فاز يك بلوك3 محله9 (بلوك 2 قطعه3) به مســـاحت 

196مترمربع از صورتمجلس تفكيكي شماره 26919 مورخ 85/10/16 از پالك 1122 

فرعي 314 به نام مرحومه خانم عزت حاجي دارابي فرزند علي اكبر به شماره شناسنامه 

342 صادره اراك متولد 1309 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط است.

پاسدارانـ  گلستان
5 م هروي خ موسوي 

پ68 كلنگي، 
در تجاري ترين نقطه 
پاسداران 570متر 

دو بر 
با قابليت تجاري شدن

 1ـ الي 09301112370

مدرك فارغ التحصيلي اينجانب زهرا رحماني فرزند 
صفر به شماره شناسنامه 154 صادره از تاكستان 
در مقطع كارشناسي رشته زبان و ادبيات فارسي 
صادره از واحد دانشگاهي تهران مركزي با شماره 

533995 و تاريخ 82/6/29 مفقود گرديده است. 
از يابنده تقاضا مي گردد اصل مدرك را به دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد تهران مركزي به نشاني: تهران ـ 
سوهانك ـ بلوار ارتش ـ ميدان قائم ـ خيابان خندان ـ 

خيابان سلماس ارسال فرمايد.

كارت دانشجويي اينجانب مريم نوري 
به شماره 9711216183 صادره از 
دانشگاه علوم پزشكي ايران مفقود 

گرديده و فاقد اعتبار مي باشد.

آگهى تغييرات شركت تجارت الكترونيك خودرو تابان سهامى خاص
 به شماره ثبت 370915 و شناسه ملى 10320208114 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/18 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : - اعضاء هيئت مديره براى مدت دو سال به قرار ذيل انتخاب گرديدند : شركت گروه 
سرمايه گذارى كاركنان سايپا به شناسه ملى 10103511827 شركت پيشگامان خوراك تابان 
به شناسه ملى 10320201711 شركت ستاره سفيران آينده به شناسه ملى 10103748245 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (289755)

آگهى تغييرات شركت مادر تخصصى مديريت منابع آب ايران سهامى خاص 
به شماره ثبت 436357 و شناسه ملى 10320858650

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/08/23 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد : «سازمان حسابرسى» به عنوان بازرس قانونى براى يك سال مالى انتخاب گرديد . 
روزنامه كثيراالنتشار اطالعات براى درج آگهى هاى شركت تعيين شد. تراز نامه وحساب سود 

وزيان منتهى به سال 96 بتصويب رسيد . 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (289756)

آگهى تغييرات شركت صنايع شيميائى جهان پردازش دارو 
سهامى خاص به شماره ثبت 190694 و شناسه ملى 10102326720 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : سرمايه شـــركت از مبلغ5000000000 ريال به مبلغ 20000000000 ريال منقسم به 
2000000 ســـهم با نام 100000 ريالى ازمحل مطالبات حال شده افزايش يافت و ماده مربوطه 
اساسنامه اصالح گرديد . ذيل ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضا گرديد. 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (289758)

آگهى تغييرات شركت صنايع شيميائى جهان پردازش دارو
 سهامى خاص به شماره ثبت 190694 و شناسه ملى 10102326720 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/23 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد : آقاى محمود مرادى بشماره ملى 5469746461و ليال گروسى بشماره ملى 
0070696055 به ترتيب به سمت بازرســـان على البدل و اصلى براى مدت يك سال مالى 

انتخاب گرديدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (289759)

آگهى تغييرات شركت هستى لبن پاكدشت سهامى خاص
 به شماره ثبت 1886 و شناسه ملى 10103404356 

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1396/12/10 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
-موسسه حسابرسى كارآمد حساب ايرانيان به شناسه ملى 10103907200 بعنوان بازرس اصلى و آقاى 
امير قسمتى به شماره ملى 0480106029 به سمت بازرس على البدل براى مدت يكسال انتخاب شدند. 

حجت اله قلى تبار سرپرست اداره ثبت شركتها وموسسات غيرتجارى 
شهرستانهاى استان تهران سازمان ثبت اسناد و امالك كشور 
اداره كل ثبت اسناد و امالك استان تهران مرجع ثبت شركت ها و موسسات 
غيرتجارى پاكدشت (289761)

آگهى تغييرات شركت نيكسا مد سهامى خاص
 به شماره ثبت 391412 و شناسه ملى 10320417621 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1396/05/14 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه 

شركت از مبلغ8000000000 ريال به مبلغ8400000000 ريال منقسم به840000 سهم 10000 ريالى 

بى نام از طريق مطالبات حال شده افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذيل ثبت از 

لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است . 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (289762)

آگهى تغييرات شركت شيشه سازى مينا سهامى عام
 به شماره ثبت 11117 و شناسه ملى 10100442415 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/01 و اجازه مجمع 
عمومى فوق العاده 97/2/15 و مجوز شماره 051 - 979/362878 مورخ 
1397/7/17 سازمان بورس و اوراق بهادار تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه 
 شركت از مبلغ 50516820000 ريال به مبلغ 358000000000 ريال

 منقسم به 358000000 سهم 1000 ريالى با نام از طريق نقدى و مطالبات 
حال شـــده افزايش يافته و مبلغ 35034663789 ريال بموجب گواهى 
شماره 6420 / د / 22/1715 مورخ 1397/7/25 بانك توسعه تعاون شعبه 
پرداخت گرديده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح و ذيل 
ثبت از لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است.  

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(289757)
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سرويس شهرستان ها:  180هزار ميليارد 
ريال اعتبار يارانه دار امســـال و سال آينده 
با نرخ ســـود پايين در اختيار كشاورزان و 

كارآفرينان بخش كشاورزي قرار مي گيرد.
 محمود حجتي وزير جهاد كشاورزي 
در گلپايگان افزود: همه اين اعتبارات يارانه اي 
است، يعني دولت بخشي از سود بانك ها 

را مي پردازد. 
وي با بيان اينكه ايـــن اعتبارات در 
موافقت نامه جهاد كشاورزي با سازمان برنامه 
و بودجه و صندوق توسعه ملي، پيش بيني 
شده است، اظهارداشت: اين تسهيالت در 
شاخه هاي گوناگون كشاورزي با نرخ سود 4 

تا 15درصد پرداخت مي شود.
وزير جهادكشاورزي با تاكيد بر اينكه 
اعتبارات يارانه دار به ســـرمايه گذاري در 
زير ساخت ها، توليد و خدمات پس از توليد 
و چرخه از مزرعه تا سفره كمك بسياري 
مي كند، گفت: از كشـــاورزان و كارآفرينان 
دعوت مي كنيم تا از اين فرصت اســـتفاده 

كنند.

حجتي سيستم هاي نوين آبياري را از 
طرح هاي اقتصاد مقاومتي خواند و افزود: 
اين طرح ها مورد حمايـــت و تأييد رهبر 
معظم انقالب، دولت و مجلس اســـت و 

منابع مالي مورد نيـــاز آن با توجه به تاكيد 
رهبرمعظـــم  انقالب و رئيس جمهوري، از 
محل صندوق توسعه ملي در اختيار متقاضيان 

قرار مي گيرد.

وزير جهادكشاورزي گفت: تا 85درصد 
اعتبارات اين طرح ها آورده و سهم دولت 
است و 15درصد آن توسط كشاورزان تامين 
مي شود. عالوه بر اين تسهيالت و حمايت ها، 

يك و نيم ميليـــون دالر اعتبار در مجلس 
شوراي اسالمي براي تسهيالت روستايي و 

عشايري تصويب شده است. 
حجتي در باره بودجه سال آينده اين 
وزارت جهادكشاورزي اظهار داشت: بودجه 
اين وزارتخانه هنوز نهايي نشده و با توجه به 
نقطه نظراتي كه مطرح شده است، دخل و 

تصرف مجدد در آن مي شود.
 با حضور وزير جهادكشاورزي طرح 
آبياري باراني و كم فشار به مساحت 600 
هكتار و اعتبار حدود 56ميليارد و 500ميليون 

ريال در گلپايگان افتتاح شد.
اين طرح به وســـيله شركت سهامي 
زراعي گلپايگان به اجرا درآمده و اعتبارات آن 
شامل 27ميليارد و 891ميليون ريال از محل 
تسهيالت بانكي و 28ميليارد و 600ميليون 
ريال از محل تســـهيالت بالعوض دولت 
است.همچنين عمليات اجرايي طرح آبياري 
كم فشار روســـتاي «رباط سرخ» گلپايگان 
به مساحت 105 هكتار و هزينه نزديك به 

10ميليارد ريال آغاز شد.  

180هزار ميليارد ريال اعتبارات يارانه دار به كشاورزان پرداخت مي شود

زاهدان ـ  خبرنگار اطالعات: 
استاندار سيســـتان و بلوچستان 
گفت: اگر مديري نمي تواند براي 
حل مشـــكالت موجود در حوزه 
فعاليتش راه حـــل ارائه دهد، در 
اسرع وقت اســـتعفا كند تا فردي 
كه توانايي حل مشكالت را دارد، 

جايگزين كنيم. 
  احمد علي موهبتي در جلسه 
شوراي آب، كشـــاورزي و منابع 
طبيعي اســـتان كه با حضور دكتر 
احمدعلي رئيس كميســـيون آب 
كشاورزي، محيط زيست مجلس 
شوراي اســـالمي و نماينده مردم 
سيســـتان در مجلس برگزار شد، 
اظهار داشت: بسياري از مشكالت 
موجود در بخش كشاورزي استان 
مانند چاه هاي غيرمجاز، بي ســـند 
ماندن زمين ها و پروژه هاي بر زمين 
مانده را خودمان ايجاد كرديم كه 
اين موضوع ناشي از عملكرد برخي 

دستگاه هاي اجرايي است. 
وي با بيـــان مصوبات اين 
شـــورا افزود: تمامي دستگاه هاي 
عضو شـــوراي آب، كشاورزي و 
منابع طبيعي سيستان و بلوچستان 
موظفند تا پايان دي ماه اطالعات 
همراه با تجزيه و تحليل و راهكار 
الزم را ارائـــه كنند. همچنين بنياد 
مسكن موظف است در اين فرصت 
40 روزه برنامـــه عملياتي خود را 
براي ســـند دار كردن زمين هاي 
مردم در روستاهاي اين استان آماده 
كند، به طور حتـــم در اين زمينه 
با زياده خواهـــان برخورد و مردم 

مستحق را كمك مي كنيم. 
موهبتـــي اظهار داشـــت: با 
تشكيل كميسيون ماده 54 در حوزه 
كشاورزي، اداره كل محيط زيست، 
اداره كل منابع طبيعي و امور اراضي 

جهاد كشاورزي موظفند تا پايان دي 
ماه فهرســـتي از آثار داراي قدمت 
كشاورزي در اســـتان را همراه با 
تجزيه و تحليـــل و راهكار حل 

مشكالت در اين زمينه ارائه كنند. 
وي تاكيـــد كـــرد: بـــراي 
حل مشـــكل چاه هاي غيرمجاز 
كشـــاورزي هم بايد فهرستي از 
اين چاه ها با ذكر قدمت آنها تهيه 
شود تا درباره هر مورد به اقتضاي 
شرايط تصميم گيري كنيم. استاندار 
سيستان و بلوچستان گفت: در گام 
نخست بايد اين اطالعات توسط 
دستگاه هاي اجرايي تهيه شود تا در 
پايان دي ماه و در بدو 40 سالگي 
انقالب اسالمي اين تصميمات در 
جهت حل مشكالت مردم خود را 

نشان دهد. 
او در ادامه به انجام طرح هاي 
نيمه تمام در اســـتان اشاره كرد و 
گفت: طرح هـــاي اولويتدار حتمًا 
بايد با كمك ســـازمان مديريت 
وبرنامـــه ريزي و دســـتگاه هاي 
متولي با توجه به منابع موجود به

 اتمام برسد. 
وي به طرح در دست اجراي 
بزرگراه زاهدان - زابل اشاره كرد 
و گفت: قســـمتي از اين محور را 
از دو راهـــي به ســـمت زابل كه 
پرترافيك ترين بخش اســـت رها 

كرديم و مشـــغول ساخت ديگر 
قســـمت هاي اين بزرگراه هستيم. 
ابتدا بايد در قســـمت هايي از اين 
مســـير كه جان انسان ها در خطر 
است كار را انجام دهيم و بعد سراغ 

ديگر قسمت ها برويم. 
موهبتي تاكيد كرد: قصد شروع 
هيچ طرح جديدي را نداريم چرا 
كه اگر فقط به دنبال محقق كردن 
قول هاي مسئوالن تراز اول كشور 
به مردم اين استان باشيم مشكالت 

زيادي حل خواهد شد. 
استاندار سيستان و بلوچستان 
گفت: مديران دستگاه هاي اجرايي 
هـــم بايد پيگيـــري و تحقق اين 
وعده ها را در اولويت كاري خود 
قرار دهند و قول هاي غير منطقي و 
غير قابل اجرا را با شهامت از حيطه 
كاري خود حذف كنند و به دنبال 
مصوبات قابل اجرا در استان باشند.

توسعه ايران و پاكستان
استاندار سيستان و بلوچستان 
گفت: ســـواحل مكـــران دو بال 
توســـعه ايران و پاكستان است كه 
اگر به درســـتي از آن استفاده شود، 
قطعاً سبب توسعه دو كشور خواهد 

شد.  
  احمدعلي موهبتي در ديدار 
دكتر اختر نذير دبيـــر كل ايالت 
بلوچســـتان پاكســـتان و هيات 
همراه كه در اســـتانداري سيستان 
و بلوچســـتان برگزار شد، اظهار 
داشت: ســـرمايه گذاري در توسعه 
زيرساخت هاي سواحل مكران از 
سوي جمهوري اسالمي و پاكستان 
مي تواند بر عزت مردم 2 كشـــور 
بيفزايد. وي تاكيد كرد: رهبر معظم 
انقالب از سواحل مكران به عنوان 
گنج پنهان ياد كردند كه ســـرمايه 
گذاري و توجه به اين ســـواحل 

مي تواند سبب توســـعه و ايجاد 
اشتغال براي مردم ايران و پاكستان 

شود. 
استاندار سيستان و بلوچستان 
با بيان اين كـــه دو بندر چابهار و 
گوادر مي توانند مكمل يكديگر و 
بال پرواز ســـواحل مكران باشند، 
افزود: بهره گيري از ظرفيت هاي 
بندر گوادر پاكستان و منطقه آزاد 
چابهار مي تواند در زندگي مردم دو 

طرف مرز اثر گذار باشد. 
وي تاكيد كرد: ايجاد منطقه 
آزاد در بندر گوادر پاكســـتان و 
بندر چابهار ايـــران قطعاً مي تواند 
به توسعه زيرساخت ها به ويژه در 
حوزه راه ها، بزرگراه ها و راه آهن 
كه اقدامات خوبي هم از سوي دو 
كشور آغاز شده است، كمك قابل 

توجهي كند. 
استاندار سيستان و بلوچستان 
گفت: بدون زير ســـاخت قطعًا 
سرمايه گذاري در دو سوي مرز انجام 
نخواهد گرفت و عدم سرمايه گذاري 
به مثابه بيكاري جوانان دو طرف 
مرز خواهد بود. به طور حتم فعال 
شدن اين زيرساخت ها ضرورت 
دارد كه در مرزهاي مشترك بستر 
مبادالت تجاري، فرهنگي، سياسي، 

عمراني و اقتصادي انجام شود. 
موهبتي با اشـــاره به اين كه 
مرز ميرجاوه نمي تواند به تنهايي 
اين ميزان حجم مبادالت را انجام 
دهد بنابراين بايد مرزهاي رسمي 
ديگري بين ايران و پاكستان ايجاد 
شود، اظهار داشت: با تالش ايران 
و پاكستان فعال كردن مرز ريمدان 
و گپ و پيشين و مند در زندگي 
مردم دو سوي مرز تأثيرات بسيار 

زيادي دارد. 
موهبتي اظهار داشـــت: اگر 

بازارچه هاي مرزي در دو ســـوي 
مرز سيستان و بلوچستان با ايالت 
بلوچستان پاكســـتان شكل گيرد 
مي توان از محصوالت توليدي مانند 
برنج، ميوه، دام و موادسوختي دو 
كشور براي تبادالت تجاري بهره 
گرفت كه اين امر توسعه اين مناطق 

را در پي خواهد داشت. 
وي تاكيـــد كرد: سيســـتان 
و بلوچســـتان مي تواند برخي از 
نيازهاي مردم آن سوي مرز به ويژه 
موادسوختي و انرژي را با هماهنگي 

دولت پاكستان تامين كند. 
استاندار سيستان و بلوچستان با 
بيان اين كه اميدواريم اين سفر منتج 
به راه اندازي مرز ريمدان - گپ، 
پيشـــين مند و كوهك - پنجگور 
شود، تاكيد كرد: دوست داريم همه 
مبادالت در چارچوب قوانين ايران 
و پاكســـتان انجام شود تا مردم دو 
كشور آسيب نبينند و از منفعت آن 

بهره مند شوند. 
مبارزه با تروريست 

استاندار سيستان و بلوچستان 
در بخش ديگري از سخنانش تاكيد 
كرد: جمهوري اســـالمي هيچگاه 
اجازه نخواهد داد كســـي از داخل 
خاك كشور ما عليه پاكستان توطئه 
كند و البته باور داريم كه مسئوالن 
پاكستاني هم همين نگاه را دارند.البته 
به دليل گستردگي ايالت بلوچستان 
پاكســـتان و عدم پوشش امنيتي 
مرزها، گروهك هاي تروريســـتي 
زير پوشش سرويس هاي اطالعاتي 
دشـــمنان هر از گاهي اقداماتي در 
مرز با ايـــران انجام مي دهند كه به 
گروگان گرفتن 12 نفر از مرزبانان 

ما نمونه اي از آن است. 
وي با بيان اينكه ايران و پاكستان 
بايد با اقتدار با تروريست ها مبارزه 

كنند افزود: بايد بپذيريم در شرايطي 
كه تروريست ها در عراق و سوريه 
با شكســـت مواجه شدند شماري 
از آنان به افغانستان آمدند و قطعًا 
شرايط حضورشان در شرق ايران و 
پاكستان فراهم است. اگر به اين امر 
توجه نكنيم حضور تروريست ها 
براي ايران و پاكســـتان مي تواند 
خطرناك باشد. البته دولتهاي ايران 
و پاكستان امنيت افغانستان را امنيت 
خودشان مي دانند و اميدواريم در 
اين كشور ثبات، امنيت و پيشرفت 
حاكم شود. دبير كل ايالت بلوچستان 
پاكســـتان هم در اين ديدار گفت: 
نخست وزير پاكستان در بازديدي 
كه از ايالت بلوچستان داشت، بر 
توســـعه بندر گوادر تاكيد ويژه اي 
كرد و در حقيقت توسعه بندر گوادر 
نقش كليدي را در توسعه پاكستان 
ايفـــا خواهد كرد كـــه اميدواريم 
زير ساخت هاي راه و فرودگاه در 
بندر گوادر پاكستان هر چه سريعتر 

آماده شود. 
نذيـــر اظهار داشـــت: براي 
بهره گيري از امكانات و ظرفيت هاي 
ايالت بلوچستان پاكستان و سيستان 
و بلوچستان نياز است تا گذرگاه هاي 
مرزي بيشتري از سوي دو كشور 
ايجاد شود.همچنين در مذاكراتي كه 
با مســـئوالن سيستان و بلوچستان 
در كميسيون مشترك مرزي داشتيم 
تاكيد بر راه اندازي بازارچه مرزي 
در نزديكي بندر گوادر شده است. 

دبير كل ايالت بلوچســـتان 
پاكســـتان گفت: وقتي به كشورم 
بازگردم به دولت مركزي و فدرال 
موضوع بازگشـــايي بازارچه هاي 
مرزهاي جديد و مرزهاي جديد 
براي تبادل كاال را مطرح خواهم 

كرد. 

استاندار سيستان و بلوچستان: مسئوالن قول هاي غير منطقي ندهند 

انتقاد رئيس شوراي شهر شهريار از تغيير كاربري 
زمين بزرگ آموزشي

دفترسرپرستي غرب استان تهرانـ  خبرنگار اطالعات: ايجاد در آمدهاي 
مستمر و پايدار يكي از نخستين موضوعاتي بود كه به عنوان مهمترين اولويت 
كاري شوراي اسالمي شـــهريار پس از آغاز به كار دوره پنجم، مورد توجه و 

پيگيري جدي قرار گرفت.
رئيس شوراي اسالمي شهريار با اعالم اين مطلب افزود: منبع درآمدهاي 
پايدار و مستمر در شهرداري شهريار وجود ندارد و از سوي ديگر ما موظف 
به جلوگيري از منابع در آمدي ناپايدار مانند شـــهر فروشي، تفكيك باغ ها و 
ساخت وسازهاي غير مجاز در حريم شهر هستيم، زيرا معتقديم ايجاد اين گونه 

درآمدها غير اصولي و غير علمي است.
 مهندس منصور شهبازيان گفت: در دور پنجم فعاليت هاي شوراي اسالمي 
شهريار اين موضوع مورد توجه جدي قرار گرفت و ايجاد درآمدهاي مستمر 
و پايدار يكي از نخستين و مهمترين اولويت هاي كاري شوراي اسالمي شهر 
شهريار شد. وي افزود: با جســـتجوي راه هاي اصولي و منطقي و مطالعه و 
تحقيقات به اين نتيجه رسيديم كه براي ايجاد درآمدهاي پايدار و مستمر بايد 
سرمايه گذاران بخش خصوصي را براي انجام پروژه هاي مشاركتي دراراضي 
متعلق به شـــهرداري، بيشـــتر جذب كنيم و مشاركت هاي بخش خصوصي 

پررنگ تر ديده شود. 
شهبازيان يادآور شد: در نخستين مرحله اجراي طرح هاي خود كفا شدن 
شهرداري، در شهرك صدف شهرداري داراي 7 هزار مترمربع زمين در موقعيت 
عالي و با ارزش ريالي بسيار باال، از طريق اطالع رساني شهرداري براي سرمايه  
گذاري هاي بخش خصوصي به متقاضيان ارائه شد و داوطلبان بسياري با ارائه 

طرح هاي پيشنهادي، آمادگي هاي خود را براي سرمايه گذاري اعالم كردند.  
 وي گفت: متقاضيان پيشـــنهاد هاي مختلفي را پيش روي ما قرار دادند، 
ازجمله احداث يك هتل كامال اســـتاندارد ومدرن در شهرك صدف كه مورد 
موافقت شورا قرار نگرفت. همچنين شهرداري مالك يك قطعه زمين بزرگ 
در فاز1 انديشه در خيابان هشتم غربي است كه داراي موقعيت بسيار عالي و با 
ارزش است و با طرح ها و پيشنهادات متقاضيان، موافقت هاي الزم شده است. 

 وي با اشاره به ضرورت احداث مراكز عام المنفعه در شهرك صدف براي 
ايجاد در آمد هاي پايدار متذكر شد: از آنجا كه توجه به زيرساخت هاي فرهنگي 
ـ ورزشي در اولويت شورا قرار دارد علي جباري بازيكن پيشكسوت استقالل 
و تيم ملي فوتبال كشـــورمان طي چند نشست در صحن علني شوراي شهر، 
طرح ها و پيشنهادهايي را براي احداث يك زمين فوتبال چمن بسيار مدرن و 
مطابق با استانداردهاي روز دنيا ارائه كرد كه پس از ساعت ها بحث و تبادل نظر، 

به جايي نرسيد.  
رئيس شوراي شهر شهريار درباره تغيير غير قانوني حدود 13هزار مترمربع 
زمين آموزشي با موقعيت استثنايي گفت: به رغم مخالفت هاي شديد، به طور 
ناگهاني و بدون هرگونه مشورت، با تغيير كاربري زمين مذكور موافقت شده 
اســـت واين تصميم شتابزده اداره كل آموزش و پرورش شهرستان هاي استان 
تهران، موج بزرگي از نارضايتي را در ميان مردم شهريار به  وجود آورده است. 
مهندس شهبازيان آن گاه به بودجه 428 ميليارد توماني شهرداري شهريار 
كه از تصويب شوراي شهر گذشته است، اشاره كرد و گفت: نمايندگان مردم از 
محل فروش امالك، عوارض و قدرالسهم واگذاري شهرداري از پروژه مشاركتي 
ميدان قائم و نيز ميدان ميوه و تره بار در دست احداث، توانست به اين بودجه 

براي اولين بار دست پيدا و آن را تصويب كند.  

 كشف تابوت اشكانيان در محوطه تاريخي 
جوبجي رامهرمز 

رامهرمزـ  خبرنگار اطالعات: يك تابوت كه باســـتان شناسان احتمال 
مي دهند متعلق به دوره اشكاني باشد، در محوطه تاريخي «جوبجي» رامهرمز در 

استان خوزستان كشف شد  .
اين تابوت در حين انجام عمليات نجات بخشي محوطه تاريخي جوبجي 
كشف شده است و باستان شناساني كه اكنون در حال كاوش هستند، هنوز به 

صورت كامل آن را بيرون نياورده اند تا مطالعات روي آن بيشتر انجام شود .
 ميثم حسين زاده، سرپرســـت عمليات نجات بخشي محوطه تاريخي 
«جوبجي» از ارائه اطالعات بيشتر درباره اين كشف كه طي يكي دو روز گذشته 
انجام شده، خودداري كرده است . پيش از اين بارها دوستداران ميراث فرهنگي 
درباره احداث كانال آب از عرصه و حريم محوطه تاريخي جوبجي كه كشفيات 
مهمي در آن رخ داده است، ابراز نگراني كرده بودند و با كشف اين تابوت به 

نظر مي رسد مي بايست پروژه انتقال كانال آب منتفي شود  .
 محوطه تاريخي جوبجي محلي است كه گنجينه معروفي از دل آن توسط 
باستان شناسان بيرون آمده است. گنجينه طاليي و مفرغي حاكم ايالمي رامهرمز 
در روســـتايي به نام «جوبجي» است، كه در عمليات لوله كشي سازمان آب و 
فاضالب خوزستان در  9 ارديبهشت 86 كشف شد، اين گنجينه متعلق به 600 تا 

700 سال پيش از ميالد است كه در تپه باستاني جوبجي قرار دارد.     

 20 هزار رقبه وقفي در آذربايجان غربي 
سند دار شد 

اروميهـ  خبرنگار اطالعات: 19هزار و 758 رقبه در استان آذربايجان غربي 
سند دار شد  .

 حجت االسالم ناصر جوانبخت، مديركل اوقاف و امور خيريه آذربايجان 
غربي اين خبر را اعالم كـــرد و افزود: اين تعداد 62 درصد كل رقبه هاي وقفي 
آذربايجان غربي را شامل مي شود كه افزون بر 356 هزار هكتار مساحت دارند كه 

نزديك به 46 هزار هكتار آن طي سال جاري سنددار شده است  .
 وي گفت: تاكنون 400 هزار از اوراق وقفي اسكن، طبقه بندي و ويرايش شده 

است و اسكن كامل اوراق وقفي در مراحل پاياني قرار دارد  .
 او همچنين از خلع يد زمين موقوفه 20 ميليارد ريالي پس از 21 سال از دست 
متصرفان خبر داد و افزود: اين زمين حدود 15 هزار مترمربع مساحت داشت كه 
تفكيك شده و در اختيار شهروندان قرار گرفته بود كه با طرح دعواي حقوقي اثبات 
وقفيت، سرانجام حكم به نفع موقوفه در ديوان عالي كشور تأييد و تنفيذ شد و پس 
از صدور اين حكم، بخشي از اعياني احداثي در ملك موقوفه با حضور نماينده 
دادگستري قلع و قمع شد  . مديركل اوقاف و امور خيريه آذربايجان غربي ادامه داد: 
ده ها دعواي مربوط به موقوفات تصرف شده توسط برخي از افراد در حال حاضر 
در دادگاه مورد بررسي قرار مي گيرد . بيش از 6 هزار و 400 موقوفه با بيش از 36 

هزار رقبه در آذربايجان غربي وجود دارد.

امضاي تفاهم نامه همكاري هاي 
استانداري گلستان و جهاد دانشگاهي

گرگانـ  خبرنگار اطالعات: تفاهم نامه استانداري گلستان و جهاد دانشگاهي 
به منظور بهره گيري مناسب از ظرفيت  هاي متنوع و سرمايه هاي مادي و معنوي 
موجود در استان گلستان با هدف توسعه علمي و فرهنگي، تحقق سند چشم انداز 
استان و اســـتفاده از ظرفيت ها و تجارب علمي و تخصصي جهاد دانشگاهي، 
توسط دكتر سيدمناف هاشمي، استاندار گلستان و دكتر حميدرضا طيبي رئيس 

جهاددانشگاهي امضا شد. 
تعهدات جهاد دانشگاهي شامل راه اندازي و تجهيز آزمايشگاه تخصصي 
آناليز خاك و گياهان دارويي، راه اندازي واحد نيمه صنعتي فرآوري گياهان دارويي 
به منظور ايجاد ارزش افزوده در محصوالت كشاورزي و صنايع وابسته، همكاري 
در اجراي طرح هاي علمي وآموزشـــي به منظور توسعه اشتغال و كارآفريني 
دانشجويان و دانش آموختگان استان و ايجاد زيرساخت هاي الزم براي راه اندازي 
و تشكيل مركز درمانيـ  پژوهشـــي جهاد دانشگاهي در استان با هدف انتقال 
توانمندي ها و تجارب علمي و تخصصي، همكاري در ارائه سيستم هاي قابل 
بهره گيري از انرژي هاي تجديدپذير به خصوص انرژي خورشيدي، حمايت و 
مشاركت در ارائه طرح ملي توسعه مشاغل خانگي با همكاري وزارت كار در 
استان گلستان، بهره گيري و استفاده از ظرفيت هاي ملي جهاددانشگاهي از جمله 
پروهشكده گياهان دارويي و برگزاري كرسي ها و حضور در مجامع تصميم گيري 
ملي به منظور حمايت هاي علمي و نيز سوق دادن طرح ها و منابع مالي به سمت 
استان گلستان در راستاي ظرفيت هاي موجود استان در زمينه گياهان دارويي و 
مديريت و مسئوليت علمي و اجرايي در راه اندازي و بهره برداري از دهكده گياهان 

دارويي در شهرستان گاليكش است.
 از جمله تعهدات استانداري گلستان در اين تفاهم نامه عبارتند از آماده سازي 
و واگذاري زمين دهكده گياهان دارويي در گاليكش، كمك به معرفي استان به 
عنوان پايلوت كشت و فرآوري گياهان دارويي با مشاركت و حضور پروهشكده 
گياهان دارويي جهاددانشگاهي، حمايت از طرح هاي كاربردي و توسعه اي در 
حوزه اصالح دام سبك، شتر، اســـب تركمن و ماهيان خاوياري با مشاركت 
پژوهشـــگاه و مراكز تخصصي جهاددانشگاهي از جمله مركز ذخاير ژنتيك و 
پژوهشـــگاه رويان، كمك به طرح راه اندازي واحد چند منظوره توليد كودهاي 
شيميايي آلي و ارگانيك توسط جهاددانشگاهي و ثبت برند تجاري آن، حمايت 
از طرح هاي علمي، پژوهشـــي و توسعه اي جهاددانشگاهي در حوزه اشتغال و 
كارآفريني دانشجويان و دانش آموختگان استان و پشتيباني و تامين منابع مالي مورد 

نياز براي اجراي طرح توسعه مشاغل خانگي در استان گلستان.
30 ايستگاه جديد راه آهن در كشور احداث مي شود 

قرچكـ  خبرنگار اطالعات: مديركل خط و سازه هاي فني شركت راه آهن 
جمهوري اسالمي از احداث 30 ايستگاه جديد راه آهن در مناطق كشور خبرداد. 
سيدمحمد موسوي در جلسه بررسي مشكالت تقاطع هاي راه آهن با معابر 
اصلي و فرعي قرچك، كه در فرمانداري قرچك برگزار شـــد، اظهارداشت: با 
طراحي خاصي كه مهندسين مشاور شركت راه آهن براي اجراي ايستگاه ها در نقاط 
مختلف كشور انجام داده اند، بافت همه مناطق و ازجمله قرچك، متحول مي شود. 
موسوي اظهارداشت: در حال حاضر احداث 30 ايستگاه راه آهن در سراسر كشور 
آغاز شده است كه يكي از اين ايستگاه ها در قرچك اجرا مي شود. ساخت اين 
ايستگاه ها عالوه بر اينكه مشكل حمل و نقل را حل مي كند، بافت مناطق را نيز 

تغيير مي دهد و آنها را از بن بست خارج مي كند. 
وي افزود: نمونه اي از ايســـتگاه هاي قطار كه در طراحي آن فروشگاه هاي 

حرفه اي نيز پيش بيني شده است، در قرچك احداث مي شود. 
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شركت مهندسين مشاور لرزه تاب آذر (سهامي خاص) در حال تصفيه

به شماره ثبت 7552 و شناسه ملي 10861174611
بدينوســـيله از كليه سهامداران دعوت مي شـــود در جلسه مجمع عمومي 
عادي بطور فوق العاده رأس ســـاعت 18 روز چهارشنبه مورخه 97/10/5 به 
آدرس اردبيل خيابان باكري، خيابان 13آبان، نبش پرديس2، كدپســـتي 
5619835584 و شماره تماس 33523224ـ045 حضور به هم رسانند.

دستور جلسه:

1ـ اســـتماع گزارش مديران تصفيه در خصوص عملكرد خود 2ـ انتخاب 
مدير يا مديران تصفيه 3ـ ساير مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي 

يا عادي بطور فوق العاده مي باشد.
ياور مظفري اناري - مدير تصفيه
وحيد جوان باللي - مدير تصفيه

آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي ساليانه 
صاحبان سهام شركت سرمايه گذاري استان ايالم 

(سهامي خاص) شماره ثبت: 3469
بدينوســـيله از كليه سهامداران شركت دعوت مي شود تا در جلسه مجمع 
عمومي عادي ساليانه در ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1397/10/25 
در آدرس:  ايالم ـ ميدان كشـــوري ـ بلوار مدرس  ـ مدرس10ـ بن بســـت 
ستايش ـ طبقه همكف ســـاختمان تعاون ـ شركت سرمايه گذاري استان 
ايالم (سهامي عام) كدپستي: 43497ـ69319  تلفن: 33331091ـ084 
تشـــكيل مي گردد حضور به هم رسانند.  دسـتور جلسـه:  1ـ استماع 
گـــزارش هيئت مديره و بازرس قانوني  2ـ انتخاب حســـابرس و بازرس 
قانوني و تعيين حق الزحمه ايشـــان  3ـ تصويب تراز و حساب سود و زيان 
 سال منتهي به 1397/6/31 و اتخاذ تصميم در خصوص سود قابل تقسيم
   4ـ انتخاب روزنامه كثيراالنتشار  5ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره  6ـ تعيين

 پاداش هيئت مديره و حق حضور اعضاي غيرموظف ايشـــان 7ـ ســـاير 
مواردي كه در صالحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد سهامداران 
مي توانند نماينده تام االختيار خـــود را براي حضور در مجمع فوق تا آخر 
وقت اداري مورخ 1397/10/23 به دفتر شـــركت سرمايه گذاران استان 

ايالم (سهامي عام) معرفي نمايند.     تاريخ انتشار: 1397/10/24
هيئت مديره شركت سرمايه گذاري استان ايالم (سهامي عام)

تاريخ: 97/9/24

شركت تعاوني مسكن بيمارستان دكتر شريعتي
آگهي دعوت مجمع عمومي عادي (نوبت اول)

شماره ثبت (287655)
بدينوســـيله از كليه اعضاي محترم تعاوني مسكن (91واحدي و 
368واحدي) يا نمايندگان تام االختيار آنان دعوت به عمل مي آيد 
تا در مجمع عمومي عادي (نوبت اول) كه رأس ساعت 13:30 روز 
شنبه مورخ 97/10/15 در محل تاالر اجتماعات شهيد داستاني 
واقع در بيمارستان دكتر شريعتي به نشاني تهران خيابان كارگر 
شمالي ســـه راه جالل آل احمدـ مركز آموزشي پژوهشي درماني 
دكتر شريعتي برگزار مي گردد، حضور به هم رسانند. مهلت ثبت نام 
در انتخابات هيأت مديره و بازرسان اين تعاوني حداكثر يك هفته 
پس از تاريخ اولين انتشار آگهي نوبت اول خواهد بود، و متقاضيان 
بايد در تاريخ تعيين شده درخواست كتبي خود را به دفتر تعاوني 
مســـكن تقديم فرمايند. ضمناً تأييد و صدور برگ نمايندگي با 
حضور عضو به همراه نماينده حداكثر تا 48ساعت قبل از برگزاري 

مجمع در دفتر تعاوني مسكن امكانپذير مي باشد.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيأت مديره و بازرسان.
2ـ انتخاب اعضاي هيأت مديره و بازرسان.

هيئت مديره

تجديد آگهي فراخوان عمومي مناقصه
نوبت دوم     شماره 19ـ97

تجديد فراخوان مناقصه عمومي همزمان
 با ارزيابي كيفي (فشرده) يك مرحله اي

موضوع مناقصه: زمين چمن مصنوعي ورزشگاه سيراف 
(احداث استاديوم ورزشي شهر جديد سيراف)

شركت ســـهامي عمران شهر جديد عاليشـــهر در نظر دارد مناقصه 
عمومي همزمان با ارزيابي كيفي (فشـــرده) زمين چمن مصنوعي 
ورزشـــگاه سيراف (احداث استاديوم ورزشـــي شهر جديد سيراف) 
به شـــماره 200970596200006 را از طريق ســـامانه تداركات 
الكترونيكـــي دولت برگزار نمايد. كليه مراحـــل برگزاري مناقصه از 
دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكتها 
 از طريق درگاه ســـامانه تداركات الكترونيكي دولت (ستاد) به آدرس
 WWW.Setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران 
در صـــورت عدم عضويت قبلي، مراحل ثبت نام در ســـايت مذكور و 
دريافت گواهي امضاي الكترونيكي را جهت شركت در مناقصه محقق 

سازند.
مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت: از ساعت 7 مورخ 

97/9/22 تا ساعت 17 مورخ 97/9/25
مهلت زماني ارسال پيشنهاد: تا ساعت 15 مورخ 97/10/10
مهلت زماني ارائه پاكت الف: تا ساعت 15 مورخ 97/10/10

زمان بازگشايي پاكتها: ساعت 9 صبح مورخ 97/10/11
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در 

خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي (الف)
آدرس: بوشهر ـ عاليشهرـ بلوار زيتون ـ شركت سهامي عمران شهر 

جديد عاليشهرـ تلفن 8ـ33682006ـ077
روابط عمومي شركت سهامي عمران شهر جديد عاليشهر

آگهي دعوت مجمع عمومي عادي ساليانه

شركت تعاوني دخان خدمات 
(نوبت اول) مورخ 1397/10/19

بدينوســــيله به اطالع كليه سهامداران مي رساند اولين 
جلسه مجمع عمومي عادي ســــاليانه شركت تعاوني 
دخان خدمات در ســــاعت 14 مورخ 1397/10/19 در 
تهران، خيابان قزوين، خيابان شــــهيد رسول قديمي، 
نبش كوچه مافي پالك6، طبقه اول، دفتر تعاوني دخان 
تشكيل خواهد شد. لذا از كليه اعضا دعوت به عمل مي آيد 
با در دست داشتن كارت شناسايي در مجمع فوق شركت 
فرمايند. ضمناً هر يك از اعضا مي توانند وكالت سه نفر از 

سهامداران را داشته باشند.
دستور جلسه:

1ـ استماع گزارش هيئت مديره و بازرس
2ـ طرح و تصويب صورت هاي مالي منتهي به شهريور 97 

مشتمل بر صورت عملكرد سود و زيان و ترازنامه
3ـ اتخاذ تصميم پيرامون تقســــيم ســــود يا زيان ويژه 

تعاوني
4ـ طرح و تصويب برنامه و بودجه پيشنهادي هيئت مديره 

براي سال مالي آتي
5ـ طرح و تصويب تغييرات اعضا و سرمايه

6ـ تعيين خط مشي آتي شركت
7ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس

8ـ داوطلبان عضويت در هيئت مديره و بازرس از تاريخ 
نشر آگهي 7روز جهت ثبت نام مهلت دارند به دفتر تعاوني 

مراجعه نمايند.
هيأت مديره
شركت تعاوني دخان خدمات

آگهى تغييرات شركت ويستا پالست رادسان سهامى خاص
 به شماره ثبت 454522 و شناسه ملى 14004071139 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/31 تصميمات ذيل اتخاذ شد : سرمايه شركت 
 از مبلغ 3000000000 ريال به مبلغ 18000000000 ريال منقســـم به 1800000 سهم 10000 ريالى

 با نام از طريق مطالبات حال شده افزايش يافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح وذيل ثبت از 
لحاظ افزايش سرمايه در تاريخ فوق الذكر تكميل امضاء گرديده است . 

سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (289753)

آگهى تغييرات شركت صنعت وآبادانى پارس سهامى خاص
 به شماره ثبت 213607 و شناسه ملى 10102550206 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/07/15 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل 
شـــركت در واحد ثبتى تهران به نشانى : استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزى ، شهر تهران، 
والفجر ، خيابان شهيد على بابا آقا عليخانى ، خيابان شيراز جنوبى ، پالك 5 ، مجتمع آبى ، طبقه سوم ، 

واحد 12 كد پستى 1436954835 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (289754)

آگهى تغييرات شركت احداث و توسعه پروژه هاى ويژه مپنا 
سهامى خاص به شماره ثبت 254117 و شناسه ملى 10102945235 

به اســـتناد صورتجلسه مجمع عمومى فوق العاده مورخ 1397/06/04 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد : ارزش اسمى هر سهم شركت از 100000 ريال به 1000 ريال و تعداد سهام از 500000 
سهم به 50000000 سهم تغيير يافت .در نتيجه سرمايه شركت مبلغ 50000000000 ريال 

منفسم به 50000000 سهم 1000 ريالى بانام مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (289752)

آگهى تغييرات شركت دوران الكترونيك سهامى خاص 
به شماره ثبت 277457 و شناسه ملى 10860520406

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: آقاى تقى يوسفى پورجدى به شماره ملى 1375921241 و آقاى محمدحسن قصرى 
به شماره ملى0075468662 بترتيب بسمت بازرسان اصلى و على البدل براى مدت يكسال مالى 

انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293319) 

آگهى تغييرات موسسه توانبخشى وليعصر عج
 به شماره ثبت 6575 و شناسه ملى 10100308304 

به استناد صورتجلسه هيئت امنا مورخ 1397/04/31 ومجوز 900/97/108914 مورخ 1397/7/29 
سازمان بهزيستى تصميمات ذيل اتخاذ شد: اعضاء هيئت مديره براى مدت دو سال بشرح ذيل انتخاب 
گرديدند: آقاى ســـيدمجيد ميرخانى به شـــماره ملى 4897964891 2- آقاى اسمعيل ابراهيمى 

تكامجانى به شماره ملى 6319886617 3- خانم سها امامى به شماره ملى 0054002761 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293320) 

آگهى تغييرات موسسه توانبخشى وليعصر عج 

به شماره ثبت 6575 و شناسه ملى 10100308304 
به اســـتناد صورتجلســـه هيئت مديـــره مـــورخ 1397/04/31 ومجوز 
900/97/108914 مورخ 1397/7/29 سازمان بهزيستى تصميمات ذيل 
اتخاذ شد: آقاى سيدمجيد ميرخانى به شماره ملى 4897964891 بعنوان 
رئيس هيئت مديره و مديرعامل -آقاى اســـمعيل ابراهيمى تكامجانى به 
شـــماره ملى 6319886617 بعنوان نايب رئيس هيئت مديره -خانم سها 
امامى به شـــماره ملى 0054002761 بعنوان عضو هيئت مديره انتخاب 
گرديدند. كليه چكها و سفته ها و بروات و ساير اسناد و قراردادها و هر نوع 
ســـند تعهدآور ديگر با امضاء مديرعامل و يكى از اعضا هيئت مديره و يا دو 
نفر از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر مؤسسه معتبر است. مكاتبات عادى 
با امضاء مدير عامل و يا رياســـت هيئت مديره به همراه مهر مؤسسه معتبر 

است. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293316) 

آگهى تغييرات
 شركت نرم افزارى پويامهر سهامى خاص

 به شماره ثبت 250276 و شناسه ملى 10102907642 
به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فـــوق العاده مورخ 

1396/02/25 تصميمات ذيل اتخاذ شـــد: ســـازمان تبليغات اســـالمى 

بشناســـه ملى 14000259351و شركت نوســـازى عباس آباد بشناسه 

ملى 10100658418و شـــركت مركز گســـترش فنـــاورى اطالعات 

بشناســـه ملى 10100858030 و حوزه هنرى سازمان تبليغات اسالمى 

بشناســـه ملى14000268925و آقاى محمدرضا اسماعيلى بشماره ملى 

0050617291 وآقاى عباس غفارى بشماره ملى 0048045969 وآقاى 

آقاى عباس مطلوبى بشماره ملى2649238984 بسمت اعضاى هيئت مديره 

براى مدت دو سال انتخاب شدند 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293317) 

آگهى تغييرات
 شركت نرم افزارى پويامهر سهامى خاص

 به شماره ثبت 250276 و شناسه ملى 10102907642
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1396/04/03 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: آقاى حسن بنيانيان داراى شـــماره ملى 2410759114 به نمايندگى از 
حوزه هنرى ســـازمان تبليغات اسالمى، به ســـمت رئيس هيئت مديره -آقاى 
عباس مطلوبى داراى شـــماره ملى 002649238984 به سمت نايب رئيس 
هيئت مديره -آقاى مرتضى كاظمى داراى شـــماره ملـــى 1287707149 به 
نمايندگى از ســـازمان تبليغات اسالمى، به ســـمت عضو موظف هيئت مديره 
و مديرعامل -آقاى عليرضا صابرفرد داراى شـــماره ملـــى 0067109799به 
نمايندگى از شركت مركز گسترش فناورى اطالعات به سمت عضو هيئت مديره 
-آقاى ارسالن رمضانى جيركل داراى شماره ملى 6319560525 به نمايندگى 
از شركت نوســـازى عباس آباد به سمت عضو هيئت مديره -آقاى عباس غفارى 
داراى شماره ملى 0048045969 به سمت عضو هيئت مديره -آقاى محمدرضا 
اسماعيلى داراى شماره ملى 0050617291 به سمت عضو هيئت مديره تعيين 
گرديدند كليه چكها، اوراق بهادار، اســـناد تعهدآور، قراردادها و عقود اسالمى تا 
مبلغ ده ميليارد ريال (000ر000ر000ر10ريال) با امضاء مديرعامل به همراه 
يكى از اعضاى هيئت مديره همراه با مهر شركت و بيش از مبلغ ده ميليارد ريال 
با امضاى مشترك رئيس يا نايب رئيس هيئت مديره، مديرعامل و يكى از اعضاى 
هيئت مديره با مهر شركت معتبر است. 3) بخشـــى از اختيارات هيئت مديره، 
موضوع ماده 28 اساسنامه به شرح زير به مديرعامل تفويض گرديد: -اختيارات 

موضوع بندهاى 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22 و 27 ماده 28 اساسنامه.
 سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293318)

آگهى تغييرات شركت پارتانا سهامى خاص
 به شماره ثبت 28521 و شناسه ملى 10100739820 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ســـاليانه مورخ 1397/04/30 تصميمات ذيل اتخاذ 
شـــد: روزنامه كثيراالنتشار اطالعات، جهت درج آگهى هاى شـــركت تعيين شد. موسسه آرمان 
آروين پارس به شـــماره ملى 10103538953 به عنوان بازرس اصلى، آقاى ســـپهر سلطانى 
بيدختى به شماره ملى 0040432904 به عنوان بازرس على البدل براى يك سال مالى انتخاب 

گرديدند. ترازنامه وحساب سود و زيان سال مالى 96 به تصويب رسيد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293310) 

آگهى تغييرات شركت پردازش تصوير كمان سهامى خاص
 به شماره ثبت 423276 و شناسه ملى 10320744300 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/07/23 تصميمات ذيل اتخاذ شد: -محل شركت 
به استان تهران، شهرستان تهران، بخش مركزى، شهر تهران، شهيدقندى-نيلوفر، خيابان سهند، 
خيابان شهيد عليرضا شهرتاش، پالك 32، ســـاختمان سهند، طبقه پنجم، واحد 13 كد پستى 

1559643436 تغيير يافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293311) 

آگهى تغييرات شركت رايان سايپا سهامى خاص
 به شماره ثبت 162847 و شناسه ملى 10102054683 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/18 تصميمات ذيل اتخاذ شد: 
آقاى صفدر احمدى به كد ملى 2162414971 به نمايندگى شركت ليزينگ رايان 
سايپا به شناسه ملى10101821298 بعنوان رئيس هيئت مديره و آقاى مجيدزارعى 
ســـهاميه به كدملى1189454629 به نمايندگى از شركت خدمات بيمه اى رايان 
سايپا به شناسه ملى 10102137776 به ســـمت نايب رئيس هيئت مديره و آقاى 
طاهر علمدارى به كد ملى2390332013 به نمايندگى از شـــركت رايان سرمايه 
پايدار به شناســـه ملى 10320683242 به ســـمت مديرعامل و عضو هيئت مديره 
تعيين شدند. كليه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار و بانكى با امضا متفق دو نفر از اعضاى 
هيئت مديره مجتمعا همراه با مهر شركت و ساير مكاتبات و نامه هاى ادارى و اسناد 
عادى با امضاء مديرعامل و همراه با مهر شركت و در غياب مديرعامل با امضاى يكى 
از اعضاى هيئت مديره با مهر شـــركت معتبر است. فروش يا رهن اموال شركت اعم 
از منقول و غير منقول در هر مورد موكول به تصويب قبلى آن به اتفاق آراى اعضاى 

هيئت مديره خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293312) 

آگهى تغييرات 
شركت ايگل هرمس خاورميانه سهامى خاص

 به شماره ثبت 440715 و شناسه ملى 10320882774 
به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/31 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد: اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعيين گرديدند: آقاى رامين حسن زاده 
داراى كد ملى شماره1372106723 به سمت رئيس هيئت مديره و آقاى 
جابر يوسف زاده خامنه داراى كد ملى شماره 2851298712 به سمت نايب 
رئيس هيئت مديره و آقاى مجيد دشتى داراى كد ملى 0062753088 به 
سمت عضو هيئت مديره و مديرعامل -حق امضاء كليه اوراق و اسناد تعهد 
آور از قبل چك و ســـفته و برات و قراردادها و عقود اسالمى با امضاء مجيد 
دشتى و يكى از اعضاء هيئت مديره متفقاً همراه با مهر شركت و اوراق عادى 
و ادارى با امضاء مجيد دشـــتى و يكى از اعضاء هيئت مديره متفقاً همراه با 

مهر شركت مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293313) 

آگهى تغييرات 
شركت ايگل هرمس خاورميانه سهامى خاص 

به شماره ثبت 440715 و شناسه ملى 10320882774 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى ساليانه مورخ 1397/04/31 تصميمات 

ذيل اتخاذ شـــد: اعضاء هيئت مديـــره به قرار ذيل انتخـــاب گرديدند: آقاى رامين 

حسن زاده داراى كد ملى شـــماره 1372106723 و آقاى مجيد دشتى داراى كد 

ملى شماره 0062753088 و آقاى جابر يوســـف زاده خامنه دارى كد ملى شماره 

2851298712 به ســـمت اعضاء هيئت مديره براى مدت دو ســـال انتخاب شدند. 

-موسسه حسابرسى احراز ارقام (حسابداران رسمى) به شماره ملى 10320294749 

به سمت بازرس اصلى و آقاى ساســـان خليلى نژاد گسگرئى داراى كد ملى شماره 

0078515424 به عنوان بازرس على البدل براى يكســـال مالى انتخاب گرديدند. 

-ترازنامه و حساب سود و زيان سال مالى منتهى به96/12/29 تصويب شد. -روزنامه 

كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 

اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293314) 

آگهى تغييرات 
شركت آذين پارت ايده گستر شركت سهامى خاص

 به شماره ثبت 456522 و شناسه ملى 14004178564 
به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/04/24 تصميمات ذيل 
اتخاذ شـــد: اعضاء هيئت مديره به قرار ذيل تعييـــن گرديدند: آقاى رضا 
رضايى به شـــماره ملى 4910953396 به عنوان رئيس هيئت مديره آقاى 
سيد سعيد هاشمى به شـــماره ملى 0043429718به عنوان نائب رئيس 
هيئت مديره آقاى آرش محبى نژاد به شـــماره ملـــى 2295310921 به 
عنوان عضو هيئت مديره آقاى فرهاد عباسى به شماره ملى 1755954808 
(خارج از سهامداران) به عنوان مدير عامل كليه اسناد تجارى و اوراق تعهد 
آور شركت از جمله چك و سفته و برات با امضاء مدير عامل و يكى از اعضاء 
هيئت مديره و مهر شـــركت معتبر و قانونى خواهد بود. نامه هاى ادارى با 

امضاء مدير عامل و مهر شركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293315) 

آگهى تغييرات موسسه مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران
 به شماره ثبت 13748 و شناسه ملى 10100519982 

به استناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى هيات امناء مورخ 1397/05/15 تصميمات 
ذيل اتخاذ شـــد: آقايان على رضا على اكبر به شـــماره ملـــى 0045347451و محمود 
زاهدى راد به شـــماره ملى 0050843818 به عنوان بازرســـان اصلى و احمد هوشنگى 
به شـــماره ملى 1287590926 بازرس على البدل براى يكســـال مالى انتخاب گرديدند. 
افرادذيل به عنوان اعضاى جديد هيأت امناءانتخاب گرديدند: :آقايان هاشم رازفر با كدملى 
0931894867،محسن نجم آبادى با كدملى0038194422،ميرمحمدرضاسيدزنوزى با 
كدملى1581449089،محمدرضا جابرانصارى با كدملى0030059798 ،غالم رضا رايضى 
با كدملى3874326012،ســـياوش زرآزوند بـــا كدملى0043692354،رضاگل نراقى با 
كدملى 0044121733 وخانم ها فاطمه عرب با كدملى0451809556،فاطمه كرمانيان 
با كدملى0047186331 وشكيبا خدير با كدملى0055077791 آقاى دكترعلى شهرى 
با كدملى6349799399 به عنوان يكى ازاعضاى داراى حق امضاى اســـناد ومدارك مالى 
و تعهدآور مجمع انتخاب گرديد. وآقايان نعمت بنى آدم با كدملى 4284081985رئيس 
هيئت مديره وجعفرشـــريعتى با كدملى 4132018997 خزانـــه دار مجمع نيزدوعضو 

ديگرداراى حق امضاى اسنادمالى وتعهدآورمجمع مى باشند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (293309) 
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افتتاح مركز مانيتورينگ 
درمانگاه دارالشفاء قرچك 

قرچـــكـ  خبرنگار اطالعات: مركز مانيتورينگ درمانگاه دارالشـــفاء 
حضرت مهدي (عج) قرچك در مراســـمي با حضور مديرعامل و جمعي از 
اعضاي هياتمديره درمانگاه مزبور افتتاح شد. در اين مراسم مهندس موسوي، 
مديرعامل درمانگاه گزارشي در مورد پيگيريها و همكاريهاي بخش آي تي و 
تأسيسات مركز درباره نصب دوربينها در اين درمانگاه ارائه كرد و افزود: تنها 
انگيزه ما از نصب اين دوربينها، حفظ آرامش خاطر بيماران، پرستاران، كادر 

درمان و تامين امنيت براي نيروهاي درمانگاه است. 
مهندس مظهري، مدير آي تي درمانگاه نيز در مورد مراحل فني نصب، 
راهاندازي، بهرهوري و چگونگي عملكرد دوربينهاي نصب شده در محلهاي 

مورد نظر توضيحاتي را ارائه كرد. 
احمد تاجيك، نائبرئيس هيأتمديره با تشكر از مديرعامل و كاركنان 
دارالشفاء اجراي برنامه ياد شده را با توجه به وسعت و افزايش مراجعين به 
درمانگاه، كار بسيار خوب و قابل توجهي دانست و حجتاالسالم زاهديان، 
عضو هيأتمديره درمانگاه هم گفت: استفاده از دوربين نه فقط باعث افزايش 
امنيت در درمانگاه ميشـــود، بلكه كيفيت نظارت و كنترل را بيشتر و بهتر 

ميكند. 
وي افزود: درمانگاه دارالشـــفاء از لحاظ پاسخگويي، كرامتمداري و 
تكريم اربابرجوع بايد همچنان ســـرآمد همه مراكز درماني باشد و مراجعه 
بيش از يك هزار نفر در روز بـــه اين مركز، گواهي بر عملكرد مطلوب آن 

است. 

صعود 19 پلهاي دانشگاه علوم پزشكي گيالن
 در زمينه  فناوري

 رشـــتـ  خبرنگار اطالعات: رتبه دانشگاه علوم پزشكي گيالن با 
فعاليت شركتهاي دانش بنيان و هســـتههاي فناور  از 33 در كشور با 
رشـــد 19 پلهاي خود به 13 صعود كرد. اين خبر در مراسم افتتاح مجتمع 

فناوريهاي پيشرفته پزشكي گيالن اعالم شد. 
در اين مراسم رئيس دانشـــگاه علوم پزشكي گيالن ونايب رئيس 
كميســـيون آموزش، تحقيقات و فناوري مجلس شوراي اسالمي حضور 

داشتند. 
در مجتمع فناوريهاي پيشـــرفته پزشكي گيالن 38 هسته و واحد 
فناور و 5 شـــركت دانشبنيان حضور دارند و در زمينه توليد محصوالت 
فناورانه ازجمله محصوالت دانش بنيان، ثبت اختراع، توليد مقاالت علمي و 

طرحهاي پژوهشي فعاليت ميكنند.
در اين مجتمع كارگـــروه ژنتيك و بيماريها، مركز تحقيقات علوم 
اعصاب،  ستاد توسعه نانو  فناوري كشور، ستاد سلولهاي بنيادي و پزشكي 

باز ساختي استان گيالن وكارگروه گياهان دارويي فعاليت دارند.

اورژانس هوايي آذربايجان شرقي
 به 398 مصدوم و مجروح امدادرساني كرد 

تبريزـ  خبرنگار اطالعات: سخنگوي اورژانس آذربايجانشرقي گفت: 
از ابتداي فعاليتهاي اورژانس هوايي در آذربايجان شرقي تا به امروز به 

398 نفر امدادرساني شده است. 
وحيد شـــادي نيا با اشاره به اينكه اورژانس هوايي آذربايجان شرقي 
در سال 1393 همزمان با 14 استان ديگر افتتاح شد، ادامه داد: ايجاد پايگاه 
اورژانس هوايي در راستاي برنامههاي دولت و تحقق اهداف نظام تحول 

سالمت با همكاري هوانيروز ارتش است. 
وي ادامه داد: از مجموع 398 نفر مصدوم و بيمار منتقل شده بهوسيله 
اورژانس هوايي اســـتان، 272 نفر مصدوم سوانح تصادفي و 126 نفر غير 
تصادفي بودند. در سال جاري نيز 31 مصدوم سوانح رانندگي و 10 بيمار 

غيرتصادفي به وسيله اورژانس هوايي در استان امدادرساني شدند.
شـــادي نيا با اشـــاره به اهميت اورژانس هوايـــي در عمليات و 
ماموريتهاي حوادث پرتلفات افزود: اورژانس هوايي در حوادث داراي 
مصدومان با تعداد باال و بدحال و در حوادث غيرمترقبه به تشخيص عوامل 

اورژانس حاضر در صحنه، عمليات انجام ميدهد. 
ســـخنگوي اورژانس آذربايجانشـــرقي با بيان اينكه در هر بالگرد 
كارشناس فوريتهاي پزشكي حضور دارند، گفت: زمان  اورژانس هوايي 6
انجام عمليات و ماموريتهاي اورژانس هوايي از يك ساعت بعد از طلوع 

آفتاب تا يك ساعت قبل از غروب آفتاب است.
وي افزود: با توجه به اينكه محدوده پروازي بالگرد اورژانس هوايي 
كيلومتر است، براي پوشش نقاط كور در استان اورژانس هوايي ميانه  150

راهاندازي شده است.

ساخت زورخانه بينالمللي در شيراز
شيرازـ خبرنگار اطالعات: سال آينده عمليات اجرايي احداث زورخانه 

بينالمللي در مجموعه ورزشي پارس شيراز آغاز ميشود.
حيدرعلـــي كامياب مدير كل ورزش و جوانان فـــارس در گردهمايي 
دوستداران و حاميان ورزش زورخانهاي و كشتي پهلواني فارس با اشاره به ثبت 
جهاني اين ورزش در ســـال 2010 توسط يونسكو بنام كشورمان، گفت: اين 
فرهنگ و آيين از ديرباز درسرزمين ايران رواج داشته اما در دوران صفويه همراه 
با اوج گرفتن مذهب تشيع دركشورمان، ورزش زورخانهاي و آيينهاي پهلواني 

به بلندترين مرتبه خود دست يافت و ترقي و پيشرفت بسياري كرد.
كامياب با بيان اينكه پهلوانان ايراني هيچگاه در اختيار شاهان و اميران نبودند 
و با مطالعه تاريخ ايران اين نتيجه به دســـت ميآيد كه پهلوانان همواره حامي 
مردم و زورخانه مأمن و پناهگاه مظلومان بوده است اضافه كرد: براساس اسناد 
معتبر تاريخي ايرانيان باستان به چابكي و تنبليگريزي و راستگويي و درستكاري 
معروف بودهاند و تلفيق اين خصائل انساني با آيين مسلماني از ورزش باستاني 

ايرانيان، مكتبي معنوي در ورزش ساخته است.
او افزود: اينكه امروز ضرب و زنگ مرشد و نواي يا علي در دهها كشور 

دنيا طنينانداز شده است، نشان از ضريب نفوذ فرهنگي از طريق ورزش دارد.
وي مهمترين بخش موضوع فرهنگ و ورزش در كشور را جنگ نرم و 
تهاجم فرهنگي عليه نسل جوان اعالم و تاكيد كرد: بهترين راه واكسيناسيون نسل 
جوان در مقابل چنين تهاجماتي كه منتج به هويت گريزي نسل آيندهساز كشور 
ميشود، توسعه ورزشهاي همگاني، خصوصا ورزشيهايي است كه ريشه در 

فرهنگ و تمدن ايرانيان دارد.
مديركل ورزش و جوانان فارس همچنين با اعالم اينكه در 4 سال گذشته 
چندين زورخانه در شهرستانها احداث شده و به بهرهبرداري رسيده است، گفت: 
با غنا و زيبايي زورخانهها و آيينهاي پهلواني و همچنين برنامهريزي براي توسعه 
اين اماكن ورزشي و تشويق جوانان به روي آوردن به ورزشهاي باستاني ايران 

ميتوان آينده خوبي را براي نسل جوان رقم زد.
كامياب در بخش ديگري از سخنان خود ورزش را يك صنعت دانست و 
با دعوت از فعاالن اقتصادي و صنعتي براي حضور در عرصه ورزش گفت: در 
شهر شيراز حدود هزار واحد صنعتي وجود دارد كه اگر اين واحدها بهصورت 
برنامه ريزي شـــده و با هزينه اندكي وارد ميدان ورزش شوند كارهاي بزرگي 
ميتوان انجام داد. وي يكي از بزرگترين مشكالت ورزش باستاني را مشكالت 
مالي دانست و افزود:بايد با برنامهريزي و كمك هاي نهادهاي مردمي خون تازهاي 

در رگهاي اين ورزش كه ميراثي ملي است، به گردش درآورد. 
ايجاد 10كيلومتر شبكه برق در شرق اراك

اراكـ  خبرنگار اطالعات: مديرامور توزيع برق شـــرق اراك از ساخت 
نزديك به10 كيلومتر شبكه در منطقه شـــرق اين شهر طي 8 ماه سال جاري 

خبرداد.
علي محمدي، اضافه شـــدن 6 مگاولت آمپر ظرفيت با نصب پستهاي 
هوايي در نقاط شهري و روستايي براي متقاضيان جديد و ساخت و بهينهسازي 5

كيلومتر شبكه فشار ضعيف را از جمله فعاليتهاي انجام شده اين شركت اعالم 
كيلومتر شبكه فشار  كيلومترشبكه فشار متوسط هوايي، 3 كرد وافزود: تعمير10
ضعيف هوايي و120 دستگاه پستهاي هوايي وزميني از ديگر اقدامات انجام 
شده است. ضمن آن كه از ابتداي سال جاري تاكنون 2 هزارو 470 انشعاب جديد 

برق به متقاضيان واگذار شده است.
 دستگاههاي اجرايي مشوقهاي مناسبي 

را براي واگذاري طرحهاي تمليكي ارائه دهند
ايالمـ  خبرنگاراطالعات: معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع 
استاندار ايالم خواســـتار ارائه مشوقهاي مناسب براي واگذاري طرحهاي 

تمليكي به بخش خصوصي شد.
دكتر ايوب درويشي در ستاد تسهيل و رفع موانع توليد استان ايالم گفت: 
دولت به دنبال واگذاري و كاهش تصديگري خود است و تالش دارد از 

ظرفيتهاي بخش خصوصي در طرحهاي تمليكي استفاده كند.
وي ادامه داد: از بانك ها انتظار ميرود واحدهايي را كه در تملك دارند 
با ارائه مشوقهاي مناسب به متقاضيان و سرمايهگذاران بخش خصوصي 
واگـــذار كنند چرا كه نفعي كه در نهايت بانك و توليد كننده از اين طرحها 

ميبرند قابل قياس با راكد ماندن طرحها نيست.
وي با تأكيد بر ارائه حداكثري مشوقها و محدود كردن شرايط براي 
واگذاري طرحهاي تمليكي خاطر نشانكرد: تالش ما ايجاد طرحهاي نوآورانه 
و توجيه دار اقتصادي است كه جوانان جوياي كار به دنبال اجراي آنها هستند 
و در اين راه هر گونه همكاري و كمكي كه از دست مديريت استان برآيد، 
كوتاهي نخواهد كرد. در اين جلســـه مشكالت 5 طرح مرغداري گوشتي 
سيروان، پرواربندي گوساله ايوان، ايالم آسا شهرك صنعتي ايالم، كلينيك

مددكاري ايالم و شركت نرگس نگين زاگرس ايالم مورد بررسي قرار گرفت 
و تصميمات الزم براي حل مشكالت آنها مصوب شد. 

افتتاح اداره كل راه آهن غرب كشور در همدان
همدانـ  خبرنـــگار اطالعات: اداره كل 
راه آهن غرب كشـــور با حضور محمدسعيد 
ايزدي، معـــاون وزير راه و شهرســـازي و 
مديرعامل شركت عمران و بهسازي شهري و 
سعيد محمدزاده، مديرعامل شركت راه آهن در 

همدان افتتاح شد.
در اين آيين كه اســـتاندار و نمايندگان 
همدان در مجلس شـــوراي اسالمي حضور 
داشـــتند، روح اهللا تقيزاده به طور رسمي به 
عنوان مديرعامل راه آهن غرب كشور معرفي 

شد.
سيد سعيد شاهرخي، استاندارهمدان در 
اين مراسم گفت: روحيه هم افزايي و تعامل 
كاري در اســـتان همدان نهادينه شده است و 
اكنون انتظار تالشهاي مضاعف براي توسعه 
راهآهن غرب كشور را داريم، چرا كه سرعت 
بخشيدن به روند تكميل خط راهآهن تهرانـ 

همدان مورد تاكيد و مطالبه مردم است.
همچنين افزايش ســـرعت و كيفيت، 
خواست ما از شركت راه آهن كشور است و 
انتظار داريم طرح خط راه آهن ماليرـ  همدان 

نيز به زودي اجرايي شود.
محمدســـعيد ايزدي، معاون وزير راه 
و شهرســـازي هم گفت: انتقال ايستگاه راه 
آهن مســـافري همدان به داخل شهر نياز به 
بررسيهاي كارشناسان دارد و بايد به گروهي 
از كارشناســـان خبره واگذار شود تا بهترين 

تصميم را اتخاذ كنند.
ايزدي افزود: تأمين رفاه مردم بســـيار 
حايزاهميت است و براين اساس تأمين امنيت 
و دسترسي الزم به امكانات از مهمترين نيازها 
براي جانمايي ايستگاه راه آهن همدان به شمار 

ميرود.
وي با اشاره به اينكه هم اينك تعيين و 
جانمايي 17 ايستگاه راهآهن در سطح كشور 
در حال بررسي است، گفت: آنچه به صالح 
است، انتقال ايستگاهها به داخل شهرها و در 
مسيري است كه بتواند خدمات الزم را براي 

مردم به لحاظ امنيت و رفاه مهيا ســـازد. در 
مورد ايستگاه راه آهن همدان نيز انتظار داريم 
عقبگرد نداشته باشيم، بلكه با كارشناسيهاي 
مجدد، نسبت به آنچه كه به نفع استان همدان 

است، اقدام شود.
روح اهللا تقـــي زاده، مديرعامل راه آهن 
غرب كشور نيز در اين مراسم گفت: خطوط 
ريلي در غرب كشـــور كافي نيست و توسعه 
ريلي استانهاي اين منطقه مهم به شمار ميرود 
و افزايش بهره وري بار و مسافر از اهداف مهم 

راه آهن غرب كشور است.
تقي زاده خواســـتار تســـريع در ايجاد 
ساختار اداره كل راه آهن غرب كشور شد و 
اعالم كرد: ساماندهي و بهره وري بار و مسافر 

در اولويت اين نهاد قرار دارد.
ريل گذاري مسير تهران - همدان 

ســـعيد محمدزاده، مديرعامل راه آهن 
كشـــور گفت: در حال حاضر مسير تهرانـ 

كيلومتر ريل گذاري شده  همدان به طول 303
است و در آيندهاي نزديك مورد بهره برداري 

قرار ميگيرد.
ســـعيد محمدزاده در نشست بررسي 
وضعيت ريل گذاري و راه آهن استان همدان 
اظهار داشت: اين مســـير با توجه به ارتباط 
با غرب كشـــور، بسيار حايز اهميت است و 
مسئوالن اين استان در اين مورد مطالبه جدي 
دارند. وي افزود: عمليات ريل گذاري قطعه 
نخست مســـير ماليرـ  همدان در حال انجام 
است و سعي در تسريع اين طرح داريم. اين 
مسير بسيار حايز اهميت است، چرا كه تردد 
زائران را از استانهاي مركزي به سمت عتبات 

عاليات آسان ميكند.
وي ادامه داد: اربعين امســـال زائران در 
خط ريلي مسير تهران تا مهران و كربال جابجا 
شـــدند و حاال با ريل گذاري مسير ماليرـ 

همدان، مســـير تهران به كرمانشاه نيز نسبت 

به آنچه كه در شـــبكه فعلي وجود دارد، 2
ساعت كوتاهتر ميشود كه براي زائران نيز حايز 
اهميت است. محمدزاده گفت: شركت ساخت 
درصدد است تا راه آهن ماليرـ  همدان زودتر 
به سرانجام برسد، ضمن اينكه خط كرمانشاه به 
سمت مرز خسروي تا اسالم آباد نيز پيشرفت 
خوبي داشته است و اين 2 مسير مهم، زمينه 

خدمت مناسب به زائران را نيز مهيا ميسازد.
وي با اشاره به افتتاح اداره كل راه آهن 
غرب كشور گفت: اين اداره كل براي توسعه 
ريلي غرب كشور كه كاركرد مهم ملي دارد، 

افتتاح شده است.
مديرعامل راه آهن كشـــور با اشاره به 
پيگيريهاي صـــورت گرفته براي راهاندازي 
قطارهمدانـ  مشهد گفت: تردد قطار در اين 
مســـير هم اينك از هفتهاي يك قطار، به يك

روز در ميان افزايش يافته است و خط تهران 
ـ همدان نيز با اصالح ارتباط مسير و پيگيري 

براي تأمين ناوگان، راهاندازي ميشود.
شتاب  در روند ريل گذاري 

نمايندگان اســـتان همدان در مجلس 
شوراي اسالمي خواستار شتاب گرفتن روند 
ريل گذاري خطوط همدان- تهران و مالير- 

همدان شدند.
 حميدرضا حاجي بابايي از نمايندگان 
اســـتان همدان در نشست بررسي وضعيت 
ريل گذاري و راه آهن اين استان اظهار داشت: 
يكي از مهمترين مطالبات مجمع نمايندگان 
اســـتان همدان در مجلس شوراي اسالمي، 
شتاب گرفتن روند ريل گذاري 2 مسير مهم 

ياد شده است.
كيلومتر اتصال  وي با اشاره به اينكه 11
مسير همدان به تهران باقي مانده است، افزود: 
انتظار ما سرعت بخشيدن به فرآيند ريل گذاري 

و بهرهبرداري از اين خط ريلي است.
حاجي بابايي گفت: خط ريلي ماليرـ 

همدان نيز بايد با سرعت عمل بيشتري انجام 
شود تا مردم اقصي نقاط استان بتوانند از اين 
محور ارتباطي براي سهولت در سفر بهره مند 
شوند. وي اضافه كرد: طرح راه آهن همدان - 
مالير در سال 1380 مصوب شده، اما تاكنون 

اجرايي نشده بود.
امير خجسته، ديگر نماينده مردم همدان 
و فامنين در مجلس شوراي اسالمي نيز گفت: 
قرار بود راه آهن همدان - تهران مهرامسال به 

بهرهبرداري برسد، اما خبري نشد.
خجسته افزود: انتظار ما شتاب گرفتن روند 
راه اندازي اين مسير است، ضمن اينكه توقع 
داريم تردد قطار به شكل روزانه در مسيرهاي 
همدانـ  تهران و همدانـ  مشهد انجام شود.
وي اضافه كرد: حل دغدغه محل ايســـتگاه

 راه آهن همدان نيز از مطالبههاي مردمي است 
و در هيچ كجاي دنيا خارج از شـــهر ايستگاه 
راه آهن نداريم. همچنين ايســـتگاه راه آهن 
فامنين هنوز تعيين تكليف نشده و انتظار ما 
عملياتي شدن خواست مردم اين شهر است.    
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برگزاري دومين جشنواره برتر ين پايگاههاي صنايع حصيري بافق بايد در بازارهاي كشور عرضه شود

بافقـ  خبرنگار اطالعات: صنايع دستي و حصيري  مسجد محور هرمزگان 
بافق كه با دستان هنرمندان اين شهرستان توليد ميشود، 

بايد در بازار ملي عرضه و مطرح شود.
نماينده حوزه انتخابيه مهريز در مجلس شـــوراي 
اســـالمي با بيان اينكه مواد اوليـــه صنايع حصيري در 
نخلستانهاي شهرستان بافق به فراواني در دسترس است، 
گفت: اين محصوالت بايد در سطح انبوه توليد و عرضه 

شود.
محمدرضا صباغيان در حاشـــيه بازديد از كارگاه 
كيلومتري بافق افزود:  صنايع دســـتي مباركه واقع در 3
تالش ميكنيـــم صنايع حصيري بافق كه در اســـتان 
يزد منحصر به فرد اســـت، در سطح ملي نيز معرفي و 

برندسازي شود.
وي مشاغل خانگي و توليد صنايع حصيري و دستي 
را در راســـتاي فرآيند تحقق اقتصاد مقاومتي دانست و 
افزود: مسئوالن ذيربط بايد با تخصيص تسهيالت ارزان 

قيمت، مشاوره و آموزش، از اين صنايع حمايت كنند.
نماينده ابركوه، بافق، بهابـــاد، مهريز، و خاتم در 
مجلس شوراي اســـالمي تقويت و گسترش مشاغل 
روستايي را پيشگيري از مهاجرت روستائيان به شهرها 
خواند و گفـــت: دولت توجه خاصي به رونق و آباداني 
روستاهاي كشـــور دارد و بستههاي حمايتي خوبي نيز 
براي كار آفرينان در مناطق روستايي در نظر گرفته است.

صباغيان با بيان اينكه در بافق و روستاهاي اطراف 
مواد اوليه صنايع حصيري از نخلســـتانهاي انبوه اين 
شهرســـتان تامين ميشود، خاطر نشـــان كرد: فرهنگ 
حصيربافي از ميراث گذشتگان است كه پيوسته از نسلي 
به نسل ديگر منتقل شده است و امروزه زنان و مردان با 
دستان هنرمند خود آثار زيبا و ارزشمند توليد ميكنند كه 

ميتواند در بازار، جايگاه مناسبي كسب كند.
وي مشكل هنرمندان حصيرباف را كمبود يا نبود 
بازار فروش محصـــوالت عنوان كرد و گفت: برگزاري 
نمايشگاه محصوالت حصيري بافق درمركز استان و تهران 
نقش مهمي در معرفي و فروش اين محصول در بازارهاي 

كشور خواهد داشت.
وي هدف از ايجاد كارگاه مباركه را احياي صنايع 
دستي و هنرهاي فاخر سنتي اين شهرستان و همچنين 
رواج و رونق قاليبافي با ايجاد اشـــتغال اعالم و افزود: 
غرفههاي ميدان خان كه در بافت تاريخي، مركزيت ثقل 
تجاري و ما بين امام زاده عبداهللا(ع) و مسجد جامع بافق 
قرار دارد، مكان مناسبي است كه ميتواند هم محل عرضه 

اين محصوالت و هم جذب بيشتر گردشگران باشد.
كاله، پادري، زيرانداز، ســـبد، زنبيل، ريسمان و 
بادبزن دستي از مهمترين صنايع حصيري شهرستان بافق 
است كه از شـــاخ و برگ و الياف درختان خرما بافته و 

توليد ميشود.

خبرنـــگار  بندرعبـــاس- 
اطالعات: دومين جشنواره برترين 
پايگاههاي مسجد محور هرمزگان 

در بندرعباس برگزار شد.
عبدالرضا  حجتاالســـالم 
رستگار نماينده وليفقيه در سپاه 
امام ســـجاد(ع) هرمزگان در اين 
مراســـم با بيان اين كه مسجد در 
قرآن و نظام ديني و سياسي اسالم 
جايگاه رفيـــع دارد و تكرار واژه 
مسجد در قرآن بيانگر جايگاه مهم 
مسجد در هدايت و تكامل و رشد 
جامعه اســـالمي به سمت تمدن 
بزرگ اسالمي است افزود: مسجد، 
بزرگترين نقطه براي رشد و تكامل 
جامعه بشري است لذا پيامبر(ص) 
اولين قدم بعد از هجرت را تأسيس 
مسجد قرار داد تا بتواند اسالم ناب 

را به جهان صادر كند.
نماينده ولي فقيه در ســـپاه 

امام سجاد(ع) هرمزگان اظهاركرد: 
انقالب از مســـجد شروع شد و 
امروزه از منطقه عبـــور كرده و 
بزرگترين گفتمان براي شكلگيري 
تمدن اســـالمي است كه در ميان 
نخبگان جهان مورد بحث و گفتگو 

است.
وي ادامـــه داد: آنچه امروز 
باعث تأســـف شده، اين است كه 
از مســـجد بهعنوان يك سنگر در 
جامعه بشري اســـتفاده نميشود 
و ديـــن را در عبوديت و بندگي 
خالصه كردهاند و جنبه سياسي و 
مبارزه با طاغوتي مسجد فراموش 

شده است.
نماينده ولي فقيه در سپاه امام 
سجاد(ع) هرمزگان تاكيدكرد: بايد 
نگاهمان به مسجد بهعنوان سنگري 
براي ترويج اســـالم ناب حامي 
مستضعفين و مقابله با مستكبرين و 

الگوي مديريت جهاني باشد.
حجتاالســـالم رســـتگار 
اظهارداشت: بايد با تغيير نگاه به 
مسجد و در نظر گرفتن ظرفيتهاي 
سياسي اين مكان مقدس در جهت 
جهانيكـــردن مســـجد و تحقق 

آرمانهاي امام راحل تالش كنيم.
حجتاالســـالم رســـتگار 
به جمعيت مســـلمانان در جهان 
كشـــور  اشـــارهكرد و گفت: 55
مســـلمان داريم كـــه اكثريت به 
هم از لحـــاظ جغرافيايي متصلند 
و 70درصـــد اقتصـــاد جهان و 
تنگههاي مهم جهان را در اختيار 

دارند. 
 در حاشـــيه اين مراســـم، 
غرفههاي مســـاجد و پايگاههاي 
بســـيج برپا بود و آثار فرهنگي و 
اقدامات مسجدمحورانه خود را در 

معرض ديد عموم قرار دادند.
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يادداشت هاى دكتر«ماهاتير محمد»
نخست وزير مالزى طى22 سال (2003ـ1981م.)

ترجمه: محّمد مقّدس

آنها [اروپايى ها]، مايل به چشـــم پوشـــى از حتى يك وجب از 
زمين هاى خود نبودند ولى بســـيار شادمان از اين بودند كه زمين هايى 
را كه متعلق به خودشان نبود تقديم يهوديان كنند. در آن زمان شمار 
يهوديان در "فلسطين" بسيار اندك بود لذا اروپايى ها تصميم گرفتند اين 
كشـــور را تقســـيم كنند و بخشى از آن را به يهوديان اختصاص دهند 
را تشكيل دهند. طبيعى است كه اعراب به خشم  تا كشور "اسرائيل" 
آينـــد. اگر يك طرف ثالث نيمى از ايالت "تگزاس" را به مكزيكى ها 
بدهد، آمريكايى ها چه واكنشى نشان خواهند داد؟ در مورد "فلسطين"، 
تنها زمين نبود كه تقسيم  شد، بلكه اعرابى كه مدت هاى مديد در آنجا 
و  زندگى كرده بودند نيز به منظور فراهم آمدن مكانى براى "اسرائيل" 
بدون هيچ غرامتى، از سرزمين خود اخراج شدند. با اندك عرب هايى 
كه در فلسطين اشغالى مانده اند نيز رفتارى بدتر از شهروندان درجه دو 
است زيرا  مى شود. اگر مكانى نژادپرست وجود داشته باشد "اسرائيل" 
در آن، شهروندى نه بر اساس اقامت يا وفادارى [ملى]، بلكه بر پايه 
نژاد است. استراتژى "اسرائيل" مبتنى بر برترى بر فلسطينى ها با ارتكاب 
اقدامات تروريستى عليه آنها به شيوه اى رسمى و دولتى است. غربى ها 
نيز به دليل احســـاس گناه نســـبت به كوره هاى آدم سوزى نازى ها، در 
مقابل جنايات اســـرائيلى ها سكوت اختيار كرده اند. اين غرب است 
كه دولت "اســـرائيل" را ســـاخته و پرداخته و لذا وظيفه خود مى داند 
كه به هر قيمتى شده از اين رژيم تروريستى حمايت كند. آنهايى كه 
را از ميان برد بايد  مى گويند به اين ســـادگى هم نمى توان "اسرائيل" 
متوجه باشند اين رژيم زمين هايى را اشغال كرده كه وسيعتر از بخش 
در سال 1948م.  اختصاص يافته به آن از سوى "سازمان ملل متحد" 
است. "اســـرائيل" اين وظيفه را هم دارد كه با بازگشت اعرابى كه از ديار 
خود اخراج شدند، موافقت كند زيرا اين زمين ها متعلق به آنهاست ولى 
صهيونيست ها از بيم زاد و ولد، از بازگشت اعراب مى هراسند. بنابر 
تمامى اين حقايق مى توانم بگويم وقتى احساسات مسلمانان را به دليل 
بى توجهى و تفرقه اى كه دچارش شده اند برانگيختم، مرتكب خطايى 
نشدم. داليل عدم تحقق نتايج كارزارى كه بيش از 60 سال است در 
فلسطين جريان دارد، همين است. در واقع اوضاع بدتر هم شده است. 
من ضرورى دانستم به اعضاى "سازمان كنفرانس اسالمى" داليلى را كه 
به تشكيل اين سازمان منجر شد يادآورى كنم. اصول اين كنفرانسـ  
بر اساس ميثاق آنـ  حمايت از ارزش هاى اجتماعى و اقتصادى اسالم 
و فراخوانى به وحدت كشـــورهاى عضو است. اين اصول بر اهميت 
همواره و از  فرهنگ و دانش و فناورى انگشـــت مى گذارد. "مالزى" 
آن زمان كه "تونكو عبدالرحمان" نخســـتين دبيركل كنفرانس از زمان 
تأسيس در ماه مه 1971 تا 1973م. بود، نقش خود را در اين سازمان 

به طور جدى ايفا كرده است.
"ســـازمان كنفرانس اسالمى" به عنوان صداى امت اسالمى شناخته 
مى شـــود اما از آنجا كه اعضاى آن نمى توانند بر ســـر مسائل توافق 
كنند، سازمانى ضعيف است. اين سازمان بر اساس اجماع استوار شده 
ولى اين اجماع هرگز تحقق نمى يابد لذا نمى تواند در هيچ موردى 
تصميمى بگيرد يا كارى انجام دهد. فكر مى كردم شايد "مالزى" بتواند 
راههايى براى فعال تر كردن اين سازمان ايجاد كند ولى متأسفانه چنين 

چيزى تحقق نيافت.
من پيشنهاد كردم ايده اجماع را كنار بگذاريم اما شمار كمترى از 
اعضا يا ائتالفى از كشورهاى هم رأى، پيشنهاد دادند كه تنها به واكنش 
در برابر تحوالتـ  بدون الزام همه اعضاى سازمانـ  بپردازد، در اين 
صورت شما مى توانيد موافقت پنج كشور را در مورد معينى به دست 
آوريد ولى هرگز قادر به متقاعد ســـاختن 50 كشـــور و به طور مسّلم 
توانايى جلب موافقت 50 كشور اسالمى كه گرفتار تشتت هستند را 

نخواهيد داشت.
ادامه دارد

پنجمين انتخابات پارلمانى و 
شوراى شهر بحرين در حالى برگزار 
شد كه معارضان اين كشور انتخابات 

را تحريم كردند. 
به گزارش گــــروه بين الملل 
خبرگزارى فارس، شــــبكه خبرى 
«بى.بى.ســــى عربى» همزمان با روز 
برگــــزارى انتخابات در بحرين، در 
گزارشى نوشت، انتخابات بحرين، 
جشــــن انتخاباتى بود يا جشــــنى 
خانوادگى؟طبــــق ايــــن گزارش، 
برگزارى انتخابات پارلمانى بحرين 
در رسانه هاى اين كشور بازتاب هاى 
مختلفــــى داشــــت و در حالى كه 
خبرگــــزارى بحرين (بنــــا) اقبال 
رأى دهندگان در ســــاعات نخست 
انتخابات را «بى سابقه!» خواند، عفو 
بين الملل درباره بازداشــــت و ايجاد 
رعب و وحشت در ميان معارضان 
ابراز نگرانى كرد.طبق اين گزارش، 
روزنامــــه «البالد» بحرين در صفحه 
نخســــت خود نوشت كه انتخابات 
«گامى مهم در مسير اقدام ملى» است 
و «بثينه خليفه قاسم» در همين روزنامه 
از آن به عنوان «عروسى انتخاباتى» ياد 
كرد. «لطفى نصر» در روزنامه «اخبار 
الخليج» نوشت كه «مجلس نمايندگان 
آينده بهتر، قوى تر و مهم تر خواهد 
بود و دليل آن افزايش سطح آگاهى 
شهروندان است».«محمد مبارك» نيز 
در اين روزنامه نوشت كه «وضعيت 
در بحرين تغيير كرده و كامال متفاوت 
شده اســــت و نيروهاى شر كه بر 
تصميمات مربوط به مردم ســــلطه 
داشتند به اتمام رسيده و به دوره بدون 
بازگشــــت رسيده اند و هرگز اجازه 
بازگشت به آنها نخواهيم داد.«يوسف 
حامد المشــــعل» در روزنامه الوطن 
در واكنــــش به دعوت معارضان به 
تحريم مى نويسد كه «تحريم انتخابات 
خيانت تاريخى اســــت زيرا تحريم 
انتخابات به معناى اعطاى فرصت 
به مفســــدان براى سيطره بر عرصه 
سياســــى كشور است.وى افزود كه 
دعوت كنندگان به تحريم انتخابات، 
صداى شهروندانى كه قصد مشاركت 
در انتخابــــات را دارنــــد، خاموش 
مى كنند و اين دعوت خود را چنين 
توجيــــه مى كنند كه نتايج انتخابات 
از قبل مشــــخص است و يا اينكه 
مشاركت در انتخابات هرگز چيزى 
را تغيير نخواهد داد.«سعيد الحمد» نيز 
در روزنامه «األيام» با عنوان «هرگز 
تحريم نمى كنم» نوشت كه «هرگز 

انتخابات را تحريم نمى كنم. »
«جشن خانوادگى»

«يعقـــوب آل ناصر» در وبگاه 
معارض «مرآة البحرين» نوشت كه 
انتخابات بحرين به منزله «جشـــن 
خانوادگى» اســـت كه تنها نزديكان 
به دولت به آن دعوت شـــده اند.
نويســـنده افزود: «خاندان حاكم، 
افرادى را كـــه اليق تصدى يكى 
از چهل كرسى پارلمان مى دانند و 
نيز شهروندان مطيعى كه بايستى به 

پاى صندوق هاى رأى بروند، انتخاب 
كـــرده و احزاب معارض از جمله 
گروه اخوان المسلمين را به حاشيه 
رانده اند تا رضايت امارات را جلب 
كنند.وى افزود: خاندان حاكم بحرين 
مصلحت خـــود را در عزل همه 
معارضان ديده اســـت و لذا رهبران 
معارض را بازداشـــت كرده و بقيه 
معارضان را به موجب قانون صادره 
از سوى حمد بن عيسى آل خليفه 
محاصره و از ورود به انتخابات منع 
كرده است و عالوه بر آن نام هزاران 
نفر را از ليســـت واجدين شرايط 

حـــذف كرده تا اثر تحريم را خنثى 
كند.«مراد الحايكى» نيز در اين وبگاه 
نوشت: «مجلس نمايندگان آتى بسيار 
بدتر از قبل خواهد بود و به منزله 
يك اداره دولتى با بودجه كالن است 
كـــه هر نماينده اى در واقع نماينده 
دولت اســـت نه مردم.وى افزود كه 
تمايل رژيم براى برگزارى انتخابات 
و هدايت مردم به مشـــاركت در 
انتخابات با استفاده از ابزار تهديد، دو 
علت اصلى دارد: اعطاى مشروعيت 
جعلى به تمامى تصميماتى كه دولت 
در مرحله آينده اتخاذ مى كند و علت 
دوم نيـــز ترميم چهره رژيم بحرين 
در سطح بين الملل است.معارضان 
بحريـــن از جمله جمعيت ملى-
اسالمى «الوفاق» انتخابات بحرين 
را تحريـــم كرده بودند و در همين 
رابطه شيخ «حسين الديهى» معاون 
دبيركل جمعيت «الوفاق» بزرگترين 
اپوزيسيون بحرين، انتخابات پارلمانى 
اين كشور را «غير قانونى» خواند.

بحرين در سايه سركوب مخالفان، 
انتخاباتى صورى برگزار كرد

و  پارلمانـــى  انتخابـــات 
شـــهردارى هاى بحرين در حالى 
24نوامبر(سوم آذرماه) برگزار شد 
كه در سايه سركوب مخالفان بسيارى 
در داخـــل و خارج نتايج آن را از 
پيش تعيين شده دانستند.به نوشته 
وبـــگاه خبرى «الخليج آنالين»، در 
انتخابـــات بحرين 235 هزار واجد 

شـــرايط راى دهى براى انتخاب 40 
نماينده از بين 293 نامزد شـــركت 
كردنـــد و در بيـــن آنها 41 زن در 
40 حوزه انتخاباتى بودند، عالوه بر 
اينكـــه از بين 160 نامزد انتخابات 
شـــهردارى ها هم، 30 نفر به عنوان 
اعضاى شـــوراهاى شهر برگزيده 
مى شـــوند. در گرماگرم برگزارى 
انتخابات پارلمانى در بحرين صداى 
انتقادهاى نهادهاى حقوق بشـــرى 
در داخل و خارج اين كشـــور هم 
باال گرفت؛ آنها معتقدند نتيجه اين 
انتخابات در سايه سرسپردگى سياسى 

منامه به عربســـتان از پيش تعيين 
شده است.با وجود اينكه انتخابات 
برگزار شد؛ اما بسيارى از طرف ها از 
خاستگاه واقعيت حقوقى، سياسى و 
اجتماعى بحرين نتايج اين انتخابات 
را از قبل پيـــش بينى كرده بودند.

سازمان ديدبان حقوق بشر با انتشار 
بيانيه اى اعالم كرده بود كه انتخابات 
پارلمان بحرين در يك فضاى سياسى 
مملو از سركوب برگزار مى شود كه 
هرگز به برگـــزارى انتخاباتى آزاد 
منتهى نخواهد شـــد.گرچه بحرين 
كشورى است كه در مقايسه با برخى 
كشورهاى همسايه خليج فارس در 
عرصه سياســـى پويا است، اما از 
زمان سركوب جنبش اعتراضى در 
فوريه 2011 كه با انقالب هاى بهار 
عربى همـــراه بود، در ناآرامى هاى 
پراكنده به ســـر مى برد، بحرين از 
عربستان ســـعودى براى متوقف 
ساختن اعتراضاتى كمك گرفت كه  
رهبرى آن را شيعيان بحرين برعهده 
داشـــته و خواستار ايجاد حاكميت 

قانون اساسى بوده است. 
سلطه همه جانبه سعودى ها بر 

بحرين
الخليج آنالين نوشت: بحرين 
بيـــش از يك دهه اســـت كه به 
عربســـتان نزديك تر شده است، 
موضوعى كه تصميم گيرى سياسى، 
امنيتى و اقتصادى منامه را در اختيار 
همســـايه آن رياض گذاشته است، 

تـــا جايى كه خيلى ها به اين نتيجه 
رسيدند كه بحرين تحت نفوذ مطلق 
عربستان است، بخصوص كه بحرين 
بـــدون هيچ تنش قبلى با دوحه كه 
بخواهد به قطعى رابطه با آن منجر 
شـــود، به جمع كشورهاى تحريم 
كننده قطر پيوست.برخى معتقدند، 
عدم استقالل تصميم هاى سياسى 
بحرين با اعالم اين كشـــور درباره 
برگـــزارى انتخابات آزاد و عادالنه 
بدون تاثيرگرفتن از برخى همسايگان 
عرب حاشيه خليج فارس در تضاد 
است همچنين واقعيت نقض فاحش 

حقوق بشـــر در بحرين نيز مويد 
اين مطلب است.اين وبگاه خبرى 
افزود: هنگام صدور گزارش هاى بين 
المللى و منطقه اى مربوط به حقوق 
بشـــر نام بحرين با رفتارهاى ضد 
حقوق بشـــرى گره خورده است، 
بخصوص گزارش هاى سازمان عفو 
بين الملل و ديدبان حقوق بشـــر 
كه به ادامه وخامت اوضاع حقوق 
بشر در بحرين در سال 2017 تاكيد 
داشتند.سيد «أحمد الوداعى»، رئيس 
مركز حقوق و دموكراسى بحرين 
در گفت وگو با راديو آلمانى «دويچه 
وله» وضعيت حقوق بشر در بحرين 
را در وخيم ترين حالت توصيف كرد 
و گفـــت: انتخابات صورى بحرين 
در فضايـــى مملو از نقض فاحش 
حقوق بشـــر و سركوب هر نوع 

مخالفت و نظارت با كار حكومت 
برگـــزار مى شـــود.الوداعى گفت: 
زندان هاى بحرين نيز مملو از هزاران 
سياستمدار زندانى و جمعيت هاى 
معارض منحل شده است و بسيارى 
از مطبوعات اين كشـــور از جمله 
روزنامه «الوسط» نيز كه تنها روزنامه 
مســـتقل در كشور بود بسته شده 
اســـت.اين مقام حقوق بشرى در 
بحرين تاكيد كرد: دادگاه هاى رژيم 
آل خليفـــه با اعتراف هايى كه زير 
شكنجه از زندانيان سياسى و آزادى 
بيان مى گيرد آنها را به اعدام محكوم 

مى كنـــد، عالوه بر اينكه از صدها 
نفر ديگر هم به همين شكل سلب 
تابعيت كرده اند.نمايندگان سابق و 
شخصيت هاى فعال اجتماعى هم در 
سايه تداوم اتهام زنى هاى دروغين 
مقامات بحرين به معارضان خواستار  
تحريم انتخابات بحرين شدند.در 

14 فوريه 2018، دادگاه عالى جنايى 
بحرين سه نفر را به اتهام ارتباط با 
دولـــت قطر، به حبس ابد محكوم 
كرد كه در راس آنها شـــيخ على 
سلمان، رهبر مخالفان شيعه است 
عـــالوه بر اينكه  از صدها معارض 
و مخالف مقامات حاكم بر بحرين 
هم سلب تابعيت كرد.چند ماه پيش 
دولت بحرين مانع نامزدى رهبران و 
اعضاى جمعيت هاى سياسى منحل 
شده در انتخابات پارلمانى اين كشور 
شد؛ مساله اى كه با انتقادهاى شديدى 
روبرو شد؛ چون «حمد بن عيسى 

آل خليفه» دستور ممنوعيت نامزدى 
رهبران و اعضـــاى جمعيت هاى 
سياســـى منحل شده در انتخابات 
پارلمانى را صادر كرد.شاه بحرين با 
تغيير ماده سوم قانون مربوط به حقوق 
سياسى موافقت كرد كه به موجب 
آن «رهبران و اعضاى جمعيت هاى 

سياســـى منحل شده از نامزدى در 
مجلس نمايندگان منع مى شوند.ماده 
جديد همچنين شامل افرادى است 
كه قبال به ارتكاب جرم محكوم و 
ســـپس مورد عفو قرار گرفته اند و 
يـــا اينكه مجازات حبس به مدت 
بيش از 6ماه براى آنها صادر شـــده 
اســـت. به گفته الوداعى، معارضان 
نمى توانند در انتخابات نامزد شوند 
چون شركت در انتخابات به معناى 
پذيرش حكومت موروثى است و 
هيچ ارتباطى با نمايندگى ملت ندارد، 
عالوه بر اينكه انتخابات پارلمانى و 

شهردارى ها، نخست وزيرى كه كهنه 
ترين نخست وزير روى كار زمين 
است شامل نمى شود.فعاالن حقوقى 
هم معتقدند، رژيم حاكم آل خليفه 
از زمانى كه نظاميان سعودى براى 
سركوب اعتراضات در سال 2011 
وارد خاك بحرين شدند حاكميت بر 
كشورش را از دست داد، از آن زمان 
عربستان در همه تصميم گيرى هاى 
اساســـى بحرين امر و نهى مى كند 
و بحريـــن در همه چيز از جمله 
اقتصاد خود كامال به عربستان اتكا 
دارد .نمايندگان پارلمان انگليس هم 
كه بى بى ســـى از آنها نظر سنجى 
كرده است، معتقدند انتخابات بحرين 
در سايه درخواست جمعيت الوفاق 
براى تحريـــم آن هرگز آزاد نبود، 
بخصوص كه حكومت بحرين از 

برخى معارضان برجسته نظير شيخ
عيسى قاســـم سلب تابعيت كرده
اســـت.نمايندگان پارلمان انگليس
گفتند، فعاالن سياســـى بحرين و
نهادهاى حقوق بشرى معتقدند اخبار
و حوادثى كه در بحرين مى گذرد،
بشارت نيكى نمى دهد و اوضاع از
ســـال گذشته به سمت بدتر شدن

پيش مى رود.
الدقــاق: انتخابات بحرين يك

نمايش مضحك است
شيخ عبداهللا الدقاق مدير حوزه
علميه بحريــــن برگزارى انتخابات
پارلمانى و شهردارى ها در اين كشور
را يــــك نمايش مضحك خواند و
گفت كه مردم اين انتخابات را تحريم
كردند .الدقاق در مصاحبه اختصاصى
با خبرنگار ايرنا در ســــى و دومين
اجالس وحدت اسالمى افزود: اين
انتخابات، يك انتخابات حاكميتى
است و پارلمان آتى نيز صددرصد
پارلماِن نظام حاكم است و انتخاب
نمايندگان نيز ناشــــى از اراده مردم
بحرين نيست. نظام بحرين با مسيرى
كه در پيش گرفته يعنى ناديده گرفتن
خواسته هاى مردمش به مرور زمان
رسوا خواهد شد.مدير حوزه علميه
بحرين در حالى اين ســــخنان را
بيان مى كند كه انتخابات پارلمانى
و شــــهردارى هاى بحرين در سايه

سركوب مخالفان برگزار شد. 
الدقــــاق در بخش ديگرى از
ســــخنانش تصريح كرد: اميدواريم
اين كنفرانس ســــيلى به اسرائيل و
آمريكا باشد كه (كشورهاى عربى)
را به ســــمت اجرايى شدن معامله
قرن به منظور حذف مسئله فلسطين
ســــوق مى دهند.اين فعال بحرينى
برگزارى ســــى و دومين اجالس
وحدت اســــالمى را به لحاظ كمى
و كيفى در ســــطح خوب، توصيف
و تصريح كرد كه شــــخصيت هاى
برجسته اسالمى زيادى در آن حضور
يافته اند .مدير حوزه علميه بحرين
در شهر قم، گفت: عنوان كنفرانس
وحدت اسالمى فلسطين است و ان
شاء اهللا اين كنفرانس سهم بسزايى
در مبارزه با اسرائيل و استكبار جهانى
داشته باشد.وى درباره گزارش هاى
منتشر شــــده در خصوص تصميم
بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم
صهيونيســــتى براى سفر به بحرين
نيز گفت: مردم بحرين از اين سفر
اســــتقبال نخواهند كرد و اگر نظام
حاكم اين ســــفر را بر مردم تحميل
كنــــد، بايد منتظر پيامدهاى آن هم
باشد.به گزارش ايرنا، رژيم بحرين در
حالى انتخابات پارلمان و شهردارى ها
را برگزار كرد كه آزاد بودن آن به دليل
سركوب مردم، ممانعت از حضور
جريان هاى رقيب و تحريم مخالفان،
زير سوال است و سازمان هاى حقوق
بشــــرى از آن به عنوان انتخابات
فرمايشــــى كه توسط اقليت حاكم

برگزار مى شود، ياد كرده اند.

انتخابات بحرين؛ «جشن انتخاباتى» يا «خانوادگى»؟

* وبـگاه معـارض «مـرآه البحريـن» : انتخابـات بحرين به 
منزله «جشـن خانوادگى» است كه تنها نزديكان به دولت به 

آن دعوت شده بودند

*دادگاه هاى رژيم آل خليفه با اعتراف هايى كه زير شـكنجه 
از زندانيان سياسـى و آزادى بيان مى گيرند آنها را به اعدام 
محكـوم مى كننـد، عالوه بـر اينكه از صدها نفـر ديگر هم به 

همين شكل سلب تابعيت كرده اند

 *بحريـن بيـش از يك دهه اسـت كه به عربسـتان نزديك تر 
شـده اسـت، موضوعى كه تصميم گيرى سياسى، امنيتى و 
اقتصـادى منامـه را در اختيـار رياض گذاشـته ، تـا جايى كه 
خيلى ها به اين نتيجه رسـيدند كـه بحرين تحت نفوذ مطلق 

عربستان است

شـركت خدمات مديريت صباتأمين(سـهامى خاص) در نظر دارد به وكالت از شركت 
سرمايه گذارى نفت وگاز و پتروشـــيمى تأمين نسبت به فروش100% سهام شركت توسعه 
نفت وگازآريـــا از طريق مزايده عمومى و با شـــرايط مندرج در اســـناد مزايده اقدام نمايد. 
متقاضيـــان مى توانند براى دريافت اســـناد ومدارك با ارائه اصل فيـــش واريزى به مبلغ 
1،000،000ريال به حســـاب 206118582 بانك رفاه شعبه سعادت آباد (كد شعبه143) 
به نام شـــركت خدمات مديريت صباتأمين ظرف10 روز از تاريـــخ چاپ آگهى دوم لغايت 
ساعت16روزشنبه مورخ1397/10/08به اســـتثناى روزهاى پنج شنبه و تعطيل به آدرس 
تهران- ميدان آرژانتين- خيابان احمد قصير(بخارســـت) –خيابان احمديان (پانزدهم) – 

طبقه دوم مراجعه نمايند.
شرايط شركت در مزايده :

1- سپرده نقدى شركت در مزايده به مبلغ 4،151،500،000ريال است كه مى بايست به صورت 
نقدى (واريز به حساب باال وارائه فيش ) يا چك تضمين شده بانكى به نام شركت خدمات مديريت 

صباتأمين در پاكت جداگانه در بسته تحويل واحد واگذارى و بازاريابى فروش گردد.
2- خريدار موظف است كليه مطالبات فروشنده كه تا زمان انجام معامله در حساب هاى شركت ثبت 
شده اســــت را به همراه مبلغ موضوع قرارداد (ارزش سهام پيشنهادى) به فروشنده پرداخت نمايد، 

بديهى است مطالبات فروشنده به همان ميزان از شركت مذكور به خريداران منتقل خواهد شد.
3- جلسه بازگشايى پاكت ها ســـاعت14روز يكشنبه مورخ 1397/10/23در محل شركت 
خدمات مديريت صباتأمين به نشانى ميدان آرژانتين- خيابان احمدقصير(بخارست)-خيابان 

احمديان- پالك 14-طبقه دوم برگزار خواهد شد.
4- متقاضيان مختارند در جلسه بازگشايى پاكت ها حضور يا نماينده معرفى نمايند.

5- به پيشـــنهادهاى فاقد امضا،مبهم، مخدوش،مشروط و ناقص يا پيشنهادهايى كه بعد از 
موعد مقرر واصل گردد ترتيب اثر داده نخواهد شد.

6- آخرين مهلت براى تحويل پيشـــنهادها به شركت خدمات مديريت صبا تأمين تا حداكثر 
تا پايان وقت ادارى ســـاعت 16 روز شنبه مورخ 1397/10/22مى باشد كه مى بايست توسط 
متقاضى يا نماينده وى در پاكت در بسته به صورت روشن ومشخص تحويل واحد واگذارى و 

بازاريابى فروش گرديده و رسيد دريافت نمايد.
7- شركت در مزايده ودادن پيشـــنهاد تحت هيچ شرايطى حقى براى شركت كننده ايجاد 

نخواهد كرد و شركت در رد يا قبول يك يا كليه پيشنهادها مختار خواهد بود.
8- برنده مزايده مى بايســـت ظرف 10روز پس از ابالغ نتيجه مزايده به منظور پرداخت ثمن 
معامله و امضاى قرارداد به محل شـــركت مراجعه نمايد. در غير اين صورت سپرده شركت در 

مزايده وى ضبط خواهد شد.
9- ساير جزئيات و اطالعات در اسناد مزايده درج شده است.

10- متقاضيان محترم خريد مى توانند جهت كسب اطالعات بيشتر و مطالعه اسناد مزايده 
به وبســـايت www.otcsaba.ir مراجعه و در خصوص سهام فوق الذكر و بازديد از محل 
شـــركت مورد نظر با هماهنگى واحد واگذارى و بازاريابى فروش شركت به نشانى فوق الذكر 

با شماره تلفن 88707620-88725709 مراجعه نمايند. 
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آگهى عرضه سهام توسط 
شركت خدمات مديريت صباتأمين (سهامى خاص)

آگهى مزايده شماره 9724
نوبت دوم- مرحله اول مزايده

آگهى مزايده عمومى شماره 97/5
شركت كارخانجات مخابراتى ايران در نظر دارد نسبت به فروش يك باب 
منزل مسكونى به عرصه 598متر مربع و اعيانى حدود 360متر مربع واقع در شيراز بلوار 
 مدرس كوچه 17آزادگان بن بست اول سمت چپ از طريق مزايده عمومى اقدام نمايد
متقاضيان مى توانند از تاريخ انتشــــار آگهى به مدت 7روز همه روزه بجز پنج شنبه 
و جمعه در ساعات ادارى به كارخانجات مخابراتى ايران واقع در شيراز بلوار مدرس 
نبش خيابان فضيلت مراجعه و نسبت به بازديد و تهيه اسناد مزايده اقدام نمايند.

شـرايط شـركت در مزايده : ارائه سپرده شـــركت در مزايده به مبلغ 
100/000/000 ريال در صورتى كه نفرات اول تا ســـوم شركت كننده از انجام 
معامله خوددارى نمايند ســـپرده شـــركت در مزايده آنان به ترتيب به نفع 

كارخانجات مخابراتى ايران ضبط خواهد شد.
 كارخانجات مخابراتى ايران در رد يا قبول هر يك از پيشنهادها مختار مى باشد.
ســـاير اطالعات و جزئيات مربوط به معامله در اسناد مزايده مندرج مى باشد.

هزينه چاپ آگهى اين مزايده در جرايد بر عهده برنده مزايده مى باشد.
تلفن تماس: 09171082364

شركت نفت پارس در نظر دارد تعداد 4 دستگاه انواع خودرو سواري/ وانت مازاد بر نياز 
خود را به شرح ذيل از طريق مزايده به فروش برساند:

1ـ وانت نيسان كمپرسي مدل 1383 (طبق شرايط موجود)
2ـ سواري سمند مدل 1389 (طبق شرايط موجود)

3ـ سواري پژو405 مدل 1391 (طبق شرايط موجود)
4ـ كاپرا دوكابين مدل1390 (طبق شرايط موجود)

از متقاضيان دعوت به عمل مي آيد براي كســـب اطالعات بيشتر و دريافت اسناد و بازديد 
از خودروها از ســـاعت 8/30 الي 12 (به غير از ايـــام تعطيل) به مدت 10روز از تاريخ چاپ 
آگهي لغايت 97/10/3 بـــه واحد فروش ضايعات و جهت تحويـــل پاكت ها به دبيرخانه 
 شـــركت به نشاني: پااليشگاه شركت نفت پارس واقع در كيلومتر 22 اتوبان شهيد لشكري

(جاده مخصوص كرج) مراجعه نمايند. بديهي اســـت شـــركت در رد يا قبول يك يا كليه 
پيشنهادها بنا به هر دليلي مختار است.

به پيشنهادهاي مشروط، مبهم و فاقد سپرده و پيشنهادهايي كه بعد از مدت مقرر در آگهي 
مزايده واصل شود ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شماره تماس: 02146815023

تاسيس1337

آگهي مزايده عمومي
 4 دستگاه خودرو

آگهى تغييرات شركت بتون و روكشهاى صنعتى تهران سهامى خاص
 به شماره ثبت 109247 و شناسه ملى 10101529813 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 1397/07/21 تصميمات 
ذيل اتخاذ شد : روزنامه كثيراالنتشار اطالعات جهت درج آگهى هاى شركت تعيين شد. 
 ترازنامه و حســـاب سود و زيان ســـال مالى 96 به تصويب رسيد. آقاى عنايت نيك پور

 به شـــماره ملى 0453734057 به سمت رئيس هيئت مديره ، خانم فريبا نيك پور به 
شـــماره ملى 5289905456 به سمت نايب رئيس هيئت مديره ، آقاى على نيك پور به 
شماره ملى 0452544378 به ســـمت عضو هيئت مديره ، آقاى شهسوار نيك پور به 
شماره ملى 3209817308 به سمت مدير عامل (خارج از اعضاى هيئت مديره) براى مدت 
دو سال انتخاب گرديدند. كليه اوراق واسناد تعهد آور از جمله چك، سفته، برات و غيره با 
امضاء مدير عامل ورئيس هيئت مديره همراه با مهر شـــركت و اوراق و مراسالت عادى با 
امضاء مديرعامل همراه با مهر شركت معتبر خواهد بود. آقاى محمد رحيم جيحونى به 
شماره ملى 3873347717 به سمت بازرس اصلى و خانم حوريه بنائى نژاد به شماره ملى 

0440374944 به عنوان بازرس على البدل به مدت يك سال مالى انتخاب شدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(289768)

آگهى تغييرات شركت نيكسا مد سهامى خاص
 به شماره ثبت 391412 و شناسه ملى 10320417621 

به اســـتناد صورتجلســـه مجمع عمومى عادى بطور فوق العاده مورخ 
1396/05/16 تصميمات ذيل اتخاذ شد : -آقاى رامين حاجى پور سنكنانى 
به كد ملى 0053235495 به ســـمت مدير عامل و رئيس هيئت مديره 
-خانم دكتر مريم صادق الوعد به كد ملى 0049937261 به ســـمت نايب 
رئيس هيئت مديره و آقاى دكتر رامبد حاجى پور به كد ملى 0031182445 
به سمت عضو هيئت مديره براى مدت دو سال انتخاب شدند. -كليه اسناد و 
اوراق تعهد آور شـــركت از قبيل چك ها ، سفته ها ، بروات ، عقود ، قرارداد ها ، 
توافقنامه ها ، و امثال اين ها و غير اين ها همواره با امضاء مدير عامل به همراه 

مهر شركت داراى اعتبار مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(289764)

آگهى تغييرات شركت خدمات بازرگانى تحفه سهامى خاص
 به شماره ثبت 47365 و شناسه ملى 10100925765 

به استناد صورتجلســـه هيئت مديره مورخ 1397/07/28 تصميمات ذيل اتخاذ 
شد : ســـجاد اصغرى خواه بشـــماره ملى 2709396033 بنمايندگى از طرف 
شـــركت سرمايه گذارى توسعه صنايع و معادن كوثر (سهامى عام) بشماره شناسه 
10101108480 بســـمت مديرعامل و رئيس هيئت مديره - مهدى غالم زاده 
بشماره ملى 1930757859 بنمايندگى از طرف شركت سرمايه گذارى كشاورزى 
كوثر بشماره شناسه ملى 10100931903 بسمت نائب رئيس هيئت مديره- ايوب 
بادپا بشـــماره ملى 3821450029 بنمايندگى از طرف سازمان اقتصادى كوثر 
بشماره شناسه ملى 14006852814 بسمت عضو هيئت مديره براى بقيه مدت 
تصدى انتخاب گرديدند. كليه اوراق و اســـناد تعهدآور از قبيل چك و سفته و غيره با 
امضاء مديرعامل و يكى از اعضاء هيئت مديره همراه با مهر شركت و مكاتبات عادى با 

امضاء مديرعامل همراه با مهرشركت معتبر مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران 
(289769)

آگهى تغييرات شركت تداركاتى ايرانيان تجهيز كاال شركت
 سهامى خاص به شماره ثبت 414412 و شناسه ملى 10320656942 
 به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/02/24 تصميمات ذيل اتخاذ شد : 
هيات مديره اختيارات خود (طبق ماده 40 اساســـنامه) بشرح ذيل را به مدير عامل 
تفويض نمود: 1 - نمايندگى شركت در برابر اشخاص و كليه ادارات دولتى و موسسات 
خصوصى 2 - نصب و عزل كليه ماموران و كاركنان شركت و تعيين شغل و حقوق و 
دستمزد و انعام ترفيع و تنبيه ساير شرايط استخدام و معافيت و خروج آنها از خدمت و 
مرخصى و بازنشستگى و مستمرى وراث آنها 3 - افتتاح حساب و استفاده از آن به نام 
شركت نزد بانكها و موسسات 4 - دريافت مطالبات شركت و پرداخت ديون حاصل 
آن از اصل و بهـــر و متفرعات 5 - مبادرت به تقاضا و اقدام براى ثبت هرگونه عالمت 
تجارى و اختراع 6 - اقامه هرگونه دعوى و دفاع از هرگونه دعوى يا تسليم به دعوى يا 
انصراف از آن اعم از حقوقى و كيفرى با داشتن تمام اختيارات مراجعه به امر دادرسى 
از حق پزوهش فرجام مصالحه، تعيين وكيل سازش ادعاى جعل نسبت به سند طرف 
و استرداد سند تعيين داور با يا بدون اختيار صلح و بطور كلى استفاده از كليه حقوق و 
اجراى كليه تكاليف ناشيه از قانون داورى تعيين وكيل براى دادرسى و غيره با يا بدون 
حق و توكيل و وكيل در توكيل ولو كراراً تعيين مصدق و كارشناس اقرارخواه در ماهيت 
دعوى و خواه به امرى كه كامالً قاطع دعوى باشد دعوى خسارات استرداد دعوى جلب 
شخص ثالث و دفاع از دعواى ثالث اقدام به دعواى متقابل و دفاع از آن تامين مدعى به 
تقاضاى توقيف اشخاص و اموال از دادگاه هاى اعطال مهلت براى پرداخت مطالبات 
شركت درخواست صدور برگ اجرائى و تعقيب اجرائى و اخذ محكوم چه در دادگاه 
و چه در ادارات و در اثر ثبت اســـناد 7 - پيشـــنهاد هر نوع اندوخته عالوه بر 5 درصد 

اندوخته قانونى مواد 140 و 238 اليحه قانونى اصالح قسمتى از قانون تجارت 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور 
اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (289770)

آگهى تغييرات شركت توليدى ايتال ساب سهامى خاص 
به شماره ثبت 199638 و شناسه ملى 10102414486 

به استناد صورتجلسه هيئت مديره مورخ 1397/04/31 تصميمات ذيل اتخاذ شد : محل شركت 
در واحد ثبتى تهران به آدرس : تهران بلوار ميرداماد خيابان شهيد حسن آقازاده فرد(اطلسى) 
خيابان تاج بخش پالك 46 طبقه دوم كدپستى1911643713 تغيير يافت و ماده مربوطه در 

اساسنامه به شرح فوق اصالح گرديد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور
 اداره ثبت شركت ها و موسسات غيرتجارى تهران (289765)

آگهى تغييرات 
شركت نيكسا مد سهامى خاص

 به شماره ثبت 391412 
و شناسه ملى 10320417621 
به استناد صورتجلسه مجمع عمومى 
عادى ســـاليانه مورخ 1396/04/28 
تصميمات ذيل اتخاذ شد : - موسسه 
حسابرسى ارقام نگر آريا با شناسه ملى 
10100617632 بـــه عنوان بازرس 
اصلى و آقاى يوســـف عالم مرتضوى 
به كد ملى 1284991105 به سمت 
بازرس على البدل به مدت يك سال 
مالى تعييـــن گرديدند - آقاى رامبد 
حاجى پور به كد ملى 0031182445 
به نمايندگى از شركت صنايع پزشكى 
فارمد به سمت رئيس هيئت مديره 
- آقاى رامين حاجى پور ســـنكنانى 
به شـــماره ملى 0053235495 به 
سمت مدير عامل و نايب رئيس هيئت 
مديره - آقاى نوذر مرتضوى به شماره 
ملى0053048644 به نمايندگى از 
شركت مدى تك سيس به سمت عضو 
 هيئت مديره وخانم مريم صادق الوعد
به شـــماره ملـــى0049937261 
به ســـمت عضو هيئت مديره براى 
 مدت دو ســـال انتخـــاب گرديد . 
- كليه اسناد و اوراق تعهد آور شركت از 
 قبيل چك ها ، سفته ها ، بروات ، عقود ، 
 قرارداد ها توافقنامه ها ، و امثال اين ها

و غير اين ها همـــواره با امضاء مدير 
عامل به همراه مهر شركت داراى اعتبار 

مى باشد. 
سازمان ثبت اسنادوامالك كشور

 اداره ثبت شركت ها و 
موسسات غيرتجارى تهران 
(289763)

اداره كل راه و شهرسازي يزد در نظر دارد: دو واحد نيمه ساز واقع  در پشت صدا و سيما ميدان سفير اميد و دو قطعه زمين با كاربري تجاري واقع 
در بلوار جانباز ميدان مدرســـي بعد از مجتمع مســـكوني الماس را به صورت نقد، دو قطعه زمين  با كاربري كارگاهي واقع در بلوار فقيه خراساني روبروي 
پارك طبيعت و يك قطعه زمين با كاربري صنعتي واقع در ميبد جاده راه آهن به صورت اجاره ســـه ســـاله، يك قطعه زمين با كاربري مهدكودك واقع در 
مهريز شهرك شهيد باهنر جنب دانشگاه پيام نور را در اجراي ماده 100 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به صورت 25درصد نقد و مابقي اقساط 
به شـــرح جدول ذيل از طريق فراخوان واگذار نمايد، بدينوسيله از كليه دارندگان مجوز دعوت به عمل مي آيد جهت دريافت مدارك ظرف مدت ده روز از 
تاريخ انتشـــار دومين آگهي به مديريت امالك و حقوقي اداره كل راه و شهرسازي واقع در خيابان آيت اهللا كاشاني، خيابان مسكن و شهرسازي ساختمان 
شـــماره دوراه و شهرســـازي مراجعه نمايند. مهلت تحويل مدارك و پيشنهادها به حراست ساختمان شماره دو به مدت 10روز از پايان دريافت مدارك و 

حداكثر مدت زمان جهت بررسي پيشنهادها تعيين برنده و ابالغ به برندگان 10روز از تاريخ تحويل پيشنهادها مي باشد.
اداره ارتباطات و اطالع رساني اداره كل راه و شهرسازي يزد

قيمت و نحوه پرداختكاربريمساحت مترمربعپالكقطعه

صنعتي20/000قسمتي از پالك 12028 اصلي بخش 23 يزدـ
به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول 120/000/000 كه اجاره جهت 

سالهاي بعد تا 3 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت

مبلغ كل 2/600/000/000ريال به صورت نقد (با آماده سازي)واحد تجاري نيمه ساز72/9از پالك 13383 فرعي از 13411 اصلي بخش 5 يزد8/2

مبلغ كل 2/610/000/000ريال به صورت نقد (با آماده سازي)واحد تجاري نيمه ساز73/2از پالك 13383 فرعي از 13411 اصلي بخش 5 يزد8/3

S6/5
از پالك هاي 6 و 7 فرعي از 5938 و 3159 فرعي از 

5938 اصلي بخش 4 يزد
هرمترمربع 29/000/000ريال به صورت نقد (بدون آماده سازي)تجاري45

S6/6
از پالك هاي 6 و 7 فرعي از 5938  و 3159 فرعي از 

5938 اصلي بخش 4 يزد
هرمترمربع 29/000/000ريال به صورت نقد (بدون آماده سازي)تجاري45

مهدكودك452/05از پالك 11275/216/335 بخش 34 يزد (مهريز)119
به ازاء هر مترمربع 2/200/000ريال (با وضع موجود) 

به صورت 25% نقد و مابقي اقساط پنج ساله

كارگاهي1309/9از 2 فرعي از 14203 اصلي بخش 8 يزد3
به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول 42/000/000 كه اجاره جهت سالهاي 

بعد تا 3 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت

كارگاهي198/58از 2 فرعي از 14203 اصلي بخش 8 يزد14
به صورت اجاره سه ساله با اجاره سال اول 12/000/000 كه اجاره جهت سالهاي 

بعد تا 3 سال هر سال 20% نسبت به اجاره سال قبل افزايش خواهد يافت

(نوبت اول)
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ایمیل  خط ارتباطي :

علت فوت زنداني قم بيماري کبد اعام شد
  س���رويس شهرس���تانها: دادستان عمومي و انقاب قم گفت: وحيد 
صيادي نصيري که به دليل توهين به مقدسات در زندان لنگرود اين استان 
دوران محکوميت خود را سپري مي کرد به دليل بيماري کبد دربيمارستان 

فوت کرده است. 
  به گزارش روابط عمومي دادسراي عمومي و انقاب قم، مهدي کاهه 
افزود: نصيري، زنداني زندان لنگرود قم که به جرم توهين به مقدسات در 
فضاي مجازي در حال گذراندن محکوميت حبس خود بود،به لحاظ بيماري 
کبدي دچار وخامت اوضاع جسماني شد و به بيمارستان انتقال يافت و بعد 

از هفت روز بستري بودن در همان بيمارستان فوت کرد.  
وي با تکذيب فوت او در زندان افزود: تشخيص علت تامه فوت توسط 
پزشکي قانوني در حال بررسي است.  نصيري سوابق متعدد در تهران، کرج 
و غيره در زمينه توهين به مقدسات، ائمه اطهار)ع(، اقدام عليه نظام و غيره 

داشت و با همين عناوين اتهامي محکوم به حبس شده بود.  

 تمامي عوامل داخلي حادثه تروريستي 
چابهار دستگير شدند

سرويس خبر:  جانشين فرمانده ناجا از بازداشت 12 نفر در رابطه 
با حادثه تروريستي چابهار خبر داد و گفت: تقريباً تمام عوامل داخلي 
درباره اين حادثه بازداش���ت شدند. سردار ايوب سليماني اضافه کرد: 
کنترل فني و اقدامات پليس براي بازداشت عوامل خارجي اين حادثه 
تروريستي نيز ادامه دارد.  وي با بيان اينکه تمامي 12 متهم توسط نيروي 
انتظامي دستگير شدند، اضافه کرد: شنيديم برخي سازمان هاي ديگر نيز 
افراد مظنوني را بازداش���ت کرده و درحال بررسي هستند که جزئيات 

بيشتر بايد توسط خود اين سازمان ها اعام شود. 

 تشييع پيکر نخستين جانباز 
انقاب اسامي اصفهان

سرويس شهرستانها: پيکر پاک شهيد رجبعلي جان نثاري در گلستان 
شهداي اصفهان آرام گرفت.

آيين تشييع پيکر پاک شهيد رجبعلي جانثاري )اسم مستعار ابراهيم( 
صبح ديروز از مسجد شهيد مطهري به سمت گلستان شهداي اصفهان 
برگزار شد. اين شهيد گرانقدر چهارشنبه در سالروز40 سالگي دوران 
جانبازي اش در بيمارس���تان اميرالمومنين )ع( اصفهان به درجه رفيع 
شهادت نايل آمد. شهيد جان نثاري متولد 1342 در 21 آذر سال 1357در 
15سالگي هنگام راهپيمايي و تظاهرات در شهر اصفهان بر اثر اصابت 
گلوله به کمر توسط رژيم شاهنشاهي قطع نخاع شد و پس از تحمل 

40 سال درد و رنج ناشي از مجروحيت به فيض شهادت رسيد.
مراسم گراميداشت اين شهيد امروزدر مسجد شهيد مطهري واقع در 

خيابان اشرفي اصفهاني، ايستگاه امامزاده ادان )ع( برگزار مي شود.  

  نيروي انتظامي 70 هزار حافظ قرآن دارد
سرويس شهرستانها: فرمانده ناجا گفت: افزون بر 70 هزار نفر حافظ 

يک جزء تا کل قرآن کريم در نيروي انتظامي خدمت مي کنند.
سردار حسين اشتري در مراسم پاياني بيست و سومين دوره مسابقات 
سراسري قرآن کريم کارکنان پايور، همسران و فرزندان کارکنان و سربازان 
نيروي انتظامي در مش����هد افزود: مس����ابقات قرآن سبب خير و برکت و 
تاثيرگذاري معنوي بر نيروها است.   وي ادامه داد: آمارهاي پژوهشي نشان 
مي دهد در خانواده هايي که با قرآن و ائمه)ع( مأنوس هستند مشکات 
کمتر و موفقيتها بيشتر است. هرچند نمي توان گفت هرکس قاري قرآن 
ش����د خطايي ندارد اما کس����اني که با قرآن انس دارند مشکات خود را 
راحت تر حل مي کنند. او اظهارداشت: نيروي انتظامي در صف مقدم مبارزه 
با ناامني ها و حوادث داخلي بسيار موفق عمل کرده است. اين موفقيت ها 
در درجه نخست به خاطر روحيه جهادي، معنوي و قرآني و بعد از آن 
هوشمندي، آموزش و امکانات اين نيرو است. رئيس پليس کشور گفت: 
با توجه به وسعت حوزه ماموريت هاي نيروي انتظامي اگر بخواهيم موفق 
باشيم و آسيب نبينيم بايد روحيه معنوي مسلماني انقابي و تعالي نيروها 
را افزايش دهيم و در اين راه بايد زمينه هر چه بيش����تر حفظ، قرائت و 
تفسير قرآن را فراهم کنيم. به همه فرماندهان اعام کرديم براي اجراي 

ماموريتهاي عقيدتي � سياسي از همه ظرفيت ها استفاده کنند.
رئيس اداره قرآن معاونت تبليغات و روابط عمومي سازمان عقيدتي 
� سياس���ي نيروي انتظامي هم گفت: 12 هزار و 378 نفر از کارکنان 
پايور، همسران و فرزندان آنها و سربازان وظيفه نيروي انتظامي سراسر 
کشور در مرحله استاني   بيست و سومين دوره مسابقات قرآن نيروي 
انتظامي کش���ور شرکت کردند. سرهنگ رمضانعلي رودمقدس افزود: 
534 نفر به مرحله نهايي اين مس���ابقات راه يافتند. وي گفت: از اين 
شمار 48 نفر از بانوان و 90 نفر از آقايان در مرحله پاياني رشته هاي 
قرائت، تحقيق، ترتيل، اذان، درک مفاهيم و حفظ پنج، 10، 15، 20 و 

حفظ کل قرآن برگزيده شدند.
* نبايد از قرآن و عترت غافل شد

رئيس سازمان عقيدتي � سياسي ناجا هم در اين مراسم گفت: ترقي 
خواهان غربي و دگرانديشان براي امنيت کشور موشک نمي سازند بلکه 
کساني که فرزندان قرآني و عاشورايي اين مرز و بوم هستند اين کار را انجام 
مي دهند. حجت ااسام سيدعليرضا ادياني افزود: همه بايد از نور و حقيقت 
قرآن بهره بگيريم. قرآن و عترت هميشه در کنار هم هستند همچنانکه به 

قرآن توجه مي کنيم نبايد از عترت و اهل بيت)ع( غافل شويم.

نشاني مؤسسه خيريه کودکان کار »ايليا« 

در صفحه اقتصادي روزنامه اطاعات 19 آذر 97 از کمک کانون 
نهادهاي سرمايه گذاري ايران به مؤسسه خيريه کودکان کار »ايليا« خبري 
چاپ شده بود؛ لطفاً نشاني و شماره تلفن مؤسسه مزبور را براي کساني 

که مي خواهند به آن مؤسسه کمک کنند، بنويسيد. 
حسين كوچكزاده يزدي 
خط ارتباطي: نش���اني مؤسس���ه ايليا از اين قرار است: شهرري، 
بزرگراه شهيد آويني، بلوار عماد آور، روبروي مسجد امام حسن مجتبي )ع(، 

تلفن 55907139 

تقاضا از کميته امداد امام 

در سال 78 به کمک کميته امداد امام خميني )ره( دهلران استان 
ايام صاحب  خانه شديم و با مادرم در آنجا سکونت داشتيم که بعد از 
سال ها، آن خانه در حال ويراني است. از کميته امداد و ديگر نهادهاي 
امدادگر و خيريه تقاضا داريم براي بازسازي خانه در اين فصل سرما و 

بارندگي به ما کمک کنند. 
تلفن به خط ارتباطي از دهلران 

 اسکنر مشکل ماقات کنندگان شرعي زندان را حل مي کند 

با تغيير برخي از مس���ئوان زندان اوين متاس���فانه برخورد دور از 
شأن و نادرستي با مراجعان متقاضي ماقات هاي شرعي و حضوري که 
عقد ازدواج رس���مي و دائمي دارند، صورت مي گيرد، حال آن که براي 
اين ماقات به بازديدهاي بدني ماقات کنندگان نيازي نيست و با خريد 
يکدس���تگاه اسکنر )گيت بازرسي( که هزينه زيادي هم ندارد، مي توان 

مشکل را حل و حقوق شهروندي مراجعان را رعايت کرد. 
مسعود صالح 

حفظ قرآن و کاهش آمار بزهکاري جوانان

ش���نيدن خبر 23هزار زنداني حافظ قرآن در کشور، نشان از عزم 
راسخ و توجه فعاان فرهنگي و تربيتي سازمان زندان ها به امور تربيتي 
زندانيان از طريق حفظ آيات قرآن مجيد و عمل به اين کتاب آسماني 
حکايت دارد. اميدواريم اين گونه برنامه هاي آموزشي، مذهبي و فرهنگي 
که تحسين برانگيز است، باعث کاهش آمار بزهکاري برخي از جوانان در 

کشور و ندامت زندانيان از اعمال گذشته و اصاح رفتار آنان شود.
تلفن به خط ارتباطي

بوي فاضاب بيمارستان آزاردهنده است

مدتي اس���ت که ش���ب ها به دليل بوي تعفن و نامطبوع فاضاب 
بيمارس���تان بعثت تهران، س���اکنان خيابان هاي اطراف آن دچار مشکل 
مي شوند و عليرغم چندين بار مراجعه و تذکر به مسئوان بيمارستان، 
تاکنون اقدامي براي دفع بهداشتي فاضاب بيمارستان صورت نگرفته 
است. اميدواريم حداقل مسئوان شهرداري منطقه14 تهران در صدد رفع 

معضل آلودگي ايجاد شده در اين منطقه برآيند.
تماس با خط ارتباطي

شهرداري لواسان پاسخگو باشد

عليرغم قانون منع بلندمرتبه س����ازي در ارتفاعات ش����هر تهران، 
متأسفانه مدتي است که ساختماني 8طبقه اي در جاده »افجه« روبروي 
دهس����تان »انباج« در حال س����اخت است که احتمااً چند طبقه ديگر 
نيز به آن اضافه خواهد شد. از شهرداري لواسان مي خواهيم که براي 
اجراي منع بلندمرتبه سازي در لواسان برخورد قانوني با اين متخلفان 

داشته باشند.
شهروندي از لواسان

کاهش تورم به جاي افزايش حقوق ها

به گفته آيت اه موحدي کرماني خطيب محترم نماز جمعه تهران، 
چ���را با وجود کاهش ن���رخ دار در بازار، قيمت مايحتاج عمومي و 
نرخ تورم در کش���ور کاهش نمي يابد؟ ايکاش دولت محترم و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه به جاي افزايش 20درصدي حقوق کارمندان و 
بازنشس���تگان در سال آينده، براي کاهش تورم و برگشت قيمت ها به 
ماه هاي قبل برنامه  کارسازي داشته باشند. متأسفانه با افزايش حقوق ها 
فق���ط قدرت خريد افراد حقوق بگير کمي افزايش مي يابد، در صورتي 
که اقشار کم درآمد و کارگران روزمزدي که افزايش حقوقي ندارند، از 

قبل ضعيف تر مي شوند.
خاقانيـ  كارگر روزمزد

تاراج ميراث طبيعي به چه قيمت؟

براي خريد به پارکينگ عتيقه فروش���ان پاس���اژ پروانه در خيابان 
جمه���وري رفت���ه بودم و در کمال ناباوري با ميز خيلي بزرگي از انواع 
مرجان ها و صدف هاي زيبا و کمياب دريايي که متعلق به خليج فارس 
است، روبرو شدم. آيا جمع آوري و فروش اين ميراث هاي طبيعي آن  
هم به صورت علني، قانوني است؟ آيا اين کار آسيب رساندن به طبيعت 
و محيط زيست محسوب نمي شود؟ اميدوارم مسئوان محيط زيست عاوه 
بر جنگل ها و مراتع، براي مقابله با به تاراج رفتن سرمايه هاي طبيعي و 

دريايي کشورمان هم تاش کنند.
از عاقه مندان به محيط زيست دريايي

دولت قيمت محصوات پتروشيمي را کاهش دهد

از ابتداي امسال با جهش ناگهاني نرخ دار، تمامي اجناس وابسته 
و غيروابس���ته به ارز و بخصوص محصوات پتروش���يمي و فوادي 
افزايش قيمت چشمگيري داشت. ايکاش دولت محترم به جاي جريمه 
گران فروش���ان و محتکران کااها که فقط منجر به بازگشت سرمايه به 
خزانه دولت است، برنامه اي را براي کاهش قيمت محصوات پتروشيمي 

و فوادي اتخاذ کنند.
خوانندة روزنامه اطاعات

خدمات رساني اتوبوس هاي جنت آباد شمالي نامنظم است

مدتي است که زمان حرکت اتوبوس هاي پايانه جنت آباد شمالي 
به ارم س����بز، صبح ها عليرغم اينکه اکثر مس����افران اين مسير کارمند 
هستند و بايد به موقع به محل هاي کارشان برسند، بي نظم شده است 
و مس����افران دقايق طواني منتظ����ر مي مانند. در حالي که بارها اين 
موضوع را به رئيس خط تذکر داده ايم، ولي ترتيب اثري نداده اند. از 
مسئوان شرکت واحد اتوبوسراني منطقه جنت آباد خواهان بررسي و 

رفع مشکل هستيم.
اصغري ـ مسافر شركت واحد

نرخ هتل هاي جزيره کيش گران است

نرخ اتاق هتل هاي 5ستاره جزيره کيش حتي در فصل هاي پاييز و 
زمستان از برخي هتل هاي مشابه در کشورهاي حاشيه خليج فارس و 
مناطق معروف گردشگري جهان گرانتر است. با اين افزايش قيمت هتل ها 
در کشورمان، چگونه مسئوان صنعت گردشگري از مردم انتظار دارند که 
براي تفريح به سفرهاي خارجي نروند و از جاذبه هاي سياحتي و طبيعي 
ايران بهره ببرند؟ آيا زمان آن نرسيده است که گران فروشي هاي آشکار 
هتل هاي 5ستاره جزيره کيش زير ذره بين سازمان تعزيرات حکومتي قرار 
گيرد؟ در شرايطي که اين هتل ها از پرداخت ماليات معاف هستند، بهتر 
است سازمان امور مالياتي کشور با توجه به درآمدهاي کان هتل هاي 

يادشده، براي وصول ماليات از آن ها اقدام کند.
احمدي ـ مسافر جزيره كيش

تصويب قوانين جديد براي حمايت از بانوان

يکي از راه هاي اساس���ي براي احقاق حق و حمايت از بانوان در 
کشورمان، اجراي قانون برابري زنان و مردان در تمامي زمينه هاي حقوقي 
و بخصوص قانون ديه در کش���ور است. از نمايندگان محترم مجلس 
انتظار مي رود براي حمايت بيشتر از بانوان، قوانين جديدي را در اين 

خصوص تصويب و براي اجرايي شدن  آن ها تاش کنند.
بانوي هموطن

شماره قبض برخي از سيم کارت ها بي اعتبار است

چند س���الي بود که به وس���يله تلفن و با شماره قبض ثابت، هر 2 
قبض تلفن هاي همراه خود را مي پرداختم، اما از خردادماه امس���ال که 
شماره قبض هاي پرداختي سيم کارت هاي دائمي همراه اول تغيير يافت، 
با مشکل مواجه شده ام و در حالي که مبلغ قبض تلفن خود را به موقع 
واريز کرده ام 2 دوره بدهکار شده ام و به همين دليل در حال حاضر هم 
هرماه براي پرداخت قبض تلفن همراه به يکي از پيشخوان هاي خدمات 
دولت مراجعه مي کنم. اميدوارم مس���ئوان اپراتور همراه اول و وزارت 
ارتباطات و فن آوري اطاعات براي حل مشکل برخي از سيم کارت ها 

که معضل پرداخت دارند، چاره انديشي کنند.
خوانندة روزنامه اطاعات از خلخال

مونسان: 1784شئ تاريخي ايران از آمريکا به ميهن بازگردانده مي شود
ش����يراز � خبرنگار اطاعات: 
معاون رئيس جمه����وري و رئيس 
سازمان گردشگري، صنايع دستي و 
ميراث فرهنگي گفت: يک هزار و 
784 قطعه لوح تاريخي ايران موجود 
در آمريکا به کشورمان بازمي گردد. 

علي اصغر مونسان در حاشيه 
بازديد از دهمين نمايشگاه گردشگري 
پارس در شيراز افزود: مجوز بازگشت 
اين الواح گلي که مربوط به تخت 
جمشيد است، از وزارت خزانه داري 
آمريکا اخذ شده است و در مرحله 
بسته بندي، بيمه و بازگشت است.  
وي ادامه داد: تعداد آثار اين مجموعه 
در دانش����گاه شيکاگو در حدود 11 

هزار شي برآورد شده است. 
معاون رئيس جمهوري گفت: با 
وجودي که نظر بر اين بود که اين 
الواح را در تهران تحويل بگيريم؛  اما 
به بهانه تحريم براي بيمه اين اش����يا 
مشکل ايجاد کردند و گفته شده است 
اشيا بايد در آمريکا تحويل داده شود؛ 
هرچند در نهايت انتظار داريم اين 

اشيا را در اهه تحويل بگيريم. 
رئيس س����ازمان گردشگري، 
صنايع دستي و ميراث فرهنگي افزود: 
گفته شده بقيه الواح طي برنامه اي سه 
ساله بازگشت داده مي شود؛ البته ما 
نپذيرفتم و در حال مذاکره هستيم تا 

زمان بازگشت کوتاه تر شود. 
مونس����ان درباره حريم ارگ 
کريمخان����ي از آثار دوره زنديه در 
شيراز که ثبت آن در فهرست جهاني 
يونسکو به دليل ارتفاع هتل آسمان 
با مشکاتي مواجه شده است، اظهار 

داشت: با توجه به اينکه اين بنا هتل 
اس����ت و مجوز داشته است، تاش 
مي کنيم که مشکل آن با مذاکره حل 
شود اما اگر کاربري بنا شخصي بود 

جدي تر برخورد مي کرديم. 
وي درب����اره اخ����راج برخي 
گردشگران ايراني در گرجستان نيز 
اظهار داشت: نبايد درباره اين موضوع 
واکنش احساس����ي و ناگهاني نشان 
داد، ما به همتاي خود در گرجستان 
هشدار داده ايم، اما روابط دو کشور 

دوستانه است. 
او تاکيد کرد: جايگاه گردشگر 
ايراني مهم است و چنانچه تفليس 
ب����ه اين رفتار ادامه دهد، در روابط 
گردشگري تجديدنظر خواهيم کرد. 

مونس����ان در مورد تخريب 
بافت هاي تاريخي اظهار داش����ت: 
تخريب بافت تاريخي ش����يراز را با 
جديت پيگي����ري کرديم و در اين 
زمينه با وزارت کشور در تهران و نيز 
مسئوان شيراز جلسه برگزار کرديم 
و قرار شد تخريب انجام شده عين 

به عين بازسازي شود. 
هفت اثر تاريخي استان فارس در 
آييني با حضور رئيس سازمان ميراث 
فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري 
در تخت جمشيد به سامانه فروش 

بليت الکترونيک مجهز شد. 
فاز دوم سامانه يکپارچه فروش 
بلي����ت الکترونيکي موزه ها و اماکن 
تاريخي و فرهنگي کشوربا حضور 
علي اصغر مونسان در محوطه ميراث 
جهاني تخت جمش����يد راه اندازي 

شد. 

در اين فاز از توس����عه سامانه، 
اماکن پربازديد اس����تان فارس اعم 
از تخت جمش����يد، پاسارگاد، نقش 
رستم، سعديه، حافظيه، حمام وکيل و 
ارگ کريمخاني مجهز به زيرساخت 

فروش الکترونيکي شدند. 
اي����ن آثار تاريخ����ي در زمره 
پربازديد تري����ن جاذبه هاي فرهنگي 
تاريخ����ي اس����تان ف����ارس تلقي 

مي شوند. 
مع����اون رئيس جمهوري در 
اين مراس����م گفت: افزايش سطح 
خدمات به لحاظ کمي و کيفي براي 
گردش����گران داخلي و خارجي در 
دستور کار سازمان ميراث فرهنگي 

قرار دارد و الکترونيکي کردن بليت 
س����ايت هاي تاريخي نيز اقدامي در 
اين راستا اس����ت.   مونسان افزود: 
پيش از اين فروش بليت به صورت 
دس����تي انجام مي شد که عاوه بر 
نيروي انساني بسيار زياد، رضايتمندي 
کافي براي گردشگران ايجاد نمي کرد، 
خوش����بختانه با راه اندازي سامانه 
فروش الکترونيک در چند کاخ موزه 
تهران اين حرکت ادامه يافت و امروز 
شاهد بهره برداري از اين سامانه در 

تخت جمشيد هستيم. 
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دس����تي و گردشگري ادامه 
داد: راه اندازي اين س����امانه صحت 

و س����امت کار را ارتقا مي دهد و 
باعث افزايش سطح ارائه خدمات به 

گردشگران مي شود. 
وي گف����ت: با توجه به اينکه 
گردش����گران در سراسر دنيا بليت 
اماکن و س����ايت هاي تاريخي را به 
عنوان يادگاري نگهداري مي کنند، 
تمهيداتي پيش بيني خواهد شد تا 
بليت الکترونيکي به گونه اي باشد 
که امکان نگهداري آن وجود داشته 

باشد. 
معاون رئيس جمهوري اظهار 
داش����ت: راه اندازي سامانه فروش 
بليت الکترونيک اقدام بسيار خوبي 
است و اميدواريم اين سامانه بزودي 

در ساير سايت هاي تاريخي کشور 
نيز راه اندازي شود. 

او گفت: سايت هاي تاريخي 
به ويژه تخت جمش����يد عاوه بر 
اينکه بناهاي تاريخي ارزشمند براي 
همه بشريت است نشان از مهندسي 
عميقي دارند که در اينجا به کار رفته 
است، اين بناها حامل پيام هاي بزرگ 

انساني هستند. 
مونس����ان ادامه داد: استفاده از 
کلمه دروازه ملل در تخت جمشيد 
اوج ارتباطات انس����اني را نش����ان 
مي دهد و بر اين نکته اشاره دارد که 
بيش از 2500 سال پيش ملت ايران 
به اين موضوع توجه داش����ته است، 
نياکان ما صلح دوس����ت بودند و به 
ارتباط بين اقوام و انسان ها اهميت 
مي دادند، همکاران ما با تمام وجود 
از اين آث����ار تاريخي نگهداري و 

حفاظت مي کنند. 
رئيس سازمان ميراث فرهنگي، 
صنايع دس����تي و گردشگري گفت: 
اس����تفاده از گوشي هاي راهنما که 
نوروز 97 شاهد آن بوديم اقدام بسيار 
موثري بود که باعث شد توضيحات 
استاندارد به گردشگران ارائه شود، 
همچنين کاري با تلفيق نور و صدا 
در تخت جمش����يد در حال انجام 
اس����ت تا آنچه در گذشته در تخت 
جمشيد رخ داده است به گردشگران 

نشان داده شود. 
  پي����ش از اين نيز در فاز اول، 
مجموعه هاي سعدآباد، نياوران، کاخ 
گلس����تان و موزه ملي ايران به اين 

امکان مجهز شده اند.

آگهي ابالغ وقت رسيدگي
خو�ها� مجيد عباسي ���خو�س���تي به طرفيت خو�ند� �ضا �بر�هيم پو� فر�ند 
محمد به خو�سته مطالبه �جه تقديم ���گا� عمومي شهرستا� نرماشير نمو�� 
كه جهت �سيدگي به ش���عبه ��� ���گا� عمومي (حقوقي) نرماشير ��قع �� 
�ستا� كرما� � شهرستا� نرماشير� خيابا� ���گا� � كدپستي 7673178115 
تلفن 82�03444271381 ��جا� � به كالس���ه 9709983452201001 
ثبت گر�يد� كه �قت �سيدگي �� 1397/11/1 � ساعت 10:30 تعيين شد� 
�س���ت. به علت مجهو� �لمكا� بو�� خو�ند� � ��خو�ست خو�ها� � به تجويز 
ما�� 73 قانو� �يين ����س���ي ���گا� ها� عمومي � �نقال� �� �مو� مدني � 
�س���تو� ���گا� مر�تب يك نوبت �� يكي �� جر�يد كثير�النتشا� �گهي مي شو� 
تا خو�ند� پس �� نشر �گهي � �طال� �� مفا� �� به ���گا� مر�جعه � ضمن �عال� 
نشاني كامل خو� نسخه ��� ���خو�ست � ضمائم �� ��يافت � �� �قت مقر� فو� 

جهت �سيدگي حاضر گر��.
سيد علي متولي

رئيس شعبه اول دادگاه عمومي شهرستان نرماشير

آگهي مزايده شماره 97/4 

فروش 51 رأس گاو ماده
�ين شركت �� نظر ���� تعد�� 51 ��� گا� ما�� �� �� طريق مز�يد� 
به فر�� برس����اند. لذ� جهت �خذ فر� پيشنها� قيمت � شر�يط 
مز�يد� به سايت شركت به نشاني www.rajaeico.com � يا 
با تلفن 42296107�061 �م����و� با��گاني تما� حاصل نمايند. 
ضمنا� �ما� مز�يد� شنبه مو�� 97/10/1 ��� ساعت 10 صبح �� 

�فتر شركت �نجا� مي شو�.
شركت كشت و صنعت شهيد رجايي

شركت شهر� ها� صنعتي خر�س�ا� جنوبي �� نظر ���� مناقصه پر��� جد�� گذ���� 
�يرسا�� � �سفالت بخش���ي �� معابر ش���هر� صنعتي بيرجند �� �� طريق سامانه تد��كا� 
�لكتر�نيكي ��لت با ش���ما�� فر�خو�� 200971298000008 به شركت ����� �تبه بند� �� 

سا�ما� برنامه � بو�جه كشو� �� �شته ��� ��گذ�� نمايد.
1� مشخصا� كا�: �جر�� 8000مترمربع �يرسا�� � �سفالت بيند� به ضخامت 7سانتيمتر� 

9485متر طو� جد�� گذ��� � �يو�� سنگي �� شهر� صنعتي بيرجند
2�  ميز�� تضمين ش��ركت �� مناقصه: مبلغ 708/102/346�يا� (هفتصد�هش���ت 
ميليو� � يكصد���هز���سيصد�چهل � ش���ش �يا�) مي باشد كه مي بايست به صو�� يك يا 
تركيبي �� تضمين ها� موضو� بندها� (�ل���ف)� (�)� (�)� (�)� (�) � (�) ما��4 �يين نامه 
تضمين معامال� ��لتي مو�خ���ه 1394/9/22 مصو� هيأ� محتر� ��ي���ر�� ���ئه گر��. 
��صو�� �نتخا� �جه نقد مبلغ به حسا� ش���ما�� 4001109806376406 با شما�� شبا 

IR 320100004001109806376406 نز� بانك مركز� جمهو�� �سالمي ���يز گر��.
3� مبلع بر����: 14/162/046/922�يا� (چها��� ميليا�� � يكصد � ش���صت � �� ميليو� 
� چهل � شش هز�� � نهصد�بيست � �� �يا�) بر�سا� فهرس���ت بها� ���� ��� �هن � فر��گا� 
سا�97 � �عتبا� پر��� �� محل �عتبا��� عمر�ني سا�97 شركت شهر� ها� صنعتي خر�سا� 

جنوبي مي باشد.
به �ين قر����� تعديل تعلق خو�هد گرفت. ش���اخص مبنا� پيما� س���ه ماهه سو� سا�97 

مي باشد.
4� مد� �جر�� كا�: 6ما�

5� �خرين مهلت تسليم پيش��نها�ها: ��� يكشنبه 97/10/16 ساعت 14:30 مي باشد � 
پيشنها�ها� ��صله �� ��� ��شنبه 97/10/17 ساعت 10:00صبح �� محل سالن كنفر�نس 
شركت به نش���اني بيرجند � خيابا� ش���هيد محالتي � خيابا� هفتم تير� شركت شهر� ها� 

صنعتي خر�سا� جنوبي� با�گشايي خو�هد گر�يد.
6� قيمت �س��نا� مناقصه: مبل���غ 1/000/000�يا� مي باش���د كه بايد به حس���ا� 
تمركز �ج���و� ���مد ش���ركتها� ��لت���ي ب���ه ش���ما�� 4001109804019958 با 
���ي���ز  شناس���ه   �  IR820100004001109804019958 ش���با  ش���ما�� 
326109880294720811200000400000 نز� بانك مركز� جمهو�� �سالمي ���يز � 

�سيد �� �� همزما� با تحويل �سنا� به �بيرخانه شركت تحويل گر��.
�� كليه پيمانكا��� ��جد شر�يط �عو� مي ش���و� جهت �عال� �ما�گي� ���ئه سو�بق �جر�يي � 
��يافت �سنا� مناقصه �� تا�يخ �نتشا� ��لين �گهي تا پايا� �قت ����� ��� چها�شنبه 97/10/5 

به سايت www.setadiran.ir مر�جعه فرمايند.
ال�� �س���ت مناقصه گر�� ��صو�� عد� عضويت� مر�حل ثبت نا� �� سايت مذكو� � ��يافت 
گو�هي �مضا� �لكتر�نيك �� جهت ش���ركت �� مناقصه محقق س���ا�ند. ���� �فتر خدما� 
سامانه ستا� �ير�� �� �ستا�: بيرجند � خيابا� شهيد مطهر� � سا�ما� صنعت� معد� � تجا�� 

خر�سا� جنوبي شما�� تما� 05632221220

فراخوان مناقصه يك مرحله اي

زاهدان � خبرنگار اطاعات: معاون امنيتي 
� انتظامي اس���تاندار سيستان و بلوچستان گفت: 
آزادسازي هفت نفر از مرزبانان ربوده شده ايراني 
از مهمترين موضوعات مطرح شده در بيست و 
دومين اجاس مش���ترک مرزي ايران و پاکستان 
بود که هيات پاکستاني قول جدي براي پيگيري 

آزادي آنان را داد.
محمد هادي مرعشي در پايان بيست و دومين 
اجاس مشترک مرزي جمهوري اسامي ايران 
و پاکس���تان اظهار داشت: اين اجاس مشترک 
مرزي حول سه محور اصلي مرزي، اقتصادي و 
امنيتي برگزار شد و در هر سه محور تصميمات 

بسيار خوبي گرفته شد. 
وي اف���زود: در ح���وزه مرزي که يکي از 
محورهاي اصلي اجاس بود، موضوع همکاري 
دولت جمهوري اس���امي پاکستان با کشورمان 
براي آزادس���ازي هفت نفر باقيمانده از مرزبانان 
ربوده شده جمهوري اسامي ايران توسط اشرار 
و معاندين نظام در منطقه مرزي ميرجاوه و انتقال 
آنان به خاک کشور پاکستان، مطرح شد و طرف 
پاکس���تاني قول جدي براي همکاري و پيگيري 

آزادي آنان را داد. 
اواضافه کرد: در حوزه امنيتي بر صيانت از 
مرزهاي کشور و بازديدهاي مرزي و برخورد با 

قاچاقچيان مسلح به ويژه قاچاقچيان مواد مخدر، 
سوخت و کاا تاکيد شد.  مرعشي ادامه داد: در 
زمينه برخورد با اشرار و تروريست ها به عنوان 
عامان ايجاد اخال در نظم و امنيت دو طرف 

مرز، تصميمات خوبي اتخاذ شد. 
وي گفت: در حوزه اقتصادي نيز موضوع 
تقويت بازارچه هاي مرزي مطرح و مقرر ش���د 
کشور پاکستان نيز به موازات بازارچه هاي مرزي 
ايران، در داخل خاک کش���ورش بازارچه هاي 

مرزي ايجاد کند. 
اين اج���اس با صدور توافقنامه اي که به 

امضاي طرفين رسيد، به کار خود پايان داد.

  فتاح: صف انتظار براي جهيزيه هيات پاکستاني اجاس مرزي، قول پيگيري آزادي 7 مرزبان ايراني را داد 
مددجويان حذف شد

س���رويس شهرس���تانها: رئيس کميته امداد امام خميني )ره( گفت: با 
تاش هاي انجام گرفته و مساعدت دولت، مجلس شوراي اسامي و نيک 
انديشان، صف انتظار براي برخورداري مددجويان از جهيزيه وجود ندارد 

و حذف شده است. 
پرويز فتاح در جلس���ه شوراي اداري شهرستان مرودشت با تاکيد بر 
ضرورت تکريم محرومان جامعه به برخي ويژگي هاي مثبت مددجويان کميته 
امداد اش���اره کرد و افزود: در بانک ها خوش حساب ترين افراد در پرداخت 
اقساط مددجويان کميته امداد هستند و کمترين آمار طاق بين جامعه متعلق 
به افراد زير پوشش اين نهاد حمايتي است.  وي با اعام اينکه بااترين درصد 
قبولي کنکور بين مددجويان کميته امداد است، گفت: فقر نگذاشته اين افراد 
از تحصيل بازبمانند و اگر طرفدار نظام هستيم بايد به اين افراد که ولي نعمتان 
ما هستند کمک کنيم.  رئيس کميته امداد امام خميني )ره( با اشاره به اينکه 
درخواست ما از نمايندگان مجلس توجه بيشتر به افزايش اعتبارات کميته 
امداد در سال آينده است، گفت: در بخش مسکن مددجويان، نيازمند حمايت 
مسئوان و نيک انديشان هستيم که در اين زمينه ما را ياري کنند. فتاح افزود: 

مددجويان و محرومان جامعه ولي نعمت مسئوان کشور هستند. 
وي با اشاره به فراز و نشيب هاي کشور در چهار دهه گذشته گفت: 
شرايط نظام و انقاب اسامي همواره خاص بوده اما شرايط کنوني دشوارتر 
به نظر مي رسد و بايد با مديريت، استقامت، وحدت، همدلي، تدبير، پرهيز 

از اختافات سياسي و درک درست از اوضاع بر مشکات غلبه کنيم. 
رئيس کميته امداد گفت: با وجود افزايش شمار مراجعه کنندگان به 
اين نهاد حمايتي در يک سال گذشته، شاهد بيشترين رضايت آنها بوده و 
توانسته ايم بيشترين جذب اعتبار را داشته باشيم که در اين راستا همکاري 

دولت و مجلس در خور قدرداني است.  
فتاح با قول مساعد براي کمک به برطرف کردن مشکات شهرستان هاي 
مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد، در مورد ساخت ساختمان هاي اداري گفت: 
در اين زمينه اعتبار نداريم و معتقديم بايد زيرساخت ها توسط دستگاه هاي 

دولتي فراهم شود. 
محمد مهدي برومندي نماينده مردم مرودشت، پاسارگاد و ارسنجان در 
مجلس شوراي اسامي نيز در اين جلسه با قدرداني از اهتمام ويژه رئيس 
کميته امداد امام خميني )ره( در جهت رسيدگي به نياز محرومان و نيازمندان 

گفت: عملکرد مديريت کميته امداد در کشور يک الگو است. 

س���رويس شهرس���تانها: دبير 
کارگروه ساماندهي کاغذ در وزرات 
فرهنگ و ارش���اد اسامي از تامين 
15ميليون دار ارز براي تهيه حدود 
11 هزار تن کاغذ مورد نياز نشريات 
و مطبوعات از سوي بانک مرکزي 

خبر داد.  
همايون اميرزاده در کاش���ان به 
فعاليت هاي اثرگذار اين وزارتخانه، 
وزارت صنع���ت، معدن و تجارت، 
بان���ک مرکزي و فعاان اين بخش 
اش���اره کرد و اف���زود: براي تامين 
نزدي���ک به 70 هزار تن کاغذ ديگر 

ارز تامين شده است. 
وي اضافه کرد: از مجموع110 
هزار ت���ن کاغذ چاپي که تصويب 
شده بود، نزديک به 86 هزار تن در 
وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد 

تاييد قرار گرفت. 

دبير کارگروه ساماندهي کاغذ 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 
توزيع نزديک به پنج هزار تن کاغذ 
با قيمت مصوب و متعادل بين 400 
ناشر و نشريات کشور از طريق شبکه 

توزيع را يادآور شد. 
وي ادامه داد: افزون بر20 هزار 
تن کاغذ بين مطبوعات کشور توزيع 
شده است و اگر فرايند تخصيص ارز 
از سوي بانک مرکزي سرعت گيرد، 
هيچ مشکلي براي کاغذ وجود نداشته 

و از کمبود آن نگران نيستيم. 
امي���رزاده اضافه کرد: معاونت 
مطبوعاتي وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسامي اطمينان داده که براي تامين 
کاغذ روزنامه ها، از سوي واردکنندگان 
اعام آمادگي ش���ده و حتي تامين 
کاغذ روزنامه ها در اس���تان  ها هم در 
دستور کار قرار دارد.  وي اضافه کرد: 

نزدي���ک به 50 ميليون دار در پايان 
سه ماهه نخست امسال براي واردات 
کاغذ تامين شده بود که در يک ماه 
گذشته اين تامين ارز، شيب خوبي 
گرفته ، رقم تامين ش���ده به بيش از 
150 ميليون دار افزايش پيدا کرده 
و بر اين اساس افزون بر 170 هزار 
تن کاغذ در يک ماه گذش���ته تامين 

ارز شده است. 
دبير کارگروه ساماندهي کاغذ 
در وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي 
ابراز امي���دواري کرد که با کاهش 
قيمت دار به 90 هزار ريال، وضع 
کاغذ در کشور از شرايط کنوني نيز 
بهتر ش���ود.  9 هزار و 300 رسانه 
ش���امل 2 هزار و 300 خبرگزاري و 
پايگاه خبري و هفت هزار نش���ريه 
مکتوب فعال و غيرفعال در کش���ور 

وجود دارد. 

11 هزار تن کاغذ در اختيار نشريات و مطبوعات قرار مي گيرد

سرويس شهرس����تانها: رئيس 
کميته جستجوي مفقودان ستاد کل 
نيرو هاي مسلح با تاکيد بر جانفشاني 
نيرو هاي ناجا در مرز ها گفت: دشمن 
به دنبال شکستن اقتدار پليس است و 

ما نبايد اين اجازه را بدهيم. 
سردار سيدمحمد باقرزاده در 
مراسم بزرگداشت شهيد »سيد نورخدا 
موسوي« افزود: حضور در مجلس 
تکريم شهيد نيز توفيق است و اين 
امر لطف و عنايت خداوند است که 
در مجلس بزرگداشت شهيد »سيد 

نورخدا موسوي« شرکت کرده ايم. 
رئيس کميته جستجوي مفقودان 
ستاد کل نيرو هاي مسلح با اشاره به 
اينکه شاکريم به درگاه خداي بزرگ 
که م����ا را در مجلس غافان نبرده 
اس����ت و در مجلس ذاکرين آورده 
است، افزود: انسان همواره نيازمند 
دو دس����تاورد اس����ت، يکي علم و 
ديگري ذکر است، علم براي رهايي 
از جهل بوده و ذکر براي رهايي از 
غفلت است.بايد نسبت به سرنوشت 
کساني که در مقابل شهدا صف آرايي 
کرده ان����د و هنوز در مقابل اهداف 
شهدا خصومت و ايستادگي مي کنند 

آگاه باشيم.
باقرزاده تاکيد کرد: ما بايد نسبت 
به سرنوش����ت کساني که در مقابل 
ش����هدا صف آرايي کرده اند و هنوز 
در مقابل اهداف شهدا خصومت و 

ايستادگي مي کنند آگاه باشيم. 
وي با اش����اره به مقام ايمان در 
رابطه با شهيد »سيد نورخدا موسوي«، 
ادامه داد: رضايت خدا هدف شهيدان 
بوده است و اين امر موجب شده که 

ارزش و مقام آن ها باا باشد. 
باقرزاده با تاکيد بر اينکه مقام 
ايمان بااترين مراتب است و از اين 
رهگذار موتور محرکه اي به وجود 
مي آيد و فرد حرکت مي کند، اضافه 
ک����رد: در روايت داريم که رزمنده 
براي 70 نفر از خاندان و همسايگان 

شفاعت مي کند. 
وي با بيان اينکه ش����هيد »سيد 
نورخدا موسوي« در يگان تکاور و 
جبه����ه مجاهدت و بعد از مجروح 
ش����دن راهش همچنان نورافشاني 
مي کند چرا که اهدافش مقدس بود، 
گفت: انسان ها اگر بخواهند به فضائل 
برسند بايد عده اي هجرت صغري 
داشته باش����ند تا عده اي را بتوانند 

هدايت کنند. 
او با تاکيد بر اينکه مرزباني و 
درگيري با اشرار خيلي سخت است 
و اينکه نيرو هاي ناجا بالغ بر پنج هزار 
نفر در دفاع از امنيت شهيد داده اند 
شوخي نيست، گفت: قدر پليس خود 
را بيشتر بايد بدانيم، دشمن به دنبال 
اين است که اين اقتدار را بشکند، ما 
نبايد اجازه بدهيم، در دفاع از پليس 
ترديد نکنيد و پشتوانه و ياور پليس 

بايد باشيم. 
باق����ر زاده با بيان اينکه ما همه 
براي ياوري آمده ايم نه براي سروري، 
افزود: هيچ مسئول، مقام و شخصي 
در جمهوري اس����امي اين فکر را 
نکند که بايد سروري کند، بايد ياور 
باشيم.  وي با اشاره به مجاهدت در 
راه خداون����د، اضافه کرد: ما بايد از 
جايگاه همسر شهيد »سيد نورخدا 
موس����وي« تقدير کنيم و بايد امثال 

ايشان همواره الگوي ما باشند. 
رئيس کميته جستجوي مفقودان 
ستاد کل نيرو هاي مسلح، تاکيد کرد: 
به طور قطع همس����ر شهيد »سيد 
نورخدا موسوي« مورد شفاعت اين 
شهيد بزرگوار قرار خواهند گرفت. 

سردار باقرزاده: دشمن به دنبال شکستن اقتدار پليس است 

س���رويس حوادث:رئيس کانتري 148انقاب 
اس���امي از بازداشت سارق مأمورنمايي که با تبديل 
خودرو زانتيا به خودرو گش���ت نامحسوس پليس، از 

شهروندان اخاذي کرده است، خبر داد.  
س���رهنگ پيمان افزود: مأموران گشت انتظامي 
کانتري 148 انقاب اس���امي 20 آذر جاري هنگام 
گشت در محدوده استحفاظي خود، به يک خودرو زانتيا 
نقره اي رنگ که کاور سفيدرنگ پليس راهور را روي 
دستگيره عقب خودرو آويزان کرده بود، مشکوک شدند 

و خودرو را براي بررسي بيشتر متوقف کردند. 
رئيس کانتري 148 ادامه داد: راننده پس از توقف 
خودرو خودش را از پرس���نل معاونت ترافيکي منطقه 
6 پلي���س راهور تهران بزرگ معرفي کرد که مأموران 
درخواس���ت مدارک هويتي از وي کردند اما مشخص 

شد وي مدارک هويتي به همراه ندارد. 
او اضافه کرد: مأموران در بررس���ي دقيق تر خودرو 
زانتيا، تجهيزات مربوط به خودروهاي پليس راهنمايي 
و رانندگي )خودرو گش���ت نامحسوس( مانند بلندگو، 
آمپلي فاير، چراغ  LED  و تابلو ايست را مشاهده کردند و 

يک قبضه چاقو و تبر نيز از اين خودرو کشف شد. وي 
ادامه داد: متهم با اخذ دستور قضايي براي بررسي بيشتر 
به پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران انتقال يافت. رئيس 
کانتري 148 از شهرونداني که به اين شيوه و توسط 
راننده يک خودرو زانتيا نقره اي رنگ مورد سرقت قرار 
گرفته اند، خواست براي طرح شکايت به کانتري 148 
انقاب اس���امي يا پايگاه پنجم پليس آگاهي تهران 

بزرگ مراجعه کنند.  

  اخاذي از مردم در پوشش گشت نامحسوس

سرويس خبر:  مديرکل تعزيرات حکومتي 
استان تهران با اشاره به اقدامات اين سازمان در 
آس���تانه شب يلدا از شروع فعاليت گشت هاي 
مش���ترک ويژه اين شب از 27 آذر تا پايان اين 

ماه در تهران خبر داد.
محمدعلي اس���فناني درباره اقدامات اين 
س���ازمان در آستانه شب يلدا افزود: در روزهاي 

اعام ش���ده، حدود 4 اکيپ گش���ت صبح و 
4 اکي���پ بعد از ظه���ر و در مجموع 8 اکيپ 
به صورت س���يار با حضور کارشناسان سازمان 
صنعت، معدن و تجارت، دامپزش���کي،  دانشگاه 
 علوم پزشکي، جهاد کشاورزي و ارگان هاي ذيربط 

خواهيم داشت.
او گف���ت: در مراکزي همچون ميدان ميوه 

و تر بار،  بازار بزرگ تهران و نقاط ديگري که با 
ازدحام بيشتر مردم براي خريد شب يلدا رو به 
رو هستيم گشت هاي مشترک تعزيرات حضور 
خواهند داش���ت. بازار هدف ما ميوه فروشي، 
 قنادي ها و آجيل فروشي ها هستند، اما به مراکز 
عرض���ه غذا و خوراکي نيز حتما گش���ت هاي 

تعزيرات سرکشي خواهند داشت.  

گشت هاي تعزيرات ويژه شب يلدا از 27 آذر فعال مي شوند  

معاون  شهرستانها:  سرويس 
اجتماعي فرماندهي انتظامي استان 
خوزس���تان ازهاکت يک سارق 
مس���لح در درگيري با پليس در 

شهرستان اهواز خبر داد.
س���رهنگ علي قاس���م پور 
گفت:عوامل گش���ت کانتري 14 
هنگام گش���ت به يک پژو پارس 

س���فيد با 3 نفر سرنشين مشکوک 
ش���دند و ماموران به آنها دستور 
ايس���ت دادند، که ي���ک نفر از 
سرنشينان پژو با ساح کاشينکف 
به سمت ماموران تيراندازي کرد و 
ماموران موضع گرفتند و اقدام به 

تيراندازي متقابل کردند . 
وي اف���زود: در اين درگيري 

خودرو سارقان از ناحيه استيک و 
بدنه مورد اصابت گلوله قرار گرفت 
اما س���ارقان مسلح در ميدان اول 
کيان آباد خودرو پژو پارس را رها 

کرده و پياده فراري شدند.  
  قاس���م پوراضافه کرد: دراين 
درگيري يک نفر از س���ارقان مورد 
اصابت گلول���ه قرار گرفت و به 

هاکت رس���يدو بقيه گريختند. 
خودرو س���ارقان و پاک هر دو 
سرقتي بودند.   او اظهارداشت: در 
بازرس���ي از خودرو يک خشاب 
کاش���ينکف با 30  فشنگ و يک 
عدد ش���وکر برقي و ابزار سرقت 
کشف شد و تاش براي دستگيري 

ديگر متهمان ادامه دارد. 

هاکت سارق مسلح در درگيري با پليس دراهواز

سرويس شهرستانها: رئيس ستاد 
هماهنگي بازسازي مناطق زلزله زده 
کرمانشاه، از پايان عمليات ساخت 
20 هزار و 500 واحد مس����کوني 
تخريب شده ناشي از زلزله 7/3دهم 
ريشتري 21 آبان 96 در مناطق زلزله 

زده اين استان خبر داد. 
رضا خواجه اي افزود:عمليات 
س����اخت 36 هزار واحد مسکوني 
ديگر براي زلزله زدگان از س����وي 
ستادهاي معين بازسازي در مناطق 
زلزله زده اس����تان کرمانشاه در حال 

انجام است. 
وي اظهار داش����ت: عمليات 
تعمير 56 هزار واحد مسکوني آسيب 
ديده زلزله پارسال غرب کرمانشاه 
ني����ز در مناطق زلزله زده با اعطاي 
تسهيات به مالکان آن ها پايان يافته 

است. 
رئيس ستاد هماهنگي بازسازي 
مناطق زلزله زده استان کرمانشاه گفت: 
طبق ارزيابي هاي انجام گرفته از سوي 
بنياد مس����کن و با تاييد استانداري 
در جريان زلزله 6/4ريشتري چهارم 
آذر 97جاري روس����تاي چم امام 

حسن)ع( قصرشيرين، در مجموع 
چهار هزار و 100 واحد مسکوني در 
شهرستان هاي قصرشيرين، گيانغرب 
و سرپل ذهاب آسيب ديد که از اين 
تعداد 600 واحد تخريبي و سه هزار 

و 500 واحد تعميري است. 
وي ادامه داد: تعمير و ساخت 
اين واحدهاي مسکوني زلزله اخير 
از سوي بنياد مسکن انقاب اسامي 
شهرستان هاي قصرشيرين، گيانغرب 

و سرپل ذهاب انجام مي شود. 
رئيس ستاد هماهنگي بازسازي 
مناطق زلزله زده اس����تان کرمانشاه 
گفت: هر واحد مس����کوني آسيب 

ديده در زلزله اخير غرب کرمانشاه 
از س����وي کارشناسان بنياد مسکن 
تخريبي ارزيابي شود کمک مي کنيم 
که براي پرداخت تسهيات بازسازي 
ب����ه بانک معرفي و خدمات ازم به 

وي ارائه شود. 
او گفت: ارائ����ه خدمات به 
واحدهاي تعميري خسارت ديده در 
زلزله 6/4ريشتري پس از تخصيص 
اعتبار انجام مي شود که منتظر اباغ 
و تخصيص اعتبار پيش بيني شده 
از سوي دولت هستيم و به محض 
تخصي����ص اعتبار ارائه خدمات به 

مردم زلزله زده انجام مي شود. 

 20 هزار و 500 واحد مسکوني در مناطق زلزله زده 
کرمانشاه ساخته شد

کرم���ان � خبرنگار  اطاعات: 
ب���ر اثر واژگوني اتوبوس در محور 
رفسنجان به انار در استان کرمان سه 

نفر جان باختند.
پليس راه انار اعام کرد: اتوبوس از 
ايرانشهر در استان سيستان و بلوچستان 
به مقصد اصفهان در حرکت بود که 
در محور رفس���نجان به انار بعد از 

روستاي بياض، واژگون شد. 
کارشناسان پليس راه انار علت 
حادث���ه را بي توجهي راننده به جلو 
اع���ام کردند. اتوبوس از نوع بنز و 

متعلق به تعاوني هش���ت بود که با 
هش���ت مسافر و خدمه از ايرانشهر 
به س���مت اصفهان درحال حرکت 
بود و در اين حادثه، دو سرنش���ين 
و راننده داراي س���نين 30،45 و 50 

ساله باختند. 
مرکز اورژانس رفسنجان شمار 
مصدوم���ان حادثه را پنج نفر اعام 
کرد که با اس���تفاده از پنج آمبوانس 
متعلق به مراکز اورژانس و هال احمر 
رفسنجان و انار به بيمارستان علي بن 

ابيطالب )ع(رفسنجان منتقل شدند.

واژگوني مرگبار اتوبوس در محور رفسنجان به انار
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صدرنشيني شهرداري ورامين در واليبال  و پتروشيمي ماهشهر در  بسكتبال!  اخبار کوتاه داخلی

پیروزي پرسپولیس و صعود درجدول رده بندي
سرخپوشان پایتخت آخرین 
بازی در دوران محرومیت را هم 
با پیروزی به پایان رساندند و به 
رده دوم ج���دول صعود کردند. 
به گزارش "ورزش سه"، آخرین 
بازی نیم فصل در شرایطی برای 
پرسپولیس آغاز شد که سرخپوشان 
پایتخت سعید حسین پور و آدام 
همتی را از ابتدا در ترکیب خود داشتند. شاگردان برانکو ایوانکوویچ و 
مهدی تارتار تا اواسط نیمه بازی پایاپایی را به نمایش گذاشتند اما در 
دقیقه 31 فرار امید عالیشاه و پاس او به علیپور منجر به تک گل سرخ ها 
ش���د. در ادامه سرخپوش���ان پایتخت دو گل دیگر هم توسط علیپور و 
عالیشاه به ثمر رساندند تا در مقابل گل سیف الهي از روي نقطه پنالتي 

به برد 3 بر یک دست پیدا کنند. 
پیروزي صنعت نفت برسايپا

 تیم فوتبال صنعت نفت در حالی که بازی را واگذار کرده بود در 
عرض 10دقیقه توانست سایپا را شکست دهد . به گزارش  "ورزش 
در آخرین بازی نیم فصل ، صنعت نفت  آبادان  در خانه خودش  سه" 
با دو گل توانست  شاگردان علی دایی را شکست  دهد  تا به دومین 
برد خود دست پیدا کند . این دیدار از این حیث ویژه بود  که آخرین 
بازی مهدی ترابی برای سایپا محسوب  و سایپا از این به بعد باید بازی 

بدون ترابی را تجربه کند . 
 شكست تراکتورسازي مقابل فواد

تیم فوتبال فوادخوزستان در اولین حضور افشین قطبی موفق شد 
با س���ه امتیاز حساس و ارزشمند به خوزستان بازگردد و اولین شکست 
قرمزپوشان تبریزی را هم در یادگار امام رقم زد.به گزارش "ورزش سه"، 
افشین قطبی در آخرین دیدار نیم فصل اول فوادخوزستان موفق شد، سه 
امتیاز از یک بازی حساس را بگیرد و تراکتورسازی را  در خانه با نتیجه 
2 بر 1 شکس���ت دهد. گل اول این مس���ابقه روی یک فرار سریع توسط 
رضا میرزایی در دقیقه 24 به ثمر رسید و نیمه اول با همین نتیجه خاتمه 
یافت. در نیمه دوم باز هم این فوادی ها بودند که اینبار با یک ضریه پنالتی 
توسط شیمبا به گل رسیدند تا اختاف دو برابر شود. در ادامه تک گل 
تراکتورسازي در دقیقه 76 روی ارسال یک ضربه کرنر به دست آمد. 

کی روش: عذرخواهی ام را پذيرا باشید!
سرمربی تیم ملی فوتبال ایران به تحسین 
از مربیان���ی همچون امیر قلعه نویی، نکونام، 
مهدوی کیا و ... پرداخت. به گزارش ایسنا به 
نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال؛ متن 
پیام کی روش به این شرح است:فوتبال بازی 
نقطه نظرهاست و ما "خانواده فوتبال" یاد می 
گیریم که در این بازی، با مخالفت ها در کمال 
احترام و هماهنگی موافق باشیم.بنده به شخصه 
همیش���ه شجاعت و شهامت دوستان همکار خود را تحسین می کنم، 
زمان���ی ک���ه آنها برای اصول و ارزش هایی که از منافع فوتبال حفاظت 
می کند، برمی خیزند و می جنگند. برای مثال: علی پروین، علی دایی، 
امیر قلعه نویی، وینفرد شفر، جواد نکونام، یحیی گل محمدی، حسین 
کانی، مهدی مهدوی کیا و وحید هاشمیان.چنانچه اسمی می بایست در 
این لیس���ت از "شجاعت و شخصیت واا" وجود داشت و نام نبردم، 

عذرخواهی بنده را پذیرا باشید.
تكواندوکاران ايران به نیمه نهايی گرنداِسلم چین رسیدند

تکواندوکاران ایران با غلبه بر حریفان خود به مرحله نیمه نهایی 
گرنداِسلم چین راه یافتند.به گزارش ایرنا؛ دومین دوره مسابقات گرنداِسلم 
تکواندو با حضور بهترین های تکواندو در اوزان المپیکی و به میزبانی 
شهر »ووشی« چین در حال برگزاری است.در وزن منهای 58 کیلوگرم 
آرمین هادی پورپس از استراحت در دور نخست به مصاف »رامنا رونگ« 
از تایلند رفت و این حریف را با نتیجه 2 بر صفر شکست داد تا با این 
پیروزی راهی نیمه نهایی شود.در وزن به اضافه 80 کیلوگرم، سجاد مردانی 
که در نخستین گام »استفن امبدین« آمریکایی را شکست داده بود، در 
یک چهارم با »گیل یانگ بیوئن« از کره جنوبی دیدار کرد و با نتیجه 2 
بر صفر به پیروزی رسید و راهی نیمه نهایی شد.رقابت های مرحله نیمه 

نهایی امروز و مبارزات رده بندی و فینال فردا انجام خواهد شد.

در هفته اي که لیگ برتر والیبال 
با آرامش به پایان رس���ید، این بار 
نوبت بس���کتبال بود که لیگ برتر 
خود را با تنش همراه ببیند آن هم 
بعد از تعطیلي یکماهه بدلیل آمادگي 
حضور در پنجره پنجم انتخابي جام 

جهاني چین. 
پس از آنک���ه طي هفته هاي 
گذش���ته، اعتراض���ات و انتقادات 
شدیدي نسبت به قضاوت داوران 
والیبال از سوي کادر فني و بازیکنان 
برخي از تیمها به شدت زیاد شده 
ب���ود تا جائیکه کمیته داوران هم از 
برخي داوران خود توضیح خواست 
پیروزي شهرداري تبریز مقابل پیکان 
مدعي و دوم جدولي، نشان داد که 
قابلیت ه���اي این تیم همانگونه که 
سرمربي و بازیکنانش اظهار داشته 
بودند، بیش از آن بوده اس���ت که 
ب���ه دیگر تیم تهراني، پیش از این 
و با آن ش���رایط ببازند و اگر هم 
نمي توانستند برنده آن دیدار باشند 
حداقل مي توانستند عملکرد بهتري 
داشته باشند. تیم شهرداري تبریز با 
پیروزي س���ه بر یک مقابل پیکان 
مدعي ک���ه در هفته دوازدهم این 
فرصت را داش���ت با پیروزي در 
ای���ن میدان از نظر امتیاز با ورامین 
صدرنشین مساوي شود، نشان داد 
پتانسیل هاي باایي دارد که در ادامه 
و نیم فصل دوم مي تواند آنرا بیشتر 

به منصه ظهور برساند. 
ع���ادل بناکار س���رمربي تیم 
تبریزي که خود و تیمش را مستحق 
شکست مقابل سایپا نمي دانست پس 
از پی���روزي مقابل پیکان اعام کرد 
که بااخره قرار ش���ده تا 20 درصد 
قرارداد بازیکنان پرداخت ش���ود و 
احتم���ااً تا پایان نیم فصل هم این 
مبلغ به 30 درصد خواهد رسید البته 
اگر مسئولین باشگاه اقدامات ازم را 
انجام دهند. پیکان با این شکست نه 
تنها به صدر نزدیک نشد بلکه با یک 
پله سقوط به رتبه سوم تنزل کرد. 

اما این هفته کًا هفته تیمهاي 
تهراني نبود چون س���ایپا هم مقابل 
ش���هروند اراك شکس���ت خورد 
س���ایپایي ها نهایتاً س���ه بر یک از 
شهروند شکست خوردند تا شهروند 
در جاي پنجم جدول باشد و سایپا 

در جاي نهم. 
دیگر دیدار حس���اس هفته 
دوازدهم بین پیام خراسان و شهرداري 
گنبد پیش بیني مي شد چون پیامي ها 
که تا این مرحله بسیار پرقدرت به 
میدان آمده و نتایجي وراي انتظارات 
گرفته بودند با شکست از رتبه سوم 
خود جدا ش���ده و یک پله سقوط 
مي کردند. اتفاقي که رخ داد و بردي 
ارزشمند براي گنبد بدست آمد تا پیام 
هم مثل پیکان یک پله سقوط کرده و 
به رتبه چهارم برود و شهرداري گنبد 
در رتبه ششم جدول.  احد ارمشي 
سرمربي شهرداري گنبد از این برد 
بسیار خشنود بود چرا که پیروزي بر 
پیام خراسان، براي هر تیمي سخت 
است. در این هفته خاتم اردکان هم 
سه بر یک کاله مازندران را از پیش 
رو برداشت تا بتواند جاي پیکان را 

در رتبه دوم بگیرد. 
در دیگر دیدار این هفته دورناي 
ارومیه باز هم نتوانست بردي دشت 
کند و این بار مقابل همشهري خود، 

شهرداري شکس���ت سه بر دو را 
متحمل شد و فواد سیرجان ایرانیان 
هم بر عقاب نهاجا با همین نتیجه 
غلبه کرد در حالیکه در پایان هفته 
دوازدهم، حرف و حدیث چنداني 
در مورد قضاوت داوران مطرح نشد 
و برخي هم اعام کردند بواس���طه 
درخواس���ت باشگاههایشان قصد 
ندارند در مورد داوري ها، صحبت 

کنند. 
به این ترتیب عملکرد خوب 
ورامیني ها تا پایان هفته یازدهم به 
آن ان���دازه کافي ب���ود که حتي با 
اس���تراحت در هفته دوازدهم، هیچ 
تیمي نتواند براي صدرنشیني آنها، 

خطرساز شود. 
اما در هفته اي که لیگ والیبال 
بي س���ر و صدا و حرف و حدیث 
به پایان رسید اولین حاشیه در لیگ 
برتر بسکتبال دیده شد. دیدار دو تیم 
مدعي پتروشیمي ماهشهر و شیمیدر 
تهران همانطوریکه پیش بیني مي شد 
حس���اس بود اما پیش بیني اینکه 
ی���ک دیدار در هفته پنجم که هنوز 
میانه هاي لیگ است به جنجال کشیده 

شود چندان محتمل نبود.
این بازي که تنها بازي اي بود 
که از نظر کیفیت مي توانست در شان 
و متناسب با قابلیت هاي بسکتبال 

باشد نهایتا با پیروزي تیم جنوبي 
همراه شد در حالي که مشاجره هایي 
بین برخي از ملي پوشان پتروشیمي 
با کادر سرپرستي تیم تهراني بوجود 
آم���د و تا پایان بازي و حتي بعد 
از آن هم ادامه یافت. شیمیدري ها 
که بازي را به مراتب از حریف با 
عقبه خود بهتر شروع کرده بودند 
در دقایق پایاني اختاف را کم شده 
دیدن���د تا بازي در وقت قانوني به 
تساوي 77 برسد و تکلیف آن به 
وقت اضافه کش���یده شود. وقت 
اضاف���ه اي که نهایتا با نتیجه 11 بر 
8 به نفع میزبان به پایان رس���ید تا 
قهرمان آسیا نهایتا 88 بر 85 پیروزي 
را از آن خ���ود کند و این  که زنگ 
خط���ري براي جنوبي ها بود تا در 
ادامه، برنامه اي براي پرقدرت تر ظاهر 
ش���دن، طراحي کنند. در این بازي 
مهدي کامراني گارد راس تاثیرگذار 
و باتجربه شیمیدر از ناحیه انگشت 
دس���ت با در رفتگي روبرو شد که 
شاید اگر این اتفاق براي او نمي افتاد، 
به قول اسامي سرمربي تیم تهراني، 
نتیجه مي توانست به گونه اي دیگر 
رقم بخورد. بازي بس���یار خوب و 
امتیاز آوري هاي پي درپي آرمان زنگنه 
ملي پوش سابق اما جوان تیم ملي 
براي شیمیدر بازهم ثابت کرد که 

جاي این جوان باقابلیت در تیم ملي 
خالي است. از طرفي از تاثیرگذاري 
آستین بازیکن آلماني تیم شیمیدر 
هم در زیر سبد، نمي توان بي تفاوت 
گذشت. با این حال بهنام یخچالي 
مثل همیش���ه از تعیین کننده ترین 
بازیکنان تیم پتروشیمي در این دیدار 
بود و در کنار او سجاد مشایخي و 
همچنین ارسان کاظمي که پیش 
از این مصدومیت هایي نیز داشتند 
در کن���ار میث���م میرزایي و روزبه 
ارغوان براي پیروزي پتروشیمي، 
بسیار تاش کردند. با این نتیجه اي 
که جنوبي ها بدس���ت آوردند هیچ 
بعید نیست که از همین امروز بدنبال 

جذب بازیکن خارجي باشند.
اما اگر چه تیم پتروشیمي در 
مقابل شیمیدر قدرتمند به زحمت 
افتاد که قاب���ل پیش بیني هم بود 
اما کمتر کس���ي پیش بیني مي کرد 
که دیگر نماینده باسابقه جنوبي ها 
که طي س���ه سال گذشته، خوش 
درخشیده اس���ت در مقابل تیمي 
بي ادعا و کم اسم و رسم به زحمت 
بیفتد. این اتفاق افتاد تا مشخص شود 
که نفت آبادان امسال، شکننده است. 
نفتي ها مقابل پگاه تهران تیمي تازه 
وارد و متک���ي به بازیکنان جوان و 
کم اسم و رسم فقط با سه اختاف 

امتیاز پیروز شدند.
نتیجه 79 ب���ر 76 نتیجه اي 
نب���ود که براي جنوبي ها در خانه، 
افتخارآمیز باش���د. شاید وقتي قبل 
از این بازي محمدي منش سرمربي 
پگاهي ها بارها عنوان کرد که فقط 
براي برد به مصاف حریف مي رود 
کمتر کس���ي فکر مي کرد که این 
اظهارنظر، بیش از یک ادعا باشد، اما 
این نتیجه نشان مي دهد که او بیراه 
نگفته و پیش بیني هایش در قبال یکي 
از مدعیان لیگ امسال، غلط هم نبوده 
اس���ت. این نتیجه بدون شک براي 
حماد سامري و یارانش هشداري 
اس���ت که اگر آن را جدي نگیرند 
تکرار همان مقام چهارمي س���ال 
گذشته � که البته خود را مستحق آن 
نمي دانستند � هم چندان آسان نیست 
و با این نتیجه، از این پس نباید هیچ 

حریفي را دستکم بگیرند.
در این هفته اما روند پیروزي هاي 
گرگاني ه���ا ادامه یافت و با نتیجه 
77 بر 64 رعد پدافند خوزس���تان 
را شکست دادند تا همچنان بدون 
شکست بمانند و نوار شکست هاي 
آویژه صنعت مش���هد هم در  این 
هفت���ه مقابل ذوب آهن ادامه یافت 
در حالیکه 71 بر 59  شکس���ت را 

پذیرفت. 
ب���ه این ترتیب در هفته اي که 
نیروي زمیني اس���تراحت داشت 
پتروشیمي با 10 امتیاز از پنج بازي 
همچنان در صدر باقي ماند، شیمیدر 
با یک شکست از همین تعداد بازي 
در م���کان دوم جدول قرار گرفت 
پاایش نفت آبادان و ش���هرداري 
گرگان هرکدام با یک بازي کمتر و 
8 امتیاز رتبه هاي سوم و چهارم را 
به خود اختصاص دادند و ذوب آهن 
اصفه���ان، پگاه تهران، پدافند رعد 
خوزس���تان، نیروي زمیني و آویژه 
صنعت مشهد هم در رتبه هاي پنجم 

تا نهم قرار گرفتند.
قاسم كياني

اخبار کوتاه خارجي

عنوان قهرمان سال 2018 جهان به جوکوويچ و هالِپ رسید
نواك جوکوویچ تنیسور مطرح صربستانی 
به همراه سیمونا هالپ دیگر تنیس باز برجسته 
اهل رومانی از س���وی فدراسیون بین المللی 
تنیس )ITF( به عنوان قهرمانان تنیس جهان 
در س���ال 2018 برگزیده شدند.به گزارش 
ایرنا، خبرگزاری فرانسه نوشت: مرد شماره 
یک تنیس جهان در بخش مردان یعنی نواك 
جوکوویچ برای ششمین بار، موفق به فتح این 

عنوان شده و در سوی دیگر، هالپ رومانیایی در بخش زنان نخستین بار 
طعم این افتخار را می چشد.جوکوویچ صربستانی پس از سپری کردن 
دوران مصدومیت بار دیگر به اوج بازگشت و عنوان قهرمانی رقابت های 
ویمبل���دون و تنی���س آزاد آمریکا را از آن خود کرد.هالِپ نیز به عنوان 
نف���ر اول رنکینگ جهانی تنیس زنان، فاتح رقابت های رولند گاروس 
2018 شد.فدراسیون بین المللی تنیس هر ساله به منظور انتخاب قهرمان 
جهان، با استفاده از ساز و کاری عینی و ملموس، تمامی نتایج کسب 
شده توسط تنیسورها را در طول یک سال مورد بررسی قرار می دهد 
اما بیشتر تمرکز خود را روی تورنمنت های گرند اسلم و 2 رقابت مهم 
دیگر یعنی جام دیویس )معتبرترین تورنمنت بین المللی تیمی مردان( و 

جام فِد )معتبرترین رقابت بین المللی تیمی زنان( معطوف می کند.
 ايسكو از رئال مادريد می رود؟

هافبک رئال مادرید در شرایط خوبی قرار 
ندارد و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند باید در 
پایان فصل سفیدپوشان را ترك کند.به گزارش 
ایسنا و به نقل از آس، ایسکو در منگنه قرار 
گرفته است. هافبک مااگایی مدت هاست که با 
سطح خوب خود فاصله دارد و این وضعیت 
با حرکت زشتش مقابل هواداران رئال مادرید 
در دیدار برابر زسکا مسکو در هفته آخر مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا بدتر شد. هافبک اسپانیایی پس از این که با 
سوت های اعتراض آمیز هواداران روبرو شد، عصبانی شد و گفت: چه 
می خواهید؟باشگاه نخستین مقامی است که از روی فرم نبودن این بازیکن 
ناراضی است. همچنین رفتار ایسکو با کادر فنی جدید نیز خوب نیست. 
به همین خاطر سواری، او را برای دیدار برابر رم جریمه کرد و ایسکو 

مجبور شد بازی را در جایگاه تماشاگران تماشا کند.  
 ريبری از بايرن می رود اما به فوتبال ادامه می دهد

ستاره فرانسوی بایرن مونیخ به همکاری 
ب���ا باواریایی ها خاتمه می دهد اما همچنان به 
فکر ادامه فوتبال است.به گزارش خبرگزاری 
ف���ارس، با اخباری ک���ه از مونیخ به گوش 
می رس���د، به نظر می آید امسال آخرین سال 
حضور فرانک ریبری در بایرن است.طبق گفته 
اولی هوینس، مدیر باواریایی ها، سرخ پوشان 
بودجه کانی را برای بازس���ازی کادر نفرات 

خود در نظر گرفته و می خواهند جانشین خوبی برای ریبری و روبن 
35 ساله پیداکنند.با این حال ستاره فرانسوی همچنان به ادامه فعالیتش 
در زمینه فوتبال فکر می کند.ریبری در گفت وگویی با س���ایت ورزش 
آلمان اظهارداشت:تا جایی که بدنم اجازه دهد، دوست دارم فوتبال بازی 
کنم.خیلی خوب است که آدمی مثل من، چنین دوره فوتبال بلندی داشته 
باشد.ریبری در تیم های بولون، آله، برست، متز، گااتاسرای، المپیک مارسی 
و بایرن مونیخ بازی کرده است.وی در سال های 2006 تا 2014 موفق 

شد 81 بازی ملی برای فرانسه انجام دهد و 16 گل بزند.
سانه بهترين بازيكن هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا

هافبک آلمانی س���یتی به عنوان بهترین 
بازیکن هفته ششم لیگ قهرمانان اروپا انتخاب 
شد.به گزارش خبرگزاری فارس، اتحادیه فوتبال 
اروپا)یوفا( اعام کرد که لروی سانه، هافبک 
آلمانی منچس���تر سیتی با کسب اکثریت آراء 
به عنوان بهترین بازیکن هفته پایانی مرحله 
گروهی لیگ قهرمانان اروپا انتخاب شد.سانه در 
دیدار هفته پایانی لیگ قهرمانان اروپا به همراه 

سیتی با درخشش مقابل هوفنهایم 2 بر یک پیروز میدان شدند.

 ۷۵0 تخت مراقبت ويژه به 
بیمارستان های دولتی اضافه مي شود

معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای 
افزایش رضایتمندی بیماران از خدمات درمانی بیمارس���تان های دولتی در 
کشور، گفت: طبق برنامه ریزی های انجام شده قرار است 750تخت مراقبت 

ویژه جدید به ظرفیت بیمارستان های دولتی کشور اضافه شود.
 دکتر قاسم جان بابایی در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه هدف وزارت 
بهداش���ت ارائه خدمات مناس���ب و با کیفیت و به هنگام به مردم در هنگام 
بیماری است، گفت: در عین حال همواره تاکید می کنیم از منابع موجود در 
بخش درمان کشور اعم از نیروی انسانی، تجهیزات، فضای فیزیکی، تخت های 
بیمارستانی و ... استفاده بهینه ای شده و هزینه - اثربخشی خدمات در حد 
بااترین کیفیت افزایش یابد. در عین حال کاهش نابرابری و ایجاد عدالت 
در بهره مندی از خدمات درمان و افزایش رضایتمندی مردم از دیگر اهداف 

حوزه درمان وزارت بهداشت در بیمارستان های کشور است.
معاون درمان وزیر بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای 
افزایش رضایتمندی بیماران، گفت: در این راستا در قالب طرح تحول نظام 
س���امت، تخت های مراقبت های ویژه در کشور از 5هزار و 820تخت به 
8هزار و 273تخت افزایش یافت که این میزان افزایش، رشدی 42درصدی 

را در حوزه تخت های مراقبت ویژه نشان می دهد.
جان بابایی ادامه داد: در عین حال قرار اس���ت طبق برنامه ریزی هایی 
ک���ه انجام داده ایم،  750تخت مراقب���ت ویژه جدید دیگر نیز به ظرفیت 

بیمارستان های دولتی کشور اضافه شود.

  معاون درمان سازمان تامین 
اجتماعی گف���ت: میزان پرداختی 
مس���تمری سازمان تامین اجتماعی 
برای امسال  6 هزار و 300 میلیارد 

تومان است.
مهدی درخشان در گفتگو با 
ایرنا افزود: سازمان تامین اجتماعی 
42 میلیون بیمه شده دارد که حدود 
6 میلیون نفر از آنها بازنشس���ته و 
مس���تمری بگیر هستند و فقط با 
مس���تمری دریافتی از این سازمان، 

زندگی خود را سپری می کنند.
وی تصری���ح کرد: از آنجا که 
سازمان تامین اجتماعی وابسته به 
دولت نیس���ت و از پول نفت هم 
بهره ای نمی ب���رد، همه خدمات 
درمان���ی و بیمه ای را بدون اینکه 
باری بر دوش دولت بگذارد، به بیمه 
ش���دگان و مستمری بگیران تحت 
پوش���ش سازمان ارائه می دهد که 
می توان این مهم را مصداق عملی 

اقتصاد مقاومتی دانست.
درخشان افزود: اکنون سازمان 
تامین اجتماع���ی در حوزه درمان 
81 بیمارستان و 289 مرکز درمانی 
سرپایی دارد که به صورت درمان 
مستقیم و بدون پرداخت فرانشیز 
به این افراد خدمت ارائه می دهد؛ 
اگرچه س���ازمان تامین اجتماعی با 
همه مراک���ز دولتی و خصوصی 
قرارداد دارد ت���ا این افراد تمامی 
خدم���ات را در مراکز ملکی تامین 
اجتماع���ی و دیگر مراکز درمانی و 

بیمارستانی دریافت کنند .
وی ادام���ه داد: تمامی تاش 
سازمان تامین اجتماعی این است که 
همه مستمری بگیران و بیمه شدگان 
بتوانن���د بهترین خدمت درمانی و 
بیمه ای از این س���ازمان بگیرند به 
همین منظور همه تاش سازمان به 

کار گرفته شده است تا رضایت این 
افراد حاصل شود.

مع���اون درم���ان س���ازمان 
تامی���ن اجتماعی افزایش خدمات 
غیرحضوری، بازسازی و نوسازی 
اورژانس ه���ا، ارتق���ای هتلینگ 
بیمارس���تان ها، تامین تجهیزات و 
امکانات موردنیاز، حذف دفترچه ها 
در مراکز ملکی، تولید نس���خه ها 
و پرونده ه���ای الکترونیکی، توجه 
ویژه به مناطق محروم و دورافتاده، 
ساخت مراکز درمانی و بیمارستانی 
جدید و نوس���ازی و بهس���ازی 
دیگر بیمارس���تان ها، افزایش میزان 
رضایتمندی بیمه شدگان و مستمری 
بگی���ران را از جمله برنامه های این 
س���ازمان برای رضایتمندی بیمه 
ش���دگان و مستمری بگیران تامین 

اجتماعی بیان کرد.
وی ادامه داد: در پنج س���ال 
گذشته تمامی تاش سازمان افزایش 
خدمات و رضای���ت افراد تحت 
پوشش بوده است که این اقدامات را 
افتخار نمی دانیم بلکه معتقدیم همه 
این برنامه ها و فعالیت ها به عنوان 
وظیفه ای بر دوش مسئوان اجرایی 

سازمان تامین اجتماعی است .
  شرایط انصراف بازنشستگان 

از بيمه تکميلی
 رئیس کانون عالی مستمری 
بگیران س���ازمان تأمین اجتماعی 
گفت: بیمه ش���دگانی که تمایل به 
اس���تفاده از خدمات بیمه تکمیلی 
درم���ان را ندارند تا 30 بهمن ماه 
مهلت دارند با مراجعه به کانون ها 

انصراف دهند.
علی اصغر بی���ات در گفتگو 
ب���ا مهر به بیم���ه تکمیلی جدید 
بازنشستگان تامین اجتماعی اشاره 
ک���رد و گفت: قرارداد جدید بیمه 

تکمیلی بازنشستگان تامین اجتماعی 
از یکم آذر تا آخر آبان سال آینده 

اعتبار دارد.
وی با اش���اره به اینکه حق 
بیمه ای که بیمه ش���ده در ازای هر 
ف���رد باید پرداخت کند 38 هزار و 
500 تومان است، گفت: همچنین 
بازنشس���تگان تامین اجتماعی باید 
ماهانه 5500 تومان هم برای بیمه عمر 
پرداخت کنند. به گفته رئیس کانون 
عالی بازنشستگان و مستمری بگیران 
سازمان تأمین اجتماعی ، مستمری 
بگیران بازنشسته، ازکارافتاده کلی و 
مستمری بگیران بازمانده، به همراه 
همسر و در صورت تمایل سایر افراد 
تحت تکفل واجد شرایط می توانند 
از بیم���ه تکمیلی درمان بهره مند 
شوند. وی در زمینه انصراف از بیمه 
تکمیلی هم گفت: بازنشستگان و 
مستمری بگیرانی که مایل به استفاده 
از بیمه تکمیلی نیستند تا پایان بهمن 
م���اه مهلت دارند برای انصراف به 
کانون های بازنشستگان در تمامی 
شهرس���تان و استان ها مراجعه و با 
پر کردن فرم مربوطه تمایل نداشتن 

خود را اعام کنند.
بیات اف���زود: چنانچه حق 
بیمه ای طی ای���ن مدت از فیش 
حقوقی بازنشستگان کسر شده بعد 
از انصراف به حساب آنان بازگردانده 
می شود. وی به پوشش بیمه تکمیلی 
برای افراد جدید هم اش���اره کرد و 
گفت: همچنین بیمه ش���دگانی که 
ت���ا کنون بیمه تکمیلی نبوده اند یا 
تازه بازنشسته شده اند   می توانند 
در صورت تمایل برای استفاده از 
خدمات بیمه تکمیلی درمان به مدت 
سه ماه از آغاز قرار داد یعنی تا پایان 
بهم���ن با مراجعه به کانون ، تمایل 

خود را برای استفاده اعام کنند.

تامین اجتماعی امسال 6300 میلیارد تومان مستمری 
پرداخت می کند 

 علیرغم آمادگی کمیته امداد برای ادامه طرح واگذاری وانت 
به منظور اشتغال زایی و خودکفایی مددجویان، خودروسازی 
زامیاد به دلیل افزایش قیمت خودرو تمایلی به ادامه طرح مذکور 

که سال گذشته در تفاهمنامه  ای کلید خورد، ندارند.
عل���ی اکبر خادمی، مدی���ر کل طرح های اقتصادی و 
خودکفایی کمیته امداد امام خمینی)ره( در گفتگو با ایسنا، در 
مورد طرح واگذاری وانت های زامیاد کمیته امداد به مددجویان 
که منظور اشتغالزایی آنها از سال گذشته آغاز شد، گفت: کمیته 
امداد تفاهم نامه ای را با ش���رکت زامیاد و همکاری صندوق 
کارآفرینی امید آغاز کرده بود که در قالب این طرح به طور 
مش���ترك مبلغ 97 میلیارد و 600 میلیون تومان تسهیات تا 
پایان س���ال گذشته به مددجویان پرداخت شد. وی با اشاره 
به واگذاری 3269 دستگاه خودرو وانت نیسان به مددجویان 
کمیته امداد، اظهار داشت: این افراد بعد از بررسی های انجام 
شده، مستعد استفاده از تسهیات کمیته امداد برای اشتغالزایی 
شناخته شده بودند و وانت نیسان های مذکور در اختیارشان 

قرار گرفت.
مدی���رکل طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد 
امام  با بیان اینکه امسال هم تعداد کمی از وانت های نیسانی 
که از سال گذشته باقی مانده بود، در اختیار مددجویان قرار 
گرفت، تصریح کرد: امس���ال حدود 48 دستگاه وانت نیسان 

به مددجویان واگذار ش���د که این افراد از این خودروها در 
طرح ه���ای حمل و نقل بار، با نظارت مجموعه کمیته امداد 
استفاده می کنند و توانسته اند به خودکفایی برسند و عمدتا از 

پوشش کمیته امداد خارج شوند.
خادم���ی با تاکید بر اینکه در مجموع 3317  مددجوی 
کمیته امداد با دریافت این تسهیات عاوه بر کسب درآمد 
پس از طی کردن دوره زمانی تعریف ش���ده به خودکفایی 
می رسند، افزود: وام های پرداخت شده به مددجویان 5 ساله، 
با کارمزد بانکی 4 درصد و دوره تنفس چهار ماهه و حداقل 
ضمانت ها بود. همچنین به طور میانگین اقساط ماهانه آن هم 

بین 550 تا 600 هزار تومان  است.
وی با بیان اینکه در این طرح س���ه مدل خودرو شامل 
خودروهای دو گانه س���وز، پادرا و تک س���وز در اختیار 
مددجویان قرار گرفته است، اظهار داشت: سال گذشته تا 7 
درصد از قیمت مصوب خودرو ساز به مددجویان کمیته امداد 
تخفیف داده  شد، ولی از ابتدای امسال نه فقط نتوانستند هیچ 
تخفیفی به ما بدهند، بلکه قیمت خودرو هم افزایش زیادی 
پیدا کرد، به طوری که اکنون امکان تامین خودرو از س���وی 

زامیاد برای مددجویان وجود ندارد.
مدی���رکل طرح های اقتصادی و خودکفایی کمیته امداد 
تصریح کرد: به عبارت دیگر به مددجویان گفته می ش���ود 

که باید به ش���کل عادی در سایت ثبت نام کنند مانند سایر 
شهروندان خودروهایشان را تحویل بگیرند، این درحالیست 
که سال گذشته در موعدهای مشخصی که اعام می کردیم، 
خودروها را با تخفیف ویژه تحویل می دادیم و قیمت تمام 
ش���ده هم خیلی پایین تر بود، برای مثال قیمت یک خودرو 
حدود 35 میلیون تومان تمام می ش���د که 30 میلیون وام به 
مددجو پرداخت می شد که با پرداخت حدود  5 تا 6 میلیون 
از س���وی خود مددجویان، آنها می توانستند خودرویی داشته 
باش���ند که خرج زندگی شان را از طریق آن تامین کنند و از 

حمایت کمیته امداد خارج شوند.  
وی با بیان اینکه مجموعه کمیته امداد اکنون هم آمادگی 
ادام���ه این طرح را دارد، گفت: اان هم می توانیم 90 درصد 
قیمت خودرو را به شکل وام 4 درصدی پرداخت کنیم، اما 
خودروسازان امسال خودرویی تحویل نداده اند. در عین حال 
زمانی که قیمت خودرو افزایش می یابد قسط ماهانه هم آنقدر 
زیاد می ش���ود که مددجو نمی تواند آن را پرداخت کند، به 

همین دلیل این طرح فعا متوقف شده است.
خادمی در پایان اظهارکرد: امس���ال تاش کردیم حدود 
47  خودرویی که مددجویان قبا ثبت نام کرده و پولش���ان 
را واریز کرده بودند را با مس���اعدت مجموعه زامیاد به این 

مددجویان تحویل دهیم.

شرکت زامیاد از عمل به تفاهمنامه  با کمیته امداد طفره می رود

وزیر بهداش���ت با اش���اره به 
تاش های وزارت خارجه و بانک های 
هندوس���تان برای رفع دغدغه های 
همکاری  مش���ترك صنایع دارویی 
ایران و هندوس���تان از حمایت ها و 
تسهیات ایران برای سرمایه گذاری 
شرکت های داروسازی هندوستانی در 

ایران خبر داد.
به گزارش ایس���نا، دکتر سید 
حسن هاش���می در نشست مشترك 
صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی 
ای���ران و هندوس���تان در دهلی نو 
اظهارکرد: وزارت بهداشت جمهوری 
اسامی ایران تس���هیاتی را برای 
حضور دائمی و سرمایه گذاری های 
شرکت های دارویی در ایران فراهم 
کرده است و اگر محصولی در ایران 
تولید شود برای واردات آن محصول 
- که س���اخت کمپانی های اروپایی 
و آمریکا است - محدودیت ایجاد 

می کنیم.
 وزیر بهداش���ت تصریح کرد: 
ممکن اس���ت برخی از شرکت های 
دارویی هندوس���تانی ابتدا با هدف 
صادرات محصوات به ایران همکاری 
خود را آغاز کنند، اما سرمایه گذاری 
در ایران برای بلند مدت، بازار تثبیت 
شده ای در اختیار شرکت های هندی 

قرار می دهد.
 هاشمی از ارایه تسهیات مربوط 
به قیمت محصوات سامت محور 
ب���ه عنوان دومین مش���وق وزارت 
بهداشت برای تقویت سرمایه گذاری 
در ایران خبر داد و گفت: در صورتی 
که دارویی در ایران تولید ش���ود، 
می تواند با قیمتی مناس���ب در ایران 
ب���ه فروش برس���د و این دو عامل 
می تواند کمک کند که شرکت های 

دارویی هندوستانی نگاه بلندمدتی به 
بازار ایران داش���ته باشند و صرفا به 
صادرات محصوات فکر نکنند بلکه 
با شرکای داخلی خود بتوانند دارو 
را در ایران تولید و از تسهیات ارائه 

شده استفاده کنند.
وزیر بهداش���ت تصریح کرد: 
کش���ورها بای���د در روابط خود با 
همدیگر نگاه استراتژیک داشته باشند 
چراکه ماندگاری کشورها، مهم است 
و اشخاص حتی ترامپ رفتنی هستند 
اما آنچ���ه باعث ماندگاری خواهد 
ش���د، روابط کشورها با همدیگر با 
نگاه بلند مدت اس���ت و صنایع و 
شرکت های هندی باید به بازار ایران 
و منطقه با جمعیت 500میلیون نفر 

توجه داشته باشند .
هاشمی آینده منطقه را متفاوت 
و درخشان عنوان کرد و گفت: جهان 
ب���ه ایران و ایران به جهان نیاز دارد. 
تصور نکنید که ش���رایط جدید و 
اعمال تحریم ها علیه ایران اجبار ایجاد 
می کند که ایران به سمت کشورهای 
ش���رقی تمایل پیدا کند بلکه در این 
ش���رایط و به رغم تحریم بیشترین 
مبادات ایران با کشورهای اروپایی 
و آمریکایی اس���ت و این تحریم ها 
بیشتر متوجه هند و چین شده است. 
بنابراین کشورها برای توسعه روابط با 
ایران در رقابت هستند و خوب است 
که هند و کش���ورهای شرق آسیا از 
این فرصت برای همکاری و سرمایه 
گذاری های مشترك و انتقال فناوری 

و تکنولوژی استفاده کنند.
وزیر بهداشت با اشاره به دیدار 
خود با وزیر بازرگانی هندوس���تان 
یادآور ش���د: به وزی���ر بازرگانی 
هندوس���تان گفتم که اجازه ندهید 

ش���رکت های هندی در شرایطی که 
شرکت های اروپایی و آمریکایی به 
رغم تحریم محصوات خود را به 
ایران صادر می کنند از داشتن روابط 

اقتصادی با ایران محروم شوند.
وی با اش���اره به اراده مقامات 
ارش���د ایران و هندوستان بر توسعه 
روابط همه جانبه خاطرنش���ان کرد: 
خوشبختانه رویکرد بلند مدت ارتقای 
همکاری ها در بین مقامات ارشد دو 
کشور وجود دارد و در حوزه سامت 
نیز باید به دنبال ارتقای همکاری های 

مشترك باشیم.
 وزیر بهداش���ت تاکید کرد: 
خ���روج آمریکا از برجام ش���رایط 
جدی���دی را به ایران تحمیل کرد و 
تهدیدی برای صنایع داروس���ازی و 
شرکت های بازرگانی ایران به حساب 
می آید اما ایران می تواند از این تهدید 
و تحریم ظالمان���ه، به عنوان یک 
فرصت اس���تفاده کند و هندوستان 
نیز فرصت مناسبی پیدا کرده است 
چون ایران به هندوستان نفت صادر 
می کند و بهای آن را به روپیه دریافت 
می کند بنابراین فرصت خوبی برای 
شرکت های هندوستانی به وجود آمده 
تا در بازار ایران و منطقه غرب آسیا 
سرمایه گذاری کنند چراکه در غیر 
این صورت، ایران به سراغ کشورهای 
دیگر خواهد رفت و نیازهای خود را 

برطرف خواهد کرد .
*ماق��ات با نخس��ت وزیر 

هندوستان
همچنین دکتر سیدحسن هاشمی 
وزیر بهداش���ت در حاشیه اجاس 
بین المللی س���امت مادر، کودك و 
تغذیه در دهلی نو، با نخست وزیر 

هندوستان دیدار کرد.

وزير بهداشت : جهان به ايران و ايران به جهان نیاز دارد

تیم بیمه رازی بابل با برتری 
براب���ر ترکیه قهرمان پنجمین دوره 
مسابقات کشتی آزاد جام باشگاه های 
جهان شد.به گزارش خبرنگار مهر، 
فینال پنجمین دوره مسابقات کشتی 
آزاد جام باشگاه های جهان با حضور 
شمار زیادی از عاقمندان به کشتی 
در س���الن دانشگاه آزاد بابل آغاز 
ش���د.این دیدار بین تیم بیمه رازی 
بابل و ترکیه برگزار شد و تیم بابل 
با نتیجه 10 بر صفر تیم حریف را 
شکست داد. در وزن 57 کیلوگرم 
رض���ا عبدی به دلیل آنکه حریفی 
برای مبارزه نداش���ت، پیروز میدان 
ش���د و در وزن 61 کیلوگرم نیز 
حسن رحیمی با نتیجه 10 بر صفر 
مقابل حریفش به برتری دس���ت 

یاف���ت.در وزن 65 کیلوگرم میثم 
نصی���ری 13 ب���ر دو، در وزن 79 
احم���د ماگمدوف 10 بر صفر، 86 
کیلوگرم علیرضا کریمی 5 بر صفر، 
92 کیلوگرم محمد جواد ابراهیمی 
12 ب���ر یک از تیم بیمه رازی بابل 

برابر حریفان از تیم ترکیه به پیروزی 
رس���یدند.در وزن 97 حامد زرین 
کمر به دلیل نداش���تن رقیب پیروز 
میدان معرفی ش���د و در وزن 125 
کیلوگرم امین طاهری 11 بر صفر به 
برتری رسید.بر این اساس مسابقات 

رده بندی و کسب عنوان های پنجم 
و هفتم برگزار ش���د که تیم پاس 
ستارگان ساری در دیدار رده بندی 
ب���ا نتیجه 9 بر یک از س���د تیم 
گرجستان گذشت و به عنوان سوم 
رسید. در دیدار برای کسب عنوان 
پنجم تی���م اوکراین با نتیجه 7 بر 
3 قرقیزس���تان را مغلوب کرد و در 
دیدار برای کسب عنوان هفتم نیز 
هند با نتیجه 7 بر 3 مجارس���تان 
را شکست داد.تیم های گرجستان، 
ترکیه، اوکراین، هند، قرقیزستان و 
مجارستان به همراه دو تیم بیمه رازی 
بابل و پاس ستارگان ساری تیم های 
اول و دوم لیگ برتر کش���تی آزاد 
ایران در سال 97 در این مسابقات 

شرکت داشتند.

وينفرد شفر:گل ما به پديده آفسايد نبودبیمه رازی قهرمان کشتی آزاد جام باشگاه های جهان شد
سرمربی تیم فوتبال استقال تهران گفت: گلی که به تیم پدیده زدیم آفساید 
نبود.به گزارش خبرنگار مهر، وینفرد شفر پس از تساوی بدون گل استقال 
تهران و پدیده مشهد گفت: بازی بسیار سخت و خوبی بود. پدیده تیم خوبی 
است. پدیده همیشه سه چهار موقعیت صد درصد گلزنی در بازی های قبل 
داشت ولی در این بازي موقعیت خاصی روی دروازه ما نداشت. ما خوب 
بودیم بخصوص در دفاع. شاید در نیمه اول یک مقدار خوب نبودیم ولی در 
نیمه دوم ما بهتر بودیم و شانس های زیادی ایجاد کردیم.وی افزود: گلی که 
ما زدیم آفساید نبود. ما در بازی های گذشته مثل سپاهان، پیکان، فواد  هم 
همینطور امتیاز از دست دادیم. شاید ما شانس نداریم. شاید هم باید لباسمان 
را عوض کنیم چون رنگ آبی برای داور و کمک داور خوب نیست. شاید 
از این به بعد باید س����بز یا زرد بپوش����یم. حدود 9 تا 10 امتیاز را با همین 
اشتباهات از دست داده ایم. مقابل سپاهان دو خطای مشخص پنالتی در یک 
صحنه رخ داد که داور نگرفت.شفر ادامه داد: معموا راجع به داوری حرف 
نمی زنم ولی اان زمانش رسیده است. تیم من به این صحبتم نیاز دارد. 90 
دقیقه بازی کردیم و جنگیدیم و یک گل زدیم ولی در نهایت بازی مساوی 
شد. در رختکن به بازیکنانم چه بگویم؟ طارق همام ضربه محکمی به ساق 
پایش خورد و خونریزی کرد. ما در مجموع شانس نداریم. در آلمان رنگ 

شانس، رنگ سبز است. شاید ما هم باید رنگ تیم را عوض کنیم.

وزارت صنعت دایل موافقت با افزایش اخیر قیمت 
خودروهای تولید داخلی را اعام کرد.

عباس تابش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و 
رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان ضمن 
اش���اره به اینکه براساس مصوبات شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، تنها مرجع کارشناسی و تخصصی قیمت گذاری 
کاا و خدمات در کشور سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولید کنندگان است، گفت :به همین دلیل تمام مراجع 
قیم���ت گذاری قانونی در ارائه قیمت مکلف به اخذ نظر 
کارشناسی این سازمان هستند و کارگروه تنظیم بازار صرف 
نظر از وضع گوناگون قیمت گذاری در کشور تنها مرجع 
نهایی رسیدگی به گزارش های کارشناسی قیمت و تعیین 
قیمت کاا و خدمات و تنظیم بازار در کشور است و تمام 
مراجع قیمت گذاری قبل از اقدام مکلف به اخذ و عمل 
به آرا در این کارگروه هس���تند و تصمیمات این کارگروه 
که با رای اکثریت اعضاء قانونی حاضر اتخاذ می شود و 
با امضاء رئیس کارگروه اباغ می شود، برای تمامی مراجع 
دولتی، غیردولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و حکومتی 
ازم ااجراء است.  وی در ادامه درخصوص قیمت گذاری 
خودرو اظهار داشت: تغییر و تحوات قیمتی در بازار خودرو 
در سال گذشته با نرخ میانگین هر دار 3 هزار و 860 تومان 
بوده که این رقم در سال جاری به حدود 9 هزار تومان در 
سامانه ارزی نیما افزایش یافته و این افزایش بطور قطع در 

بهای تمام شده خودرو تاثیر گذار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: 
اگر این موضوع را در بحث خودرو مورد بررس���ی قرار 
دهیم، براس���اس شاخص تمرکز، قیمت گذاری خودرو به 

طیف خاصی از خودروهای پر تیراژ مربوط بوده است. بر 
همین اساس پس از انجام جلسات با خودروسازان و قطعه 
سازان داخلی و انجام کار کارشناسی در سازمان حمایت، 
بر اساس اسناد و مدارك مثبته، قیمت تمام شده برآورد و 
تعیین شد. البته  در مورد خودروهای کم تیراژ هم ضمن 
لزوم رعایت ضوابط قیمت گذاری کااهای تولیدی، اختیار 

قیمت گذاری با خودروساز است. 
وی در ادام���ه گفت : طبق قوانین و ضوابط اباغی، 
تحویل فوری به تحویل تا 30 روز کاری اطاق می شود. 
ازم به ذکر است فروش فوری به خودروهایی که تعهدات 
معوق دارند، تعمیم داده نمی شود و در صورت بروز هرگونه 

تخلف، مراتب قابل پیگیری قانونی است.
تابش همچنین پیش فروش خودرو توسط نمایندگی های 
خودرو را منوط به اخذ مجوز از س���وی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت دانست و گفت: بررسی قیمت های این 
خودروها هم تا قبل از تحویل خودرو به خریداران در سازمان 
حمایت انجام می شود و در صورت مغایرت ضمن برخورد 
با شرکت خودرو ساز، موظف خواهند شد مبالغ احتمالی 

اضافه دریافت شده را به خریداران عودت دهند. 
وی ب���ا بیان اینکه قیمت گذاری خودرو فرآیند دارد، 
تاکید کرد: این س���ازمان صرفا براساس صورت های مالی 
حسابرسی شده و اسناد و مدارك مثبته و با درنظر گرفتن سهم 
مواد، دستمزد، سربار، انرژی و... قیمت های ارائه شده از سوی 
قطعه سازان و موارد اثر گذار دیگر، قیمت ها را محاسبه و 
تعیین می کند و در ادامه کارگروه تنظیم بازار براساس منافع، 
مصالح و ماحظات تنظیم بازار نسبت به چگونگی اعمال و 

پیاده سازی قیمت های جدید، تصمیم خواهد گرفت.

دايل موافقت وزارت صنعت با افزايش قیمت خودروهای داخلی 

شورای عالی آموزش و پرورش در انتظار سه تازه وارد
مسئول ستاد راهبری انتخابات نمایندگان معلمان 
در شورای عالی آموزش  و پرورش گفت: این شورا 
تصمیم دارد با برگزاری انتخابات نمایندگان معلمان، 
سه نفر از منتخبان فرهنگیان را وارد سیاستگذاری های 

کان وزارت آموزش و پرورش کند.
اصغ���ر حصیری در گف���ت و گو با ایرنا با 
بیان اینکه هنوز زمان دقیق برگزاری این انتخابات 
مشخص نیس���ت، اظهار داشت: اکنون شیوه نامه 
انتخابات نمایندگان معلمان در شورا از طریق ادارات 
کل به مناطق و سپس مدارس سراسر کشور ارسال 
شده است تا در یک رقابت سالم منتخبان فرهنگیان 

راهی اتاق فکر آموزش و پرورش شوند.
وی تصریح کرد: قبا این س���ه نفر توس���ط 
ش���ورای معاونان انتخاب می شدند اما اخیرا وزیر 
آموزش و پرورش با استناد به بند 14 ماده 9 قانون 
تشکیل شورای عالی آموزش و پرورش قصد دارد 
از اختیارات خود استفاده کند و در قالب برگزاری 
انتخابات، افرادی را با رای مستقیم فرهنگیان و به 

عنوان عضو اصلی شورا برگزیند.
مش���اور وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: 
مرحله اول این انتخابات الکترونیکی خواهد بود و 
س���امانه ای در این رابطه طراحی شده که به زودی 
نش���انی و مشخصات آن در اختیار فرهنگیان قرار 

می گیرد و هر استان متناسب با جمعیت فرهنگیان 
خود می تواند برگزیدگان را برای شرکت در مرحله 

پایانی پس از رای گیری معرفی کند.
حصیری اضافه کرد: این امکان در سامانه فراهم 
خواهد شد تا نامزدها برای معرفی بیشتر خود به 
همکاران با ارائه تصویر، مشخصات و سوابق کاری 

برای جمع آوری آرای بیشتر به تبلیغ بپردازند.
وی عنوان کرد: بر اساس قانون تشکیل شورای 
عالی آموزش و پرورش این سه نفر باید به عنوان 
نماینده معلمان یا مدیران مدارس که حداقل یک 
نفر آنها از میان زنان باشد، انتخاب شوند البته در 
صورت انتخاب فرهنگیان هر سه نفر هم می توانند 
زن باشند .حصیری به شرایط فرهنگیانی که قصد 
دارند نامزد این انتخابات ش���وند، اش���اره کرد و 
یادآورش���د: دارا بودن مدرك کارشناسی ارشد، 12 
سال سابقه خدمت در آموزش و پرورش و کارمند 
رسمی بودن از جمله شرایط نامزدها است اما تمام 
فرهنگیان اعم از رسمی و پیمانی، دانشجو معلمان 
و بازنشستگان می توانند در رای گیری شرکت کنند 

و هیچگونه ممنوعیتی وجود ندارد.
مسئول س���تاد راهبری انتخابات نمایندگان 
معلمان در ش���ورای عالی آموزش  و پرورش ادامه 
داد: همچنین افرادی که تاکنون 31 س���ال خدمت 

کرده اند، می توانند نامزد انتخابات نمایندگان معلمان 
در ش���ورای عالی آموزش و پرورش باشند تا در 
صورت انتخاب بتوانند حکم 4 سال فعالیت در شورا 
را به دست آورند و بر اساس قانون که دارندگان 
مدرك کارشناس���ی ارش���د می توانند با 35 سال 

بازنشسته شوند، تا آن زمان ادامه خدمت دهند.
حصیری بیان داش���ت: رمز ورود به سامانه 
رای گیری برای تمام فرهنگیان در نظر گرفته شده 
است که می توانند از طریق بانکی که حقوق آنها 
واریز می ش���ود، پیامک و دستگاه هایATMرمز 
خ���ود را دریافت کرده و در زمان رای گیری در 
این انتخابات شرکت کنند. وی افزود: شوای عالی 
آم���وزش و پرورش در مجموع 22 عضو دارد که 
س���ه نفر از این افراد پس از رای گیری و انتخاب 
از سوی همکاران خود با اباغ رئیس جمهوری به 
عضویت شورای عالی درمی آیند و از کف مدرسه 
در تصمیم گیری های کان شرکت می کنند و از 
آنجا که عضو اصلی محسوب می شوند، رای آنها در 
سیاستگذاری ها به طور مستقیم تاثیرگذار است. 

مشاور وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: 
منتخبان نمایندگان معلمان باید در کنار فعالیت های 
آموزشی و پرورشی خود دو بار در ماه در جلسات 

شورای عالی آموزش و پرورش شرکت کنند.

دبیر شورای عالی شهرسازی و 
معماری گفت: اولویت اول پایتخت 
و دیگر شهرهای بزرگ کشور رفع 

بدمسکنی در پهنه سرزمینی است.
به گزارش مهر به نقل از وزارت 
راه و شهرسازی، محمدسعید ایزدی 
در جمع مدیران معماری و شهرسازی 
سراس���ر کشور ضمن تاکید بر تهیه 
آسیب شناسی جامع شهری در هریک 
از مناطق کش���ور و جمع بندی آنها 
در یک جلس���ه و ارایه به وزیر راه 
و شهرس���ازی برای طرح شدن در 
نشست مشترك وزیر راه و شهرسازی 
با ریاست جمهوری، گفت: اخیرا وزیر 
راه و شهرسازی نامه ای اباغ کردند که 
مضمون آن تاکید بر نقش شهرسازی 
در برنامه ریزی مسکن بود و همه به 

آن واقف هستید که باید با این اولویت 
فعالیت های خود را در اس���تان های 

سراسر کشور دنبال کنید.
وی ادامه داد: در دوره جدید با 
انتخاب مهندس اسامی به عنوان وزیر 
راه و شهرسازی شاهدیم که تاکیدشان 
همانطور که ریاس���ت جمهوری هم 
تاکید دارند، بر فعال س���ازی بخش 
مسکن اس���ت. به همین دلیل باید 
بتوانیم با کمک ش���ما و با مطالعات 
دقیق در نظام شهرسازی و همچنین 
آسیب  شناسی که در استان های کشور 
با موضوع شهرسازی داریم و در آن 
حمل و نقل و مسکن هم یکپارچه 
دیده می شود، به تحقق این تاکیدها 

یاری برسانیم.
معاون وزیر راه و شهرس���ازی 

افزود: در طول سالیان گذشته همواره 
ش���کاِف عدم حضور شهرسازی در 
نظام برنامه ریزی مسکن وجود داشت 
و همین ش���کاف منج���ر به ایجاد 
مشکات و عدم انطباق هایی شد که 
نتیجه آن را در ایجاد مسکن های فاقد 
کیفیت در ش���هرها با اجرای طرح 
مداخله مس���تقیم دولت در مسکن 
سازی شاهد بودیم. بنابراین فعال شدن 
همه شما در اس���تان ها با رویکرد 
جدید بس���یار مهم است تا بتوانیم 
به آسیب شناسی های جامعی در این 

رابطه دست پیدا کنیم.
وی خاطرنش���ان ک���رد: باید 
آسیب شناسی که توسط شما مدیران 
معماری و شهرسازی در استان های 
سراسر کش���ور تهیه می شود بتواند 

به چندین س���وال پاسخ دهد. اینکه 
افق جمعیتی شهر با توجه به تمامی 
موارد به چه جمعیتی می رس���د؟و 

اولویت های شهرها کدامند؟
دبیر شورای عالی شهرسازی و 
معماری ایران  یادآور شد: همه شهرهای 
ما طرح جامع دارند و طرح های جامع 
شهری برای ما در حکم سند توسعه 

شهر و قانون هستند. 
در این قانون پیش بینی ش���ده 
اس���ت که تا افقی مشخص، شهر 
تا چه اندازه ظرفیت دارد. همچنین 
مدیران شهرسازی و معماری در تهیه 
آسیب شناسی باید راهکارهای رسیدن 
به تعادل ش���هری را هم بر اساس 
ویژگی های بومی ش���هرهای خود 

ارایه کنند.

اولويت نخست تهران و کانشهرها رفع بدمسكنی است
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جناب آقاي مهندس جوادزاده
درگذشت مادر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان 
تسليت عرض نموده و بقاي عمر بازماندگان را از خداوند 

متعال مسئلت داريم.
گروه مهندسين صنايع متالورژي ايركستـ  
خدمات صنعتي پياوار

بازگشت همه به سوي اوست
استاد محترم جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون

با كمال تأسف و تأثر درگذشت برادر گراميتان را تسليت 
ع��رض نم��وده از خداوند متعال ب��راي آن مرحوم علو 
درجات و براي جنابعالي و بازماندگان صبر و ش��كيبائي 

مسئلت دارد.
مديرعاملـ  هيئت مديرهـ  پزشكان و كاركنان
بيمارستان روانپزشكي ميمنت

برنامه هاي علمي ـ ديني ـ فرهنگي حسينيه ارشاد
هفته چهارم آذر

برگزاري سي و پنجمين طرح مبادله كتاب
نشست ها: ü طراحِي داده محور

كارگاه ها: ü حواس پروري
كاس ها: ü تفسير قرآن ü تزكيه و اخاق

 نمايشـگاه هايي بـا موضوعـات: ü نام هاي قرآن
 ü جهان عاري از خش��ونت و افراطي گريü نبوت

ü پژوهش، مؤسسات پژوهشي و جوايز پژوهشي
اطاعات بيشتر: 22866465

استاد گرامي
جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون

با كمال تأس��ف و تأثر مصيبت وارده را تس��ليت عرض 
نموده و براي آن مرحوم علو درجات و براي بازماندگان 

صبر و شكيبايي مسئلت مي نمايم.
دكتر عليرضا زالي

جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون
با ابراز تأسف، درگذشت برادر بزرگوارتان را به جنابعالي 

و خانواده محترم صميمانه تسليت عرض مي نماييم.
هيأت مديره آزمايشگاه مركزي پاتوبيولوژي

جناب آقاي دكتر عباسيون
استاد فرهيخته و بزرگوار

درگذشت اخوي جنابعالي را از صميم قلب تسليت عرض 
مي كنم، از خداوند متعال براي آن مرحوم شادي روح و 

براي بازماندگان صبر و سامتي مسئلت مي نمايم.
دكتر محمد عابدي پور 

استاد عاليقدر
جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون

با نهايت تأس��ف درگذشت برادر بزرگوارتان را تسليت 
گفت��ه، براي آن مرحوم علو درج��ات و براي جنابعالي 
و خان��واده محت��رم صبر و ش��كيبايي از خداوند بزرگ 

مسئلت مي نماييم.
دكتر مريم پوررضاـ  دكتر بيژن جهانگيري

جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون
با نهايت تأس��ف و تأثر درگذش��ت برادر بزرگوارتان را 
خدمت جنابعالي تسليت عرض نموده از درگاه خداوند 
متع��ال براي آن مرحوم مغفور غفران الهي و براي كليه 
بازمان��دگان خاندان معزز صبر و ش��كيبايي مس��ئلت 

مي نمائيم.
شركت بي.ان.ام
محمدحسن مرادي 

همكار گرامي
جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون

با ابراز تأسف درگذشت برادر گراميتان را به جنابعالي و 
خانواده محترم صميمانه تسليت عرض مي نمايم.

دكتر مسيح سيد مدنی
مديرعامل بيمارستان البرز

جناب آقاي مهندس جوادزاده
درگذشت مادر گراميتان را به شما و خانواده محترمتان 
تسليت عرض نموده و بقاي عمر بازماندگان را از خداوند 

متعال مسئلت داريم.
شركت ايركست شاونبرگ تهران

استاد گرامي جناب آقاي دكتر عباسيون
از طرف گروه جراحان مغز و اعصاب بيمارستان مهر 

مصيب��ت وارده را تس��ليت گفته،  بقاي عمر جنابعالي و 
خاندان محترم را از درگاه ايزد متعال خواستاريم. 

دكتر منوچهر روحاني 

همكار محترم 
جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون

مصيبت وارده را به ش��ما و خانواده محترمتان تس��ليت 
ع��رض مي نمايي��م. از خداوند منان ب��راي آن مرحوم 
عل��و درجات و براي بازماندگان صبر و ش��كيبايي آرزو 

مي نماييم.
هيئت مديرهـ  مديرعامل و پزشكان 
بيمارستان توس 

جناب آقاي دكتر كاظم عباسيون
درگذش��ت ب��رادر گراميتان را به جنابعال��ي و خانواده 

محترمتان صميمانه تسليت مي گويم.
دكتر حسين آيينه چي 

هرگز نميرد آن كه دلش زنده شد به عشق
با اندوه فراوان ، درگذشت انسانی پاک سرشت ، 
همسری وفادار ، پدری فداكار و برادری دلسوز

زنده یاد شادروان »فرهاد قاسمی«
)فرزند مرحوم آقای سيف اله قاسمی( 

) و  زنده ياد بانو بهجت سهرابی(
را به آگاهی خويشاوندان ، دوستان  و همشهريان محترم 

گلپايگانی می رساند.
مجلس ترحيم و آيين يادبود آن مرحوم از ساعت 15:30 
تا 17:00 روز يكش��نبه 97/9/25 در مسجد النبی)ص( ، 
واقع در انتهای خيابان كارگر ش��مالی )اميرآباد شمالی(، 
بين خيابان 16 و خيابان 17 منعقد و برقرار خواهد شد.

حضور ش��ما س��روران گرامی ، موجب ش��ادی روح آن 
زنده ياد و  آرامش و تس��ای خاطر س��وگواران، در اين 

اندوه سترگ ، خواهد بود .
خانـواده هـای : قاسـمیـ  وكيلیـ  سـهرابیـ  
 رسـتمیـ  فدايیـ  فرجیـ  عليرضايیـ  معظمیـ  

زينلیـ   و ساير بستگان

از فرمايشات امام يازدهم:
بدترين مردم كسي است كه به خيرش اميد 

نيست و از شرش آسودگي وجود ندارد.
هيئت قائميه مياد مسعود يازدهمين ستاره درخشان 
آسمان امامت و وايت، حضرت امام حسن عسكري 
 سـام ا... عليه را به پيش��گاه مبارک نورچش��مانش 
»قائـم آل محمد« تبري��ك عرض مي كند و به همين 
مناس��بت ش��ب يكش��نبه 8 ربيع الثاني )شب وادت( 
مطابق 1397/9/24 از س��اعت 19/30 مجلس جشن و 
سرور در حسينيه قائميه واقع در خيابان قديم شميران 
باات��ر از پ��ل رومي برپا م��ي دارد. از عموم عاقمندان 
دعوت مي شود براي عرض تبريك به قطب عالم امكان 
حضـرت صاحب الزمان)عج( در اين محفل روحاني 

شركت نموده و تعظيم شعائر فرمايند.

عمري به ره علم قدم بنهادم
در محنت تعليم بپا ايستادم

شادم كه جوانان پژوهنده علم
تحويل به اجتماع ايران دادم

24 آذر97 در هشتمين سالگرد درگذشت پدر مهربان 
و معل��م عزيزمان مرحوم رضا خلفي ياد و خاطراتش 

را گرامي مي داريم.
خانواده خلفي

حاج جمال خداياري 
گرچه 20 سال از عروج مظلومانه ات گذشت لكن هنوز 

هم در قلب و جانم هستي، حاضر و همراه. 
 24 آذرم��اه مثل هر س��ال به دي��دارت خواهم آمد در 

بهشت زهرا)س(
جهانگير رضايي

با كدامين واژه، از كجا آغازم؟
آشناي خسته، اي سراپا ايثار

اي هميشه بيدار، اي هراست طوفان
جاي خوبت، خالي

يادت اما، با ما
بند بندم رقصان

تار و پودم جوشان
سرم افراشته است

 در بيس��ت و شش��مين و 

سي و پنجمين سالروز پدر 

و برادرمان عباس و بهمن 

محمودي ما همچنان دوره 
 مي كني��م ش��ب را و روز را 

هنوز را ...
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آگهی تغییرات شرکت ملی پاایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 
سهامی خاص به شماره ثبت 89152 و شناسه ملی 10101335408 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/21 تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: ناصر بابایی با کد ملی 2259456944 -علیرضا اج���وردی با کد ملی 0452140821 
-علیرضا آرمان مقدم با کد ملی 3071003511 -حس���ن مومنی ملکشاه با کد ملی 2161900099 
-س���یدعلیرضا طاهانی نژاد نوبری ب���ا کد مل���ی 0073813941 -مجتبی احم���دی با کد ملی 

0046661883 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293304( 

آگهی تغییرات شرکت ایران سیستم سهامی خاص
 به شماره ثبت 57802 و شناسه ملی 10101028713 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/31 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: مؤسسه حسابرس���ی آریا نیک روش به شناسه ملی 10104097062 بعنوان بازرس 
اصلی و خانم بهاره باقری با کدملی 0068434774 بعن���وان بازرس علی البدل برای مدت یک 
سال مالی انتخاب ش���دند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 96 به تصویب رسید. روزنامه 

اطاعات بعنوان روزنامه کثیراانتشار انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293305( 

آگهی تغییرات شرکت خدمات تجارت نگین خودرو سهامی خاص
 به شماره ثبت 258551 و شناسه ملی 10102987123

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/07/30 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت 
در واحد ثبتی تهران به آدرس اس���تان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، سه 
راه تهرانپارس، کوچ���ه دوم، خیابان دماوند، پاک 89، برج آناهید، B4، طبقه 4- کد پس���تی 
1746693411 تغییر یافت. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود در ماده 40 اساس���نامه را به مدیر 

عامل تفویض نمود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293307( 

آگهی تغییرات شرکت رایان سایپا سهامی خاص
 به شماره ثبت 162847 و شناسه ملی 10102054683 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/16 تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو س���ال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت 
لیزینگ رایان سایپا به شناسه ملی10101821298 شرکت رایان سرمایه پایدار به شناسه ملی 

10320683242 شرکت خدمات بیمه ای رایان سایپا به شناسه ملی10102137776 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293308( 

آگهی تغییرات 
شرکت ماشین سازی سداد ماشین سهامی خاص

 به شماره ثبت 96731 و شناسه ملی 10101407820
 به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/01 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
آقای جمال چشمه نوشی به ش���ماره ملی 5849561439 بجای آقای جواد داوری 
آش���تیانی برای باقی مانده تصدی اعضای هیئت مدیره بنمایندگی شرکت مهندسی 
فکور صنعت تهران شناس���ه ملی 10101454909 به عن���وان مدیرعامل و عضو 
هیئت مدیره آقای مسعود فضیلی به ش���ماره ملی 1286585546 به نمایندگی از 
طرف شرکت گروه نمادصنعت پارس شناسه ملی 10102838660 به عنوان رئیس 
هیئت مدیره آقای علی هراتیان به شماره ملی 1288785240 به نمایندگی شرکت 
مهندسی و ساختمان تیو انرژی شناسه ملی 10101777266 به عنوان نایب رئیس 
هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق تجاری و اس���ناد تعهدآور اعم ازچک،سفته، 
ب���رات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعض���ای هیئت مدیره همراه با مهر 
ش���رکت و در غیاب مدیر عامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 
شرکت معتبر می باشد.کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیر عامل و یا یکی از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293303( 

آگهی تغییرات 
شرکت نفت و گاز و پتروشیمی زیما سهامی خاص

 به شماره ثبت 495642 و شناسه ملی 14006023941 
به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/03/08 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حس���اب س���ود و زیان سال مالی 
منتهی به 96/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. موسس���ه حسابرسی بهراد 
مش���ار 10840017999 به عنوان بازرس اصلی و موسس���ه دایا رهیافت 
10380076460 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک س���ال مالی 
تعیین شدند روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج اگهی های شرکت 
تعیین گردید اعضای هیئت مدیره برای مدت 2س���ال به شرح ذیل انتخاب 
شدند شرکت س���رمایه گذاری خوارزمی به شناسه ملی 10101750182 
شرکت کارت ایران به شناسه ملی 10101789579 -شرکت پایاپای ملی 

به شناسه ملی 10101788578 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293306( 

آگهی تغییرات موسسه صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان 
صنعت نفت به شماره ثبت 35720 و شناسه ملی 14004816249 

به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت امنا مورخ 1397/07/07 و تنف���س های مربوطه 

تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: ترازنامه و حس���اب س���ود و زیان موسسه منتهی به 

1397/02/31 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293300( 

آگهی تغییرات شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت شرکت )درحال تصفیه ( 
سهامی خاص به شماره ثبت 149195 و شناسه ملی 10101920430

 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1397/04/23 و مجوز شماره 17051 
مورخ 97/7/2 سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملکرد مدیران تصفیه منتهی 
به 96/12/29 مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان ناظر تصفیه برای یک سال 

مالی انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293301( 

آگهی تغییرات موسسه صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان 

صنعت نفت به شماره ثبت 35720 و شناسه ملی 14004816249 
به اس���تناد صورتجلس���ه هیئت امنا مورخ 1397/06/31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: سازمان 

حسابرس���ی به شناس���ه ملی 10101136332 به عنوان بازرس قانونی برای یک سال انتخاب 

گردید. روزنامه کثیر اانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293302( 

آگهی تغییرات شرکت صنایع کابل کاویان سهامی خاص
 به شماره ثبت 122547 و شناسه ملی 10101660497

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1396/07/26 تصمیمات 

ذیل اتخاذ ش���د: -صورتهای مالی منتهی به 30 اس���فند 1395مورد تصویب قرار 

گرفت -آقایان حسین حاجی حسینلو ک.م 2802951408 به سمت مدیر عامل و 

علیقلی فرداد ک.م 2802941291 به س���مت رئیس هیئت مدیره و خداقلی حاجی 

حسینلو ک.م 2802949268 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , آقای یاشار حاجی 

حس���ینلوک.م0453283403 و خانم سولماز حاجی حسینلوک.م 0063040158 

به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند -کلیه 

اس���ناد تعهد آور با امضا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

-مؤسس���ه حسابرس���ی و خدمات مدیریت معتمد ارکان ش.م10104073682 به 

عنوان بازرس اصلی و حس���ابدار رسمی و آقای هادی موحدی ک.م0047711132 

به عنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند -روزنامه اطاعات 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293298( 

آگهی تغییرات شرکت تولیدی آب و برق ماهتاب سازان سهامی خاص
 به شماره ثبت 321720 و شناسه ملی 10103584154 

به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/07/25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا 
حدادیان به ش���ماره ملی 0450964477 به نمایندگی از شرکت تولیدی آرین ماه تاب 
گستر با شناسه ملی 10102264112 به س���مت رئیس هیئت مدیره -احمد مشایخی 
به شماره ملی 1219594059 به نمایندگی از شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان 
با شناس���ه ملی 10102791698 به س���مت نایب رئیس هیئت مدیره -وحید حدادیان 
به ش���ماره ملی 0451669894 به نمایندگی از ش���رکت راه و ساختمان سازه سازان با 
شناسه ملی 10101073600 به سمت عضو هیئت مدیره و محمودرضا فارسی به شماره 
ملی 3933803624 به عنوان مدیرعامل )خارج از اعضاء( تعیین گردیدند. کلیه اسناد و 
اوراق بهادار و تعهدآور بانکی، قراردادها و چک ها، بروات، سفته ها و سایر اوراق تجاری و 
غیره با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و یا با امضای مشترک 2 
عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل 
و یا اش���خاصی که وی تعیین می نماید صورت می پذیرد. اختیارات بندهای 2 و 4 )در 
چارچوب آئین نامه اس���تخدامی( 9 و 10 )تماماً در چارچوب آئین نامه معاماتی( ذیل 

ماده 43 اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293299( 

آگهی تغییرات
 شرکت نگین آرای آسیا شرکت سهامی خاص

 به شماره ثبت 215607 و شناسه ملی 10102569817 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1396/11/24 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای س���ید آقا خاتمی کلور با کد ملی1463517114 بعنوان 
نماینده شرکت گروه اقتصادی مهرگان )سهامی خاص( 10102769594 
آقای یاسر نیازی به ش���ماره ملی 1672488400 بعنوان نماینده شرکت 
ارمغان تجارت مهرگان)س���هامی خاص(10320621959 -آقای محسن 
نکوپندار به ش���ماره ملی 0042788951 بعنوان نماینده شرکت توسعه و 
مدیریت طرح های مهرآفرین )سهامی خاص(10320894688 میباشند 
که آقای محس���ن نکوپندار 0042788951 بس���مت رئیس هیئت مدیره 
-آقای رامین احمدی صابردوس���ت 0052516156 بس���مت نایب رئیس 
هیئت مدیره -آقای سید آقا خاتمی کلور بسمت عضو هیئت مدیره - آقای 
رضا خراس���انی زاده 0041582470 بسمت عضو هیئت مدیره -آقای یاسر 
نیازی 1672488400 بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب شدند 
کلیه اوراق بهادار، چک ها، س���فته ها، بروات، قراردادها و عقود اسامی و 
سایر اسناد تعهدآور شرکت و هر آنچه که ذمه شرکت را مشمول و یا مبری 
می دارد به امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت 
و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق رئی���س هیئت مدیره و یکی از اعضاء 
هیئت مدیره و مهر شرکت و نامه ها و اوراق عادی با امضاء منفرد مدیرعامل 

و مهر شرکت معتبر می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293296( 

آگهی تغییرات شرکت خدماتی فردوس چابک سهامی خاص
 به شماره ثبت 275559 و شناسه ملی 10103059985 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/05/28 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: آقای منصور سعیدی به شماره ملی 4280934398 بعنوان بازرس اصلی و خانم آزاده 
سلطان زاده به ش���ماره ملی 2064643605 به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی 
انتخاب گردید. ترازنامه و صورت حساب س���ود و زیان منتهی به سال 1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293292( 

آگهی تغییرات 

شرکت آریا اجورد اسپیدان با مسئولیت محدود 

به شماره ثبت 512262 و شناسه ملی 14006906577 

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1397/08/01 تصمیمات 

ذیل اتخاذ ش���د: -صالح درگاهی به شماره ملی 0062156373 به 

س���مت مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و کورش عطائی اهری به 

شماره ملی 0453644899 به س���مت عضوء هیئت مدیره تعیین 

گردیدند. -اوراق واس���ناد بهاء دار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، 

سفته، بروات، قراردادها و عقود اس���امی وسایر اوراق عادی و نامه 

های اداری توسط آقای صالح درگاهی و یا آقای کورش عطائی اهری 

هرکدام به تنهایی همراه با مهر شرکت امضاء خواهد شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293290( 

آگهی تغییرات
 شرکت سپید بام دماوند سهامی خاص

 به شماره ثبت 281929 و شناسه ملی 10103194396 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/07/18 تصمیمات ذیل اتخاذ ش���د: آقای علی اصانی بش���ماره 
ملی0051997940 به س���مت رئیس هیئت مدی���ره ومدیر عامل و آقای 
حسین عظیمی به ش���ماره ملی2162529947 به س���مت نائب رئیس 
هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار 
و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته ،بروات، قراردادها و عقود اسامی با 
امضای مدیر عامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت 
یا با امضای دونفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد 
.همچنین کلیه مکاتبات عادی و نامه ه���ای اداری با امضاء مدیر عامل به 

تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 سازمان ثبت اسنادواماک کشور
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293293(

آگهی تغییرات
 شرکت هتل بزرگ فردوسی سهامی خاص

 به شماره ثبت 57206 و شناسه ملی 10101022887 
به استناد صورتجلس���ه هیئت مدیره مورخ 1397/05/28 و مجوز 
ش���ماره 972/126/9035 مورخه 1397/07/22 اداره کل میراث 
فرهنگی صنایع دستی و گردش���گری استان تهران تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش���د: آقای هرمز پورعزیز کد ملی 6039800313 به سمت 
رئیس هیئت مدیره خانم شیرین پورعزیز کد ملی 0060028467 
به سمت نایب رئیس آقای شهرام پورعزیز کد ملی 0490182224 
به س���مت مدیرعامل انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و 
تعهد آور شرکت به امضا مشترک آقای هرمز پورعزیز و آقای شهرام 

پورعزیز همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293294( 

آگهی تغییرات 
شرکت هتل بزرگ فردوسی سهامی خاص

 به شماره ثبت 57206 و شناسه ملی 10101022887 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور ف���وق العاده مورخ 
1397/05/28 و مجوز شماره 972/126/9035 مورخه 1397/07/22 اداره 
کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردش���گری استان تهران تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش���د: آقای هرمز پورعزیز کد مل���ی 6039800313 و آقای 
ش���هرام پورعزیز کد ملی 0490182224 و خانم شیرین پورعزیز کد ملی 
0060028467 برای مدت دو س���ال به عنوان اعضا هیئت مدیره انتخاب 
گردیدند موسسه حسابرسی بهنام مش���ار شناسه ملی 10320173299 
بعنوان بازرس اصلی و آقای منصور س���عیدی کد ملی 4280934398 به 
س���مت بازرس علی البدل برای یکس���ال مالی انتخاب گردیدند ترازنامه و 
حساب سود و زیان سال مالی منتهی به س���ال 1396 مورد تصویب قرار 

گرفت. روزنامه اطاعات جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293295( 

آگهی تغییرات شرکت کرسی کار فراساز سهامی خاص
 به شماره ثبت 142186 و شناسه ملی 10101851764 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ 
شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو س���ال انتخاب گردیدند: آقای ولی ساکی به شماره ملی 
3961709343 -آقای حامد احتشام زاده به شماره ملی 3961872872 -آقای بیژن عموشاهی به شماره 
ملی 3255795818 -آقای محسن ساکی به شماره ملی 0078975522 -خانم لیا ساکی به شماره ملی 

3961865388 ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی شرکت منتهی به سال 96 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293297( 

آگهی تغییرات شرکت صنعت فیبر وینا سهامی خاص
 به شماره ثبت 384305 و شناسه ملی 10320337930 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/11/05، سرمایه شرکت از مبلغ 
140000000000 ریال به مبلغ 200000000000 ریال منقسم 20000000 به سهم 10000 
ریالی که 19600000 سهم با نام و 400000 سهم بی نام می باشد از طریق مطالبات حال شده 
افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه 

در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293285( 

آگهی تغییرات شرکت آریا اجورد اسپیدان با مسئولیت محدود 
به شماره ثبت 512262 و شناسه ملی 14006906577 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397/08/01 تصمیمات ذیل 
اتخاذ شد: -صالح درگاهی به ش���ماره ملی 0062156373 و کورش عطائی اهری 
به ش���ماره ملی 0453644899 بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی 

هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293288( 

آگهی تغییرات شرکت گروه پزشکی ابن سینا سهامی خاص
 به شماره ثبت 91629 و شناسه ملی 10101359570 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397/07/20 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیراانتشار اطاعات جهت درج آگهی های شرکت تعیین شد. ترازنامه 
و حساب سود و زیان س���ال مالی 96 به تصویب رسید. موسسه حسابرس���ی هوشیار ممیز به 
ش���ماره ملی 10100439645 به عنوان بازرس اصلی، آقای محس���ن رضائی به ش���ماره ملی 

4321987784 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293289( 

آگهی انحال شرکت تولیدی و تجاری مصالح ساختمانی کینگزپن پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 483739 و شناسه ملی 14005460153 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/07 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 
شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام و شهرزاد معتضدی، به کد ملی 3256540120 بعنوان 
مدیر تصفیه انتخاب گردید. نشانی محل تصفیه تهران خیابان شریعتی خیابان موزه ) بسطامی( 

شماره13- واحد 3 کد پستی 1555817316 می باشد. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293291( 

آگهی تغییرات

 شرکت صنعت فیبر وینا سهامی خاص

 به شماره ثبت 384305 و شناسه ملی 10320337930 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/12/02، 

سرمایه شرکت از مبلغ 200000000000 ریال به مبلغ 300000000000 

ریال منقسم به 30000000 س���هم 10000 ریالی که 29600000 سهم 

با نام و 400000 س���هم بی نام می باشد که از طریق نقدی و مطالبات حال 

ش���ده افزایش یافته و مبلغ 60000000000 ریال بموجب گواهی شماره 

117 مورخ 1395/12/2 بانک رفاه کارگران ش���عبه ملت پرداخت گردیده 

است. ماده مربوطه در اساسنامه به ش���رح فوق اصاح وذیل ثبت از لحاظ 

افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293283( 

آگهی تغییرات شرکت صنعت فیبر وینا سهامی خاص
 به شماره ثبت 384305 و شناسه ملی 10320337930 

به استناد صورتجلس���ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1395/11/02 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: -سید محمد سعید دهشت به شماره ملی 0037034235 
بس���مت عضوء هیئت مدیره و محسن انصاری به شماره ملی 0066881455 بسمت 
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و علی تهرانچی فرد به شماره ملی 0064526690 
بس���مت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی انصاری به شماره ملی 0058682260 
بسمت عضوء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند. -کلیه اسناد و اوراق 
بهادارو تعهد اور از قبیل چک س���فته بروات قراردادهاو عقود اسامی با امضای ثابت 
مدیر عامل به همراه امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر ش���رکت 
و اوراق عادی و اداری ب���ا امضای هر یک از اعضای هیئت مدی���ره منفردا همراه با 
مهرشرکت معتبر می باشد. -س���امره غنی پورکمنی بشماره ملی 2691587401 به 
سمت بازرس اصلی و وحید اقتصادی به شماره ملی 0012058696 به سمت بازرس 
علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. -ترازنامه وحساب سود و زیان 
شرکت منتهی به سال مالی 1394 به تصویب رس���ید. -روزنامه کثیراانتشار ابرار، 

جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293286( 

آگهی تغییرات موسسه قوام دژ نت
 به شماره ثبت 33415 و شناسه ملی 14003905069 

به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/04/05 و مجوز شماره 
970702 / 06 / 680 / 7 / 1745 م���ورخ 02 / 07 / 1397 معاون���ت ام���ور حفاظتی و 
مراقبتی پلیس پیش���گیری تهران بزرگ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: جواد نصیر به کد ملی 
0054010111 با پرداخت مبلغ 100000 ریال به صندوق مؤسس���ه در زمره ش���رکاء 
مؤسس���ه درآمد. احمد باقرپور با کد ملی 0042633435 با پرداخت مبلغی به صندوق 
موسسه میزان سهم الشرکه خود را به مبلغ 300000 ریال افزایش داد لذا سرمایه مؤسسه 
از مبلغ 1000000 ریال به 1200000 ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساس���نامه 
اصاح گردید. اسامی شرکاء و میزان سهم الش���رکه هریک پس از افزایش سرمایه بشرح 
ذیل می باش���د: احمد باقرپور با کد ملی 0042633435 دارای مبلغ 300000 ریال سهم 
الش���رکه بیژن دبیر با کد ملی 0048308447 دارای مبلغ 200000 ریال سهم الشرکه 
محمدتقی مجیدی با کد ملی 0052863999 دارای مبلغ 200000 ریال س���هم الشرکه 
مریم اکبرپور گنجی با کد ملی 0065504811 دارای مبلغ 200000 ریال سهم الشرکه 
معصومه میناوندچال با کد ملی 0060063610 دارای مبلغ 200000 ریال سهم الشرکه 

جواد نصیر به کد ملی 0054010111 دارای 100000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسنادواماک کشور 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293287( 

آگهی انحال 

شرکت توسعه صنعت سامت پردیس سهامی خاص 

به شماره ثبت 433435 و شناسه ملی 10320840930 
به اس���تناد صورتجلس���ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/05/01 

تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت مذکور در تاریخ فوق منحل اعام گردید 

و آقای علی س���ویزی به کد ملی 0070029237 ب���ه عنوان مدیر تصفیه 

به مدت 2 س���ال انتخاب و نشانی محل تصفیه ش���رکت به آدرس تهران 

سعادت آباد خیابان عامه ش���مالی کوچه18 شرقی پاک 47 و کدپستی 

1997857976 تعیین گردید. کلیه اوراق و اس���ناد تعهد آور از قبیل چک 

برات قرارداد ها و عقود اسامی و سایر اوراق عادی و غیرتعهدآور با امضای 

مدیر تصفیه به همراه مهر شرکت معتبر  باشد. 

سازمان ثبت اسنادواماک کشور 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )293282( 
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شیخ »اکرم الکعبی«: جنبش مقاومت 
اسامی »نَُجبا« عراق پیرو ولی فقیه است

سرویس خارجی: دبیرکل جنبش 
مقاومت اسامی »نَُجبا« عراق در سخنانی 
ضمن تقدیر از تاش ها و مجاهدت های 
جمهوری اسامی ایران در جلوگیری از 
توطئه دشمنان علیه اسام و مقاومت، 
این جنبش را به لحاظ ش���رعی ، پیرو 
»ولی فقیه« خواند.شیخ اکرم الکعبی در 
گفتگویی با تاکید بر ضرورت بهره گیری 
گروه های مقاومت از پتانسیل اسامی 
نهفته در حوزه های علمیه و مراجع عظام 
دین، این رابطه را ضامن حیات و نجات 

مقاومت دانست.
وی با تاکید بر اینکه اگر موضع ش���رافت مندانه جمهوری اسامی نبود، 
حرمت مقدسات توسط گروه های وحشی تکفیری هتک می شد و بی گناهان 
کشته و کشورها نابود می شدند، خاطرنشان ساخت: مقاومت اسامی نَُجبا از 
لحاظ شرعی از ولی فقیه پیروی می کند.اکرم الکعبی افزود: مقاومت اسامی نَُجبا 
از لحاظ شرعی از ولی فقیه پیروی می کند و برای اداره شؤون و تصمیم گیری ها، 
تابع روش تش���کیاتی و علمی اس���ت؛ لذا ما درون جنبش مراکز پژوهشی و 
شورای مشورتی تشکیل دادیم تا مطمئن شویم که تصمیمات مان خاف شیوه 
صحیح نباشد. دبیرکل جنبش مقاومت اسامی »نَُجبا « در ادامه اظهار داشت: 
جمهوری اسامی ایران در مبارزه با تروریسم نقشی کلیدی و مهم داشت، زیرا 
این کشور حامی مستضعفان جهان و مدافع حقوق مسلمانان است ، ما مردان 
وایت را عابدان شب و شیران روز یافتیم و اگر موضع شرافت مندانه جمهوری 
اسامی ایران نبود، حرمت مقدسات توسط گروه های وحشی تکفیری هتک 
می شد و بی گناهان زیادی کشته و کشورها نابود می شدند.شیخ اکرم الکعبی 
گفت: اگر لطف خداوند به وسیله جمهوری اسامی ایران شامل حالمان نشده 
بود، اوضاع بسیار ناگوار و دردناک می شد؛ ولی وجود اسام قدرتمند و مقتدر 
که با پیشرفت و تمدن به پیش می رود، سد محکمی برای دفاع از مسلمانان بود.
اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه  نیز در سخنانی با تاکید بر تعهد خود به برقراری 
صلح و ثبات در شرق رود فرات، اعام کرد: ارتش ترکیه عملیات نظامی را در 

شمال عراق، شهر »سنجار« و نزدیکی کوهستان قندیل آغاز کرده  است.

البناء:اسرائیلی ها از شبح سردار سلیمانی هراس دارند
ابنا: شبح سردار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی 
قدس سپاه پاسداران ایران همواره در تعقیب اسرائیلی 
هاست و آنها را بر آن داشته تا در بیابانهای شام به 
دنبال او یا نیروهایش باشند.روزنامه لبنانی "البناء" با 
بیان این مطلب، به هراس تمام نشدنی اسرائیلی ها از 
ایران و سردار حاج قاسم سلیمانی پرداخت و نوشت: 
در همین راستا تعدادی از رسانه ها و مراکز تحقیقاتی 
اسرائیل و همچنین تحلیلگران نظامی و سیاسی وابسته 

به دستگاههای امنیتی این رژیم، همچنان به انتشار افتراهای ساختگی علیه ایران 
و شخص سردار قاسم سلیمانی مشغولند. البناء افزود: سایت عبری زبان دبکا، با 
انتشار یک فایل جاسوسی اسرائیلی اخیرا ادعا کرد: سردار قاسم سلیمانی در حال 
نظارت بر آموزش گروههای افغانی و عراقی در پایگاههای آموزشی در دیرالزور 
سوریه و همچنین در حال برنامه ریزی برای به راه انداختن حمله ای به پایگاه 
هوایی و زمینی نیروهای آمریکایی است که شامل 12 پایگاه زمینی و چهار پایگاه 

هوایی در شمال شرق سوریه و عراق است.  
۴۷کشته در حمله مسلحانه در مالی

مهر: حمله مسلحانه در کشور مالی، ۴۷غیرنظامی را به کام مرگ فرستاد. 
در حمله مسلحانه ۹تا 12فرد ناشناس به منطقه »میناکا« واقع در شمال کشور 
مالی، ۴۷غیرنظامی کش���ته و شمار زیادی نیز زخمی شدند. عامان این حمله 
همچنین پیش از عقب نشینی، اراضی کشاورزی به وسعت ۸۰کیلومتر مربع را 

به آتش کشیدند. 
عامل تیراندازی استراسبورگ فرانسه کشته شد

ابنا: پلیس فرانسه از کشته شدن عامل تیراندازی 
اخیر در شهر استراسبورگ، خبر داد و اعام کرد که 
موفق شده است »شریف شیخات« عامل تیراندازی 
اخیر استراس���بورگ را طی یک درگیری از پای در 
آورد. گفتنی است در پی تیراندازی مرگبار سه شنبه 
شب گذشته در استراسبورگ سه تن کشته و 12تن 
هم مجروح شدند.گروه تروریستی داعش مسئولیت 

این تیراندازی را به عهده گرفت. 
مرگ یک دختر مهاجر ۷ ساله در بازداشتگاه های آمریکا 

ایسنا: رسانه های آمریکا گزارش دادند یک دختر هفت ساله گواتماایی که 
جزو مهاجران غیرقانونی وارد شده از مرز مکزیک به خاک آمریکا بود، تحت 
بازداشت نیروهای امنیتی آمریکا جان باخت. روزنامه واشنگتن پست گزارش داد 
که این دختر هفت ساله گواتماایی در ایالت نیومکزیکو بعد از آنکه توسط پلیس 
مرزی آمریکا بازداشت شد در حین بازداشت، جان خود را از دست داد. این 
دختربچه به همراه پدرش و ده ها تن دیگر به صورت غیرقانونی از مرز مکزیک 
عبور کرده و وارد خاک آمریکا شده بود. علت مرگ این دختربچه شوک زدگی 

و کمبود آب بدن اعام شده است. 
»ترزا می« نخست  وزیر انگلیس باقی ماند

ایرنا: نمایندگان حزب محافظه کار انگلیس در 
جریان رأی گیری درون  حزبی، با ادامه رهبری »ترزا 
می« بر این حزب و سکانداری وی بر دولت انگلیس 
موافقت کردند. در جریان رأی گیری، 2۰۰ نماینده در 
مقابل 11۷ نفر دیگر، به رهبری »می« اعام وفاداری 
کردند وبه این ترتیب رهبری او بر اس���اس رویه 
سیاسی، یک سال دیگر تضمین شد. این رأی گیری 
پس  از آن برگزار ش���د که اعام ش���ده بود ۴۸ نامه 

درباره اعام بی اعتمادی به صاحیت رهبری »ترزا می« توسط مجلس نمایندگان 
دریافت شده است. 

اتحادیه اروپا تحریم های روسیه را 6ماه دیگرتمدید کرد
ایرنا: سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم ها علیه روسیه را برای 
شش ماه دیگر تمدید کردند.سران اتحادیه اروپا در اجاس بروکسل این تصمیم 
را بخاطر »پیشرفت صفر در اجرای توافقنامه مینسک برای حل مساله اوکراین« 
اتخاذ کردند. دونالد تاسک رئیس کمیسیون اروپا گفت که این اتحادیه به اتفاق 
آرا تحریم های اقتصادی در مورد روسیه را بخاطر عدم اجرای توافقنامه مینسک 
برای نیم سال دیگر تمدید کرد. اتحادیه اروپا عدم تمدید تحریم های روسیه را 

به اجرای توافقنامه مینسک برای حل بحران اوکراین مرتبط کرده است. 
مادورو: آمریکا طرح ترور مرا برنامه ریزی کرده بود

ایرنا: »نیکاس مادورو« رئیس جمهوری ونزوئا 
گفت: »جان بولتون« مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری 
آمریکا به منظور تغییر قدرت در کشورم برای ترور من 
برنامه ریزی کرده بود. مادورو با بیان این که آمریکایی ها 
برنامه کودتا علیه وی و تشکیل حکومت انتقالی را 
طراحی کرده بودند، تصریح کرد: مشاور امنیت ملی 
دونالد ترامپ با راستگراهای افراطی ونزوئایی ارتباط 
دارد. مادورو افزود: بولتون، کلمبیا را به پایگاه اجرای 
عملیات و تحقق برنامه های دیوانه وار خود مبدل کرده است. وی افزود: حدود 
۷3۴ مزدور کلمبیایی و ونزوئایی در پایگاهی در شمال شرق کلمبیا و نزدیک 

مرز ما در حال آموزش هستند. 
ترامپ جشن کریسمس کاخ سفید برای اصحاب رسانه را لغو کرد

ایرنا: »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا با لغو جشن کریسمس کاخ 
س���فید برای اصحاب رس���انه در سال جاری، این سنت دیرینه را قربانی روابط 
جنجالی اش با سازمان های خبری بزرگ این کشور کرد. این گردهمایی ساانه به 
مناسبت مراسم کریسمس در کاخ سفید، اسبابی برای روحیه بخشی به خبرنگاران 
کاخ سفید و دیگر گزارشگران و مفسران آمریکایی تلقی می شد. روزنامه نگارانی 
که در ادوار مختلف در این مراسم شرکت می کردند، از فرصت گشت زنی در 
کاخ سفید برای تماشای تزئینات آن برخوردار می شدند. اما رئیس جمهوری 
فعلی آمریکا که میانه خوبی با اصحاب رسانه ندارد و اغلب آنها را به جعل اخبار 

متهم می کند، تصمیم گرفته است مراسم سال جاری را لغو کند. 
علی اف: شرایط مساعد برای حل مناقشه قره باغ فراهم است

ایرنا: الهام علی اف، رئیس جمهوری آذربایجان 
گفت در حال حاضر شرایط بسیار مساعد برای حل 
و فصل مناقشه قره باغ فراهم است. علی اف افزود: 
شرایط بسیار مساعدی برای حل مناقشه قره باغ میان 
جمهوری آذربایجان و ارمنستان فراهم شده و عوامل 
زیادی نیز حاکی از این واقعیت اس���ت. وی افزود: 
افزایش قدرت اقتصادی و نظامی جمهوری آذربایجان 
نیز به حل این مناقشه کمک می کند و ما تاش های 

خ���ود در ای���ن زمینه را ادامه خواهیم داد. وی گفت: تا زمانی که بخش���ی از 
سرزمین های جمهوری آذربایجان تحت کنترل نیروهای ارمنستان قرار دارد، باکو 

حذف ارمنستان از طرح های اقتصادی منطقه ای را ادامه خواهد داد. 
تظاهرات مردم مجارستان علیه »قانون بردگی«

تسنیم: مردم مجارستان برای اعتراض به روند قانونگذاری جدید موسوم 
به »قانون بردگی« به خیابان ها آمدند. معترضان به »قانون بردگی« در بوداپست 
پایتخت مجارستان با پلیس این کشور درگیر شدند.گفتنی است تغییرات پیشنهادی 
اخیر در پارلمان مجارستان به کارفرمایان اجازه می دهد از کارکنان خود بخواهند 
ساانه ۴۰۰ ساعت اضافه کاری کنند. این رقم پیش از این 25۰ ساعت بود. این 
مساله برای برخی از کارگران معادل هشت ساعت کار دیگر معادل یک روز 

اضافه کاری در هفته است.
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غروب آفتاب

اذان مغرب
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اذان صبح )فردا(
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11 و 59 دقيقه

16 و52 دقيقه 

17 و 12 دقيقه

23 و 15 دقيقه

5 و 37  دقيقه

7 و 07  دقيقه

س���رویس خارجی: هیات های 
یمنی شرکت کننده در مذاکرات صلح 
این کشور در »استکهلم« سوئد  سرانجام 
پس از یک هفته گفتگوهای سخت و 
فشرده که با حضور »مارتین گریفیتس«، 
نماینده سازمان ملل و همچنین »آنتونیو 
گوترش«، دبیر کل این سازمان انجام 
ش���د، توانستند با توافق بر سر برخی 
اختافات مهم، پس از گذشت نزدیک 
به چهار سال، یک گام موثر برای پایان 
این جنگ خانمان س���وز و رسیدن به 
صلحی پایدار بردارند.»آنتونیو گوترش« 
دبیرکل سازمان ملل که در روزهای آخر 
گفتگوهای صلح یمن در »استکهلم« ، 
خود را به این مذاکرات در سوئد رسانده 
بود، از توافق های مهم گروه های یمنی 

بر سر اختافات اساسی خبر داد.
ب���ه گفته وی، طرف های یمنی 
با توقف فوری درگیری ها و آتش بس 
در اس���تان »الحدیده « ، خارج کردن 
گروه های مس���لح از این شهربندری 
و همچنین استان »تعز« برای رسیدن 
کمک ها به این مناطق توافق کرده اند.  
دبیرکل سازمان ملل همچنین تصریح 
کرد: باید چارچوبی ویژه برای نظارت و 
اجرای این توافقات در نظر گرفته شود 
بدین گونه که رئیس کمیته هماهنگی، 
گزارش���ات هفتگ���ی در خصوص 
چگونگی اجرای توافقات را به سازمان 
مل���ل ارائه دهد.گوترش در ادامه،  این 
توافق را موفقیتی برای تمامی یمنی ها 
و ب���رای تمامی جهان توصیف کرد و 
گفت: در مذاکرات ژانویه، در خصوص 
پرونده هایی که کماکان مورد اختاف 
است، مذاکره خواهد شد.او تأکید کرد: 
هنوز توافق در خصوص آتش بس در 
سراس���ر یمن حاصل نشده است.وی 
اعام کرد که دور بعدی مذاکرات میان 
دولت مستعفی یمن و انصاراه در ماه 

ژانویه آتی برگزار می شود.
دبیر کل س���ازمان ملل همچنین 
کمی قبل از پایان این دور از مذاکرات ، 
تلفنی با »بن سلمان«، ولیعهد عربستان 
گفتگو کرد. محمد بن سلمان در این 
تماس بر حمایت عربستان از تاش های 
سازمان ملل و گوترش برای دستیابی 
به راهکار سیاسی در خصوص بحران 
یمن و تمایل عربس���تان برای تحقق 
نتایج مثبت در رایزنی های کنونی در 

سوئد تاکید کرد.
در همین ح���ال، منابع خبری 
اصلی ترین بندهای توافق در خصوص 
شهر و بندر »الحدیده« را اعام کردند.
به گفته این منابع،  آتش بس در استان 
»الحدیده« و س���واحل »الصلیف« و 
»رأی عیسی« و شهر »الحدیده« برقرار 
می شود و نیروهای هر دو طرف باید 
به مناطق مورد توافق برگردند.عدم ورود 
تجهیزات نظامی به این منطقه الحدیده، 
تسهیل حرکت شهروندان و جابه جایی 
کاا ،بازگشایی گذرگاه ها برای رسیدن 

کمک های بشردوستانه، برچیدن تمامی 
مظاهر نظامی در شهر »الحدیده« ، ذخیره 
تمامی درآمد حاصله از بندر الحدیده در 
بانک مرکزی یمن و همچنین کاهش 
تنش ها در استان »تعز« از دیگر موارد 
توافق ش���ده طرف های مذاکره کننده 

در سوئد است.
بر اس���اس این توافق، تمامی 
طرف ها باید رفت و آمد غیرنظامیان و 
ورود کااها به ش���هر الحدیده و بنادر 
الحدیده و الصلیف و رأس عیسی را 
تس���هیل کنند و مانع ورود کمک های 
بشردوستانه نشوند.همچنین  حضور و 

نظارت سازمان ملل بر شهر الحدیده 
و بن���ادر مذکور افزایش می یابد و این 
سازمان نقش مهمی در حمایت از اداره 
و تفتیش مؤسسه کل بنادر الحدیده، 
»الصلیف« و »رأس عیس���ی« خواهد 
داشت. این در حالی است خبرگزاری 
»رویترز« نی���ز از توافق این گروه ها 
برای از سر گیری صادرات نفت یمن 
خب���ر دادند. به گزارش منابع خبری، 
این توافق ها از دیروز )جمعه( اجرایی 
ش���ده اند.در چنین شرایطی، »محمد 
عبدالسام«، رئیس هیأت مذاکره کننده 
انصاراه یمن در مذاکرات س���وئد ، 
توقف عملیات نظامی در استان الحدیده 
و آزادی اسرا را پیروزی بزرگی برای 
مردم یمن وانس���انیت دانست.وی در 
عین حال گفت: در راس���تای نجات 
مردم یمن، در خصوص الحدیده بسیار 
کوتاه آمدیم.  او در خصوص بازگشایی 
فرودگاه صنعا نیز گفت: پیشنهاد دادیم تا 
هواپیماهای مسافربری قبل از ورود به 
صنعاء به اردن یا مصر بروند و اما اصرار 
طرف مقابل به انتقال فرودگاه صنعا به 
»عدن«، مس���تبدانه است و مشکلی را 

حل نمی کند.

عبدالسام همچنین افزود: توافق 
کردیم تا س���ازمان ملل در خصوص 
تفتیش کش���تی هایی ک���ه وارد بندر 
الحدیده می شوند، نظارت کند.رئیس 
هیأت مذاکره کننده انصاراه با تأکید 
بر اینکه از توافق سوئد خرسند است ، 
ادامه داد: توافق آتش بس در الحدیده 
از بُعد انسانی بسیار مهم است و یک 
پیروزی برای شهروندان یمنی محسوب 
می شود.  »محمدعلی الحوثی« رئیس 
کمیته انقاب مردمی یمن نیز در توئیتی 
نوشت: به »مارتین گریفیتس« فرستاده 
ویژه سازمان ملل متحد اعام کردیم که 

می خواهیم دور جدید مذاکرات صلح، 
در »صنعا«، پایتخت یمن برگزار شود.

واکنش های بین المللی
توافق اولیه و نخستین گام مهم و 
موثر طرف های یمنی در سوئد برای 
پایان این جنگ ویرانگر، با اس���تقبال 
برخی کشورهای جهان رو به رو شد.در 
همین رابطه، وزیر خارجه کشورمان 
در اولین واکنش، از توافقات اولیه بین 
طرف های یمنی در مذاکرات صلح در 
سوئد استقبال کرد.محمدجواد ظریف 
در حساب توئیتری خود درباره توافقات 
طرف های یمنی در س���وئد نوشت: 
ایران از توافقات اولیه بین طرف های 
یمنی در استکهلم تحت نظارت نماینده 
ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد استقبال 
و قویا از ادامه گفتگوها تا رس���یدن 
به توافقات نهایی در تمامی زمینه ها 
حمایت می کند.وی تصریح کرد : اکنون 
وقت آن است که متجاوزان خارجی 
به حم���ات هوایی خود و جنایات 
علیه بشریت پایان دهند.همچنین، »بهرام 
قاس���می« سخنگوی  وزارت خارجه 
کشورمان نیز  با استقبال از تفاهمات 
اولیه یمنی ها گفت: ایران در چارچوب 

رویکرد مس���ئوانه خ���ود در قبال 
بحران های منطقه ای نقش سازنده ای در 
ترتیبات اجرایی گفتگوهای یمنی- یمنی 
در سوئد ایفا کرد و همچنان در راستای 
طرح چهار ماده ای ارائه شده از سوی 
وزیر خارجه ایران راه حل نهایی بحران 
یم���ن را توقف جنگ و خونریزی و 
تداوم گفتگوهای یمنی- یمنی می داند.
از طرفی،»مارگوت والس���تروم«، وزیر 
خارجه سوئد گفت:  نتایج مذاکرات 
صلح  یمن که در سوئد برگزار شد ، 
در اختیار شورای امنیت گذاشته می شود.
وی تاکید کرد : هر توافقی درمورد ادامه 

رایزنی ها موفق خواهد بود.»صباح خالد 
الحمد الصباح«وزیر خارجه کویت نیز 
ضمن استقبال از نتایج این مذاکرات، 
راهکار سیاسی را بهترین راه برای پایان 
دادن به جنگ در این کشور عنوان کرد.
وی همچنی���ن آمادگی کویت را برای 
میزبانی مراسم توافق پایانی جنگ علیه 

یمن را اعام کرد. 
»محمد آل جابر« سفیر عربستان 
در یمن نیز در س���خنانی مدعی شد 
که تاش های ائتاف به سرکردگی این 
کش���ور دریمن نیروهای انصاراه را 
مجبور به نشستن دور میز مذاکرات با 

دولت یمن در سوئد کرده است. 
وزارت خارج���ه ترکی���ه نیز با 
اس���تقبال از حصول توافق صلح بین 
طرف های یمنی در مذاکرات استکهلم 
بر حمایتش از اقدامات سازمان ملل با 
هدف برقراری کامل آرامش در یمن 
تاکید کرد. همچنین »انور قرقاش«، وزیر 
مشاور در امور خارجه امارات از توافق 
سوئد استقبال کرد و گفت: ائتاف عربی 
به ممانعت از عملیات نظامی در شهر 
الحدیده و بندر آن به دلیل غیرنظامیان و 
زیرساخت انسانی پایبند بود و این بندر 

می تواند نقش مهمی در سطح تجاری 
و انسانی باشد.

مصر نیز از توافق طرف های یمنی 
درباره الحدیده و تعز اس���تقبال کرد.

وزارت خارج���ه مصر اعام کرد: این 
توافق گام مهمی برای رسیدن به حل 
و فصل فراگیر براساس قطعنامه 2216 
است.از طرفی، وزارت خارجه بحرین 
نیز از این توافق استقبال کرد و نقش 
محوری ائتاف عربی در عرصه سیاسی 
و انسانی یمن را ستود !همچنین »أیمن 
الصف���دی«  وزیر خارجه اردن نیز از 
توافق گروه های یمنی در س���وئد و 

گشایش سیاسی در مذاکرات طرفین 
استقبال کرد.وی این توافقات را گامی 
مهم در مسیر دستیابی به راه حل سیاسی 
بحران یمن و پای���ان دادن به درد و 
رنج مردم آن بر اساس قطعنامه 2216، 
نتایج گفتگوهای ملی و طرح ابتکاری 
عربی، برشمرد. سید »عمار حکیم«، رهبر 
جریان حکمت ملی عراق نیز ضمن 
ابراز خوش���بینی نسبت به راه حلی که 
طرفین بحران یمن در مذاکرات سوئد 
به آن رسیده اند، خواستار کنار گذاشتن 
منط���ق زور و توجه به اصل منفعت 
همگانی شد.وزارت خارجه بحرین نیز 
اعام کرد:  ما خواس���تار حل سیاسی 
فراگیر برای بازگشت امنیت و صلح و 
ثبات به یمن براساس نتایج مذاکرات 
ملی و طرح ش���ورای همکاری خلیج 
فارس و قطعنامه 2216 شورای امنیت 
هستیم.آمریکایی ها هم به این توافق 
واکنش نش���ان دادند. وزارت خارجه 
آمریکا در همین رابطه  در بیانیه ای از 
توافق طرف های یمنی درباره الحدیده و 
»تعز« استقبال کرد.در بیانیه این وزارتخانه 
آمده است: این توافق گام مهمی برای 
حل بحران یمن است و اقدامات آتی 

باید شامل کاهش تنش ها و خشونت ها 
باشد تا فرصت واقعی برای موفقیت 

مذاکرات آتی به دست آید.
از سویی، جمعی از سناتورهای 
امریکایی نیز با تاکید بر اینکه حمایت 
نظامی کاخ س���فید از عربستان عامل 
اصلی شکست مذاکرات صلح یمن 
است، اعام کردند که باید برای پایان 
جنگ ، فروش س���اح به ریاض را 
متوقف کرد.این در حالی اس���ت که، 
قطعنامه مجلس سنا برای قطع کمک 
به ائتاف س���عودی در یمن با ۵6رای 
مواف���ق و ۴1رای مخالف به تصویب 
رسید .»لیندسی گراهام« سناتور ایالت 
کارولینای جنوبی در کنگره آمریکا در 
این رابطه گفت: آیا مناسب است که ما 
تکنولوژی و ساح را در اختیار فردی 
)بن سلمان( قرار دهیم که یک روزنامه 

نگار را در ترکیه کشته است؟
گراهام تصریح کرد: اگر از تمامی 
این اشتباهات )مقام های سعودی( چشم 
پوشی کنیم، بزرگی مساله شدت خواهد 
یافت.این سناتور جمهوریخواه با بیان 
این که از پیش نویس قطعنامه سندرز 
برای مجازات عربستان به دلیل نقض 
حقوق بشر در یمن حمایت می کنم، 
گفت: بازداشت نخست وزیر لبنان در 
عربستان و محاصره قطر، عجیب ترین 
چیزی بود که من در 20 سال گذشته 

آن را دیده ام.
گراهام تصریح کرد: تا زمانی که 
ولیعهد عربس���تان در مقام خود باشد، 
روابط ما با عربستان به صورت طبیعی 
نخواهد بود.سناتور »باب منندز« سناتور 
ایالت »نیوجرسی« در کنگره آمریکا هم 
گفت : باید برای توقف جنگ در یمن از 
فروش ساح به عربستان جلوگیری کرد 
و من از تمامی اختیارم استفاده خواهم 
کرد تا قانون مجازات و پیگیرد ریاض 

برای جنگ در یمن تصویب شود.
منندز همچنین تصریح کرد: ما 
می گوییم که باید عربستان تغییر کند.
سناتور »کریس مورفی« سناتور ایالت 
کنتیکت در سنای ایاات متحده آمریکا 
نیز تصریح کرد: تصویب قطعنامه توقف 
حمایت آمریکا از جنگ یمن می تواند 

بهترین پاسخ به عربستان باشد.
»جین شاهین« س���ناتور ایالت 
»نیوهمپش���ایر« هم در این باره افزود: 
کنگ���ره  با این اقدام، یک پیام مهمی 
برای توقف جنگ در یمن ارسال کرد.
این قطعنامه که سناتور»برنی سندرز« 
و س���ناتور»مایک لی« تهیه کرده اند، 
در صورت تصویب، حمایت آمریکا 
از جنگ یم���ن را متوقف می کند.از 
س���وی دیگر اما به  رغم اقدام »سنا«، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا با پیش  
کشیدن ایحه ای مرتبط با کشاورزی در 
آرکانزاس با به جریان افتادن قطعنامه 
پای���ان حمایت آمریکا از جنگ یمن 

مخالفت کرد.

توافق گروه هاي يمني براي آتش بس در »الحديده« و »تعز« 

سرویس خارجی:  مجلس سنای 
آمریکا علیرغم مخالفت های ترامپ، با 
تصویب قطعنامه ای »محمد بن سلمان«، 
ولیعهد سعودی را به عنوان مسئول قتل 
»جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد و 
میانه روی عربستانی در کنسولگری این 

کشور در استانبول معرفی کرد.

نمایندگان »سنا« علیرغم مخالفت ها 
و تاش های ترامپ و کاخ سفید، با 
تصویب قطعنامه ای، بن سلمان را عامل 
و مسئول قتل خاشقجی معرفی کرد. 
اعضای مجلس سنا اعام کردند: پس 
از دیدار با »جینا هاسپل«، رئیس سازمان 
»سیا«، شکی در مسئولیت »بن سلمان« 
در انج���ام این قت���ل ندارند. این در 
حالی است که کمیته روابط خارجی 

س���نا که رهبری آن را »باب کروکر« 
جمهوریخواه بر عهده دارد، تصویب این 
قطعنامه را پیشنهاد کرده بود.در همین 
حال،»لیندسی گراهام«،  نماینده مجلس 
سنای آمریکا  در سخنانی گفت: قتل 
»جمال خاشقجی«، روزنامه نگار منتقد 
س���عودی، معادات واشنگتن درباره 

روابط با ریاض را تغییر داده است.وی 
افزود: رابطه با س���عودی برای آمریکا 
هزینه بر است زیرا »بن سلمان« فردی 

بسیار آلوده و »سمی« است.
»میچ مک کانل« رهبر اکثریت سنای 
آمریکا نیز گفت: این مجلس از قطعنامه 
ای حمایت کرد که به درستی ، »محمد 
بن سلمان« ولیعهد عربستان را مسئول 
قتل »جمال خاشقجی« روزنامه نگار 

منتقد آل س���عود معرفی می کند. در 
همین حال، پس از  تش���دید فشارها 
و واکنش  سناتور های آمریکایی علیه 
سعودی ها به دلیل قتل خاشقجی، »خالد 
بن سلمان«، برادر کوچکتر »محمد بن 
سلمان« و سفیر عربستان در واشنگتن، 

بار دیگر آمریکا را ترک کرد.

رئیس جمهوری ترکیه نیز همچنان 
به س���ماجت و  پافشاری خود برای 
شناسایی عامان اصلی قتل خاشقجی 
ادامه می دهد. اردوغان در همین رابطه  
بار دیگر در س���خنانی در نخستین 
کنفرانس دستگاه های قضایی کشورهای 
عضو و ناظر سازمان همکاری اسامی 
دراس���تانبول تاکیدکرد:  کش���ورش 
نمی تواند حادثه قتل جمال خاشقجی 

را به فراموشی بسپارد و تنها این کشور 
پیگیر این جنایت است.وی گفت: یکی 
از اعضای تیم ترور خاشقجی، بسیار 
به »بن سلمان« نزدیک است و روابط 

تنگاتنگی با ولیعهد عربستان دارد.
اردوغان با گرفتن انگشت اتهام 
به س���وی »محمد بن سلمان« ولیعهد 
سعودی اظهار داشت: از شنود مکالمات 
داخل کنسولگری آشکارا فهمیدیم یکی 
از اعضای تیم ترور که به استانبول آمد 
و قتل را طرح ریزی کرد، بسیار به »بن 
سلمان« نزدیک بود و فقط از دستوراتی 
که ولیعهد سعودی به او می داد تبعیت 

می کرد.
در همین ح���ال، »محمدعلی 
الحوثی« ، رئیس کمیته عالی انقاب 
یمن اعام کرد: اگر فرزندان خاشقجی 
از ما بخواهند تا جس���د پدرشان را 
جستجو کنیم، این کار را انجام خواهیم 

داد.
*اردن

بحران و ناآرامی معترضان »جلیقه 
زرد«  فرانسه به اردن نیز کشیده شد و 
گروهی از معترضان این کشور به عنوان 
جلیقه زردهای اردنی اعام موجودیت 
کردند. صدها معترض اردنی درحالی 
که به تأس���ی از اعتراضات فرانسه ، 
جلیقه های زرد به تن داشتند به خیابان 
آمدند. اعتراض کنندها خواستار کاهش 
قیمت ها ش���دند و به سیاست های 
اقتصادی و مالیاتی دولت این کش���ور 

اعتراض کردند. 

سناي آمریکا رسماً »بن سلمان« را مسئول قتل »خاشقجي« معرفي کرد

 س���رویس خارج���ی: منابع 
صهیونس���یتی گزارش دادند که که در 
جدیدترین عملیات مقاومتی که در کرانه 
باختری انجام شد، سه نظامی این رژیم 

کشته شدند.
تلویزیون رژیم صهیونیس���تی 
گزارش داد که فردی مسلح از خودرو 
پیاده شد و شروع به تیراندازی به سمت 
نظامیان صهیونیست  و شهرک نشینان در 
یک ایس���تگاه اتوبوس کرد.در جریان 
این تیراندازی سه نظامی صهیونیست 
کش���ته شدند و یک نفر دیگر زخمی 
شد.براساس گزارش منابع صهیونیستی، 
عام���ل عملیات گریخت و ارتش در 
حال تعقیب او است.این درحالی است 
که نظامیان رژیم صهیونیستی سه جوان 
فلس���طینی به نامهای »اشرف نعالوه«، 
»صالح البرغوثی« و »جمال المطیر« را 
درحالی که آنها را مجریان این عملیات 
مقاومتی اعام کردند، به ضرب گلوله 
به شهادت رساندند.گروههای مقاومت 
فلسطین از جمله جهاد اسامی فلسطین 
اعام کردند که خون جوانان فلسطینی 
به هدر نخواهد رفت.در همین راستا 
جهاد اسامی این عملیات را تبریک 
و اع���ام کرد که م���ا اطمینان داریم 
دش���من صهیونیستی در هم شکسته 
خواهد شد.»فوزی برهوم« سخنگوی 
جنبش مقاومت اس���امی فلسطین 
»حم���اس« هم تاکید کرد که عملیات 
مقاومت فلسطین در کرانه باختری رود 

اردن که به کش���ته شدن سه نظامی 
صهیونیست انجامید، محاسبات امنیتی 
رژیم صهیونیستی در کرانه باختری را بر 
هم زد. برهوم تاکید کرد: برای دفاع از 
ملت و مقدسات فلسطین، کرانه باختری 
گنجینه استراتژیک مقاومت و سرمایه 
بزرگ و مهم آن برای تغییر سرنوشت 
نبرد اس���ت. وی با بیان اینکه دشمن 
می خواهد اراده ملت ما را بش���کند، 
خاطرنشان کرد: همه هماهنگی های 
امنیتی تشکیات خودگردان فلسطینی با 
اشغالگران صهیونیست در شکستن اراده 
ملت ما شکست خورده است.حزب اه 
لبنان هم عملیات مقاومت فلسطین در 
شهرهای قدس و رام اه را برهم زننده 

اقدامات امنیتی رژیم صهیونیس���تی و 
تائیدی بر قدرت مقاومت و دست برتر 

آن عنوان کرد.
این درحالی اس���ت که بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
در پی عملیات فلس���طینی ها علیه 
صهیونیست ها در کرانه باختری، دستور 
تخریب منزل عامان این عملیات را داد. 
از سویی نظامیان رژیم صهیونیستی با 
حمله گسترده به شهرهای قدس وکرانه 
باختری شماری از فلسطینیان از جمله 
فرماندهان جنبش مقاومت اس���امی 
حماس را دستگیر وزندانی کردند. در 
چنین شرایطی هزاران شهرک نشین 
صهیونیست در اعتراض به وضعیت 

ب���د امنیتی، در مقاب���ل منزل بنیامین 
نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

تظاهرات کردند.
 خب���ر دیگر اینکه »دیوید کیز« 
س���خنگوی نخس���ت وزیر رژیم 
صهیونیس���تی در امور رس���انه های 
خارجی به خاطر فساد اخاقی وآزار 
جنس���ی استعفا کرد. در خبری دیگر 
میدل ایست  آی، مدعی شد که »محمد 
بن سلمان« به دنبال دیداری شبیه به اتفاق 
»کمپ دیوید« با نتانیاهو است؛ دیداری 
که تغییردهنده بازی باش���د.برنامه این 
است که بن سلمان همانند »انور سادات« 
رئیس جمهوری اسبق مصر، تبدیل به 

یک عرب صلح طلب شود.

هاکت 3 نظامی صهیونیست در عملیات مقاومتی کرانه باختری  سعد حریری در اقدامی غیرمنتظره
 تحریم های آمریکا علیه ایران را محکوم کرد

 س���رویس خارجی: نخست وزیر 
لبنان از تحریم های یک جانبه آمریکا علیه 
ایران انتقاد کرد و هش���دار داد که این 
مساله عواقب بدی در منطقه خاورمیانه 

به دنبال خواهد داشت.
س���عد حریری طی سخنانی در 
اندیشکده »چتم هاوس« لندن، خروج 
آمریکا از برجام را تصمیمی مربوط به 
دولتمردان این کشور دانست اما تأکید کرد 
که تحریم های ضد ایرانی، مانع مراودات 
تجاری میان لبنان و ایران شده است. وی 
گفت: تحریم ها را می توان درکل منطقه 
احساس کرد و ایران به لحاظ اقتصادی از تحریم ها رنج می برد و واردات ما از 
ایران متوقف شده است. حریری همچنین بدون اشاره مستقیم به استقرار ناوگان 
نیروی دریایی آمریکا در خلیج فارس، نسبت به تشدید تنش ها در تنگه هرمز ابراز 
نگرانی کرد و گفت: بروز هر اشتباهی در این رابطه فاجعه بزرگی را برای کل 
منطقه به وجود خواهد آورد و  من معتقدم باید از طریق گفت وگو اختافات 

با ایران را حل و در جهت تحقق صلح حرکت کرد. 

سرویس خارجی: دست کم 27  تروریست داعشی در عملیات نیروهای 
ارتش مصر در صحرای »سینا« کشته شدند.

فرماندهی کل نیروهای مسلح مصر از کشته شدن 27 تروریست تکفیری 
در عملیات نیروهای ارتش این کشور در صحرای سینا خبر داد.به گزارش این 
فرماندهی، در این عملیات گسترده، همچنین شماری از تروریست ها زخمی و 
متواری شدند. بر اساس این گزارش در این عملیات همچنین 3۴۴ بسته انفجاری 
که تروریست ها از آن برای هدف قراردادن نیروهای ارتش مصر استفاده می کردند 
کشف و ضبط شد.فعالیت گروه های شبه نظامی در صحرای سینا از زمان برکناری 

مرسی در جریان کودتای ارتش در سال 2013، شدت یافته است.

ارتش مصر 2۷داعشی را در »سینا« به هاکت رساند

 س���رویس خارجی: سخنگوی وزارت امور 
خارجه روسیه اعام کرد که تغییر موقعیت حقوقی 
بلندی های جوان اشغالی سوریه خارج از چارچوب 
شورای امنیت نقض مستقیم قطعنامه های سازمان 
ملل است و روسیه حاکمیت اسرائیل بر این منطقه 

را نمی پذیرد.
ماریا زاخارووا در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی 
خود گفت: فدراسیون روسیه موضع اصولی در مساله 
مالکیت س���وریه بر بلندی های جوان دارد. وی با 
بیان اینکه این موضع در قطعنامه ۴97 شورای امنیت 
سازمان ملل در سال 1981 میادی تایید شده است، 
اظهار داش���ت: ارزیابی ما درمورد ماهیت غیرقانونی 
تصمیم اسرائیل برای گسترش حق حاکمیت خود 
بر بلندی های جوان که به عنوان قانون در س���ال 
1981 تصویب ش���ده، تغییر نکرده است. زاخارووا 

گفت: روسیه عاقه مند به حفظ آرامش در جوان 
و تامین امنیت و رعایت آتش بس میان س���وریه 
و اس���رائیل در این منطقه است. وی ادامه داد: این 
وضعیت با رعایت کامل توافقنامه ایجاد خط حائل 
میان ارتش اسرائیل و سوریه در سال 197۴ تامین 
می شود و وادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه 
در پای���ان مذاکرات خ���ود با دونالد ترامپ همتای 
آمریکایی خود در هلسینکی )درجمع خبرنگاران( بر 

این امر تاکید کرده بود.
در چنین شرایطی نماینده مخالفان دولت سوریه 
در مذاکرات اعام کرد کشورهای ضامن روند آستانه 
با تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی سوریه موافقت 
کردند و تا اواخر دس���امبر اعام خواهد ش���د. سه 
کش���ور ایران، روسیه و ترکیه به عنوان کشورهای 
تضمین کننده آتش بس و دس���تاوردهای مذاکرات 

آستانه با تشکیل کمیته بررسی قانون اساسی سوریه 
موافق���ت کردند. خبر دیگر اینکه آمریکا دو پایگاه 
نظامی جدید در اطراف ش���هر تل ابیض در شمال 
استان رقه سوریه ایجاد کرد. از طرفی نیروهای سوریه 
دموکراتیک متشکل از کردها شهرک هجین در کرانه 
ش���رقی رود فرات در سوریه را بعنوان آخرین دژ 

داعش آزاد کردند. 
در خبری دیگر بش���ار اسد رئیس جمهوری 
سوریه در دیدار با »یوری بوریسوف« معاون نخست 
 وزیر روس���یه در دمشق گفت که بازسازی اقتصاد 
سوریه بین 2۵0 تا ۴00 میلیارد دار هزینه خواهد 
داش���ت.از سویی رئیس جمهور سوریه 16 هزار و 
۵00 نیروی ارتش این کشور را که در خال جنگ 
با تروریسم، به شکل غیر قانونی ارتش را ترک کرده 

بودند، مورد عفو قرار داد.

روسیه: حاکمیت اسرائیل بر جوان سوریه را نمی پذیریم

 س���رویس خارجی: دولت 
امانوئل مک���رون رئیس جمهوری 
فرانسه از رای عدم اعتماد پارلمان 

این کشور جان به دربرد.
طرح رای عدم اعتماد پارلمان 
از سوی حزب سوسیالیست حزب 
چپ افراطی "فرانس���ه چالش جو" 
و حزب کمونیس���ت این کشور در 
واکنش به مدیریت بد فرانس���ه در 
اعتراضات موسوم به جلیقه زردها 

ارائه شد. این طرح در این رای گیری 
تنها 70رای مثبت به دست آورد که 
خیل���ی کمتر از 289رای ازم برای 
تصویب بود.همزمان دولت فرانسه 
از معترضان جلیقه زرد خواس���ت 
طبق برنامه معمول خود، تظاهرات 
اعتراضی بعدی در روز شنبه )امروز( 
را برگزار نکنند. »بنجامین گریوو« 
سخنگوی دولت فرانسه با استناد به 
آسیب به نیروهای امنیتی پس از حمله 

سه شنبه شب به بازار کریسمس شهر 
استراسبورگ، معترضان ضد دولتی را 
ب���ه رفتار عاقانه و منطقی دعوت 
کرد. این درحالی است که تظاهرات 
جلیقه زردها در فرانسه ادامه خواهد 

داشت. 
یک���ی از فعاان مدنی مرتبط 
ب���ا اعتراضات جلیق���ه زردها در 
فرانسه گفته است: اعتراضات علیه 
سیاست های دولت مکرون با هدف 

برآورده ش���دن کامل انتظارت و 
خواس���ت ها ادامه خواهد داشت. 
پریسکیلیا لودسکی، از فعاان جنبش 
جلیقه زردها در فرانسه در جریان 
یک نشس���ت مطبوعاتی در کاخ 
ورسای اعام کرد ما خواستار کاهش 
مالیات و هزینه های مسکن، انرژی و 
موادغذایی هستیم و تا برآورده شدن 
این خواست ها، اعتراضات نیز ادامه 

خواهد داشت.

رئیس جمهوری فرانسه از رأی عدم اعتماد پارلمان جان به دربرد

سرویس خارجی: مدیرکل اداره 
کنترل و منع گسترش تسلیحات کشتار 
جمعی وزارت امور خارجه روس���یه 
اع���ام کرد: در صورتی که آمریکا از 
پیمان موشک های هسته ای میانبرد 
خارج شود، مسکونیز هیچ تعهدی در 
قبال این پیمان نخواهد داش���ت و از 
تمامی تعهدات مشترک با واشنگتن 
خارج می شود. »وادیمیر یرماکوف« 
هش���دار داد که اگر آمریکا از پیمان 

منع موش���ک های هسته ای میانبرد  
خارج ش���ود، مسکو به هیچ تعهدی 
پایبن���د نمی ماند.وی گفت:با خروج 
آمریکا، این پیمان به طور کامل از بین 
خواهد رفت و مس���ئولیت لغو آن و 
عواقب بعدی بر عهده ایاات متحده 
خواهد بود. یرماکوف افزود: روسیه 
هرگونه بازرس���ی و بررسی یکطرفه 
برای کنترل تسلیحات در خاک خود 
را غی���ر قابل قبول می داند و هرگز 

چنین اج���ازه ای را نخواهد داد.به 
گفته یرماکوف، هرگونه اقدام واقعی 
در راستای کنترل تسلیحات تنها در 
شرایط رعایت تفاهمنامه ها و تعهدات 
بین دولتی و دوجانبه میسر است. در 
چنین ش���رایطی، منابع خبری اعام 
کردند:»راب���رت مولر«، بازپرس ویژه 
پرونده دخالت روس���یه در انتخابات 
ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا 
آماده است روی دیگری از تحقیقات 

خود درباره دخالت عربستان سعودی ، 
امارات و همچنین رژیم صهیونیستی 

در این انتخابات را علنی کند.
از س���وی دیگر،دادگاه فدرال 
نیویورک »مایکل کوهن« وکیل سابق 
ترامپ را به دلیل پرداخت پول به دو 
زنی که با دونالد ترامپ رابطه داشتند 
و دروغگویی درباره دخالت روسیه 
در انتخابات 2016به سه سال زندان 

محکوم کرد.

مسکو: درصورت خروج واشنگتن از پیمان موشکی هسته ای، ازتمامی تعهدات 
مشترک با آمریکا خارج می شویم

سرویس خارجی:رئیس جمهوری 
ترکی���ه از تصمیم کش���ورش برای 
ساخت انبوه موشک های میانبرد خبر 
داد.»رجب طیب اردوغان« در جریان 
نشستی تحت عنوان تشریح برنامه صد 
روزه دوم ،اعام کرد:ترکیه تصمیم به 
تولید انبوه موشک های میانبرد دارد.

وی گفت: این موش���ک ها به 
صورت زمین به زمین خواهند بود و 
ترکیه با تولید آن در جمع کشورهای 
تولید کننده موشک های میانبرد قرار 
خواهد گرفت. اردوغان همچنین از 
امضای قرارداد س���اخت پهپادهای 
پیشرفته با قابلیت ارتفاع گیری باا و 

ویژگی تهاجمی خبر داد که به زودی 
کار س���اخت انبوه آن در ترکیه آغاز 

خواهد شد.
اردوغان در این نشست همچنین 
از امض���ای قرارداد پروژه های  تولید 
بالگرد توسعه یافته »آتاک« و تولید تانک 
»آلتای« نیز خبر داد. از سویی،»خلوصی 
آکار« وزیردفاع ترکیه با اش���اره به 
تصمیم پنتاگون برای آموزش نظامی 
اعضای گروه تروریستی »پ ک ک« 
و »ی  پ  گ« در نزدیک���ی مرزهای 
ترکی���ه گفت: آم���وزش گروه های 
تروریست توسط آمریکا برای آنکارا 

غیرقابل قبول است.

 اردوغان: به دنبال تولید موشک های میانبرد هستیم

سرویس خارجی: آمریکا ارائه وام صندوق بین المللی پول به پاکستان را 
مشروط  به همکاری  اسام آباد با واشنگتن در رابطه با صلح افغانستان کرد. 
در همین رابطه، وزارت دارایی پاکستان با بیان این که در دور جدید مذاکرات  
اسام آباد با صندوق بین المللی پول، نفوذ و سلطه آمریکا در این صندوق 
قابل مشاهده  است اعام کرد:با ارسال پیامی به مقامات پاکستانی گفته شده 
است که برای دریافت وام از صندوق بین المللی پول این کشور باید شرط های 
آمریکا مخصوصا در رابطه با همکاری با واشنگتن در زمینه صلح در افغانستان 
را بپذیرد.   از سویی،وزارت امورخارجه پاکستان در اعتراض به اقدام واشنگتن 
درقرار دادن نام  اسام آباد در فهرست ناقضان آزادی های دینی،  با احضار 
سفیر آمریکا در این کشور گفت: آمریکا به بیماری اسام هراسی مبتا شده 
اس���ت. از طرفی،،منابع  رس���انه ای از پرداخت دومین بخش کمک عربستان 

سعودی به پاکستان به مبلغ یک میلیارد دار، خبر دادند.

آمریکا پرداخت وام به پاکستان  را مشروط کرد

س���رویس خارجی:خبرگزاری  رس���می کره شمالی برای نخستین بار با 
انتشارگزارش���ی اعام کرد: مذاکرات خلع ساح هسته ای میان پیونگ یانگ و 
واشنگتن به دلیل سیاست های خصمانه و تحریم های آمریکا به بن بست رسیده 
است.این خبرگزاری اقدامات آمریکا از جمله سیاست های این کشور در دشمنی 
با پیونگ یانگ واعمال تحریم ها را که باعث توقف گفتگوهای هسته ای شده 
است را محکوم کرد و گفت:همچنان در انتظار این هستیم که  ایاات متحده  با 
واقعیت ها روبرو شده و مسئوانه برخورد کند و گام های موثری در پاسخ به 

اقدامات کره شمالی انجام دهد تا بتوان مذاکرات را ادامه داد.

 کره شمالی :مذاکرات خلع ساح هسته ای 
به بن بست رسیده است

سرویس خارجی: مجلس نمایندگان آمریکا در اقدامی دیرهنگام با اکثریت 
آرا با تصویب قطعنامه ای جنایات اعمال شده علیه اقلیت روهینگیایی در میانمار 
توس���ط ارتش این کش���ور را نسل کشی اعام کرد.مجلس نمایندگان آمریکا در 
حالی که بیش از یکسال از جنایات علیه مسلمانان روهینگیا می گذرد با تصویب 
قطعنامه ای ارتش میانمار را مسئول کشتار این اقلیت اعام کرد.»اد رویس« رئیس 
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب این قطعنامه گفت: 
نمایندگان مجلس درقبال شناسایی این جنایات به عنوان نسل کشی تعهد داشتند.

این قطعنامه با 39۴ رأی موافق و یک رأی مخالف به تصویب رسید.تعدادی از 
نمایندگان آمریکایی دولت دونالد ترامپ را برای عدم اتخاذ مواضع صحیح علیه 
ارتش میانمار مسئول می دانند.این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک گروه 
حقوق بشری در آمریکا درمورد جنایات مرتبط با نسل کشی علیه روهینگیایی ها  

خواستار محاکمه عامان این جنایات در دادگاهی بین المللی شدند.

 مجلس نمایندگان آمریکا جنایات 
علیه مسلمانان میانمار را نسل کشی خواند

س���رویس خارجی: خبرگزاری 
رویترزدر گزارش���ی از طرح نیروهای 
امنیتی آمری���کا و افغان برای حذف 
فیزیکی فرمانده���ان مخالف طالبان 
که مانع مذاکرات صلح افغانس���تان 
هس���تند،خبر داد. رویترز به نقل از 
مقام های امنیتی افغانس���تان از طرحی 
برای افزایش هدف قراردادن فرماندهان 
میدانی طالبان که مانع مذاکرات صلح 
در این کشور هستند، پرده برداشت و 
گفت: فرماندهان طالبان در میدان نبرد 
بزرگترین مانع برای تاش های صلح 

بوده زیرا آنها بر این باورند که از نظر 
نظامی در حال پیروز ش���دن هستند.

براساس این گزارش، نیروهای امنیتی 
افغان و آمریکایی طرحی را برای از بین 
بردن این فرماندهان طراحی کرده اند تا 
راه برای مذاکرات صلح هموار شود.از 
سویی،ارگ ریاست جمهوری افغانستان 
در حالی که احزاب سیاسی این کشوراز 
ایجاد تیم مذاکره کننده با گروه طالبان 
خب���ر داده اند اعام کرد: تنها هیات 
مذاک���ره کننده دولت کابل صاحیت 
گفتگوی مستقیم با این گروه را دارد.

طرح واشنگتن و کابل برای ترور فرماندهان 
مخالف صلح طالبان 



يكي از مهم ترين مســـائلي كه مي تواند 
در برقراري ارتباط ســـالم موثر باشد و روابط 
سازنده تري را بسازد، وجود عزت نفس در يك 

فرد است.
 اگر كسي به اندازه كافي خود را باور نداشته 
باشد و به توانايي ها و حتي عيوبش واقف نباشد، 
نبايد انتظار داشته باشد در زندگي مشتركش موفق 
باشد. چرا كه اگر كسي خود را نشناسد و به خود 
احترام نگذارد، طلـــب كردن اين احترام از فرد 

مقابلش محال است. 
حتي اين احتمال وجود دارد كه فردي كه 
عزت نفس كافي ندارد، زندگي با شـــريكي را 
انتخاب كند كه در آن، مطابق با باورهاي اشتباهي 
كه نســـبت به خودش دارد، با او برخورد  شود. 
در اين مقاله به شما مي گوييم كه چطور عزت 
نفس پايين مي تواند روي زندگي يك فرد تاثير 

منفي بگذارد . 

ضميمه  خانواده روزنامه اطالعات 

خداوند يار قرض  دار است تا قرض 

خود را بپردازد به  شرط آن كه قرض 

وى بر خالف رضاى خدا نباشد . 
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روي پاكت نامه بنويسيد : مربوط به ضميمه خانواده 

. . . يك تكه آسمان

پروردگارا  
چنانكه ظلم كشيدن را  مكروه  و  ناپسند ما  
گردانيدى ما  را  هم از  ظلم  و  ستم به  خلق حفظ 
كـــن (كه هرگز قصد ظلم  و     آزار كس نكنيم).    
 خدايا من  به  جز تو  به  هيچكس از  حالم شكايت 
نمى كنم  و  از  هيچ حاكمى غير تو  (در  دفع ظلم از  

خود) يارى نمى طلبم. 
حاشا كه  با  وجود تو ، رو  به  غير تو  آرم و از  
غير تو  يارى خواهم. پس  تو  اى پروردگار من  
درود فرست بر  محمد  و  آل  پاكش  و  دعاى مرا از  
كرم به  مقام اجابت رسان  و  شكوه ام را  از جور 
ظالم، به  رفع  آن مقرون ساز و غم     و  رنجم را  از  

ظلم او  برطرف گردان  و  به  شادى مبدل ساز. 
دعاي چهاردهم صحيفه سجاديه

پرندگان ماهى خوار بر فراز كارون/ عكس ها: مهر

. . . قا ب هفته

386

بهشت
«روزى هارون از اِبن َسّماك موعظه و پندى درخواست كرد. ابن سماك 
گفت: اى هارون! بترس از اينكه وسعت بهشت به مقدار آسمان ها و زمين است 

و براى تو، به اندازه جاى پايى هم نباشد ».

قهوه زندگى
چند دوست دوران دانشـــجويى كه پس از فارغ التحصيلى، هر يك 
شـــغل هاى مختلفى داشتند و در كار و زندگى خود نيز موفق بودند، پس از 
مدت ها با هم به دانشگاه سابقشان رفتند تا با استادشان ديدارى تازه كنند. آن ها 
مشغول صحبت شده بودند و طبق معمول بيشتر حرف هايشان هم شكايت از 
زندگى بود! استادشان در حين صحبت آن ها قهوه آماده مى كرد؛ او قهوه جوش 

را روى ميز گذاشت و از دانشجو ها خواست كه براى خود قهوه بريزند.
روى ميز ليوان هاى متفاوتى قرار داشت: شيشه اى، پالستيكى، چينى، بلور 
و ليوان هاى ديگر. وقتى همه دانشجو ها قهوه هايشان را ريخته بودند و هريك 
ليوانى در دســـت داشت، استاد مثل هميشه آرام و با مهربانى گفت:«بچه ها، 
ببينيد؛ همه شما ليوان هاى ظريف و زيبا را انتخاب كرديد و االن فقط ليوان هاى 

زمخت و ارزان قيمت روى ميز مانده اند!»

دانشجو ها كه از حرف هاى استاد شگفت زده شده بودند، ساكت ماندند 
و اســـتاد حرف هايش را به اين ترتيب ادامه داد:«در حقيقت چيزى كه شما 
واقعاً مى خواستيد قهوه بود و نه ليوان، اما ليوان هاى زيبا را انتخاب كرديد و در 
عين حال نگاه تان به ليوان هاى ديگران هم بود؛ زندگى هم مانند قهوه است و 
شغل، حقوق و جايگاه اجتماعى ظرف آن است. اين ظرف ها زندگى را تزيين 

مى كنند، اما كيفيت آن را تغيير نخواهند داد.
البته ليوان هاى متفاوت در عالقه شـــما به نوشيدن قهوه تأثير خواهند 
گذاشت، اما اگر بيشتر توجه تان به ليوان باشد و چيز هاى با ارزشى مانند كيفيت 
قهوه را فراموش كنيد و از بوى آن لذت نبريد، معنى واقعى نوشيدن قهوه را هم 
از دست خواهيد داد. پس از حاال به بعد تالش كنيد نگاه تان را از ليوان برداريد 

و در حالى كه چشم هايتان را بسته ايد، از نوشيدن قهوه لذت ببريد.

خدمت به خلق
«مردى از عارفى پرسيد: از خلق به حق، چند راه است؟ عارف گفت: به 
عدد هر ذره اى از موجودات، راهى است به حق، ولى هيچ راه نزديك تر و 
بهتر و سبك تر از آن نيست كه راحتى به كسى برسد. ما بدين راه رفتيم و همه 

را به آن وصيت مى كنيم».

. . . پنجره

در صفحه 6 بخوانيد

پيامبر اكرم(ص): 
چطور عزت نفس پايين بر زندگي 

مشترك تأثير مى گذارد؟
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بمب يك عاشقانه
اگر از عالقمندان سينما هستيد، 
پيشنهاد اين هفته ما براي تماشا، فيلم 
بمب يك عاشقانه ساخته پيمان معادي 
است كه در حال و هواي موشك باران 
تهران در سال 1366 روايت مي شود. 
در اين فيلم    پيمان معادي، ليال 
حاتمي، حبيب رضايي، ســـيامك 

انصاري، سيامك صفري، بهادر مالكي، رامين پورايمان، معصومه قاسمي پور، صبا 
گرگين پور، باران معادي نقش آفريني مي كنند.

 اين فيلم روايت انســـان هايي است كه هيچ گاه فرصت عاشق شدن و 
به دلخواه خود زندگي كردن را نداشـــته  و تنها براي لقمه ناني به سختي كار 

كرده اند. 
روايت انســـان هايي كه در جبر زمان و مكان به دام افتاده اند اما گويي 
آرزوهاي برباد رفته آن ها هم چنان گريبان گير ما است. «بمب؛ يك عاشقانه» 
نشان مي دهد كه عشق و اميد چطور حتي در مواجهه با تاريكي مرگ، راهشان 

را پيدا مي كنند. 

تجزيه
تاالر مولوي اين روزها در سالن 
اصلي خود ميزبان نمايش تجزيه است 
كـــه از 12 آذر روي صحنه رفته و تا 
پايان آذرماه هر شـــب ساعت 18:30 

اجرايي يك ساعته دارد. 
ايـــن نمايش كاري اســـت از 
مرتضي جليلي دوست كه بر اساس 

نمايشـــنامه اي از صبا نجاتي روي صحنه مـــي رود. «تجزيه» كه قبال هم در 
جشنواره تئاتر دانشجويي اجرا داشت، زندگي خانواده اي را روايت مي كند كه 
 مادر، خود را در رودخانه غرق كـــرده و از آن زمان اعضاي خانواده تجزيه و 

پراكنده مي شوند. 
كمي بعد خانه شـــان هم تجزيه و خروج از آن غير ممكن مي شود . در 
نمايش تجزيه بازيگرانـــي مثل عرفان امين، مصطفا اميـــري، صبا نجاتي، 
كمال كالنتر، عماد درويشـــي، اســـماعيل كمالي دهقان، الميرا آشفته، آرش 
 رفيعي، نفيســـه زارع نقش آفريني مي كنند. قيمت بليـــت اين نمايش 25

هزار تومان است. 

شب يلدا از آن بهانه هاي قشنگ ايراني ها براي 
دورهمي است. يك دقيقه بيشتر كه باعث مي شود 
همه دور هم جمع شوند، حرف بزنند، خاطره تعريف 
كنند و برخالف شكل و شمايل زندگي امروز چند 

ساعتي كنار هم باشند . 
يلدا سنتي چند هزار ساله است با آداب و رسوم 
خاص در هر شهر و استان اما چند سالي است كنار 
اين رسوم قديمي رسم هايي مد شده كه نه پايه و 
اساس دارد و نه فايده. رسومي كه در اين روزهاي 
گراني فقط به ضرر جيب مردم است و نتيجه اش 
اين مي شود كه كسي از اين شب دوست داشتني 

لذت نبرد ! 
   ايرانيان باستان، آخر پاييز و اول زمستان را شب 
زايش مهر يا زايش خورشيد مي ناميدند و براي آن 
جشن بزرگي بر پا مي كردند.جشني كه االن با نام 
شب يلدا آن را مي شناسيم و گفته مي شود 7 هزار 

سال قدمت دارد.   
براي يك دقيقه اضافه و با باور آن روزها براي 
در امان بودن از خطر اهريمن، همه دور هم جمع 
مي شدند و با روشن كردن آتش از خورشيد طلب 
بركت مي كردند تـــا تاريكي و عامالن اهريمني و 

شياطين نابود شوند . 
اين مراسم به شب يلدا محدود نمي شد و فردا 
يعني روز اول دي هم ادامه داشـــت. ايراني ها اين 
روز را استراحت مي كردند و تعطيل عمومي بود. 
به اين روز، روز برابري انسان ها هم مي گفتند و به 
همين دليل همه حتي فرمانروا و پادشاه، لباس ساده 
مي پوشيدند تا شبيه هم باشند. از اين رسم و رسوم 
پر و پيمان حاال فقط دورهمي مانده همراه آجيل و 
ميوه خوردن به خصوص هندوانه و البته فال حافظ 

گرفتن.  
ســـفره اي مي اندازيم و كنارش مي نشينيم كه 
ساعتي با هم دغدغه هاي اين روزها را فراموش كنيم 
و بي خيال هرچيزي غير از كنار هم بودن شويم. البته 
اگر گوشي هاي تلفن همراه و شبكه هاي اجتماعي 

اجازه دهد ! 
كنار اين گوشي تلفن همراه كه به شب يلدا 
اضافه شـــده و عكس ها و فيلم هاي آن با همين 
گوشي ها با ديگران و فالوورها به اشتراك گذاشته 
مي شود، چند سالي است رسم هايي باب شده كه 
معموال گذشته اي ندارند يا اگر هم گذشته اي داشته اند 
اينقدرها با ادا و اصول نبوده اند. اينقدر تشريفاتي و 

همراه بريز و بپاش بيش از حد.   
خيلي ها معتقدند اين رسوم جديد حاصل چشم 
و هم چشمي است يا همين شبكه هاي اجتماعي 
كه مردم را حريص كرده زندگي شان را به تصوير 
بكشند و به بقيه نشان دهند و البته هر كدام سعي كنند 

از آن يكي بهتر باشند. الكچري تر و رنگارنگ تر ! 

يلدا در رستوران

سال ها قبل كسي فكرش را هم نمي كرد يلدا 
را بيرون از خانه برگزار كند. همه چيز در خانه يك 
بزرگتر فاميل برگزار مي شد. كنار سفره اي جمع و 
جور يا خوراكي هايي كه در حد توان شان بود. اما 
حاال تعداد زيادي از مردم ترجيح مي دهند شب يلدا 
را با خانواده بيرون از خانه سپري كنند. از مدت ها 
قبل خيلي ها دنبال رزرو كردن رستوراني هستند كه 

بهترين پكيج يلدا را داشته باشد. 
همراه پذيرايي ويژه، ميوه و آجيل تمام و كمال 
و موســـيقي زنده و حافظ خواني توسط مجري 
خوش صدا. اين خواسته و تقاضا به كام رستوران ها 
شـــده و اين پكيج ها را با رقم هاي سرسام آور به 
مشتري هايشـــان عرضه مي كنند و براي اين شب 
معموال از يكي دو هفته قبل ديگر ظرفيت شـــان 

تكميل مي شود. 
حاال اگر هم برخالف آنچه تبليغش را كرده اند 
كيفيت چنداني نداشتند مهم نيست! طبق معمول هم 
رستوران ها و كافه هاي سنتي شمال شهر قيمت هاي 

باالتري ندارد  . 
در كنار كافه ها و رستوران ها، تور هاي مسافرتي 
نيز عقب نمانده اند و با توجه به اينكه شـــب يلدا 

آخر هفته اســـت تور هاي يـــك روزه و دو روزه 
تدارك ديده اند كه ممكن است افراد براي استفاده از 
تور ها در روز هاي عادي سال هزينه كمتري بپردازند. 
تورهايي كه معموال برنامه هايي مانند موزيك زنده، 
ميوه (هندوانه و انار)، چاي و نسكافه، آجيل شب 
يلدا، صبحانه، ناهار، شام، شب نشيني دور آتش و 

گشت و گذار در شهر هم دارند  . 
البته آنهايي هم كه در خانه يلدا مي گيرند گاهي 
وقت و هزينه زيادي براي تزيين خوراكي ها صرف 
مي كنند براي همين هم هر ســـال شيوه ها و راه و 
روش هاي تازه براي تزيين انار و هندوانه يا ژله و 

كيك يلدايي و چيدن آجيل ها مد مي شود  . 
سنجش ارج و قرب عروس با يك طبق هديه

رسم ديگري كه از مدت ها قبل ذهن خانواده ها 
را درگير مي كند، هديه بردن براي عروس در شب 
يلداست. رســـمي كه از قديم هم وجود داشت و 
خانواده داماد در اولين شـــب يلدايي كه عروس به 
خانواده آنها ملحق شده برايش هديه مي بردند. در 
اين شب خانواده هايي كه تازه وصلت كرده بودند، 
دور هم جمع مي شدند و با هم اين شب را برگزار 

مي كردند. 
يك طبـــق هـــم از هدايايي مثـــل پارچه 

و ميـــوه و آجيل عيـــد درســـت مي كردند و 
 به خانه عروس مي بردند و به آن شـــب چله اي

 مي گفتند  . 
امروز هم اين رســـم وجود دارد اما با خرج 
چندين برابـــر! هديه عروس ديگر نه يك طبق كه 
چندين مدل هديه است كه با اين شرايط اقتصادي با 

هزينه زياد فراهم مي شود. 
رويه اي حاصل چشم و هم چشمي كه خانواده 
داماد را به دردسري بزرگ مي اندازد. البته اگر وضعيت 
اقتصادي شان زياد خوب نباشد. بعضي عروس ها 
ارج و قرب و ارزش شـــان را با اين هدايا اندازه 
مي گيرند و اگر هديه عروس ديگري بيشتر از آنها 
باشـــد قطعا ناراحت مي شوند و اعتراض مي كنند .   
لباس زمستاني، پارچه، طال يا هديه، پول، كله قند 
تزئين شده، شيريني و آجيل و ميوه. هيچ كدام از اينها 

هم ساده و عادي پيشكش نمي شود . 
اين روزها پيج هاي زيادي در اينستاگرام هستند 
كه تبليغ مي كننـــد و مي گويند مي توانند اين طبق 
پيشكشي داماد را به بهترين شكل تزئين كنند و برايش 

دستمزد بسيار زيادي هم مي گيرند  . 
حكاكي و تزئينات عجيـــب و غريب روي 
هندوانه، كدو حلوايي، تزيين آجيل و بســـته بندي 
خاص پارچه ها و لباس ها را در اين تبليغات زياد 

مي بينيم. 
هزينه بعضي از اين تزئينات وسايل شب يلداي 
عروس به چندين ميليون تومان مي رسد! البته خانواده 
داماد نبايد گل هاي گران قيمت مثل سبد گل ليليوم و 
اركيده يا شكالت خارجي، كيك مخصوص، ماهي 
و مرغ در ظرف هاي سنتي خاتم همراه با حكاكي، 
كتاب نفيس ديوان حافظ را فراموش كنند. بسياري 
از ميوه فروشي ها از چند روز قبل براي تزئين سبد 
مخصوص ميوه سفارش مي گيرند. آن هم با هزينه 
بسيار باال كه امســـال با اين گراني ميوه چند برابر 

مي شود  . 
همه اين ها باعث مي شود آنچه كه يلدا را زيبا 
مي كرد يعني دورهمي هاي خودماني و چند ساعت 
كنار هم بودن و خوراكي هايي در حد توان خوردن 
كنار گرفتن يك فال از ديوان حافظ قديمي و ساده 

خانه، از بين برود .
امسال با اين شـــرايط اقتصادي حال و روز 
بســـياري از مردم چندان خوب نيست و ممكن 
است براي اين يلدايي هاي الكچري دچار زحمت 
زيادي شوند و روزها فكرشان براي انجام اين كارها 
مشغول و ناراحت باشد .   اين روزها نياز به همدلي 
بيشتري داريم تا كنار هم باز هم خوش بگذرانيم 
و فقط از كنار هم بـــودن لذت ببريم. بدون اينكه 
بگذاريم رسم هاي تازه باب شده و اشتباه كه ربطي به 
سنت هاي قديمي و درست ما نداشته اند، طعم اين 
شب شيرين را براي خيلي ها تلخ كند. شب يلدا فقط 

بايد دور هم بود.  

از امروز كه شنبه است، يك 
هفته فرصت داريد تا براي پر كردن 
اوقـــات فراغت آخر هفته تان در 
كنار خانواده برنامه ريزي كنيد. ما 
براي اين لحظات دورهمي شما 
پيشنهادهايي داريم كه خواندنشان 

خالي از لطف نيست. 

رسوم نوظهور شب يلدا  يگانه خدامى

از تور مسافرتي شب چله تا هديه هاي الكچري عروس
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موزه رجال اردكان  
خانه ســـنتي موزه مفاخر 
اردكان با قدمتي بيش از 100سال، 
متعلق به مرحوم آيت اهللا سيد 
روح اهللا خاتمي امام جمعه يزد و 
پدر آقاي محمد خاتمي است و 
در سال  1383 موزه رجال اردكان 
در آن برپا شـــده. در اين موزه،    

 28مورد زندگي نامه، تصاوير و آثار مكتوب مشاهير و علماي بزرگ 
اردكان از جمله زندگي نامه مرحوم آيت اهللا شيخ عبدالكريم حائري، 
حاج شيخ علي بهجتي،آخوندمالعلي اردكاني و آيت اهللا حاج سيد 
محمد رضا خاتمي نگهداري مي شود .   اين خانه موزه تاريخي در محله 
چرخاب اردكان قرار دارد و در عهد قاجار به سبك خانه هاي يزد و 
اصفهان ساخته شده است. خانه خاتمي يكي از پر بازديدترين خانه هاي 
موجود در بافت تاريخي اردكان اســـت كه از 2 قسمت اندروني و 
بيروني تشكيل شده و بخش اصلي و بيروني خانه، محل مالقات بوده و 

قسمت اندروني مخصوص خانواده و ساكنين خانه بوده است. 

آهار
پاييـــز در تهـــران 
زيبايي هاي خودش را دارد 
و حتماً براي ديدن پاييزي 
رنگارنگ، نياز به رفتن به 
راه هاي خيلي دور نيست. 
يكي از روستاهاي اطراف 
تهران كه براي پاييزگردي 

بي نظير است، روستاي آهار اســـت. روستايي كه در مسير جاده 
لشكرك به فشـــم واقع شده. در دو طرف اين روستا، دو رودخانه 
پر آب قرار دارد كه در پايين روستا به هم وصل مي شوند. يكي از 
جذابيت هاي آهار جز طبيعت هزار رنگش آبشاري است به نام آبشار 
شكر آب. آتشگاه باستاني قصران هم در ارتفاعات روستا كه قدمتش 
به زمان ساسانيان برمي گردد، از ديدني هاي آهار است .   براي حركت 
به سمت آهار از تهران، بايد راهي جاده لشگرك شويد و مسير اين 
جاده به سمت فشم را در پيش بگيريد. بعد از حاجي آباد و اوشان به 

روستاي آهار مي  رسيد. 

فقط يك داستان  
رمان «فقط يك داستان» 
نوشته جوليان بارنز با ترجمه 
سهيل سمي توسط نشر نو 
به تازگي منتشر شده است. 
 « فقط يك داستان» جديدترين 
اثر اين نويسنده است كه در 
سال 2017 نشان شواليه هنر 

و ادب را از رئيس جمهور فرانسه دريافت كرد. «فقط يك داستان» 
درباره پيامدهاي عشِق نخستين است. شخصيت اصلي اين رمان با 
نام پُل رابرت درباره عشق نخستين اطالعات دقيقي ندارد و نمي داند 
كه پيامدهاي چنين پديده اي هميشگي هستند. پل در 19سالگي به 
اين مي بالد كه رابطه  عاشـــقانه اش با سنت هاي رايج اجتماعي در 
تضاد اســـت. اما هرچه سنش باالتر مي رود، عشق چيزهايي بر او 
تحميل مي كند كه اصال پيش بيني شان نمي كرده است .   اين كتاب با 
285 صفحه و قيمت 32هزار تومان منتشر و روانه كتابفروشي هاي 

شهر شده است . 

. . .  گشت وگذار. . . موزه . . . كتاب

يك هفته اي مي شد كه با مريم قهر بوديم و 
انگار كه همه دنيا پشت مريم باشد هيچكس محلم 
نمي گذاشت. در مدرسه هر جا مي رفتم شعاع سه 
متري خالي مي شد و پچ پچ هاي اوايل پشت سرم 
كم كم جسورانه تر شد و آن چنان با واقعيت فاصله 
گرفت كه از شنيدن آن واقعاً تعجب مي كردم و دو 
شاخ روي سرم ظاهر مي شد . پسر كفش سرمه اي 
هم ديگر نزديك سرويس  ما نمي ايستاد و وقتي 

سرويس ما مي رفت برگشت به جاي اصلي اش.
 مريم هم كه خودش مسئله اي بود اوايل اصال 
كاري به كارم نداشت بعد هر وقت از كنارش رد 
مي شدم شروع مي كرد بلند بلند از دوستي و دوستان 

واقعي و دوستان الكي صحبت كردن. 
روزهاي اول اين ماجرا اصال برايم مهم نبود. 
تنها مشغله ذهنيم مامان بود و مامان. اين اواخر كم 
كم داشتم احساس تنهايي مي كردم هيچ كس جز 

بابا نمي دانست كه چي باعث تغيير من شده است. 
احساس مي كردم يك راز بزرگ را در سينه ام دارم 
كه ديگر نمي توانم تحملش كنم و همين احساس 
هم كار دستم داد. دوشنبه وقتي كه زنگ خانه خورد 
بدون اينكه اختيارم دست خودم باشد از مدرسه 
دويدم بيرون. قرار بود به مالقات مامان بروم، آنقدر 
عجله داشتم كه پاي مريم را نديدم، مريم برايم زير 
پايي گرفته بود. با سر افتادم توي تل خاكي كه يك 
گوشه ريخته بودند. كيفم هم جلوتر از خودم روي 

زمين ولو شد. 
صداي خنده از همه جا بلند شـــد و اوضاع 
وقتي بدتر شد كه مدرسه پسرانه هم تعطيل شد 
و آن موقع غوغايي شد كه معاون ها هم نتوانستند 
جمعش كنند. يكي از معاون ها آمد و كمكم كرد 

بلند شوم. 
سرتا پايم خاكي بود و خون از دماغم جاري 
شده بود. چشمم هيچ جا را نمي ديد. تا بلند شدم 
مي خواستم به سمت مريم حمله كنم ولي معاون 
مان نگذاشت و به سمت مدرسه هولم داد، بعد 
كمك كرد خاك ها را از لباسم بتكانم و دماغم را با 

دستمال محكم بگيرم . 
ياد مريـــم كه مي افتـــادم خونم به جوش 
مي آمد. اگر ناظم نيامده بود با دســـت هاي خودم 
مي كشتمش. يك ربع گذشت تا حالم جا آمد و 
اجازه دادند كه بروم خانه. دنبال كيفم مي گشتم كه 

يكهو سرجايم ميخكوب شدم. پسر كفش سرمه اي 
 كمي دورتر كيفم را تكان تكان مي داد تا خاكش 

بريزد . 
با ديدنش ياد مريم و آن صحنه زنده شـــد 
وجودم پر از نفرت و خشم سريع فاصله بينمان را 

دويدم و با خشونت كيفم را از دستش كشيدم . 
 - بده به من عوضي . 

با تعجب دستش را كشيد: «حالت خوبه»؟
 - به تو ربطي داره؟

با عالمت سئوالي كه روي صورتش بود به 
سرتا پايم نگاه كرد و گفت: نه واقعا حالت خوب 

نيست .    
خاك كيفم را تكاندم و به سمت سرويس ها 

راه افتادم . 
 - سرويستون رفت . 

 - مي دونم . 
پشت سرم راه افتاد . 

 - آهان شايد نمي خواستي با اون دختر توي 
يه ماشين باشي . 

ايســـتادم، اين اولين باري بود كه طي اين 
مدت وحشتناك يكي بلند احساساتم را مي گفت. 
بغضي كه در گلويم بود را ول كردم. هيچي نگفت. 
دستمالي به طرفم دراز كرد و بعد راهش را كشيد كه 

برود. ناخودآگاه دست بردم و كيفش را كشيدم  . 
 - وايستا...من .... 

برگشت. ديگر كار از كار گذشته بود . 
 - من.... من.... من... 

نفس عميقي كشيدم و گفتم: «مامانم چند هفته 
ديگه بيشتر زنده نيست .»

دستم را كشيدم و دوباره مثل ابر بهار شروع 
كردم به گريه كردن. پسر كفش سرمه اي فرصت 
نكرد عكس العملي نشان بدهد چون همان موقع 
اتوبوس از دور پيدايش شـــد و مجبور شديم تا 
ايستگاه اتوبوس يك نفس بدويم .   مثل دفعه قبل 
با اينكه اتوبوس خالي بود كنار خط مرز ايستاديم. 
ديگر گريه نمي كردم فقط به كفش هاي سرمه اي 
خيره شده بودم .   وسط هاي راه بوديم كه شروع كرد 

به صحبت: دقيقا چقدر زمان داري؟
 - يك ماه و سه هفته . 

 - مي دوني من اگر جـــاي تو بودم چكار 
مي كردم؟

سري تكان دادم . 
 - در ايـــن يك ماه و نيم بـــراي خودم و 
مامان بهترين خاطره ها رو مي ساختم. لبخند زد 
و چشمانش ناگهان درخشيد .   مجبور شدم سرم 
را پايين بيندازم چون اين فكر به ســـرم زد كه 
خيلي خوشگل تر از آن چيزي است كه قبال فكر 

مي كردم . 
 تا عصر كه بابا آمد و به ديدن مامان رفتيم همه اش

اين كلمات در ذهنم تكرار مي شد: بهترين خاطره ها 
را برايش مي ســـاختم.... ذهنم دنبال ايده اي براي 
خاطره ساختن مي گشـــت. مدتي كه خانه ي 
مادربزرگ بوديم همه ش در فكر بودم .   مثل دفعه 
پيش مامان از بقيه خواست تا ما دوتا را تنها بگذارد .   
خيلي ضعيف شده بود. دستم را گرفت و پرسيد: 

چيزي شده؟
 -   مامان چطوري خاطره هاي خوب ساخته 

مي شن؟
كمي فكر كرد و گفت: لحظه هاي به ياد ماندني 

در ذهن مي مونند و خاطره مي شن . 
 -   پس بيا چند تا خاطره خوب بسازيم . 

مامان با شك نگاهم كرد. من و من كنان گفت: 
فكر كردم بابات بهت گفته. صوفيا.... من .... 

دست هايم را باال بردم و نگذاشتم ادامه بدهد . 
 -   مامان من نمي خوام چيـــزي در اين باره 
بشـــنوم. تنها چيزي كه مي خوام اينه كه با هم 
خاطره هاي خوب داشته باشيم. مثال بريم جاهاي 

ديدني بگرديم . 
مامان شروع به گريه كرد . 

 -   حرف بدي زدم؟
 -   من از ضعف خودم شرمنده شدم. نمي تونم 
راه برم، نمي تونم از جا بلند شم. هيچ كاري نمي تونم 

كنم جز اينكه بميرم . 
فهميدم كه گند زده ام. 

صوفيا

كارگاه داستان شنبه ها بزرگتر شده است و فرقي نمي كند كه عده اي 
شــنبه ها به كالس مي روند در بابل و عده اي در تهران چهارشنبه ها. 
عده اي خانه دارند و عده اي دانشجو و بعضي ها هر روز هفته سخت 

كار مي كنند. همه شان دغدغه نوشتن دارند و همين كافيست براي 
اين كه نام كارگاهشان را عوض كنند و بگذارند: داستان هاي از شنبه 

رودابه كماليتا چهارشنبه. 

قسمت هشتم

 نويسنده: گيسو سرلك 
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خورش گل كلم
 ايـــن روزها كه فصل گل كلم هاي تر و 
تازه و ترد اســـت، پخت خورش گل كلم را 

فراموش نكنيد. 
  مواد الزم: 

گل كلم   يك كيلو گرم

500گرم گوشت خورشي 

پيازداغ    3 قاشق سوپ خوري

آب ليمو    3 تا 4 قاشق 

يك قاشق چاي خوري زعفران ساييده 

شكر    يك تا دو قاشق 

به ميزان الزم نمك و فلفل  

2ليوان پوره گوجه فرنگي 

  طرز تهيه: 

گوشت را همراه پيازداغ در روغن تفت 
دهيد. وقتي آب گوشت كشيده شد، دو ليوان 
آب اضافه كنيد و در ظـــرف را بگذاريد تا 
گوشت به خوبي بپزد. سپس شكر، آبليمو و 
زعفران حل شده را در قابلمه ريخته در ادامه 
پوره گوجه فرنگي، كمي نمك و فلفل به آن 
اضافه كنيد. اجازه دهيد آب خورش غليظ شود. 
گل كلم را خوب بشوييد و آن را به قطعات 
كوچك تقســـيم كنيد .   به طوري كه هر قطعه 
اندازه يك گردو باشد. سپس آن را به خورش 
اضافه كنيد. گل كلم حداكثر 15دقيقه نياز به 
پخت دارد وگرنه در خورش وا مي رود و ظاهر 

ناخوشايندي پيدا مي كند. بعد از پخت گل كلم، 
خورش را در ظرف كشيده و با برنج تازه دم 

سرو كنيد. 
نكته:

1- در اين غذا به جاي گوشت مي توانيد 

از تكه هاي سينه مرغ هم استفاده كنيد.  
 2- نخود فرنگي، آلو و تكه هاي هويج 
را در صورت تمايل همزمان با گوشـــت به 
خورش اضافه كنيد تا خورش پر و پيمان تري 

داشته باشيد. 

 . . . پيشنهاد سر آشپز
كيك موز و گردو

  مواد الزم: 

آرد     2پيمانه

موز بزرگ     2عدد

گردوي خرد شده    1پيمانه  

تخم مرغ     2عدد

دو سوم   پيمانه كره  

2    قاشق چاي خوري  بيكينگ پودر 

وانيل     1قاشق چاي خوري

يك چهارم قاشق چاي خوري نمك  

شكر     1پيمانه

  طرز تهيه: 

فر را روشن و در دماي 180 درجه سانتي گراد تنظيم كنيد .   
آرد، بيكينگ پودر، وانيل و نمك را باهم خوب مخلوط كنيد تا 
يكدست شوند .   تخم مرغ ها را در يك كاسه بشكنيد و با دور 
تند همزن 4- 5 دقيقه بزنيد. كره و شكر را به تخم مرغ اضافه 

كنيد هم بزنيد تا يك دست شود .   
موز را با پشت چنگال له كنيد و همراه با مواد خشك به 
تخم مرغ اضافه كنيد و آرام آرام هم بزنيد و در نهايت گردو 
را اضافه كنيد .   مايه كيك را در قالبي كه چرب كرده ايد بريزيد 
و به مدت 50-60 دقيقـــه در فر بپزيد. در كيك چنگال فرو 
كنيد و اگر كيك به چنگال نچسبيد، آماده است .   كيك را از فر 
در بياوريد و اجازه دهيد كامال خنك شود، سپس از قالب در 

بياوريد و سرو كنيد . 

   
كتلت نودل
  مواد الزم : 

نودل   1  پيمانه

پوره سيب زميني               1    پيمانه

يك چهارم پيمانه هويج  

يك چهارم پيمانه فلفل دلمه اي 

پياز    1عدد

پودر سوخاري  1    پيمانه

3    عدد فلفل قرمز تند 

به مقدار الزم نمك    

نصف قاشق چايخوري پودر زيره  

  طرز تهيه : 

 3  ليوان آب را در يك قابلمه ريخته و يك چهارم قاشـــق 
چايخوري نمك به آن اضافه كنيد. اجازه دهيد آب جوش بيايد، 
سپس نودل ها را به آن اضافه كنيد. روي حرارت متوسط نودل ها 
را بپزيد و سپس آب كشي كنيد و كنار بگذاريد .   سيب زميني له 
شده را در يك كاسه ديگر بريزيد و پياز، فلفل دلمه اي، هويج، 
فلفل خرد شـــده و زيره را به آن اضافه كنيد و خوب تركيب 
كنيد .   سپس نودل جوشيده را به آن اضافه كنيد .   پودر سوخاري و 
نمك را هم در اين مرحله اضافه كرده و خوب تركيب كنيد. از 
مخلوط، گلوله هايي اندازه گردو برداريد، كف دستتان صاف كنيد 

و در روغن سرخ كنيد تا طاليي شوند. 

1. تركيب  بخار، چربي پخت و پز و گرد و 
خاك، ماده چسبنده و زرد رنگي را روي سطوح 
آشپزخانه پديد مي آورد. براي زدودن اين مادة 
چسبنده، كافي است اسفنجي را آغشته به سركه 
سفيد رقيق نشده كنيد و روي سطح سراميك، 
كابينت، هود و حتي باالي يخچال بكشيد. سپس 
اسفنج ديگري را در آب خيسانده و مجددا روي 
سطوح بكشيد. اكنون مي توانيد با دستمال توالت، 
سطوح مورد نظر را خشك نموده و از براق شدن 

آنها لذت ببريد.
2. اگر لكه هاي چربي روي شيشــــه گاز، 
سراميك و يا آينه ديده مي شود، كافيست گوش  
پاك كن را داخل محلول سركه و جوش شيرين 
زده و روي لكه هاي چربي بماليد. براي پاك كردن 
لكه هاي سفت به جاي گوش پاك كن از مسواك 

استفاده كنيد . 
3. جوش  شيرين و پراكسيد هيدروژن يك 
پاك كننده قدرتمنــــد و موثر براي از بين بردن 
جرم هاي سخت و ســــمج حاصل از روغن و 

سوختگي داخل فر و روي شيشه آن است. 
4. مقداري  نمك روي تخته مخصوص 
خرد كردن و بريدن گوشت و سبزيجات بريزيد 
و با يك برش ليمو چند دقيقه روي آن بكشيد تا 

تخته پاك و درخشان و ضد عفوني شود. 
5 . جرم  و رسوب روي شيرهاي آب را با 
جوش شيرين و سركه و يك مسواك كهنه بساييد 
و آنها را مثل روز اولشان درخشان و براق كنيد. 

6 . براي  تميزكردن ســــطح زير يخچال و 
فريزر از هر گونه جرم و خرده ريز، كافي است 
يك حوله كاغذي را با افشانه تميزكننده همه جانبه 
مرطوب كــــرده و آن را به دور يك چوپك غذا 
خوري چيني يا سيخ چوبي بپيچيد. سپس چوبك 

را زير سطح يخچال و يا فريزر كشيد . 
7. يك راه  حل ساده براي برطرف كردن 
بوي بد سوختگي و ساير بوهاي نامطبوع در خانه 
اين است كه قابلمه اي حاوي آب را روي گاز 
بگذاريد و به آن دارچين و يا وانيل بيفزاييد. وقتي 

آب بجوشد بوي خوش دارچين و يا وانيل فضاي 
خانه شما را پر خواهد كرد. 

8 . براي  تميز كــــردن اثرات آهك و مواد 
معدني روي سر دوشي آب كافي است محلولي 
برابر از آب و سركه را داخل يك كسيه پالستيكي 
بريزيد و سر دوش با كش ببنديد، پس از مدت 
15 الي 20دقيقه آن را باز كرده و آب كشي كنيد تا 

مثل روز اولش شود . 

9. تركيب  جوش شــــيرين و سركه يكي 
از قدرتمندتريــــن محلول هاي خانگي براي از 
بين بردن گرفتگي فاضالب مي باشد، براي اين 
كار ابتدا 1/2 فنجان جوش شيرين را داخل چاه 
بريزيد سپس 1 فنجان سركه را روي آن بريزيد و 
اجازه دهيد محلول واكنش شيميايي خود را ايجاد 
كند در نهايت روي آن آب گرم بريزيد تا تمام 

آلودگي ها از بين برود . 
10. كابين  دوش يكي از فضاهايي است كه 
به دليل مرطوب بودن فضاي حمام زودتر زنگ 
مي زند براي از بين بردن اين زنگ زدگي شما به 
سركه سفيد، حوله كاغذي، مسواك قديمي براي 
شستشــــو نياز داريد، كافي است سركه را روي 
زنگارها اسپري كنيد و با كمك مسواك آن ها را 

بساييد تا برطرف شوند در نهايت با حوله كاغذي 
زنگارهاي باقي مانده را تميز كنيد . 

11. براي نظافت تشك،  روي سطح تشك 
جوش شــــيرين و يك اسانس خوشبو بپاشيد، 
سپس با كمك جاروبرقي از روي تشك جمع 
كنيد حاال تشك شما براي يك خواب شيرين 
آماده است. مطلب روش نگهداري و تميز كردن 
تشك توضيحات بيشتري در رابطه با تميز كردن 

تشك خواب به شما مي دهد. 
12. براي بوزدايــــي  از يخچال مقداري 
جوش  شــــيرين را داخل ظرفي درباز بريزيد و 
به مدت 24ساعت داخل يخچال قرار دهيد تا 
بوي نامطبوع را به خود جذب كند. در پايان كار 
هم جوش  شيرين را دور بريزيد. همچنين براي 
تقويت اثر بخشي جوش شيرين، دانه هاي تازه 
قهوه را روي بشقابي پخش كنيد و آن را به مدت 

24ساعت داخل يخچال قرار دهيد  . 
13. براي شستشــــو و تميز كردن تفلون، 
ظروف لعابي و مسي از تميز كننده هاي قوي كه 
خورنده هستند، مثل وايتكس استفاده نكنيد. اين 

مواد به كفي ظرف آسيب جدي مي رساند  . 
14. سطوح  چوبي كدر را مي توان با استفاده 
از مقدار كمي مايونز و دســــتمال كاغذي برق 
انداخت. كافيست مدت كوتاهي به مايونز اجازه 
استراحت روي سطح مورد نظر دهيد، سپس با 
دستمال كاغذي آن را پاك كنيد. همچنين با كمك 
دستمال كاغذي، كمي مايونز را روي برگ هاي 
گياه خانگي تان بكشيد تا درخشش آن ها چشم 

همه را خيره كند . 
15. براي درخشان كردن  بدنه ظروف مسي 
در مرحله اول روي آنها كمي نمك بپاشيد، سپس 
سركه سفيد را روي سطح مس بريزيد و كمي 
صبر كنيد .   دوباره روي سطح ظرف نمك بريزيد. 
حاال روي اسفنج تان سركه بريزيد و بخش هاي 
مختلف ظرف را با اسفنج كامل بشوييد تا زنگارها 
از بين رود .   سپس ظرف را با مايع ظرف شويي 

بشوييد و با آب گرم آبكشي كنيد. 

. . . خانه داري 

 15نكته براي خانه داري بهتر 

1 2 3

. . . دنياي شيرين

. . . آشپزي آسان
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خواب براي سالمت انسان ضروري است 
و افراد يك سوم از شـــبانه  روز را در خواب 
سپري مي كنند. همچنين خواب فاكتور مهمي در 
سبك زندگي به حساب مي آيد كه مي تواند بر 
بيماري قلبي- عروقي و مرگ تاثير بگذارد .   اما 
به گفته محققان افرادي كه در بيشتر مواقع بيش 
از 9ساعت در طول روز مي خوابند الزم است با 
مراجعه به پزشك وضعيت كلي سالمت خود 
را بررسي كنند چون پزشكان در مطالعه اي تازه 
دريافتند كه خواب زياد مي تواند با بيماري  قلبي 
مرتبط باشد .   آنها در بررسي هاي اخير مشاهده 
كردند كه احتمال مرگ و بيماري هاي قلبي يا 
عروق خوني در مغزِ افرادي كه بيش از هشت 
ساعت در روز مي خوابند در مقايسه با افرادي 

كه بين شش تا هشت ساعت مي خوابند بيشتر 
است . در اين بررسي اطالعات 116هزار فرد 35 
تا 70ساله در 21كشور جهان مورد ارزيابي قرار 
گرفت. پس از گذشت هشت سال از زمان آغاز 
اين بررسي، متخصصان مشاهده كردند 4381 
نفر از اين افراد فوت كرده و 4365 نفر ديگر به 

بيماري هاي قلبي- عروقي مبتال شده اند . 
محققان بر اساس اين بررسي ها دريافتند 
افرادي كه در طول روز در مجموع هشـــت تا 
9ساعت مي خوابند پنج درصد بيشتر در معرض 
ابتال به بيماري هاي قلبي-عروقي و مرگ و مير 
ناشي از آن هستند. همچنين اين خطر در بين 
افرادي كه بين 9 تا 10ساعت در روز مي خوابند 

به 17درصد افزايش پيدا مي كند . 

بسياري از مشكالت قلبي عروقي به خاطر داشتن رگ هايي ناسالم به وجود مي آيند. اما با رعايت برخي 
نكات مي توانيد مطمئن باشيد كه رگ هايتان در بهترين وضعيت سالمتي قرار دارند و وظيفه انتقال خون را به 

درستي انجام مي دهند. 
امگا-3 مصرف كنيد: مصرف منظم اسيدهاي چرب امگا-3 خطر آترواسكلروز (سخت شدن رگ هاي 
خوني)، پر فشاري خون، و حمله قلبي را كاهش مي دهد. افزون بر اين، اسيدهاي چرب امگا-3 از خواص 
ضد التهابي سود مي برند، از اين رو، براي دستگاه گردش خون و مغز مفيد هستند .   ماهي هاي چرب، مغزها و 

دانه هاي خوراكي، آووكادو و روغن زيتون بهترين منابع امگا3 هستند. 
ورزش كنيد: هر گونه فعاليت جسماني براي پيشگيري از شرايطي مانند كلسترول باال، فشار خون باال، 
و مشكالت مرتبط با وزن مفيد است. تنها با 30 دقيقه ورزش در روز، حتي در حد پياده روي، خطر حمله 

قلبي و سكته مغزي مي تواند به ميزان قابل توجهي كاهش يابد . 
سالم بخوريد: يك سوم غذايي كه در روز مي خوريد بايد پروتئين باشد، يك سوم لبنيات و يك سوم 
ديگر سبزي و ميوه. در رژيم غذايي متعادل خود ميزان شكر و نمك را محدود كنيد زيرا مصرف بيش از حد 

آنها مي تواند به سالمت رگ ها آسيب بزند. 
  استرس خود را مديريت كنيد: زماني كه 
بدن با استرس مداوم و بلند مدت مواجه است، 
برخي واكنش هاي شيميايي خاص رخ مي دهند. 
اين واكنش ها مي توانند به بروز مشـــكالتي در 
رگ ها منجر شوند. ضربان قلب افزايش مي يابد، 
فشار خون باال مي رود، و گردش خون اغلب با 

آثاري منفي مواجه مي شود . 
سيگار ممنوع: ســـيگار كشيدن سطوح 
كلسترول خوب را كاهش داده و احتمال ابتال 
به هايپركلسترولمي (سطوح باالي كلسترول در 
خون) را افزايش مي دهد .   نتيجه چنين چيزي از 

بين رفتن كيفيت رگ هاي شماست.  

به رگ هايتان احترام بگذاريد!ارتباط خواب زياد با بيماري قلبي

بزرگساالن بايد روزانه 1500 تا 2400 ميلي گرم نمك مصرف 
كنند. اين ميزان يعني يك قاشق چاي خوري نمك در روز. نمك 
براي بسياري از فرايندهاي بدن از جمله عملكرد عضالت، و حفظ 
تعادل مايعات ضروري است ولي ولع مصرف نمك ممكن است 
 نشـــانه اي از يك بيماري باشد. در ادامه شـــما را با اين بيماري ها 

آشنا مي كنيم: 
بيماري آديسون: بيماري آديسون يك اختالل نادر است كه منجر 
به كاهش ميزان هورمون هايي كه غدد آدرنال بايد ترشح كنند مي شود. 
افراد مبتال به اين بيماري هوس نمك دارند و خستگي شديد و يا 
كمبود انرژي، پريدگي رنگ پوست، فشار خون پايين، از دست دادن 
اشتها، كاهش وزن بدون علت، اسهال بلند مدت، لكه هاي تيره روي 

پوست در آنها مشاهده مي شود. 
استرس: غدد آدرنال مسئول ترشح و انتشار كورتيزول هستند. 
اين هورمون به تنظيم فشار خون و پاسخ بدن به استرس كمك مي كند. 

تحقيقات نشان مي دهد كه بدن افراد با سطوح باالتر سديم، سطوح 
پايين تري از كورتيزول را در طول دوره هاي اســـترس آزاد مي كند. 
ولع مصرف نمك يكي از راه هاي بدن براي مقابله با اســـترس غير 

معمول است . 
سندرم بارتر: در افراد مبتال به اين سندرم سديم جذب نمي شود و 
هرچه نمك مصرف مي كنند، سديم آن از طريق ادرار از دست مي رود. 
عالئم اوليه اين سندرم عبارتند از وزن كم، فشار خون پايين، ضعف 

عضالني يا درد، احساس نياز به ادرار مكرر، سنگ كليه و يبوست . 
سندرم پيش از قاعدگي: چند روز قبل از شروع دوره قاعدگي 
طيف وسيعي از عالئم از جمله نوسانات خلقي، از دست دادن خواب، 
و حتي ميل شديد به غذا تجربه مي شود. براي برخي از زنان هوس 

شديد به مصرف نمك نيز يك عالمت ديگر است . 
كم شدن آب بدن: بدن شما به حفظ سطح معيني از مايعات براي 
عملكرد درست نيازمند است. كاهش سطح مايعات بدن منجر به ولع 

مصرف نمك مي شود. نشانه هاي ديگر از دست دادن آب بدن عبارتند 
از سرد شدن پوست و رنگ پريدگي، سرگيجه، احساس تشنگي، 
سردرد، كاهش ادرار، تغييرات خلق و خوي و تحريك پذيري، سريع 

شدن ضربان قلب، اسپاسم هاي عضالني يا درد . 

چرا ولع خوردن نمك داريد؟

تبخال اغلب با احساس در گوشه هاي لب يا 
دهان شروع شده و به مرور تبديل به سوزش مي شود 
در نهايت برامدگي دردناكي به وجود مي آيد. در بيشتر 
مواقع نياز نيست به پزشك مراجعه كنيد و مي توانيد با 

روش هاي خانگي زودتر آن را از بين ببريد . 
عامل اصلي تبخال، ويروســـي به نام هرپس 
سيمپلكس است. اغلب افراد در كودكي در معرض 
اين ويروس قرار مي گيرنـــد. اگر فقط يك بار در 
معرض اين ويروس قرار بگيريد، در بدن شما ماندگار 
مي شود. هرپس سيمپلكس از طريق ارتباط نزديك يا 
استفاده از وسايل آرايشي بهداشتي مشترك انتقال پيدا 
مي كند .   بعد از يك هفته الي ده روز كه تبخال خود به 
خود از بين رفت، ويروس در بدن به صورت غيرفعال 
باقي مي ماند. ممكن است ديگر هرگز تبخال نزنيد اما 

اغلب مردم مجدد به آن مبتال مي شوند . 
سرماخوردگي، تب، استرس، بيش از حد در 
معرض آفتاب قرار گرفتن، عادت ماهانه مي توانند از 
داليل فعال شدن ويروس تبخال در بدن باشند. اما 

چگونه مي توانيد تبخال را درمان كنيد؟
يــخ: مي توانيد با استفاده از كمپرس سرد، درد 
تبخال را از بين ببريد. توجه داشته باشيد كه نبايد يخ را 

مستقيم روي تبخال قرار دهيد چون ممكن است اليه 
روي آن كنده شود و التهاب تشديد پيدا كند . 

ضد آفتاب: استفاده از ضد آفتاب مي تواند به 
بهبود سريع تر تبخال كمك كند. همچنين از آنجا كه 
يكي از داليل بروز تبخال، قرار گرفتن طوالني مدت 
در معرض آفتاب است، مصرف ضدآفتاب مي تواند 

به عنوان راهي براي پيشگيري در نظر گرفته شود . 
آلوئه ورا: ژل موجود در آلوئه ورا عالوه بر كاهش 

درد و التهاب تبخال، بهبود آن را تسريع مي بخشد . 

همه چيز درباره تبخال هاي صورت
 در اين كه هر روز بايد 30 تا 45 دقيقه ورزش كنيد تا سالم بمانيد شكي نيست. اما اگر با پياده روي،

دويدن يا فعاليت هايي شبيه اين ها مشكل داريد شايد بهتر باشد طناب زدن را امتحان كنيد. چون 
محققان مي گويند مزاياي سالمتي 10دقيقه طناب زدن براي بدن برابر 45دقيقه دويدن است و در 

يك ساعت طناب زدن بدن تقريبا هزار كالري مي سوزاند .    
طناب زدن اصولي و صحيح ضربات و حركات ناگهانـــي كمي را به مفاصل بدن وارد 
مي كند و باعث تقويت عضالت شـــكمي براي اســـتواري هر چه بيشـــتر بدن و عضالت 
پاها براي پريدن مي شـــود .   طناب زني موجب بهبود ضربان قلب و فشـــار خون مي شـــود، 
 انعطاف پذيـــري بدن را افزايش مي دهد و در ايجاد تعـــادل، ارتباط و هماهنگي اعضاي بدن

 بسيار موثر است . 
بد نيست بدانيد در كساني 
كه به طور مرتب به تمرينات 
طناب زني مي پردازند، هماهنگي 
بيشتري بين عضالت نيمه بااليي 
و پاييني بدن ديده مي شـــود. 
طناب زني يك فعاليت ورزشي 
تحمل وزن در حالت ايستاده 

است. 
بنابراين باعث بهبود تراكم 
اســـتخواني و مانع از پوكي 
استخوان يا به تاخير انداختن آن 

هم مي شود . 

از دويدن متنفريد؟ طناب بزنيد! 
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. . . يافته هاي روانشناسي

زنان شادترند يا مردان؟
بر اساس آمار جديد، شادي زنان در 30سال گذشته كاهش 
يافته و آنها در مقايسه با مردان دو برابر بيشتر دچار افسردگي 
مي شوند. زنان به احساسات مثبت، بيش از مردان حساسند. 
بنابراين نبود اين احساسات خطر ابتال به افسردگي در زنان 
را افزايش مي دهند. از ديدگاه روان شناختي، زنان به استثناي 
خشم، احساسات بيشتري را تجربه و احساسات خود را بيشتر 

با ديگران به اشتراك مي گذارند. زنان نسبت به مردان احساسات اجتماعي بيشتري مانند حس قدرداني 
دارند در نتيجه شادي زنان بيشتر وابسته به روابط با ديگران است .   محققان مي گويند حفظ وضعيت شادي 
در زنان، زماني كه با انتظارات و محدوديت هاي اجتماعي مواجه مي شوند بسيار دشوار است. تحقيقات 
در زمينه استرس نشان مي دهد كه زنان احتمال بيشتري دارد كه ديگران را به خود ترجيح دهند و در طول 
زمان اين مورد مي تواند منجر به استرس و خشم زنان در آينده شود .   زنان همچنين درستي چيزي را بر 
احساس شادي ترجيح مي دهند، در حالي كه مردان در جستجوي شادي هستند. بنابراين اگر زنان در انجام 

اخالقيات كوتاهي كنند احساس ناراحتي بيشتري دارند. 

. . .  توصيه هاي عاشقانه

اشتباهات را اينطور به روي همسرتان 

نياوريد
در زندگي مشترك هركدام از زوجين ممكن است مرتكب 
اشـــتباهات كوچك و بزرگ شوند. هنگام عنوان كردن اشتباهات 
همسرتان، ماليمت رفتاري و گفتاري را فراموش نكنيد. سر او داد 
نكشيد و با توهين يا كلمات نامناسب اشتباهش را يادآور نشويد؛ 
علت ناراحتي تان را عنوان كنيد تا اگر ســـوء تفاهمي ايجاد شده، 

برطرف شود .   وقتي يك اشتباه عنوان شد و همسرتان آن را پذيرفت، لطفا ديگر ادامه ندهيد و مسئله اي ديگر و 
اشتباه ديگري كه ربطي به اين موضوع ندارد را پيش نكشيد؛ اين را بدانيد كه اگر يك اشتباه را بارها يادآوري 
كنيد، باعث لجبازي و تزريق حس انتقام در ناخودآگاه طرف مقابلتان مي شويد .   گاهي تنها با تاكيد روي واژه اي يا 
باال بردن صدا هنگام گفتن جمله اي، منظور سخن ما متفاوت مي شود. اگر مي خواهيد همسرتان را متوجه  اشتباهي 
كه مرتكب شده كنيد، آن را به طرز بد منتقل نكنيد؛ سركوفت نزنيد و لحن تحقيركننده در پيش نگيريد. بايد 
فرصت پاسخگويي به همسرتان هم بدهيد و مانند نصيحت هاي والدين به كودكان، بحث را يك طرفه جلو نبريد. 

اين يك طرفه رفتن ها باعث مي شود همسرتان نسبت به شما حس ناخوشايندي پيدا كند و دلزده شود . 

زندگى

يكي از مهم ترين مســـائلي كه مي تواند در 
برقراري ارتباط سالم موثر باشد و روابط سازنده تري 
را بسازد، وجود عزت نفس در يك فرد است. اگر 
كسي به اندازه كافي خود را باور نداشته باشد و به 
توانايي ها و حتي عيوبش واقف نباشد، نبايد انتظار 

داشته باشد در زندگي مشتركش موفق باشد. 
چرا كه اگر كسي خود را نشناسد و به خود 
احترام نگذارد، طلب كردن ايـــن احترام از فرد 

مقابلش محال است. 
حتي اين احتمال وجود دارد كه فردي كه عزت 
نفس كافي ندارد، زندگي با شريكي را انتخاب كند 
كه در آن، مطابق با باورهاي اشتباهي كه نسبت به 
خودش دارد، با او برخورد  شود. در اين مقاله به شما 
مي گوييم كه چطور عزت نفس پايين مي تواند روي 

زندگي يك فرد تاثير منفي بگذارد . 
 1-     داشتن توقعات نابه جا و بي منطق

اكثر افرادي كه ســـريعا بعد از ازدواج دچار 
چالش مي شوند و با مشكالت نه چندان جدي 
اما عميقي روبرو مي شـــوند، كســـاني هستند 
 كـــه ازدواج را به چشـــم يك نجـــات دهنده 

مي ديدند. 
اين افراد گمان مي كردند خوشبختي و سعادت 
در گرو آمدن كسي است كه به زندگي شان مي آيد 
و با وجودش او را از باتالق غم نجات مي دهد. اين 
فرد به قول معروف منتظر شاهزاده سوار بر اسبي 
است كه بيايد و او را به زندگي رويايي اش ببرد. 

اين باور غلط ناشي از عزت نفس پايين افراد است. 
چرا كه فردي كه خوشبختي زندگي اش را وابسته 
به بودن فرد ديگري بداند و خودش براي شادي و 
سعادت زندگي اش تالشي نكند، نبايد انتظار هيچ 

نجات دهنده اي را داشته باشد. 

وجـــود چنين چشـــم انـــدازي در يك 
فرد باعث مي شـــود به اين رؤيا پايبند باشـــد 
 و توقع اش را از شـــريك احساســـي خود باال

 ببرد. 
البته كه چنين چيزي محقق نمي شود. حتي اگر 
اين شريك احساسي با تمام استانداردها و توقعات 
فرد سازگار باشد، اين احتمال وجود دارد كه فرد، 
تالش هاي او را زير سؤال ببريد و درنهايت، رابطه 

عاطفي خود را خراب كند . 
 2   -  وسواس در انتخاب شريك عاطفي

فردي كه عزت نفس كافي و سالمي ندارد، 
خود را دوست داشتني نمي بيند و همين امر باعث 
مي شود كه تصور كند هيچ چيزي، آسان يا به صورت 

طبيعي و دلخواه برايش اتفاق نمي افتد.

 بدين صورت هرموقعيت خوبي كه برايش 
پيش مي آيد را ناديده مي گيرد. شايد به اين دليل كه 
خود را اليق يك رابطه درست نمي بيند و دائم در 
تالش است تا يك رابطه را شروع كند. متاسفانه 
خودكم بيني در فرد باعث مي شود او به يك فرد 
وسواسي و ترحم طلب تبديل  شود كه همين امر 
مي تواند توانايي اش براي ايجاد يك مسير عاطفي 

بادوام را از بين ببرد.  
 3   -  ترس از صميميت

خيلي اوقات افرادي را در اطراف مان ديده ايم 
كه از ايجاد يك رابطه نزديك و صميمي واهمه 
دارند. در اصطالح روان شناســـي گفته مي شود 
اين افراد داراي عقده انزواي ســـاده هستند. يعني 
ترجيح شان به اين است كه دوري و دوستي داشته 

باشند.
 اين امر كه ناشي از عزت نفس پايين است 
باعث مي شود زماني كه رابطه فرد رو به پيشرفت 
باشد، احساس ترس  كند؛ چراكه روابط سالم براي 
او غريبه و مصنوعي هستند. ممكن است در چنين 
حالتي فرد عقب نشيني كند و از لحاظ عاطفي و 

جنسي نيز فاصله بگيريد  . 
 4   -  امتحان كردن مدام شريك عاطفي

يك حقيقت ثابت شده در مورد افرادي كه 
عزت نفس پاييني دارند، وجود دارد كه مي   گويد اين 
افراد دائما احساس ناامني مي كنند و چون خود را 
اليق دوست داشته شدن نمي دانند، دائم نگران اين 
هستند كه شريك عاطفي شان آنها را دوست ندارد.

 «اون چطور مي تونه من رو دوســـت داشته 

باشـــه؟»، "نكنه داره الكي مي گـــه و داره از من 
سواستفاده مي كنه!"، «آخه چرا بايد من رو دوست 
داشته باشه؟». اين ها جمالتي هستند كه اين افراد 
با خود مي گويند و داشتن چنين حسي موجب 
مي شود تا از هر فرصتي براي سنجش عالقه شريك 
عاطفي شان استفاده كنند تا او بتواند خودش را اثبات 
كند؛ البته در هر صورت او را باور نمي كنند و به او 

اعتماد ندارند. 
شايد حتي با تصور اينكه شريك احساسي شان 
باالخره او را ترك مي كند، باعث خراب شـــدن 

رابطه شان شوند . 
 5   - حساسيت بيش از حد

حساسيت بيش از حد يكي از دردناك ترين 
جنبه هاي عزت نفس پايين است. اين افراد از انتقاد 
سريع عصباني مي شوند يا با هر حرف مستقيمي 
احساس نابودي مي كنند. همين امر باعث مي شود 
در مقابل هر انتقادي جبهه گيري كنند و احساس 
ضعفي كه دارند منجر مي شود هيچ موقع خود را 

كامل نبينند و در اين راستا كوشش نكنند .
 6   -  ماندن در روابط مخرب

افرادي كه بارها شاهد خيانت بوده اند يا در 
روابطي مانده اند كه بارها شخصيت و انسانيت شان 
خرد شده است، از عزت نفس پاييني برخوردار 

هستند.
 اگر رابطه فرد كامال امن و قابل اعتماد باشد، 
احتماال خسته و دلسرد مي شود و شايد از آن فرار 
كند. احتماال اين افراد عـــادت كرده اند كه براي 
اصالح رابطه ناامـــن خود تالش كنند، به همين 
دليل است كه تنها به سمت چنين روابطي جذب 

مي شوند.  
 7   -  وارد شدن در روابطي كه عالقه اي وجود 

ندارد

كمبود عزت نفس باعث مي شـــود به فردي 
متعهد شويد كه به شما عالقه مند است، حتي اگر 
عالقه اي به او نداشته باشيد. در اين حالت، كمتر 
اهميت مي دهيد كه چه فردي را انتخاب مي كنيد. 
حتي ممكن است با رفتارهايي سازگار شويد كه 
رضايت شما را جلب نمي كنند؛ تنها به اين دليل 
كه فردي را در زندگي خود داشته باشيد، حتي اگر 

كامال بدانيد كه خوشحال نيستيد . 
 8   -  نارضايتي در روابط جنسي

فردي كه عزت نفس ندارد، از بدن خود متنفر 
است. تصوير منفي از بدن مي تواند روي همه چيز 
تأثير بگـــذارد؛ از رفتار فرد در يك رابطه تا نحوه 

نشان دادن خود در محل كار.
 اين احســـاس حتي مي تواند مانع از اين 
شود كه به سالمتي خود اهميت دهيد، زيرا فكر 
مي كند ارزش پيگيري نـــدارد. فردي كه تصور 
منفـــي در مورد خود و بدنش دارد دائم خود را با 
ديگران مقايسه مي كند و همين امر منجر مي شود 
 در روابط جنسي با شـــريك زندگي اش دچار

 مشكل شود. 

  عطيه ميرزا اميري

 افرادي كه عزت نفس پاييني دارند 

دائما احساس ناامني مي كنند

 و چون خود را اليق دوست داشته 

شدن نمي دانند، دائم نگران

 اين هستند كه شريك عاطفي شان 

آنها را دوست ندارد

چطور عزت نفس پايين بر زندگي مشترك تاثير مى گذارد؟
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طرح مشكالت مالي با بچه ها
مشـــكالت اقتصادي به خصوص در اين روزها در هر 
خانواده اي به چشم مي خورد و اگرچه بيشتر بزرگترها را درگير 

مي كند اما فرزندان هم متوجه آن مي شوند. 
پنهان كردن اين مشكالت از بچه ها كار درستي نيست. 
فرزندان شـــما هم بايد در جريان مشكل مالي خانواده قرار 
بگيرند و در حد خودشان براي عبور از اين بحران كمك كنند. 

متناسب با سن يا ميزان درك فرزندتان شرايط پيش آمده را براي او توضيح دهيد و بگوييد كه تا مدتي 
الزم است از برخي خواسته هاي غيرضروري چشم پوشي كنيد. تظاهر به عادي بودن شرايط نكنيد و 

در اوضاع بد مالي سعي نكنيد مثل قبل خرج كنيد تا بچه ها متوجه كم و كاستي ها نشوند. 
در عين حال نگراني هاي مالي تان را جلوي فرزندانتان بروز ندهيد چون ممكن اســـت باعث 
احســـاس ناامني و ترسي مضاعف در آنها شود. به جاي آن، به فرزندتان فرصت دهيد تا نقشي در 
صرفه جويي، پس انداز بيشتر و... داشته باشد و با هم به دنبال راه هايي ارزان تر براي دستيابي به آنچه 

دوست دارند بگرديد. 

والدين و فرزندان

. . . اشتباهات رايج. . .  بچه ها و يافته ها

آلودگي هوا و ابتال به اوتيسم 
طبق نتايج يك تحقيق جديد، آلودگي ناشي از وسايط نقليه 
مي تواند نقش مهمي در ابتال به اوتيسم داشته باشد .   محققان 
كانادايي دريافتند قرارگيري در معرض آلودگي هوا در طول 
بارداري با ريسك باال ابتال كودك به اوتيسم و تشخيص آن 
تا سن 5سالگي مرتبط است .   به گفته محققان، آالينده موسوم 
به اكسيدنيتريك با آلودگي ناشي از وسائل نقليه مرتبط است .   

محققان مي گويند كه هيچ درماني براي اختالل اوتيسم وجود ندارد، از اينرو پيشگيري مي تواند نقش 
مهمي را ايفا كند. هرچند اجتناب از آلودگي هوا آسان نيست چراكه همه محيط زندگي ما را فراگرفته 

است. 
اما بايد توجه داشت كه قرار گرفتن در معرض اين آلودگي ها در بلندمدت مشكالت زيادي را براي 
 سالمت به همراه دارد .   محققان معتقدند قرارگيري در معرض آلودگي هوا بر سيستم ايمني يا غدد درون ريز

تاثير مي گذارد، يا موجب فشار اكسايشي و التهاب مي شود. اين التهاب هم بر رشد شبكه عصبي تاثير 
مي گذارد كه مي تواند منجر به ابتال كودك به اختالل اوتيسم شود . 

يكـــي از دردناك ترين و البته شـــايع ترين 
بيماري هايي كه گريبان كودكان را مي گيرد، سرطان 
خون است كه خوشبختانه درصد زيادي از اين 
بيماري قابل درمان اســـت. البته به شرط اينكه 

تشخيص و درمان به موقع باشند . 
از نظر طب كودكان، عالوه بر عوامل محيطي 
در ايجاد سرطان ها، زمينه ژنتيكي كودك نيز نقش 
مهمي دارد. همچنين عوامل خطرســـاز همچون 
دود سيگار، پرتوهاي بسيار قوي، مواد شيميايي، 
موادغذايي صنعتي و... نقش مهمي در ايجاد سرطان 
دارند و اين عوامل در افرادي مضرتر هستند كه 
سابقه ژنتيكي و خانوادگي سرطان در خانواده آنها 

وجود دارد . 
آنچه كه در اين بيماري بســـيار مهم است، 
«تشخيص زودرس» است. به همين دليل اولين 
توصيه اي كه به والدين و خانواده ها مي شود اين 
اســـت كه به محض اينكه به عالمتي در كودك 
مشكوك شدند هرچه سريع تر او را نزد پزشك 

ببرند تا بررسي هاي الزم انجام شود . 
واكنش هاي والدين : 

والدين پس از شنيدن اين موضوع كه فرزندشان 
دچار سرطان شده است واكنش هاي متفاوتي نشان 
مي دهند، كه انواع معمول آن انكار كردن، عصباني 
شدن، مقصر دانستن خود، غصه خوردن، ترسيدن 

و گيج شدن است.

 اين واكنش ها طبيعي است. پدر و مادر كودك 
بايد به خاطر بســـپارند كه در اين زمان كودك به 
حمايت آنها نياز دارد و باالخص نسبت به حاالت و 
احساسات شما بسيار حساس است. ابراز شديد اين 
احساسات ممكن است مشكالتي را براي كودك 

به وجود آورد. 
بچه هاي بزرگتر اگر احساس كنند والدين 
در مورد بيماري آنها چيزي نمي گويند، آنها هم 
مي كوشـــند تا ترس ها و احساسات خود را بروز 
ندهند. اين سانسور احساسي باعث مي شود كه 
كودك از منبع مهم حمايت جدا شود و حتي ممكن 
است تصور كند در موقعيتي بدتر از آنچه واقعا 

هست، قرار دارد . 
به تدريج والدين متوجه مي شوند كه فرزندشان 
مبتال به سرطان است و هيچ چيز نمي تواند اين 

شرايط را تغيير دهد  . 
صحبت كردن با ديگر اعضـــاي خانواده، 
افرادي كه درمان كودك را به عهده دارند يا كساني 
كه مي تواننـــد والدين را حمايت كنند، در كنترل 

احساسات موثر هستند.
برخـــى از والدين از فكـــر اين كه بيماري 
فرزندشان ناشي از بي توجهي و سهل انگاري آنها 
در گذشته بوده است، احساس گناه مي كنند يا در 
مورد چگونگي رفتارشان با كودك و اينكه او بايد 
واكسن مخصوصي را دريافت مي كرد يا نه دچار 

نگراني مي شوند . 
بايد توجه داشت كه علي رغم همه تالش هايي 

كـــه براي پي بـــردن به داليل ايجاد ســـرطان 
صورت مي گيرد اغلـــب اين تالش ها بي نتيجه 
مي مانند. بنابراين مســـئله مهم اين است كه علم 
اين موضوع را تاييد كرده اســـت كه والدين هيچ 
 كاري كه باعث بيماري فرزندشـــان شود، انجام

 نداده اند . 

چگونه به كودك حقيقت را بگوييم؟

يكي از بزرگترين مشكالتي كه والدين بعد از 
تشخيص بيماري با آن مواجه هستند، چگونه گفتن 

اين موضوع به كودك است. 
در گذشـــته معتقد بودند كه كـــودك را از 
واقعيات دردناك دور نگه دارند. اما امروزه اعتقاد 
روان شناسان حوزه كودك و ديگر متخصصان بر 
اين است كه بايد به اندازه اي كه سن كودك اجازه 

درك مي دهد در مورد بيماري اش به او توضيح داد. 
مطالعات اخير نشان داده است كه حتي اگر در اين 
مورد چيزي به كودكان گفته نشود؛ آنها اسم بيماري 
خود و ناراحتي هاي ناشي از آن را در همان ماه هاي 
اوليه درمان مي فهمند زيرا محيط و اطرافيان به آنها 

اين موضوع را ناخودآگاه القا مي كنند . 
سوال اين نيست كه آيا در مورد اين بيماري با 
كودك صحبت كنيم يا نه، بلكه سوال اين است كه: 
چگونه با او صحبت كنيم تا بفهمد؟ تنها راه مناسب، 

گفت وگوي صادقانه است. 
اگر در پاسخ به سواالت كودك نتوانيد درباره 
بيماري او صحبت كنيد، به روابط خود با كودك 
لطمه زده ايد، در حالي كه در اين زمان او به ارتباط و 

گفتگو با شما نيازمند است.
 زمان و چگونه گفتن به كودك، بستگي به 
نظر شما، سن و شرايط فهم كودك تان دارد. ممكن 
است ترجيح دهيد خودتان با حضور يا عدم حضور 
پزشك موضوع را به فرزندتان بگوييد يا بخواهيد 
پزشك اين كار را انجام دهد. هر روشي كه به نظر 

شما مناسب تر است را در پيش بگيريد. 
پزشك يا افراد ديگر گروه درمان، قادرند به 
شما كمك كنند كه چگونه موضوع را به فرزندتان 
بگوييد. بعضي از روش ها به شرايط سني كودك 
بســـتگي دارد. به طور كلي بچه هاي كوچك تر 
فقط نياز دارند كه به آنها گفته شـــود "مريض 
هســـتيد" و بايد دارو بخورند تا خوب شوند يا 
 ســـوزن كمي درد دارد اما فقط يك دقيقه طول

 مي كشد . 
جدا شـــدن و تنها بودن بـــراي درمان و 
بستري شـــدن، به ويژه براي كودكان زير 5سال 
ناراحت كننده اســـت. كودكان بين 6 تا 10سال و 
شايد كودكان 5 ساله از دردهاي جسمي و اعمال 

پزشكي مي ترسند. 
آنها مي فهمند كه بيماري شـــان يك بيماري 
معمولي نيست، خطرناك است و نياز به مراقبت 
زيادي دارد. شـــما بايد به آنها بگوييد كه مبتال به 
سرطان شده اند اما اين بيماري باوجود خطرناك 
بودن، قابل درمان است. همچنين مي توان به آنها 
گفت كه دليل سرطان، شناخته شده نيست و بايد 
داروهاي زيادي مصرف كنند و براي كامال خوب 

شدن به زمان زيادي نياز است . 
كودكان باالي 10 سال و نوجوانان به اندازه 
كافي بزرگ هستند كه بيماري، درمان و مشكالتش 

را بفهمند. 
آنها ممكن است سرطان را با مردن مساوي 
بدانند پس نه تنها بايد درباره تشخيص و درمان 
اطالعاتي به دست آورند بلكه بايد بدانند سرطان 
اغلب با موفقيت درمان مي شود و با پيشرفت هاي 
پزشـــكي در درمان، ميزان طـــول عمر افزايش 
مي يابد. بنابراين فعاليت هاي طبيعي و غير درسي 
 بچه ها به ويژه روابط شـــان بـــا ديگران اهميت 

بسياري دارد. 

 عطيه ميرزا اميري

اگر در پاسخ به سواالت كودك

 نتوانيد درباره بيماري او صحبت 

كنيد، به روابط خود با كودك

 لطمه زده ايد، در حالي كه در

 اين زمان او به ارتباط و گفتگو

 با شما نيازمند است

 زمان و چگونه گفتن به كودك 

بستگي به نظر شما، سن و شرايط

 فهم كودك تان دارد

كودكان و 

كابوس دردناكى

 به نام سرطان
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كاشانـ     حمام سلطان اميراحمد  /عكس از: احمد جمالى

23 آذر 
* حضرت امام به مناسبت كشتارهاي اخير رژيم در 
شهرهاي مختلف ايران، بخصوص اصفهان و نجف آباد، 
پيامي فرستادند و ضمن اعالم عزاي عمومي فرمودند: 
جناياتي كه در اصفهان و نجف آباد و بعضي شهرستانها 
شده است، به قدري با شرافت انساني منافي است كه 
وجدان هر انساني را سخت رنج مي دهد... اكنون با در 
نظر گرفتن رفراندوم تاسوعا و عاشورا كه غيررسمي 
بودن شـــاه و دولت را به جهانيان ثابت نمود، بر ملت 
است كه به حكم اسالم و قانون از اطاعت شاه و دولت 
سرپيچي كنند، ماليات نپردازند و به كلية اعتصابات تا 

رفتن شاه ادامه دهند. 
* سخنگوي كاخ سفيد اعالم كرد كه جيمي كارتر 
به همراه مشاورينش، در مورد گزارش جرج بال، معاون 
سابق وزارت خارجه، كه از ايران تهيه كرده است، تشكيل 

جلسه خواهند داد. 
* روزنامة نيويورك تايمز نوشت: آمريكا براي 
حمايت بيشتر از شاه، كاركنان سفارت خود را در 
تهران افزايش داده است. اغلب اين افراد، كارشناسان 
نظامي و ضد شورش هســـتند. گفته مي شود كه 
كارشناسان امنيتي براي خارج كردن اسناد و مدارك 

محرمانة سفارت به تهران فرستاده شده اند. 
* چاپخانه و محل حروفچيني روزنامه هاي 
كيهان و اطالعات، توســـط ارتش مهر و موم شد. 
گفتني است كه كاركنان و نويسندگان اين دو روزنامه 

در حال اعتصاب مي باشند. 
* يك مقام دربار، خبر آسوشيتدپرس مبني بر 

تشكيل شوراي سلطنت را تكذيب كرد. 
* جامعة روحانيت مبـــارز تهران با تاكيد بر 
عزاي عمومي در روز بيست و هفتم آذر كه از طرف 
حضرت امام مطرح شده است، مردم را به پيروي از 

ايشان فرا خواندند. 

24 آذر
* كارتر در مصاحبه اش اظهار داشت كه اياالت 
متحده به برژنف اطالع داده است كه در امور داخلي 
ايران دخالت نمي كند و به كسي چنين اجازه اي هم 

نخواهد داد.
* روزنامه نيويورك تايمز نوشت: با توجه به 
گزارشهاي سازمان سيا از ايران، و راهپيمايي ميليوني 

چند روز پيش، پرزيدنت كارتر نااميد شده است.
شاه، گفتگوهاي خود را براي روي كارآوردن 
يك دولت غيرنظامي، دنبال كرد. به گفته منابع مطلع، 

نشانه هايي براي سازش در بختيار ديده مي شود.
بهشت زهرا، شاهد مراســـم باشكوهي بود. 
اين اجتماع كه با حضور اســـتادان، دانشجويان و 
دانش آموزان تشكيل شد، به مناسبت چهلم شهداي 

سيزدهم آبان ترتيب يافته بود.
* مردم شـــيراز در حالي كه در معيت آيت اهللا 
بهاء الدين محالتي، جنازه شهداي روز گذشته اين 
شهر را تشييع مي كردند، مورد هجوم مأمورين نظامي 
قرار گرفتنـــد. در نتيجه، عده ديگري از مردم نيز به 

شهادت رسيدند.
* در يزد، نه نفر، و در كرمان پنج نفر به شهادت 

رسيدند. شهر زرند نيز شاهد تظاهرات مردم بود.
* روحانيون حوزه علميه مشـــهد با انتشار 
اعالميه اي در مورد حمله مامورين مسلح رژيم به 
بيمارستان شاهرضاي مشـــهد، ملت را در جريان 

چگونگي اين فاجعه دردناك قرار دادند.
* يكي از افراد گارد كه روز گذشته عده اي 
از مردم بيدفاع قم را به شـــهادت رسانده بود، 
توسط مردم شناســـايي شد. وي با وجودي كه 
مســـلح بود، مردم او را دستگير كردند و در اثر 
ضربات شديد كساني كه عزيزانشان به دست اين 
 شخص به شهادت رسيده بود، در دم به هالكت

 رسيد.
* كازروني، افسر شهرباني همدان،  ترور شد.

* روحانيون مشهد درباره فاجعه بيمارستان 
شاهرضا اعالميه دادند.

* مردم يزد و كرمان به عزاي چهارده شـــهيد 
اشك ريختند.

* رئيس يكي از كالنتريهاي همدان كشته شد.
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نت يكي 
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ماجراى خواندنى قتل آلپ ارسالن 
آلپ ارســـالن پســـر چغرى بيگ و دومين حكمران 
سلجوقى ايران 15 دســـامبر 1072 ميالدى درگذشت و در 
مرو مدفون شد. وى پنج روز پيش از مرگ، در حضور جمع 
دستور اعدام يوسف خوارزمى فرمانده يك دژ نظامى در ساحل 
آمودريا را داد كه پس از يك مقاومت شديد دستگير شده بود و 
او را براى تعيين تكليف نزد آلپ ارسالن آورده بودند. يوسف 
كه مرگ خود را نزديك ديد ناگهان خنجر بركشيد و به سوى 
جايگاه آلپ ارسالن حمله برد. آلپ ارسالن كه به تيراندازى 
خود اطمينان داشـــت نگهبانان را از مداخله منع كرد و تير در 
كمان نهاد تا يوسف را بزند كه با زيزاگ يوسف تير خطا رفت 
و يوسف سينه آلپ ارسالن 43 ساله را با خنجر شكافت. آلپ 
ارسالن تنها هشت سال حكومت كرد. از كارهاى مهم او جنگ 
با دولت بيزانس در آناتولى است. وى بر سرزمينى از فرارود تا 

بين النهرين حكومت داشت.
فرار سران و بانيان حزب توده از زندان قصر

24 آذرماه 1329 با يك نقشه از پيش تهيه شده دقيق، سران 
 و بنيادگذاران حزب توده ايران كه برخي از آنان در كابينه هاي

 پيش از آن به وزارت هم رسيده بودند از زندان قصر فراركردند. 
آنان از جمله دكتـــر نورالدين كيانوري، دكتر مرتضي يزدي، 
دكتر جودت، نوشين و قاسمي قبال در اختيار محاكم نظامي 
بودند كه يك دادگاه دادگســـتري تهران اوايل آذر ماه آن سال 
به اعتراضشان رسيدگي، و اقدام محاكم نظامي درباره آنان را 
خارج از صالحيت اعالم داشت و حكم داد كه پرونده جهت 
تحقيق به دادســـراي تهران ارسال شود. پس از ابالغ حكم به 
دستگاه قضايي ارتش، بررســـي و مذاكره براي رّد و يا قبول 

آن آغاز شد.
آغاز اعدام قاچاقچيان مواد مخدر در ايران

برپايه قانونى كه در ســـال1346 هجري خورشيدي به 
تصويب رسيده و محاكمه و مجازات قاچاقچيان مواد مخدررا 
بر عهده محاكم نظامي قرار داده بود 24 آذرماه 1346 نخستين 

دسته از اين مجرمين تيرباران شدند.
اعدام سرلشكر مقّربي

محكمه نظامي تهران سرلشكر مقّربي را كه با چند تن ديگر 
به اتهام جاسوسي براي شوروي دستگير شده بود 24 آذر 1356 
به اعدام محكوم كرد كه دو هفته بعد اين حكم اجرا شد. در دادگاه 
گفته شد كه وي افسر رزمي نبوده و كار دفتري از جمله ترجمه 

اسناد نظامي مي كرده است!

خاقانى عمر گم شـــد، آوازش ده
دل هم به شكست مى رود، سازش ده

جان را كه تو راست از فلك عاريتى
منـــت مپذير، عاريـــت بازش ده

خاقانى

 ـ   گرفتارى اين دنيا از اين است كه نادان از كار خود اطمينان 
دارد و دانا از كار خود مطمئن نيست.

برتراند راسل
 ـ   بزرگ تريـــن عيب آن اســـت كـــه از عيب خويش

آگاه  نباشيم. 
توماس كاراليل


